Вчора індекс Української біржі додав дуже значимих 1,8% і знову оновив свій трирічний
максимум. Це була вже дев’ята позитивна торгова сесія на Українській біржі поспіль.
Технічна картина в фондовому індикаторі УБ тепер – це прискорення його росту.
Зросли в ціні чотири індексних папери Української біржі з п’яти. Найбільше додали ціни
акцій «Мотор Січі» (+4,0%), «Донбасенерго» (+1,9%) та «Центеренерго» (+1,4%). Акції
«Мотор Січі» і внесли основний вклад в такий значимий ріст індексу Української біржі.
Дещо псує картину та невелика деталь, що обсяги торгів акціями «Мотор Січі» на ринку
заявок Української біржі були відносно невеликими.
Обсяг торгів на ринку заявок Української біржі знизився в порівнянні з минулим днем, в
тому числі і індексними акціями біржі. Обсяг торгів індексними акціями на ринку заявок УБ
був на рівні близько 60% середньоденних за останні півроку, рік та два. Зниження торгової
активності на місцевому ринку акцій в цей час перед новим роком є традиційним. Трейдери
готуються до свят. З не індексних паперів помітні обсяги на ринку заявок пройшли з акціями
шахтоуправління «Покровське» та «Турбоатому». Але більше звертають на себе увагу
вчорашні великі обсяги торгів, як для ринку заявок Української біржі, ОВДП - двох випусків
- з термінами погашення 28.03.2018 та 02.01.2019.
Світові ринки акцій. 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, підріс ще на
0,2%. Широкий загальноєвропейський фондовий індекс STOXX 600 втратив 0,4%. Але ця
втрата індексу STOXX 600 не змінила зростаючого зараз напрямку середньострокового руху
цього індексу. Широкий фондовий індекс S&P 500 знизився на 0,3% від свого історичного
максимуму.
Для фондового ринку США була дуже значима подія. Обидві палати Конгресу США: Палата
представників та Сенат проголосували за начебто узгоджений проект податкової реформи в
цій країні. Після голосування Сенат знову направив законопроект в Палату представників на
повторне голосування, яке відбудеться сьогодні, оскільки Сенат, згідно своїх правил, вніс
невеликі зміни до законопроекту. Тепер нижня палата Конгресу має проголосувати проект з
цими невеликими змінами повторно, а прийнятий закон має підписати президент США
Дональд Трамп. Для нього, як і республіканської партії, прийняття закону стане великою
перемогою.
Податкова реформа збільшить прибутки корпорацій і дещо прискорить економічний ріст в
країні. Це значить, що вона позитивна для американського ринку акцій і слабко позитивна
для світових ринків акцій. Наскільки новий закон дозволить ще додати фондовим індексам
США, які вже сильно виросли з початку 2017 року в його очікуванні, побачимо в найближчі
місяці - півроку.

Сьогодні зранку ф’ючерси на американські фондові індекси зростають; на європейські –
переважно зростають. Згідно з IG, яка дає котирування фондових індексів до початку
біржових торгів, відразу після відкриття європейських фондових бірж, європейські фондові
індекси більше слабко підростуть. Індекс MSCI EM майже не змінюється.
Доволі важко чітко визначитись з думкою стосовно динаміки торгів на Українській біржі
цієї середи. На перший погляд здається впевнена траєкторія зростання індексу УБ має
продовжитись. Проте дев’ять торгових сесій росту індикатору УБ породжують і є певні
сумніви. Можливо ринок зробить певну паузу. І все ж, ймовірність росту сьогодні на УБ
видається все ж вищою.
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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 рекомендац ію на купівлю чи продаж ц інних паперів, вона призначена лише
для Вашого використання. Цю інформацію ТОВ «КІНТО, Лтд» надає за власний кошт, тому ц я інформац ія в повному
обсязі та в усіх частинах є об’є ктом власності, володіння, корист ування та розпорядж ення ТОВ «КІНТО, Лтд».

