
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.

Очікування вищевказаних факторів на фінансовому ринку 
спонукало банки до підвищення процентних ставок за 
депозитами. Згідно з даними НБУ, середня ставка за річним 
депозитом у гривні становила 14,1% на початку 3-го кварталу і 
15,0% - на кінець кварталу. Команда «ТАС-Інвест» прогнозує, 
що процентні ставки на фінансовому ринку стабілізуються на 
досягнутому рівні, подальшого росту не відбуватиметься.

В 3-му кварталі 2018 року команда «ТАС-Інвест» забезпечила 
дохідність портфелю у розмірі 15,0% річних. Результат 3–го 
кварталу позитивно вплинув на дохідність портфелю з початку 
року: дохідність за 9 місяців з склала 13,9% річних.

За останній календарний інвестиційний рік, який закінчився в 
кінці 3-го кварталу 2018 року, результат від інвестування 
портфелю «ТАС-Інвест» склав 12,32% річних. На цей відсоток 
буде проведено збільшення страхових сум по договорах, що 
були укладені у 3 кварталах 2015-2018 років.

Структура активів портфелю «ТАС-Інвест» станом на 
30.09.2018 року:
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Дохідність на 30.09.2018 (у відповідності з кварталом 
початку інвестиційного періоду) становить:

ТАС-Інвест
Середня ставка депозиту у гривні на 12 міс, 
відкритого на початку відповідного кварталу

з 01.10.17 з 01.01.18 з 01.04.18 з 01.07.18
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