Зі святом Святого Миколая!
Вчора індекс Української біржі додав значимих 0,8% і знову оновив свій трирічний максимум.
Це була вже, якщо взяти й невеликий ріст на 0,01% позавчора, восьма позитивна торгова сесія
для індикатору УБ поспіль. На початку дня індекс Української біржі майже не змінювався.
Десь о 14-00 за київським часом він несподівано буквально «вискочив» наверх на 1,7%. Ціни
окремих індексних акцій почали дуже непогано підростати. Вже під сам кінець торгової сесії
індекс несподівано помітно втратив, і при цьому закінчив торгову сесію в зовсім непоганому
плюсі.
Технічна картина індексу Української біржі зараз – прискорення росту.
Основні причини росту на Української біржі в останні дні: ріст на світових фондових ринках
та традиційне передріздвяне, передноворічне святкове ралі на фоні стабільних позитивних
фінансових результатів місцевих емітентів і наразі відносно поміркованих ризиків в Україні.
Зросли в ціні три індексних папери Української біржі з п’яти, два – знизилось. Ціни індексних
акцій «Мотор Січі» та «Райффайзен банк Аваль» додали відносно непогано, відповідно, на
2,4% та 1,0%. Ціни інших індексних паперів УБ змінились менш, ніж на 0,4% в абсолютному
вираженні.
Обсяги торгів індексними акціями Української біржі на ринку заявок УБ ще трохи підросли і
почали наближатись до своїх середніх значень за останні півроку, рік та два. З не індексних
акцій Української біржі на ринку заявок УБ на рівні обсягів індексних акцій пройшли угоди з
акціями «Крюківського вагонобудівного заводу», «Дніпрообленерго», «Укртелекому», трохи
менше - з акціями шахтоуправління «Покровське». Список місцевих не індексних акцій по
яким були торги на ринку заявок УБ мало змінився з минулої п’ятниці. На ринку заявок
Української біржі навіть був невеликий обсяг торгів «Крименерго», акцій з якими давно не
було вже угод на цьому ринку. Великий обсяг угод на ринку заявок УБ був з ОВДП зі строком
погашення 02.07.2019.
Світові ринки акцій теж добре підросли. Про них згадується в цьому огляді, в першу чергу
тому, що з ними корелює (схоже змінюється) і місцевий український ринок акцій.
Композитний доларовий фондовий індекс країн, які розвиваються, MSCI EM, додав 1,1%.
Широкий загальноєвропейський фондовий індекс STOXX 600 зріс цього понеділка на 1,15%.
Ріст цього індикатору прискорився. Широкий фондовий індекс S&P 500 додав ще 0,5%, і знову
вкотре оновив свій історичний максимум. Вузький індекс США Dow Jones industrial average в
70-ий раз за з початку року оновив свій історичний максимум. Це значить він виходив на
новий максимум кожну четверту торгову сесію цього року. З початку року фондовий
індикатор Dow Jones підріс більш, ніж на 25%, індекс S&P 500 – більш, ніж на 20%.

Причини росту на світових ринках акцій: оптимізм з приводу податкової реформи в США та
наближення різдвяних та новорічних свят – традиційний передсвятковий ріст в кінці року.
Сьогодні зранку ф’ючерси на американські фондові слабко зростають; на європейські –
торгуються різнонаправлено мало змінюючись, дещо більше - позитивно. Згідно з IG, яка дає
котирування фондових індексів до початку біржових торгів, відразу після відкриття
європейських фондових бірж, європейські фондові індекси мало зміняться, більше слабко
підростуть. Індекс MSCI EM додає 0,3%.
На цьому фоні загального оптимізму, сьогодні, скоріше, варто очікувати росту і на
Українській біржі.
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Звертає мо Вашу увагу на те, щ о ц я інформац ія є власністю ТОВ «КІНТО, Лтд» та відображ ає бачення ситуац ії на
фондових ринках фахівцями компанії. ТОВ «КІНТО, Лтд» не надає ж одних гарантій стосовно реа лізац ії прогнозів та
рекомендац ій, викладених у ц ьому документі, та не бере на себе відповідальності за будь -які мож ливі наслідки
використання ц іє ї інформац ії, включаючи фінансові втрати, але не обмеж уючись ними. Наведену інформац ію в
ж одному разі не мож на 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 ц я інформація в повному обсязі
та в усіх частинах є об’є ктом власності, володіння, корист ування та розпорядж ення ТОВ «КІНТО, Лтд».

