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>> альтернативою банківським вкладам
в останні роки стали державні боргові цінні папери.
Тривалий час інвестиції в ОВДП
були вигіднішими від депозитів.
Ставка дохідності за гривневими цінними паперами становила понад 18%,
а податку з доходів за ними не було,
на відміну від доходів за депозитами,
з яких треба сплатити податок у розмірі 18%. Проте вже з другого півріччя
2019 року тенденція почала змінюватись — слідом за обліковою ставкою
НБУ вниз пішли і ставки за ОВДП нижче 10%. Тож банкіри відчули ефект
повернення великих клієнтів. Ті, хто
отримав дохід за «вигідними» облігаціями, вирішували не реінвестувати
їх у нові папери, а розмістити на депозиті в банку. «ОВДП були серйозним
конкурентом депозитів у VIP-cегменті
в першій половині 2019 року, коли
ефективна дохідність державних цінних паперів перевищувала ефективну
дохідність депозитів на 1–2 п.п. (за рахунок відсутності оподаткування). На
початку 2020 року ми констатуємо зворотний тренд — дохід за ОВДП клієнти
охоче розміщують на депозиті, адже
сьогодні дохідність цінних паперів становить менш ніж 10%», — розповідає
директор департаменту продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ Дмитро Поліщук. Проте вже в березні ситуація кардинально змінилася: дохідність ОВДП
на вторинному ринку стрімко зросла і
перевищила 15% річних.
Банкіри наполягають, що українці
використовують ОВДП для диверсифікації накопичень. «ОВДП є альтернативою банківських депозитів для незначної частини населення: портфель
ОВДП фізосіб становить 9,3 млрд грн,
тоді як депозити фізосіб — 545 млрд
грн. Тому очевидно, що ОВДП — не
масовий і дуже нішевий інструмент.
До того ж 60% портфеля ОВДП фізосіб
номіновано в валюті, незважаючи на
суттєву різницю в дохідності гривневих та валютних цінних паперів. Інвестори розглядають ОВДП як інструмент
мінімізації девальваційних ризиків у
середньостроковій перспективі, а не
спосіб швидкого заробітку», — вважає

часто не бачать сенсу розміщувати
свої незначні валютні накопичення
в банку з низьким доходом. А зовсім
вже «зайвих» грошей у наших громадян не так багато. У період суспільних
чи економічних потрясінь попит мають вклади на 1–3 місяці», — пояснив
керівник департаменту заощаджень
ПриватБанку Андрій Шульга.
При цьому найбільше валютних
вкладів залучив інший державний
банк — Ощадбанк. За результатами року його валютний портфель
зріс на $402 млн і досяг еквіваленту
$1,95 млрд. Таких результатів банку вдалось досягти завдяки високим
ставкам. До кінця 2019 року розмістити депозит у доларах тут можна було
під 3,75%. Також суттєвим аргументом надійності є той факт, що поки
Ощадбанк не став учасником Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб,
усі вклади фізосіб гарантуються державою, а не лише 200 тис. грн.
Значний портфель вкладів у
валюті залучив Альфа-Банк. На кінець року його еквівалент становив
$842 млн, збільшившись за рік майже
на $163 млн. Укргазбанк збільшив валютний портфель на $273 млн (до $704
млн), а ще один державний банк —
Укрексімбанк, левова частина депозитів котрого складається з валюти, закінчив 2019 рік із $704 млн (+$62 млн).
Сумарно за минулий рік валютні заощадження населення в банках
зросли на $1,34 млрд і перевищили
$10 млрд. Але через укріплення курсу
гривневий еквівалент цього портфелю зменшився на 3,1 млрд грн — до
237,8 млрд грн.

директор з розвитку бізнесу Банку
Кредит Дніпро Денис Міхов.
Українці розмістили 77% депозитів
на строк не більше року. При цьому середній строк депозиту залежав від банку та агресивності його маркетингової
політики. «За кількістю переважали
депозити на 6 і 12 місяців. Дещо зросла частка річних депозитів у зв’язку
зі зниженням відсоткових ставок і бажанням вкладників зафіксувати більш
високі відсоткові ставки на довготривалий період», — пояснив заступник
голови правління Ощадбанку Антон
Тютюн.
Банкіри прогнозують, що найпривабливішими залишатимуться ставки
розміщення коштів на тривалий період. Сприятиме цьому і впровадження нормативу NFSR, який стимулюватиме банки подовжувати строк
залучених ресурсів.

