Вчора індекс Української біржі вперше за десять останніх торгових сесій показав негативний
результат, знизившись за результатами торгів на 0,8%. Технічна картина в індикаторі УБ
зараз – це невелика зупинка в рості після прискорення зростання індикатору УБ в останні
дні.
Знизились в ціні три індексних акції Української біржі з п’яти, зросло – дві. Ціна індексних
акцій «Укрнафти» просіла на 1,7%. Ціни інших індексних паперів змінились менш, ніж на 1%
в абсолютному вираженні.
Обсяг торгів індексними акціями на ринку заявок УБ різко зріс, і більш, ніж в півтора рази
перевищив середньоденні обсяги торгів за останні півроку, рік та два. Найбільш активно
торгували індексними акціями «Центренерго» та «Укрнафти». Обсяги торгів не індексними
акціями на ринку заявок Української біржі були відносно малими.
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, практично не
змінився. Широкий загальноєвропейський фондовий індекс STOXX 600 цієї середи втратив
0,7%. Широкий фондовий індекс S&P 500 знизився на 0,1%, перебуваючи зовсім недалеко від
свого зовсім недавно досягнутого історичного максимуму.
Конгрес США вже остаточно прийняв зміни до податкового законодавства цієї країни. Закон
тепер має підписати президент США, з чим мабуть не виникне проблем. Згідно з законом
ставка на прибуток корпорацій буде знижена з 35% до 21%. Таким чином закон сприятиме
прискоренню економічного зростання в США та через збільшення прибутків корпорацій є
позитивним для фондового ринку США.
Однак, слід завважити, що в очікуванні цього закону фондові індекси США сильно зростали
увесь цей рік. Тож наскільки «залишилось запасу для росту» покажуть найближчі місяціпівроку. Поки фондовий ринок США, а за ним багато інших крупних фондових ринків по
світу, взяли невелику паузу.
Крім цього значимих новин для світових фінансових ринків чи місцевого ринку акцій немає.
Варто згадати, що на фоні імовірного більшого економічного росту в США в 2018 році, зараз
зростають дохідності державних облігацій цієї країни. Адже ФРС, центробанк США, може
прискорити збільшення базової ставки. Дохідності державних облігацій СШП все ще далекі
від своїх історичних середніх. Проте дохідність 10-и річних паперів вже наблизилась до рівня
2,5% (середній рівень за багато десятиріч 4,0-4,5%). Такого рівня дохідностей цих паперів не
бачили з кінця березня цього року. Дохідність дворічних державних облігацій США досягла
максимального значення з жовтня 2008 року – 1,86%. На це варто звернути увагу, в тому

числі, і в сенсі імовірного майбутнього росту дохідностей і українських державних та
корпоративних облігацій.
Сьогодні зранку ф’ючерси на американські та європейські фондові індекси дуже слабко
знижуються. Згідно з IG, яка дає котирування фондових індексів до початку біржових торгів,
відразу після відкриття європейських фондових бірж, європейські фондові індекси мало
зміняться, але, скоріше, знизяться. Індекс MSCI EM знижується на 0,2%.
На цьому не дуже виразному фоні торгів на зовнішніх ринках, скоріше, варто очікувати
невеликої динаміки і на місцевому ринку акцій. Зранку ймовірність позитивного та
негативного сценарію та результатів торгів акціями на Українській біржі бачаться, як
приблизно рівні.
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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».

