Вчора індекс Української біржі підріс на 0,6%, дуже імовірно, під впливом росту на закордонних фондових ринках після
свого зниження на 1,9% за дві останні торгові сесії. Наразі технічна картина в індексі УБ – несильний відскік після
зниження, яке послідувало за попереднім кількаденним відскоком. Ріст на місцевій біржі виявився вчора помітно слабшим,
ніж ріст основних світових фондових індексів. Це разом з тим фактом, що значення найближчого ф’ючерсу на індекс
Української біржі знаходяться від індексу нижче на 30 пунктів (-3%), не є гарним передвісником росту на місцевому ринку
акцій. Не будемо забувати, що після визначення дати відсічення для виплати дивідендів по акціям Райффайзен банк Аваль
ці акції мають помітно знизитись в ціні. По аналогічній причині дещо мають знизитись в ціні відносно свого можливого
рівня і акції «Центренерго». Також викликає певну підозру і технічна – графічна картина в місцевому фондовому
індикаторі, як і відсутність позитивних новин для емітентів, які входять до індексного кошику. Це сполучення, здавалось
би, окремих дрібних факторів може в позитивному сенсі перебити сильний ріст на закордонних ринках, якщо такий буде.
Вчора за результатами торгів підросли всі ціні п’ять індексних паперів основної місцевої фондової біржі. Найбільше цього
понеділка зросли ціни акцій «Донбасенерго» (+1,7%), «Укрнафти» (+1,1%) та Райффайзен банк Аваль (+1,0%). Як бачимо,
ріст і в окремих паперах був несильним.
Обсяги торгів індексними акціями УБ вчора були на рівні близько середньоденних за останні півроку, рік та півтора.
Сьогодні акціонери «Центрененрго» розглянуть на своїх загальних зборах питання щодо виплати дивідендів за 2016 рік у
розмірі 312,8 млн. грн., що складає 0,85 грн. на акцію (дивідендна дохідність 8,0% по біржовому курсу після вчорашніх
торгів).
Вчора світові фондові ринки святкували перемогу Еманнуеля Макрона в першому турі президентських виборів у Франції,
що стало причиною значного росту переважної більшості світових фондових індексів. Учасники ринків очікують з
великою імовірністю на те, що він виграє і другий тур виборів, і стане президентом Франції. Поки згідно з опитуваннями в
другому турі його відрив від крайнє правого кандидата Марін Ле Пен - великий. Хоча, ця обставина може зіграти і злий
жарт з Макроном, як кандидатурою на пост глави держави через пасивність виборців.
Широкий загальноєвропейський фондовий індекс STOXX 600 вчора додав відразу 2,1% і вийшов на новий річний
максимум. Французький індекс САС 40 при цьому зріс аж на 4,1%. Широкий фондовий індекс США S&P 500 цього
понеділка підріс на 1,1% і закінчив торги на відмітці у 2374 пункти. З 17 березня і до вчора значення індикатору були
нижчими. Композитний доларовий фондовий індекс ринків країн, які розвиваються, MSCI EM, вчора підріс на 1,0%.
Сьогодні зранку ф’ючерси на європейські та на американські фондові індекси помітно підростають, хоча і слабше, ніж
учора. Згідно з IG, яка дає котирування індексів до початку біржових торгів, відразу після відкриття європейських
фондових бірж європейські фондові індекси помітно зростуть. Індекс MSCI EM зранку додає ще 0,8-0,9%. По ходу торгів
сьогодні ріст індексу, імовірно, збільшиться. На ріст цього індикатору впливає ще й відскік наверх цін акцій в Китаї, які
раніше знизились внаслідок рішення про більш жорстке регулювання обігу цінних паперів в цій країні.
На позитивному зовнішньому фоні сьогодні варто, скоріше, очікувати також продовження слабкого росту і на місцевому
ринку акцій. Хоча, слід враховувати і невизначеність на місцевому фондовому ринку через частину чинників
перерахованих на початку цього огляду. (Відсічення по дивідендам сьогодні ще не впливають).
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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».

