За результатами вчорашніх торгів індекс Української біржі незначно знизився, втративши 0,2%. Технічна
картина в індексі УБ – зовсім невелика негативна корекція після сильного росту.
Дві індексні акції УБ з п’яти незначно знизились в ціні, дві - зросли, одна – не торгувалась. Зміна ціни
жодного індексного паперу за результатами торгів не перевищила 0,7%.
Обсяг торгів індексними акціями на ринку заявок УБ опустився до рівня попередніх днів перед вчорашнім
збільшенням. Він був помітно меншим за середньоденні обсяги торгів за останні півроку, рік та два, що не
дивно в ці передсвяткові дні. З не індексних акцій великі обсяги торгів були з акціями «Дніпрообленерго».
Світові ринки акцій. Про них згадується в цьому огляді, в першу чергу тому, що з ними корелює (змінюється) і
місцевий український ринок акцій.
Композитний доларовий фондовий індекс країн, які розвиваються, MSCI EM, вчора зріс на 0,1%. Річна зміна
цього фондового індикатору складає зараз майже 34%. Широкий загальноєвропейський фондовий індекс
STOXX 600 підріс на 0,6%. Широкий фондовий індекс S&P 500 додав 0,2%, і впритул наблизився до свого
недавнього історичного максимуму. Індекс S&P 500 з початку року зріс на майже 20%.
Основною новиною для фінансових ринків продовжує залишатися податкова реформа в США зі значним
зниженням ставки корпоративного податку. Американські корпорації після прийняття відповідного закону
Конгресом заявили про збільшення заробітних плат своїм співробітникам.
Є результати регіональних виборів в Каталонії, Іспанія.
Сьогодні зранку ф’ючерси на американські фондові індекси дещо підростають; на європейські фондові
індекси – торгуються різнонаправлено. Згідно з IG, яка дає котирування фондових індексів до початку
біржових торгів, відразу після відкриття європейських фондових бірж, європейські фондові індекси, в своїй
більшості дещо знизяться (не всі). На європейський ринок акцій сьогодні тисне зростання євро. Однак
ситуація може змінитись в ході торгів. Сьогодні практично передсвятковий в Європі день, (як і в Україні, і в
США,) і в Європі коротка торгова сесія. Як правило, перед Різдвом фондові індекси підростають. Індекс MSCI
EM зранку додає 0,4%.
Сьогодні не варто очікувати дуже значних змін на місцевому українському ринку акцій. Імовірність слабко
позитивного результату після двох днів зниження на УБ, та, скоріше за все, на фоні позитивного результату
торгів акціями на закордонних фондових майданчиках, бачиться як дещо більш імовірна.
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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».

