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Що відбувається

Центробанки та політичні лідери почали говорити про стабілізацію цін 
(чит. інфляції) та відсутність небезпеки суттєвого падіння економіки (тут 
ми схильні не погодитися). Навіть Джером Павелл, голова ФРС США, 
був достатньо конкретний у своїх висловлюваннях: «варто уповільнити 
темп підвищення ставки ФРС», «відсоткові ставки можуть бути вищими 
у 2023 році, ніж очікувалося раніше». Тож, у грудні матимемо +0,5% від 
ФРС, але в Європі регулятор сповільнюватися поки не збирається.

Охолодження глобальної економіки вже не спинити, що стримуватиме 
від подальшого зростання інфляції. Ці процеси вже відбуваються. 
Світова інфляція досягне піку у 1 кв. 2023 р. Для зміни тренду потрібні 
нові чинники, які поки не реалізувалися (це фактори ризику). У Європі, 
наприклад, окремим питанням стоїть вартість газу для населення. 
Закупка відбулася за дуже високими цінами; в ЄС поки не переставили 
вартість енергоносіїв на кінцевих споживачів.

На узбережжі прекрасного Балі відбувся саміт “G19”. Окрім гучних 
промов важливою подією стала зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна. 
Вважаємо, що лідери провідних держав стали на шлях дипломатичного 
вирішення поточних конфліктів (тарифи, Тайвань, війна в Україні, вплив 
на ЄС). Це, у свою чергу, може поліпшити прогнози по глобальній 
інфляції та розвитку світової економіки. Чекаємо на перші реальні кроки.

Фондові індекси відігравали у листопаді саме позитив від зміни 
сентіменту. Індекс S&P500 зріс на 5,5%, STOXX600 на 6,7%. На ринку 
облігацій також панували покупці. Однак, фундаментально НІЧОГО не 
змінилося. Волатильність вже повертається на ринок капіталу.

Графік 1. Динаміка облікових ставок по твердив валютам, %

Глобальні інвестори відіграли частину збитків. Та чи надовго?

Графік 2. Динаміка цін на споживчі товари у розрізі країн, %*

Джерело: Eurostat, FRED, Capital Times

-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0

9/18 3/19 9/19 3/20 9/20 3/21 9/21 3/22 9/22 3/23 9/23 3/24 9/24 3/25 9/25

EUR
USD
GBP
CHF

-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0

9/18 3/19 9/19 3/20 9/20 3/21 9/21 3/22 9/22 3/23 9/23 3/24 9/24 3/25 9/25

ЄС
США
Великобританія
Швейцарія

* Harmonised index of consumer prices (HICP)

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/explore/all/economy?lang=en&subtheme=prc.prc_hicp&display=list&sort=category&extractionId=PRC_HICP_MANR__custom_4084153
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Як діяти

Протягом року ми використовували активні стратегії, що мали на меті 
приносити дохід інвесторам на фоні падіння фондових індексів. Такий 
підхід виправдав себе повністю. І ми досі очікуємо реалізації сценарію 
оновлення мінімумів поточного ведмежого тренду на ринку акцій у І кв. 
2023 р. Тож, не змінюємо підхід (див. Табл. 1).

Опціоні стратегії на падіння ринку, які ми освітлювали в минулих 
випусках, стали надійним та високодохідним інструментом в портфелях. 
Високий рівень ліквідності забезпечив максимальний захист при 
поточній кон'юнктурі ринку. Та у клієнтів виникає логічне питання: «чи 
варто купувати цікаві акції, які суттєво впали в ціні».

Американський ринок акцій, якщо порівнювати з іншими країнами, досі 
виглядає дорогим. Forward PE в США 18,1х проти 10,8х в Німеччині, 
7,9х у Італії, 12,7х у Японії чи 10,1х у Китаї. Звичайно, долар відображає 
віру інвесторів у стійкість американської економіки. Але провідний 
індекс в США «тримає оборону» за рахунок високої долі Apple Inc. та 
Microsoft Corp. Проблема тільки в тому, що бізнес вказаних компаній 
перестає зростати двозначними темпами – а це неодмінно призведе до 
перегляду мультиплікаторів у бік зниження.

Цікавим з точки зору кількісного аналізу вже виглядають ринки акції 
Бразилії, Великобританії чи Польщі. Польський ринок акцій, взагалі, має 
бути у фокусі для українських інвесторів, так як багато бізнесів провело 
релокацію саме в сусідню країну.

Золото, як ми і очікували, почало набирати оберти. Доля в портфелях 
мінімальна, та слідкуємо за цим активом пильно.

Графік 3. Співвідношення поточного до історичного Forward PE

Активне управління та опціоні стратегії виправдали себе у 2022

Табл. 1. Поточна інвестиційна стратегія Capital Times
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Джерело: Yardeni, розрахунки Capital Times



4

Безробіття
Якщо у 2022 р. центробанки 

фокусувалися на інфляції, то тепер 
їх риторика все більше буде містити 
коментарі з приводу зростання рівня 
безробіття. Вже зараз корпорації 
активно звільняють персонал, що 
спонукатиме населення звертатися 
до служб зайнятості. Як підсумок, 
регулятори припинять підвищення

облікових ставок. Тайвань
Геополітичний ризик навколо 

Тайваню буде сходити нанівець. 
Ніякої війни між Китаєм та США. 
Більше того, керівництво країн буде 
шукати шляхи покращення відносин. 
Це буде добрим знаком для 
технологічного світу.

