Минулої п’ятниці індекс Української біржі підріс на 0,3% після втрати днем раніше 0,2%. Це
непоганий результат, враховуючи суттєвий негативний рух на світових фондових біржах. Ціни двох
індексних акцій УБ змінились різнонаправлено, і з хорошим «розмахом». Ціна акцій Райффайзен банк
Аваль знизилась на 1,9% повернувшись до відмітки 0,30 гривень за акцію, яка була двома днями
раніше. Ціна акцій «Центренерго», навпаки, зросла на ті ж 1,9%, дійшовши до 15,8 гривень по ціні
закриття. Ціни трьох інших індексних Української біржі змінились мало, причому, в останній час
дуже волатильна ціна «Укрнафти» - не змінилась. Мало змінились і ціни двох інших індексних акцій
УБ.
Обсяги торгів індексними акціями УБ на ринку заявок Української біржі в останній робочий день
минулого тижня слабко підросли і порівнянні з обсягом днем раніше і залишились дещо нижчими за
свої середньоденні значення за останні півроку, рік та два. Обсяги торгів не індексними акціями
«Азовсталі» на ринку заявок УБ знову були суттєвими. До цих акцій приєднались і акції Авдіївського
коксохімічного заводу. Обидва папери ще пару років назад входили до індексного кошику
Української біржі. Їх виключили з індексного кошику УБ через перетворення їх емітентів на приватні
акціонерні товариства. Відновлення торгів цими акціями на ринку заявок Української біржі пов’язане
з тим, що зараз для торгів на ринку заявок УБ стало не обов’язковим, щоб акції були паперами
публічних акціонерних товариств. Минулої п’ятниці були торги не індексними акціями ще десь
п’ятірки емітентів, але з меншими обсягами торгів. Обсяги торгів ОВДП на ринку заявок Української
біржі залишились значними. Найбільшими були обсяги торгів «короткими» дисконтними ОВДП з
терміном погашення 28.02.2018.
Світові ринки акцій суттєво коригувались вниз. Найбільший негативний рух мали фондові індекси
США на фоні росту відсоткових ставок.
Широкий фондовий індекс США S&P 500 знизився на досить суттєві 2,1%, а вузький індекс Dow
Jones втратив «магічні» 666 пунктів, знизившись на 2,5%. Композитний доларовий фондовий індекс
країн, які розвиваються, MSCI EM, просів на 1,4%. На таку ж величину знизився і широкий
загальноєвропейський фондовий індекс STOXX 600. Якщо підсумовувати, то негативна корекція на
ринку акцій, яка почалась 26 січня, після невеликої паузи продовжилась. Це, слід зазначити, - після
сильного росту основних світових фондових індексів на початку року.
Головною причиною зниження цін акцій на світових фондових ринках саме минулої п’ятниці був ріст
відсоткових ставок, перш за все в США. Дохідність 10-и річних державних паперів США зросла до
2,85%. Цьому досить суттєво посприяли дані по сильному прискоренню росту погодинної праці в
США в січні 2018: на 0,3% в порівнянні з груднем 2017 і на 2,9% в порівнянні на річній основі. Це
найбільший приріст погодинної оплати в США з 2009 року. Щоправда, кількість відпрацьованих в
місяці годин зменшилась на 0,2%. Такі дані містились в місячному звіті по праці, опублікованому
минулої п’ятниці. З інших даних зі звіту. Американська економіка створила 200 тис. нових робочих
місць в січні 2018, що дещо вище очікувань аналітиків і економістів (180 тис.). Рівень безробіття в
США залишився незмінним - 4,1%.
Таким чином, можливо, споживча інфляція в США прискориться в наступні місяці і, не виключено,
що ФРС буде змушена підняти базову ставку в 2018 чотири рази. Хоча, не варто виключати, що
підскік в розмірі оплати праці в США – це разовий чинник, і в наступні місяці ріст буде навіть дещо
меншим.

Сьогодні зранку ф’ючерси на американські фондові індекси в основному знижуються; на європейські
– знижуються більш суттєво. Згідно з IG, яка дає котирування фондових індикаторів до початку
біржових торгів, на відкритті фондові індекси Європи, помітно втратять. Зранку індекс MSCI EM,
просідає ще на 1%.
Негативний зовнішній фон спричинить тиск вниз і на місцевий український ринок акцій. Однак,
хорошою новиною в цьому відношенні є ріст індексу УБ минулої п’ятниці. Тому, все ж більше
схиляючись до поміркованої негативної корекції індексу Української біржі сьогодні, варто зазначити,
що є певні шанси і на продовження росту основного місцевого фондового індикатору цього
понеділка.
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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».

