Вчора індекс Української біржі знизився на 1,2% в протилежність основним світовим фондовим
індексам. Знизились в ціні чотири з п’яти індексних паперів УБ, один – підріс. Найбільшу цінову
динаміку з індексного кошику основної місцевої фондової біржі за результатами вчорашніх
торгів мали акції «Центренерго» (-3,0%), «Укрнафти» (-2,4%), «Мотор Січі» (-1,8%). Підросла на
0,8% ціна акцій Райффайзен банк Аваль. Зараз технічна картина в індексі УБ – зниження після
сильного росту протягом року майже на 90%. Зниження вчора продовжилось після двох пауз на
невеликий ріст: першої паузи – більшої і тривалішої по часу і другої – меншої, короткої.
Обсяги торгів індексними акціями УБ вчора приблизно на чверть перевищили середньоденні за
останні півроку, рік та півтора.
Наближається період установлення Наглядовими радами дат «відсічення» по виплатам
дивідендів по індексним акціям Райффайзен банк Аваль, «Центренерго», «Мотор Січі» (хоча, що
стосується останнього емітента, його дивідендна дохідність невисока). Ці події можуть
негативно впливати на місцевий ринок акцій в сенсі цінових змін.
Вчора грузинська Sakhnakhshiri GIG Group виграла тендер на поставку «Центренерго» 700 тис.
тонн імпортного вугілля за ціною $97/тонна без ПДВ з доставкою в порт, що є доволі високою
ціною. Проте, імовірно, швидко закупити великі партії імпортного енергетичного вугілля
дешевше зараз дуже непросто. Терміни поставки – травень –грудень 2017. В минулому році
компанія «Центренерго» спожила 2,235 млн. тонн вугілля марок АШ та П, які постачались
переважно з неконтрольованих урядом України територій Луганської та Донецької областей, а
також вугілля газової групи приблизно в тій же кількості, яке видобувається в Україні в регіонах
підконтрольних центральній владі країни.
В позитивному сенсі зниження на місцевому ринку акцій може перебити сильний ріст на
закордонних ринках, якщо такий буде, і ознаки початку чого спостерігаються в останні дні.
Вчора на світових фондових ринках був позитивний торговий день. Композитний доларовий
фондовий індекс ринків країн, які розвиваються, MSCI EM, вчора підріс ще на 1,2% після росту
днем раніше на 1,0%. Після місяця повільного несильного зниження цей фондовий індикатор за
кілька днів «намалював» картину різкого підйому. Аналогічна картина після більш тривалого
зниження наразі є і в широкому фондовому індексі США S&P 500. За тиждень після цей
індикатор впритул наблизився до свого не такого давнього історичного максимуму, до якого
після вчорашнього росту на 0,6% йому не вистачає ще якихось 0,3%. Широкий
загальноєвропейський фондовий індекс STOXX 600 вчора додав ще 0,2% після сильного росту
днем раніше на 2,1% і вийшов на новий річний максимум.
Причинами вчорашнього росту на американському ринку акцій називають хороші корпоративні
прибутки та очікування оголошення сьогодні попереднього плану по податковій реформі в
США, який передбачає зниження ставки податку на прибуток корпорацій з 35% до 15%, та на
репатріацію прибутків з за кордону в США до 10% з 35%, що позитивно для фондового ринку
США. Прийняття закону очікується не раніше серпня, і, імовірно, ближче до кінця року.

Сьогодні зранку ф’ючерси на американські фондові індекси торгуються різнонаправлено та коло
відмітки нульової зміни. Ф’ючерси європейські фондові індекси слабко знижуються. Згідно з
IG, яка дає котирування індексів до початку біржових торгів, відразу після відкриття
європейських фондових бірж європейські фондові індекси несильно просядуть. Індекс MSCI EM
зранку додає ще 0,2% і виходить на свій новий річний максимум.
Ситуація на місцевому ринку акцій до кінця незрозуміла. З однієї сторони є доволі добре
виражена технічна картина зниження в індексі УБ, яка вказує на можливість продовження
негативного тренду в найближчі дні, а також відсутність позитивних для емітентів з індексного
кошику УБ місцевих новин. З іншої сторони, є досить яскраве зростання останніх днів на
світових фондових ринках, і, в тому числі, індексу MSCI EM, з яким досить сильно з певним
часовим відставанням корелює індекс Української біржі. Тому результат сьогоднішніх торгів
акціями на місцевих біржах може бути різним і трейдерам, здається, треба бути готовими як до
зростання, так і зниження цін акцій на цих торгових майданчиках.
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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».

