В останній робочий день перед довгими святами індекс Української біржі продовжив рух відскік наверх і додав
1,0% після росту до того днем раніше на 1,6% і зниження минулої середи на 2,4%. Таким чином з деяким
запізненням індикатор повторив рух композитного доларового фондового індексу ринків країн, які
розвиваються, MSCI EM.
Минулої п’ятниці підросли в ціні всі п’ять індексних акцій з індексного кошику Української біржі. Найбільше
додали ціни «Укрнафти» (+2,0%) та Донбасенерего (+1,4%).
Обсяги трогів індексними акціями УБ минулої п’ятниці знизились в порівнянні з минулими четвергом та
середою, що не дивно, враховуючи передсвятковий день, але, як не дивно, помітно перевищили середньоденні за
останні півроку, рік та півтора.
Для місцевого ринку акцій є хороші новини. Опубліковані фінансові результати Райффайзен банк Аваль за
перший квартал 2017 року. Результати виявились дує хорошими. Чистий прибуток банку в звітному кварталі
склав 1449 млн. грн., в порівнянні з минулорічним 683 млн. грн. Цей прибуток був в основному отриманий за
рахунок не грошових операцій по розформуванню резервів банку на суму 626 млн. грн.. (В минулому році в
першому кварталі 2016 банк, навпаки, сформував резерви на 284 млн. грн.). Якщо вирахувати резерви з до
податкових прибутків відповідних періодів: 1754 млн. грн. (1 кв. 2017) та 745,5 млн. грн., щоб порівняти чистий
операційний результат, то отримаємо відповідно 1128 млн. грн. та 1029,5 млн. грн.. Іншими словами суто
операційний результат за рік зріс на 9,5%, що дещо нижче рівня інфляції, але теж дуже і дуже непогано,
враховуючи рекордну рентабельність по активам банку в 2016 році. Великий прибуток першого кварталу 2017
означає можливу виплату значних дивідендів банком не тільки в цьому і продовження тренду отримання
хороших операційних результатів, але і в наступному році.
Вчора на світових ринках акцій була позитивна, але, переважно, несильна динаміка. Вчора композитний
доларовий фондовий індекс ринків країн, які розвиваються, MSCI EM, щоправда, підріс більш сильно на 0,9% і
вийшов на свій новий річний максимум. Цей фондовий індикатор після зовсім невеликої паузи, схоже
продовжить ріст. Широкий загальноєвропейський фондовий індекс STOXX 600 додав на 0,2%. Широкий
фондовий індекс США S&P 500 вчора зріс на незначних 0,1%. Індекс S&P 500 при поточному значенні 2391
пунктів зараз перебуває лише незначно нижче свого історичного максимуму у 2396 пунктів і така картина
спостерігається з 25 квітня, що сприяє росту більше дешевшого індексу MSCI EM. З останнім добре корелює
індекс УБ. Тобто це все досить позитивно для місцевого ринку акцій.
Сьогодні зранку ф’ючерси на американські та європейські фондові слабко знижуються. Згідно з IG, яка дає
котирування індексів до початку біржових торгів, відразу після відкриття європейських фондових бірж
європейські фондові індекси будуть в невеликому мінусі. Індекс MSCI EM зранку додає 0,1%.
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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».

