Минулої п’ятниці індекс Української біржі знизився на 1,0% після зниження минулого четверга на 0,9%. Наразі
технічна картина в індексі УБ – ще одне зниження після кількаденного відскоку індексу уверх. Найближчий
ф’ючерс на індекс Української біржі знаходяться від індексу вниз на 24 пункти, що не є добою ознакою.
Минулої п’ятниці чотири індексних папери Української біржі знизились в ціні, один – підріс. Ціна акцій
«Укрнафти» опустилась на значимих 4,2%; ціни індексних акцій того дня змінились в абсолютному вираженні
мало - менш, ніж на 0,7%.
Обсяги торгів індексними акціями УБ в останній робочий день минулого тижня ще підросли і перевищили
відсотків на 40-45% середньоденні за останні півроку, рік та півтора. Акції «Укрнафти» були відповідальними
майже за половину торгових оборотів по індексним акціям УБ того дня.
В минулу п’ятницю основні світові індекси мали слабку та різнонаправлену динаміку. Ситуація, схоже,
змінитися сьогодні. В останній робочий день минулого тижня композитний доларовий фондовий індекс ринків
країн, які розвиваються, MSCI EM, підріс ще на 0,35% після свого місячного повільного просідання. Широкий
загальноєвропейський фондовий індекс STOXX 600 того дня майже не змінився, а широкий фондовий індекс
США S&P 500 втратив 0,3%, після різкого відскоку наверх на 0,8% за день до цього. Цей індикатор різким
ривками відновлює раніше дещо втрачені позиції.
Сьогодні зранку ф’ючерси на американські та на європейські індекси досить сильно підростають; - особливо це
стосується європейських індексів. Згідно з IG, яка дає котирування індексів до початку біржових торгів, відразу
після відкриття європейських фондових бірж європейські фондові індекси сильно зростуть. Індекс MSCI EM
зранку додає ще 0,5%.
Основною і позитивною новиною для фінансових ринків стали результати першого туру президентський виборів
у Франції, який пройшов цієї неділі. В другий тур президентських виборів вийшли, як і очікувалось, ліво
центрист Еманнуель Макрон (рух «На марші») та лідер крайньої правої партії «Національний фронт» Марі Лі
Пен. Всі інші три кандидати, які не пройшли в другий тур, які і ряд провідних політиків країни, вже заявили про
підтримку в другому турі кандидатури Макрона. Розрив між кандидатами в першому турі склав близько 2% на
користь Макрона. Згідно з опитуваннями Макрон переможе в другому турі Лі Пен з великим розривом 62-64%
на 38-36%. Ринки дуже добре відреагували на цю новину, і саме на ній спробують зіграти наверх провідні
учасники фондових ринків сьогодні.
На цьому фоні варто очікувати сьогодні досить позитивних торгів на Українській біржі, якщо, звичайно місцевий
ринок не принесе несподіванок. Дещо насторожує негативний розрив ф’ючерсу з індексом. Та, проте, здається,
все ж загальний оптимізм зовнішніх ринків має зіграти сьогодні на УБ свою позитивну роль.
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Звертаємо Вашу увагу на те, що ця інформація є власністю ТОВ «КІНТО, Лтд» та відображає бачення ситуації на
фондових ринках фахівцями компанії. ТОВ «КІНТО, Лтд» не надає жодних гарантій стосовно реалізації прогнозів та
рекомендацій, викладених у цьому документі, та не бере на себе відповідальності за будь-які можливі наслідки
використання цієї інформації, включаючи фінансові втрати, але не обмежуючись ними. Наведену інформацію в
жодному разі не можна розглядати як рекомендацію на купівлю чи продаж цінних паперів, вона призначена лише
для Вашого використання. Цю інформацію ТОВ «КІНТО, Лтд» надає за власний кошт, тому ця інформація в повному
обсязі та в усіх частинах є об’єктом власності, володіння, користування та розпорядження ТОВ «КІНТО, Лтд».