Однак, бюджети на оборону та
військове оснащення будуть
зростати. Аналогічно й космічна
сфера.

TESLA
Вартість компанії Tesla вже

ніколи не буде сягати 1 трлн дол. Час 
надвисоких мультиплікаторів та хайп
оцінок минув. Попереду період 
раціональних інвесторів, де 
пріоритетом буде стабільність та 
передбачуваність бізнесу компаній. 
Як показує досвід кризи dot.com –

лише одиниці компаній зможуть
повернутися до історичних
максимумів оцінки їх акцій.

Crypto
Очищення криптоіндустрії від

токсичних проектів продовжиться у
2023 р. Варто очікувати змін у 
регулюванні ринку цифрових валют 
урядами провідних країн.

Це призведе до падіння курсу 
BTC нижче 10 тис. дол. Це буде 
найкращий час для довгострокових 
інвесторів відкрити або збільшити 
позиції у основних криптовалютах.

рф
Війна в Україні поступово

перейде на територію росії (далі
кордонів 1991 р.). Цей процес
триватиме не один рік, що буде
утримувати напруженість в регіоні
та ціни на енергоносії.

В таких країнах, як Арменія, 
Грузія, Казахстан почнуться
антиросійські мітинги. Рашизм буде 
буде визнано екстреміським рухом.

CIO Monthly Digest

6 фінансово-економічних прогнозів на 2023 рік

Валюти Азії
В Азії варто очікувати 

кардинальних змін у валютному 
регулюванні. Слабкість йени
шкодить економіці Японії, тож уряд 
збільшить інтервенції або змінить 
підхід до розрахунку курсу. Це 
обумовить спекулятивний ажіотаж 
на йену. Гонконгський долар може
змінити діапазон прив’язки до USD.

Це один з основних ризиків для
Китаю, у тому числі.
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Дисклеймер
Інформація, що міститься в інформаційному звіті (далі «Звіт»), була підготовлена інвестиційною компанією Capital Times (далі «Компанія») з метою розгляду основних тенденцій на глобальному 
ринку капіталів, аналізу та оцінки інвестиційних можливостей для одержувачів Звіту. Єдина ціль цього Звіту – допомогти сформувати власну думку щодо поточної ситуації на ринку цінних паперів, 
деривативів, товарних активів, валют, нерухомості та інших альтернативних видів інвестиційних активів, але нічого зі Звіту не є основою ні для прийняття інвестиційних рішень, ані для будь-яких 
інших оцінок і не повинно розглядатися як рекомендація Компанії. 

Цей Звіт і його зміст є конфіденційними та не можуть бути скопійовані, опубліковані, розкриті третім особам без попередньої письмової згоди Компанії. Попри те, що цей Звіт був підготовлений 
добросовісно, Компанія ні за яких обставин ні в якому разі не гарантує точність або повноту інформації, що міститься у цьому Звіті, й одержувач визнає, що Компанія ні за яких обставин не може 
нести відповідальність на підставі того, що один або кілька елементів інформації, зазначених у цьому Звіті, можуть бути визнані недостатніми, неповними, неточними або такими, шо вводять в 
оману.

Компанія не несе жодних зобов’язань щодо дотримання обережності будь-яким отримувачем цього Звіту або схвалення чи підтвердження точності, правильності, обґрунтованості або повноти 
будь-яких заяв чи інформації, наданих третіми особами та відображених у цьому дослідженні. Відповідно, Компанія не несе відповідальності за будь-які прямі чи опосередковані збитки чи збитки, 
заподіяні будь-яким особам у результаті використання заяв чи посилань із цього дослідження, або будь-якої іншої письмової чи усної інформації, наданої будь-якою зацікавленою стороною чи їх 
агентами, і будь-яка така відповідальність прямо не визнається. 

Поширення цього документу в певних юрисдикціях може бути обмежено або заборонено законом. Отримувачі зобов'язані інформувати і дотримуватися всіх таких обмежень або заборон. Звіт не 
розглядається як документ, що підлягає реєстрації будь-яким державним органом України чи будь-якої іншої країни. Однак, приймаючи цей документ, отримувачі заявляють, що вони можуть 
отримати його без порушень будь-яких невиконаних вимог щодо реєстрації або інших заборон або обмежень у законодавчих або нормативних актах в юрисдикції, в якій вони проживають або 
ведуть бізнес. Компанія не відповідатиме будь-яким особам у зв'язку з будь-якими порушеннями будь-яких невиконаних вимог реєстрації, заборон або обмежень.

Прийнявши цей Звіт, одержувач погоджується бути пов'язаним вищевикладеними термінами та обмеженнями.
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