
ЗВІТ
про інвестування портфелю 
«ТАС-Інвест Валютний» 
за 2019 рік

У 2019 році ситуація на валютному фінансовому ринку 
характеризувалася наступними чином:

•Протягом 2019 року відсоткові ставки за депозитами у 
доларах США знижувалися. Загалом, у 2019 році ставки по 
депозитах у доларах США знизилися на 0,95 процентних 
пункти з 3,75% річних на початок року до 2,8% річних на 
кінець року. 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% 
річних, а у банках з іноземним капіталом ставка за 
депозитами на 12 місяців знаходиться на рівні навіть 
менше 1% річних.

•У 2019 році курс гривні до долара США укріплювався. 
Укріпленню гривні відносно долара США сприяло 
полегшення допуску іноземних інвесторів до ринку ОВДП 
України та активне розміщення урядом України 
єврооблігацій на зовнішніх ринках.

Зниження дохідності по депозитах у валюті пов'язано з 
дедоларизацєю банківського сектора, зниженням 
прибутковості інвестицій в світі і зниженням прибутковості в 
Україні по валютним ОВДП. З іншого боку, стабільна ситуація 
на валютному ринку змінює настрої вкладників – вкладники у 
2019 році більшу перевагу віддавали середньо- і 
довгостроковими вкладами в національній валюті через їх 
більшу прибутковість, яка з запасом перекриває як інфляцію, 
так і негативні очікування зміни курсу гривні на валютному 
ринку.

В 2019 році команда «ТАС-Інвест» забезпечила дохідність 
портфелю «ТАС-Інвест валютний» у розмірі 4,5% річних.

«ТАС-Інвест Валютний» залишається більш вигідним 
інструментом для накопичення порівняно із депозитом – за 
період з 2015 по 2019 роки середньорічна дохідність 
«ТАС-Інвест Валютний» перевищує ставки депозиту у 
валюті на третину:

У 2020 році команда «ТАС-Інвест» очікує подальше укріплення 
гривні та, відповідно, зниження депозитних ставок по валют-
них депозитах.

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, тому команда «ТАС-Інвест Валютний» радить 
інвестувати у програму при низьких курсах гривні відносно 
долара США та при очікуванні зниження курсу гривні.

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 2019 рік у розмірі 4,5% річних 
еквівалентна розміщенню банківського депозиту під 5,6% 
річних.

303 тис. дол. США
ВИПЛАТИ ЗА ВСЮ ІСТОРІЮ 

10,6 тис. дол. США
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4,5% річних
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