ОВДП
Облігації Внутрішньої
Державної Позики
Актуальні рішення від Альфа-Банк

Загальна інформація
Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)- це боргові цінні
папери держави, випущені Міністерством фінансів України. ОВДП є
одним з найнадійніших інструментів інвестування в Україні, який
одночасно страхує девальваційні ризики і зберігає процентний
дохід, що часто перевищує процентну ставку по депозитах
Альфа-банк, є первинним дилером Міністерства фінансів
України та займає лідируючі позиції на первинному і вторинному
ринку цінних паперів.
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Порівняння суверенних єврооблігацій і валютних ОВДП
Суверенні єврооблігації України

Валютні ОВДП

Стабільна можливість покупки валютних облігацій зараз і в
майбутньому

Скорочення кількості випусків на тлі дедоларизації
економіки

Історично більш високий рівень прибутковості в порівнянні
з ОВДП

Прибутковість нижче, ніж у єврооблігацій

Регулюється англійським правом

Регулюється українським законодавством з розглядом
спорів в Україні

Виплата за українськими суверенними боргами на 100% гарантується державою
Зарахування купонних виплат у валюті випуску облігацій
Можливість отримання спекулятивного прибутку на зростанні ціни облігацій
Високий рівень ліквідності
Великий вибір цінних паперів з точки зору термінів погашення
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Як це працює? Купівля суверенних облігацій України
Підготовчий етап (3 дні)
1.1. Відкриття рахунків в необхідній валюті
1.2. Відкриття рахунку в цінних паперах
Узгодження умов угоди з клієнтом
2.1. Вибираємо конкретний випуск ОВДП
2.2. Погоджуємо обсяг, дохідність, курс
2.3. Підписання договору купівлі / продажу
2.4. Заповнення і підписання розпорядження на зарахування ОВДП на рахунок
клієнта
Проводимо угоди
3.1. Перерахування з поточного рахунку клієнта валюти за реквізитами в договорі
для розрахунків по ЦБ
3.2. Зарахування ЦП на рахунок клієнта
Заключний етап
4.1. Відправлення клієнтові виписки з рахунку в цінних паперах
4.2. Передача оригіналів усіх підписаних документів
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Комісії та витрати:
Комісії та витрати:


Відкриття рахунку в ЦП (цінних паперах) - 500 грн.;



Зарахування ЦП на рахунок - 250 грн.;



Виплата доходу з рахунку в ЦП на поточний рахунок - 250 грн.;



Брокерська комісія за здійснення біржових операцій – від 1000 грн.



Облік ЦП на рахунку клієнта - 0 грн.

* При купівлі ОВДП на первинному аукціоні Міністерства фінансів,
прибутковість для клієнта складе на 0,25% річних нижче аукціонної;
** При купівлі ЦП на вторинному ринку, ціна формується на ринкових
умовах (комісія відсутня).
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Оподаткування
Для фізичних осіб:
- Податок на доходи фізичних осіб - 0%;
- Військовий збір - 0%.
Для юридичних осіб:
- Податок на прибуток підприємств - 18%;
- Військовий збір - 1,5%.
Важливо: дані ставки застосовуються як до
купонному доходу, так і прибутку,
отриманого від курсової різниці.

6

Контакти

Ринки капіталів
Білозерський Леонід
+38 044 391 10 72
Міжнародні та локальні продажі
Leonid.Bilozerskyi@alfabank.kiev.ua

Руденко Андрій

вул. Велика Василькіська 100, Київ,
Україна
www.alfabank.ua

+38 044 499 10 33
Торгові операції
Andrey.rudenko@alfabank.kiev.ua
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