В передсвятковий день минулої п’ятниці індекс Української біржі підріс на відчутні 1,2%, і
вийшов на свій новий трирічний максимум.
За результатами торгової сесії зросли в ціні всі п’ять індексних акції УБ. З цієї вибірки
найкращий результат мали індексні акції «Мотор Січі» (+2,25%) та «Центренерго» (+1,15%).
Обсяги торгів індексними акціями Української біржі на ринку заявок знову знизились і
підібрались до своїх мінімальних значень за останні півроку, рік та два. Однак, відносно
непогані обсяги торгів були з не індексними акціями біржі: «Донецького металургійного
заводу» (що дещо дивно), «Турбоатому», менші – з деякими іншими пайовими паперами.
Серед них акції «Укртелекому», «Кредобанку», «Укрсоцбанку».
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, майже не
змінився. Широкий загальноєвропейський фондовий індекс STOXX 600 втратив незначну
0,1%. Широкий фондовий індекс S&P 500 просів ще на меншу величину – 0,05%. Цей
індикатор знаходиться коло до свого недавнього історичного максимуму.
Сьогодні зранку ф’ючерси на американські фондові індекси мало змінюються і торгуються
різнонаправлено; на європейські фондові індекси – дещо знижуються. Згідно з IG, яка дає
котирування фондових індексів до початку біржових торгів, відразу після відкриття
європейських фондових бірж, європейські фондові індекси, мало зміняться і зміняться в різних
напрямках, хоча більше підростуть. Індекс MSCI EM втрачає 0,2%.
Торгова активність на біржах між Різдвом по Григоріанському стилю та Новим роком на
світових фондових біржах - понижена.
Президент США Трамп минулої п’ятниці підписав прийнятий Конгресом США закон про
податкову реформу в цій країні. Закон тепер має вступити в силу і матиме в цілому позитивний
для фондового ринку США. Аналітики Goldman Sachs вважають, що в цілому чистий прибуток
компаній індексу S&P 500 завдяки податковій реформі зросте на 5%. Оптимісти вважають, що,
в тому числі завдяки податковій реформі, індекс S&P 500 наступного року зросте ще на 10%,
незважаючи на майже 20% ріст цього індикатору в 2017 році.
На цьому, в цілому слабко позитивному фоні, можна, скоріше, очікувати росту індексу
Української біржі і сьогодні. Однак, дещо суперечливий зовнішній фон (перш за все торгів на
світових біржах акцій) цьому може завадити. Будемо сподіватись, що цього не станеться.
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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».