ВАЛЮТНИЙ ШТОРМ
Практично весь 2019 рік пройшов у
режимі укріплення гривні: долар здешевшав майже на 15%. Знижувалися
і ставки за валютними депозитами:
стартувавши з 5,5% річних за вкладами у доларах (такі ставки пропонував
на початку минулого року, наприклад,
державний Укрексімбанк), рік банкіри
закінчували з максимальною ставкою в
4,25% річних. Водночас середньозважені ставки знизилися ще відчутніше: на
початок 2019 року в доларах вони становили 3,75%, в євро — 2,43%, в кінці
року — 2,56% і 1,26% річних відповідно.
Найбільше валютних коштів зберігалося у ПриватБанку — 59,2 млрд грн,
що в еквіваленті становить $2,5 млрд.
Показово, що ПриватБанк протягом
року неодноразово заявляв про бажання зменшити частку вкладів у валюті.
Зрештою, банк навіть знизив ставки
за депозитами у валюті до 2% річних
в доларах та до 0,2% річних в євро на
кінець року. У підсумку його валютний
портфель за рік зменшився на $94 млн.
А частка валютних коштів у портфелі
банку знизилась до 32,7%. «Населення
віддавало перевагу продуктам з максимальною дохідністю. Більшість клієнтів із невеликою сумою накопичень

ДЕПОЗИТИ НА КАРАНТИНІ
На початку 2020 року банкіри прогнозували стабільне зростання депозитного портфеля населення. Попри
прогнозоване зниження облікової
ставки всі розраховували на зростання
розміру заробітної плати, а отже й доходів і вільних коштів населення. А в
ситуації відсутності реальної надійної
альтернативи банківським депозитам
населення б продовжувало активно
розміщувати гроші в банках. «Відтоку
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коштів з депозитів ми не очікуємо,
можливе вповільнення темпів приросту депозитного портфеля. Депозити виконують функції збереження і
накопичення коштів, і на виконання
цих функції розмір відсоткових ставок
не впливає», — заявляв у лютому Антон Тютюн.
Великі плани були в банкірів і на
відновлення кредитування за рахунок
дешевих депозитів. «За умови подальшого зниження інфляції та облікової
ставки НБУ відсотки за депозитами теж
знижуватимуться. Проте процес буде
поступовим і не призведе до відтоку
депозитів. Натомість у 2020 році знову
набере обертів іпотечне та автокредитування», — прогнозував керівник
управління департаменту роздрібного
бізнесу Укргазбанку Віталій Годун.
Проте вже в березні стало очевидно, що все пішло не за планом. Курсові коливання призвели до паніки:
населення почало скуповувати валюту
і знімати її з банківських рахунків. Запровадження загальнонаціонального
карантину змусило українців залишитись удома: піти у відпустку за власний
рахунок чи залишитись без роботи.
При цьому за результатами соціологічних досліджень вільних коштів українцям вистачить максимум на місяць
життя в карантині. Більшості доведеться почати витрачати накопичення. Тому депозитні залишки, швидше
за все, зменшуватимуться. Проте передбачити динаміку цього зменшення
поки не береться ніхто. Все залежатиме від того, коли закінчиться карантин
і коли українці зможуть повернутись
до роботи. Очевидно одне — уряд вже
відкорегував плани розвитку економіки. Замість зростання ВВП цьогоріч на
3,7% — падіння на 4,8%. І ймовірно, це
не остаточні цифри.
Банки швидко зорієнтувались і
тимчасово підвищили ставки за строковими вкладами, інколи до 16%, хоча
збереження низької інфляції буде
утримувати середню депозитну ставку
нижче 12%.
Загалом тенденцією 2020 року та
подальших років стане перегляд принципу формування відсоткової ставки.
Зазвичай вартість пасивів визначалась
залежно від того, наскільки гострою
була потреба банку в коштах в певний
період. Тому часом ставка за тримісячними депозитами була вищою, ніж
вартість депозиту на 12 місяців.
Проте вже з 2021 року НБУ має запровадити норматив NSFR, який оцінюватиме ліквідність банку протягом
одного року. Це змусить банки збалансувати активи та пасиви за строками
погашення і почати більш активно залучати депозити на довгі терміни: на
два-три та навіть п’ять років. Клієнти
ж зможуть зафіксувати вигідну ставку розміщення одразу на тривалий
строк. «Саме за «довгими» депозитами
банки пропонуватимуть найвигідніші
умови. Ті банки, котрим є що запропонувати клієнтам, окрім ставки, робитимуть акцент на зручності сервісів,
особливо дистанційних, і наданні не
монопослуги, а всього комплексу послуг, і не лише банківських», — підсумував Андрій Шульга.
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