
ЗВІТ

про інвестування 
портфелю
 «ТАС-Інвест валютний» 
за 2018 рік

У четвертому кварталі 2018 року ситуація на 
фінансовому ринку стабілізувалася:

У IV кварталі 2018 року відсоткові ставки за депозитами 
у доларах США не значно виросли та стабілізувалися 
на рівні 3,75% річних.
Попри очікування, НБУ в IV кварталі 2018 року не 
підвищував облікову ставку. Це означає, що інфляція 
знаходиться на запланованому рівні та на даний 
момент не потребує додаткового впливу або 
корегування.

Зберігається неоднорідність процентних ставок за 
депозитами на 12 місяців у доларах США у різних 
українських банках: 

в провідних банках з українським капіталом – на рівні 
2,5% річних, 
в банках з іноземним капіталом – менше 1% річних.

В той же час, дохідність портфелю «ТАС-Інвест 
валютний» за IV квартал склала 4,7%.

Загалом, за 2018 рік дохідність портфелю «ТАС-Інвест 
валютний» склала 5,2% річних. 

«ТАС-Інвест валютний» залишається більш вигідним 
інструментом для накопичення порівняно із депозитом – 
за період з 2015 по 2018 роки середньорічна дохідність 
«ТАС-Інвест валютний» перевищує ставки депозиту на 
третину:

Динаміка дохідності 2015-2018

19,8 тис. дол. США
НАЙБІЛЬШИЙ ВНЕСОК В 2017 РОЦІ 

5,2% річних
ДОХІДНІСТЬ 

145 тис. дол.США
ВИПЛАТИ за всю історію

ВАЛЮТНИЙ

ДОСЯГНЕННЯ ЗА РІК:

Середньорічна дохідність 2015-2018

Головний фактор, що впливатиме на дохідність 2019 року 
– це Президентські вибори. Команда «ТАС-Інвест» очікує 
зниження облікової ставки з боку НБУ у другому кварталі 
2019 року, що відкриє можливості для заробітку на ринку 
ОВДП, що, в свою чергу, вплине на підвищення 
дохідності портфелю «ТАС-Інвест валютний». 

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» за 2018 рік у розмірі 5,2% річних 
еквівалентна розміщенню банківського депозиту під 
6,5% річних.
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