В останній день перед довгими вихідними і святом індекс Української біржі знизився на 0,6%. Чотири індексних акції УБ
закінчили торги у негативній зоні, одна – в позитивній. Найбільше з індексних паперів змінились в ціні акції «Укрнафти» (3,0%), «Донбасенерго» (-1,5%) та «Центренерго» (-1,0%). Графічно в індексі Української біржі зараз присутня «полиця»
після відскоку на зниженні.
Обсяги торгів індексними акціями УБ в останній робочий день минулого тижня були незначно нижчі за середньоденні
обсяги торгів за останні півроку, рік та півтора.
Опублікували звітність за перший квартал 2017 року і повні звіти за 2016 рік всі п’ять емітентів, акції яких входять до
складу індексного кошику УБ. В цілому результати за квартал позитивні і перевищують очікування по всім емітентам за
виключенням доходів «Доннбасенерго», в звітності якої відсутній дохід Старобешівської ТЕС. В результаті суттєво
знизились доходи цього емітента як за перший квартал 2017, так і за повний 2016 рік.
Також можна відзначити хоча й опосередковано для акцій, але досить позитивні для фінансової системи фактори:
отримання банками України в цілому суттєвих прибутків в першому кварталі 2017 в порівнянні зі збитками за аналогічний
період минулого року та ріст на 13,6% міжнародних резервів (валових) в квітні до 17,2 млрд. доларів США.
Основні світові фондові індекси за кілька минулих торгових днів здійснили ще один ривок наверх, в ході якого широкий
фондовий індекс США S&P 500 вийшов на новий історичний максимум, а широкий загальноєвропейський фондовий
індекс STOXX 600 та композитний доларовий фондовий індекс ринків країн, які розвиваються, MSCI, вийшли на свої нові
річні максимуми. Вчора індекс S&P 500 знизився на 0,1% від свого історичного максимуму, індекс STOXX 600 підріс на
0,45% і індекс MSCI додав 0,55%.
Якихось інших суттєво значимих, крім звітності за перший квартал 2017 року, новин для фондових ринків не було. Після
публікації хорошого звіту по праці в США за квітень учасники ринку очікують з дуже великою імовірністю підвищення
базової ставки в США в червні, що негативно для ринків. Однак хороша квартальна звітність за перший квартал 2017 року
та очікування податкової реформи в США в значній мірі нейтралізують чи поки що перекривають цей фактор.
Сьогодні зранку ф’ючерси на американські та європейські фондові після кілька денного росту індексів знижуються. Згідно
з IG, яка дає котирування індексів до початку біржових торгів, відразу після відкриття європейських фондових бірж
європейські фондові індекси будуть торгуватись в негативній. Індекс MSCI EM зранку практично не змінюється.
На цьому фоні непросто побудувати очікування стосовно руху на українському ринку акцій сьогодні. З однієї сторони
місцевий фондовий ринок може відреагувати позитивно на ріст світових фондових ринків в кілька минулих торгових днів.
З іншої – може піти і вниз, слідом за світовими індексами, які сьогодні, скоріше за все дещо втратять. Є ще й чинник
покращення прибутків місцевих емітентів в першому кварталі 2017, який щоправда нейтралізується можливим погіршення
результатів компаній електричної генерації в другому кварталі, «відсічкою» по дивідендам. Тому є фактор невизначеності і
трейдерам, ще враховуючи тривалі вихідні варто бути готовими до будь-якого результату. Однак динаміка на ринку,
скоріше за все буде невелика.
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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».

