
Асоціація  «БІРЖОВІ ТА ЕЛЕКТРОННІ МАЙДАНЧИКИ» 

Тижневий дайджест новин з 10 по 14 лютого 2014 р. 

Сьогодні в дайджесті: 

 

 Новини Асоціації; 

 Новини держзакупівель; 

 Корупція у сфері держзакупівель; 

 Трансфертне ціноутворення; 

 Інвестиціїний клімат; 

 Новини фондового ринку; 

 Новини аграрного ринку; 

 Новини ринку нафти та 

нафтопродуктів; 

 Новини ринку електроенергетики; 

 Щоденні дослідження партнерів; 

 Щоденні звіти по біржовим ринкам.

                                                           

НОВИНИ АСОЦІАЦІЇ 

Асоціація «Біржові та електронні майданчики» пропонує вдосконалити проект Закону 

України «Про деривативи» –  прес-реліз Асоціації «Біржові та електронні майданчики» 

Асоціація «Біржові та електронні майданчики» ознайомилась з проектом 

Закону України «Про похідні фінансові інструменти (деривативи)» в 

редакції, що виносилась на розгляд на засідання Уряду 09 січня 2014 

року, та яку було повернуто на концептуальне доопрацювання до 

Міністерства економічного розвитку та торгівлі України через наявність 

суттєвих зауважень з боку Департаменту фахової експертизи Кабінету 

Міністрів України та Міністерства юстиції України. Детальніше дивитись за посиланням 

 

НОВИНИ ДЕРЖЗАКУПІВЕЛЬ 

Количество госзакупок в 2013 году знизилось 

Объем госзакупок товаров, работ и услуг падает: в 2013 году 

количество проведенных тендеров за бюджетные средства 

сократилось на 38 тысяч, а сумма потраченных денег – на 240 млрд 

гривен. Согласно данным заказчики стали меньше покупать: по 

сравнению с 2012 годом количество проведенных процедур 

сократилось на 38 тысяч – до 101,89 тысяч. Из них более 17,5 

тысяч торгов были отменены или не состоялись. Детальніше дивитись за посиланням 
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КОРУПЦІЯ У СФЕРІ ДЕРЖЗАКУПІВЕЛЬ 

Тенденції розвитку системи держзакупівель 

Скорочення загального обсягу тендерних грошей та зростаюча 

тінізація закупівель державних підприємств – дві очевидні 

тенденції розвитку системи держзакупівель, що випливають на 

розвиток корупційних схем в Україні. Загальний обсяг коштів за 

укладеними тендерними договорами у 2013 році порівняно з 2012 

роком знизився на 40%, з 428 млрд грн до 185 млрд грн. 

Детальніше дивитись за посиланням  

 

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ 

Создается единая база таможенной стоимости продукции – Александр Клименко 

Миндоходов и сборов Украины создает единую базу таможенной 

стоимости продукции. Ее намерены использовать для 

трансфертного ценообразования и постаудит-контроля. 

Комментарии руководителя ведомства Александра Клименка. 

Детальніше дивитись за посиланням 

 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ 

Почему экономическое процветание в Украине невозможно? 

Казалось, ну все, отлегло. Вот получены скидки на газ, открыт 15-

миллиардный кредит, сняты ограничения на торговлю с Россией. 

Впереди неминуемый экономический подъем, особенно после 

депрессивного 2013-го, над статистикой которого упорно трудятся 

сотрудники Госстата, накладывая на цифры толстый слой 

косметики после заявления премьера о том, что рост экономики 

будет около «нуля». Можно не сомневаться, точно «будет». Причем не только в 2013-м. 

Автор: Дмитрий Гонгальский. Детальніше дивитись за посиланням   
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ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ У 

ПІСЛЯКРИЗОВОМУ СВІТІ – аналітична доповідь НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 

СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

З текстом доповіді можна ознайомитись тут – ФОРМУВАННЯ 

МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ У 

ПІСЛЯКРИЗОВОМУ СВІТІ – аналітична доповідь 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

(pdf.). Детальніше дивитись за посиланням   

 

НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ 

Загальний огляд фондового ринку України за 2013 рік – НБУ 

Загальний огляд фондового ринку України за 2013 рік, 

підготовлено Національним Банком України (Генеральний 

департамент грошово-кредитної політики). Детальніше дивитись 

за посиланням   

 

ФБ “Перспектива” существенно повысит цены по тарифным планам на свои услуги 

Днепропетровская фондовая биржа “Перспектива” с 1 марта (1 

апреля, в зависимости от типа тарифа) решила повысить цены по 

тарифным планам на свои услуги. Так, абонплата по базовому 

тарифному плану будет повышена до 1002 грн за квартал (ранее — 

144 грн за квартал). При этом стоимость каждой транзакции остается на 50 грн за сделку. 

Детальніше дивитись за посиланням  

Фондовый рынок Украины для инострынных инвесторов 

После прекрасных — для управляющих портфелями евробондов 

— результатов 2012 года, когда опытные менеджеры смогли 

заработать для клиентов до 20% годовых, 2013 год, на протяжении 

которого мало кому удалось получить более 6–7%, разочаровал. 

Хотя всю вторую половину года индексы еврооблигаций 

снижались, в декабре 2013-го оказалось, что купить почти нечего. 

