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Методику визначення офіційного курсу гривні до долара США змінено
Ключовою зміною методики виступатиме
впровадження
механізму
відсікання
нерепрезентативних угод, тобто таких, які не
підлягають
врахуванню
при
визначенні
середньозваженого курсу за даними укладених на
міжбанківському ринку угод купівлі-продажу
валюти на різних умовах («том», «тод» і «спот»).
Нерепрезентативність угод визначається шляхом
застосування двох етапів відсікання. На першому
етапі вирізнятимуться всі угоди в яких курс долара
США перевищено більше чим на 2 % від
середньоарифметичного курсу за всіма укладеними
угодами. Другий етап передбачатиме виключення
усіх угод, курс яких відхиляється від середньоарифметичного курсу більше ніж на 2
стандартних відхилення. Після здійснення відокремлення угод за вказаними вище
критеріями офіційний курс гривні до долара США розраховуватиметься як
середньозважене за усіма угодами, що залишилися. На сьогодні курс долара гривні
до долара США розраховується за усіма угодами купівлі-продажу валюти на

міжбанківському ринку без застосування будь-яких механізмів сортування та
відокремлення. Запровадження таких змін ще один крок регулятора до відмови від
обов’язкого використання Системи підтвердження угод на міжбанківському
валютному ринку України (ВалКлі).
Також встановлюється резервний механізм обрахунку офіційного курсу гривні
до долара США, що застосовується у випадку, коли кількість угод, укладених на
міжбанківському ринку, які враховується для визначення офіційного курсу, є
меншою або дорівнює 10 % від середньоденного значення аналогічного показника за
попередній плинний місяць. За таких умов Національний банк України здійснює
запити (засобами TIC або телефоном) про отримання котирувань з купівлі/продажу
1 000 000 доларів США, які враховуються при визначенні офіційного курсу шляхом
визначення середньоарифметичного значення всіх курсових котирувань з купівлі
та/або продажу доларів США, що отримані в рамках такого запиту. Раніше резервний
механізм визначення курсу гривні до долара США взагалі не був закріплений.
Крім того, змінюється час оприлюднення офіційних курсів іноземної валюти на
сайті НБУ, а саме відповідно до запроваджуваних змін курси валют
оприлюднюватимуться о 16.00, що на дві години раніше від правил, які діють на
сьогодні.
Відповідні зміни запроваджуються постановою Правління НБУ «Про деякі
питання встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та внесення змін
до Класифікатора іноземних валют та банківських металів» від 19 липня 2018 року №
80, що набирає чинності з 01 серпня 2018 року.
Підтвердження та реєстрація угод купівлі-продажу на міжбанківському
валютному та кредитному ринках по-новому
Відтепер відсутній обов’язок підтвердження банками угод з купівлі-продажу
іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України засобами Системи
підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України (ВалКлі). Банки
зможуть підтверджувати власні угоди як через ВалКлі, так і за допомогою будь-яких
інших засобів, що прийнятні для сторін угоди (SWIFT та інші). Також банки більше
не будуть обмежені часовими рамками роботи системи ВалКлі, а зможуть укладати
угоди в будь-який час.
Вимоги щодо реєстрації угод з купівлі та продажу кредитних ресурсів у
національній валюті на міжбанківському кредитному ринку України засобами
Системи надання банками України інформації за угодами з купівлі та продажу
кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку
(КредІнфо) також скасовуються.

Національний банк України для отримання інформації щодо моніторингу
ситуації на міжбанківському валютному та міжбанківському кредитному ринках у
подальшому використовуватиме відповідні дані, що будуть отримуватися через
канали
обміну
інформацією
від
торговельно-інформаційних
систем
Bloomberg та Reuters, а також із статистичної звітності банків.
Лібералізація відбувається згідно з положеннями постанови Правління НБУ
«Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку
України» від 19 липня 2018 року № 79, які вступають в законну силу з 01 серпня 2018
року.
Спрощено механізм отримання кредитів для позичальників-резидентів
Спрощення процедури включає в себе повну автоматизацію процесу реєстрації,
внесення змін до реєстрації та анулювання реєстрації зовнішніх договорів позики в
іноземній валюті, що укладені резидентами-позичальниками. Ініціаторами
здійснення реєстрації, змін до реєстрації та анулювання реєстрації зовнішніх
договорів позики виступатимуть уповноважені банки – обслуговуючі банки за
договором шляхом надсилання до Національного банку України електронного
документу, на підставі якого засобами спеціального програмного забезпечення
Національного банку України буде проведено необхідну дії в автоматичному режимі.
Так, реєстрація Національним банком України договорів, унесення змін до реєстрації
договорів проводиться в автоматизованому режимі засобами спеціального
програмного забезпечення Національного банку щодо реєстрації договорів на
підставі повідомлення про договір або повідомлення про зміни до реєстрації
договору, що надійшло від уповноваженого банку – ініціатора проведення
реєстраційних дій.
Також виключається обов’язковий механізм проведення Національним банком
України окремої процедури розгляду та аналізу пакетів документів, що
застосовувалася у випадку виявлення обслуговуючим банком індикаторів ризикової
фінансової операції за зовнішнім договором кредитування, який потребував
реєстрації або внесення змін до реєстрації.
Зміни набувають чинності з 22 серпня 2018 відповідно до положень постанови
Правління НБУ «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів
Національного банку України» від 20 липня 2018 року № 83.
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