
ЗВІТ
про інвестування портфелю 
«ТАС-Інвест Валютний» 
за 2 квартал 2019 року

У першому півріччі 2019 року середні відсоткові ставки 
за депозитами у доларах США згідно з даними НБУ 
почали зниження. Якщо на початок року середня 
відсоткова ставка у банках становила 3,75% річних, то 
на кінець – вже 3,15% річних. Зберігається 
неоднорідність процентних ставок за депозитами у 
доларах США в 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 
аналогічний період -  менше 1% річних.

Протягом 1-го півріччя 2019 року курс гривні до долара 
США укріплювався. Локальне послаблення гривні 
відбувалося під час виборів Президента України, але 
після їх закінчення тенденція до укріплення гривні 
продовжилася. Укріпленню гривні відносно долара США 
сприяло полегшення допуску іноземних інвесторів до 
ринку ОВДП України та активне розміщення урядом 
України єврооблігацій на зовнішніх ринках. Але 
наприкінці літа слід очікувати сезонні коливання курсу 
долара в бік збільшення. 

Однак зауважимо, що «ТАС-Інвест Валютний»   це 
спекулятивний фінансовий продукт, частина доходу 
якого, вираженого в гривні, формується за рахунок 
девальвації гривні. Тобто, в разі, коли курс гривні 
відносно долара США знижується протягом дії договору 
страхування – отриманий дохід буде складатися з двох 
частин: доходу від інвестицій та доходу від девальвації 
гривні. І навпаки: в разі, коли курс гривні відносно 
долара США укріплюється протягом дії договору 
страхування – отриманий дохід також складається з двох 
частин, але дохід від інвестицій додається до суми 
загального доходу, а укріплення гривні відносно долара 
США формує збиток та віднімається від суми загального 
доходу. Отже, важливим фактором отримання 
максимального доходу від програми «ТАС-Інвест 
Валютний» є фактор девальвації гривні відносно долара 
США.

В першому півріччі 2019 року команда «ТАС-Інвест» 
забезпечила дохідність портфелю «ТАС-Інвест 
Валютний» у розмірі 4,55% річних.

30.06.2019 року закінчився строк дії програми 
«ТАС-Інвест Валютний» у Клієнтів, які уклали договори 
страхування у другому кварталі 2018 року і обрали річний 
варіант програми. За інвестиційний рік з 01.07.2018 по 
30.06.2019 дохідність програми склала 4,8% 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 2019 року у розмірі 
4,55% річних еквівалентна розміщенню банківського 
депозиту під 5,65% річних.

Ключові показники за 6 міс. 2019 року:

243 тис. дол. США
ВИПЛАТИ ЗА ВСЮ ІСТОРІЮ 

10,6 тис. дол. США
НАЙБІЛЬШИЙ ВНЕСОК

4,55% річних
ДОХІДНІСТЬ

ВАЛЮТНИЙ


