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«ТАС-Інвест Валютний» 
за 3 квартал 2018 року

У третьому кварталі 2018 року ситуація на фінансовому 
ринку активізувалася порівняно із попередніми 
кварталами, що проявилося у двох факторах:

Як ми прогнозували, відбувся ріст курсу долара США та 
ЄВРО відносно гривні: курс долару США в середньому 
виріс на 7%, курс ЄВРО в середньому виріс на 8%. 
Причина росту курсів іноземних валют – розрахунки із 
нерезидентами України по ОВДП, розміщеним у 1-му 
кварталі 2018 року

У вересні відбулося збільшення облікової ставки НБУ 
на 0,5%, до 18% річних. Рішення про збільшення 
облікової ставки є попереджуючим заходом з боку НБУ, 
направленим на стримування інфляції.

У 3-му кварталі 2018 року середні відсоткові ставки за 
депозитами у доларах США не значно виросли та 
повернулися до значень початку року. Так, середня 
відсоткова ставка у банках на початок 3-го кварталу 
становила 3,3% річних, на кінець – 3,5% річних. Надалі 
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 3-му кварталі 2018 року команда 
ТАС-Інвест забезпечила дохідність портфелю у розмірі 
5,0% річних. З початку року дохідність портфелю 
«ТАС-Інвест валютний» складає 5,3% річних.

20 тис. дол. США
НАЙБІЛЬШИЙ ВНЕСОК В 2017 РОЦІ 

5,3% річних
ДОХІДНІСТЬ 

128 тис. дол.США
ВИПЛАТИ за всю історію

ВАЛЮТНИЙ

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ 
за 9 міс. 2018 року

30.09.2018 року закінчився строк дії програми 
«ТАС-Інвест валютний» у клієнтів, які уклали договори 
страхування у третьому кварталі 2017 року і обрали 
річний варіант програми. За інвестиційний рік з 
01.10.2017 по 30.09.2018 дохідність програми склала 5,6% 
річних.

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 5,3% 
річних еквівалентна розміщенню банківського депозиту 
під 6,6% річних.