Привлекательные доходности к погашению (хотя бы выше 5–6% на дюрации до 3–4 лет) 

показывают либо еврооблигации банков, занятых потребительским кредитованием, у 

которых худшее еще явно впереди, либо бумаги компаний с высокой долговой нагрузкой, 

проблемами роста или другими существенными рисками. Детальніше дивитись за 

посиланням  
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НОВИНИ АГРАРНОГО РИНКУ 

Девальвация гривни спровоцирует повышение стоимости посевной кампании 

«Девальвация накануне посевной не может пойти на пользу вне 

зависимости от размера компаний. Как мы видим, цена на 

топливно-смазочные материалы растут в цене, дизтопливо 

подорожало. Средства защиты растений у нас преимущественно 

импортные, поэтому они также вырастут. Господин Фирташ 

никогда не был альтруистом, поэтому надеяться, что цены на 

минудобрения упадут, не приходится», — констатирует глава департамента консалтингового 

агентства ААА Марии Колесник. Детальніше дивитись за посиланням   

Правительство упростит сертификацию качества зерна 

Накануне нового маркетингового года зернотрейдерам могут 

упростить процедуру сертификации качества зерна и продуктов 

его переработки. Государственная служба по вопросам 

регуляторной политики и развития предпринимательства 

разработала проект правительственного постановления, предложив 

оформлять сертификат качества на партию зерна, а не на каждое 

отдельное перемещение груза разными видами транспорта, как это предусмотрено сейчас. 

Ведомство также предлагает правительству запретить “Укрзалізниці”, Укрморречинспекции 

и Укртрансинспекции требовать от трейдеров сертификаты качества при экспортно-

импортных операциях и при поставках по территории страны. Детальніше дивитись за 

посиланням  

В ближайшее время Аграрный фонд заключит форвардные контракты на покупку овса 

проса и гречки 

Аграрный фонд (АФ) на условиях форварда будет закупать овес, 

просо и гречку с условием выплаты авансового платежа в размере 

70% от стоимости контракта. Детальніше дивитись за 

посиланням 

 

Мировые рынки продовольствия стали более зависимы от поставок из Черноморского 

региона – ЕБРР 

Аналитики банка прогнозируют дальнейшее смещение экспортной 

активности со стран ОЭСР (Организация экономического 

сотрудничества и развития) на Россию, Украину и Казахстан. 

Детальніше дивитись за посиланням 
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НОВИНИ РИНКУ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ 

ДТЭК инвестирует в наращивание объемов газовой добычи 

ЧАО “Нафтогазвыдобування”, подконтрольное крупнейшему 

энергохолдингу страны ДТЭК, установило процентную ставку на 

весь срок обращения облигаций серий “А”-”С” на уровне 14% 

годовых, сообщается в пресс-релизе эмитента. Детальніше 

дивитись за посиланням  

 

Цены на бензин за выходные снова выросли 

Крупнейшие сети АЗС с 7 по 10 февраля подняли цены на бензины 

и дизтопливо. Об этом свидетельствуют данные ценового 

мониторинга «Консалтинговой группы «А-95». Детальніше 

дивитись за посиланням  

 

Відносини України та Росії в газовому секторі 

Газові відносини України та Росії щодня погіршуються через 

зростання боргів за газ. Не додає оптимізму і хиткий курс 

національної валюти, що буде поглиблювати ріст заборгованості 

за газ з боку населення і теплокомуненерго. Наслідком цього буде 

формування боргу України перед Росією на кінець опалювального 

сезону на рівні 5 мільярдів американських доларів за спожитий 

газ. Юрій Корольчук – член Спостережної Ради Інституту енергетичних стратегій. 

Детальніше дивитись за посиланням 

 

НОВИНИ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ 

Фонд государственного имущества выставил на торги акции «Черкассыоблэнерго» и 

«Сумыоблэнерго» 

ФГИ выставил на биржевые торги 46% акций 

энергопоставляющей компании «Черкассыоблэнерго» и 25% 

«Сумыоблэнерго». Торги пакетом акций «Черкассыоблэнерго» 

состоятся на фондовой бирже «ИННЕКС» 5 марта 2014 года, 

стартовая цена — 98 732 011,88 гривен. Детальніше дивитись за 

посиланням 
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Асоціація  «БІРЖОВІ ТА ЕЛЕКТРОННІ МАЙДАНЧИКИ» 

 

ЩОДЕННІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРТНЕРІВ ТА ОГЛЯДИ РИНКІВ ЗА ТИЖДЕНЬ 

        Щоденний огляд від “КІНТО”  

Детальніше ознайомитись за цим посиланням 

     Тенденции товарных рынков от AGRITEL  

Детальніше ознайомитись за цим посиланням 

   Цены на нефть на мировых биржах от OILNEWS   

Детальніше ознайомитись за цим посиланням 

 

ЩОДЕННІ ЗВІТИ ТА АНАЛІТИКА ЗА ТИЖДЕНЬ 

          Щоденний огляд від “КІНТО” (pdf.) 

Детальніше ознайомитись за цим посиланням 

           Morning Report ODA-Ukraine (pdf.) 

Детальніше ознайомитись за цим посиланням 

  Звіт CME Group (pdf.) 

Детальніше ознайомитись за цим посиланням 
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