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У 2-му кварталі 2018 року середні відсоткові ставки за 
депозитами у доларах США згідно з даними НБУ 
продовжили зниження. Якщо на початок 2-го кварталу 
середня відсоткова ставка у банках становила 3,5% 
річних, то на кінець – вже 3,3% річних. Зберігається 
неоднорідність процентних ставок за депозитами у 
доларах США у різних українських банках: в провідних 
банках з українським капіталом ставка за депозитами на 
12 місяців знаходиться на рівні 2,5% річних, а у банках з 
іноземним капіталом ставка за депозитами на 12 місяців 
знаходиться на рівні менше 1% річних.

В цей же час, в 2-му кварталі 2018 року команда 
ТАС-Інвест в результаті активних дій з управління 
активами забезпечила дохідність портфелю «ТАС-Інвест 
валютний» у розмірі 5,2% річних. З початку року 
дохідність портфелю «ТАС-Інвест валютний» складає 
5,4% річних.

30.06.2018 року закінчився строк дії програми 
«ТАС-Інвест валютний» у клієнтів, які уклали договори 
страхування у другому кварталі 2017 року і обрали річний 
варіант програми. За інвестиційний рік з 01.07.2017 по 
30.06.2018 дохідність програми склала 6,0% річних.

У другому кварталі 2018 року курс гривні до долара США 
продовжив укріплення. Однак, нагадуємо, в 1-му кварталі 
2018 року було здійсненне розміщення ОВДП із високою 
дохідністю нерезидентам України. Погашення вказаного 
випуску ОВДП відбудеться у серпні 2018 року, що може 
спричинити зниження курсу гривні до долара США. Отже, 
ситуативне зниження курсу долара США – це вдалий 
момент для інвестицій гривневих заощаджень у 
програму «ТАС-Інвест Валютний».
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Зауважимо, на відміну від банківського депозиту, 
інвестиційний дохід, отриманий за програмою 
«ТАС-Інвест Валютний», не є об’єктом оподаткування 
податком на доходи фізичних осіб (ставка 18%) та 
військового збору (ставка 1,5%). Таким чином, дохідність 
«ТАС-Інвест валютний» з початку 2018 року у розмірі 5,4% 
річних еквівалентна розміщенню банківського депозиту 
під 6,7% річних.


