Вчора індекс Української біржі несильно знизився - на 0,5% після росту – відновлення днем раніше на 1,2%.
Рух знову, як цієї середи, відбувався в лінії з загальносвітовим трендом, який був саме на той момент. Світові
фондові індекси на час закінчення торгів в Україні несильно просідали. Чотири індексні папери УБ втратили в
ціні; один, а саме акції «Укрнафти» - несильно додав - 0,5%. Найбільші втрати мали маловпливові акції
«Донбасенерго» (-2,6%). Не сильно від відстали в зниженні акції «Мотор Січі» (-2,2%), які найбільше зросли
днем раніше (+4,1%). Акції Райффайзен банк Аваль втратили 0,9% (ріст днем раніше на 2,75%),
«Центренерго» - просіли на 0,7%.
До речі, наближається дата, коли НБУ може оприлюднити попередні дані фінансової звітності банків України.
Минулого року це було 9 лютого, а сьогодні саме 9 лютого.
Обсяги торгів індексними акціями УБ на ринку заявок Української біржі суттєво знизились в порівнянні з
двома попередніми торговими сесіями. Тим не менш, вони приблизно на 40% перевищили свої середньоденні
значення за останні півроку, рік та два. Як і днем, і двома днями раніше, була множина емітентів (вчора –
вісім, крім акцій фондів), акції яких не входять до індексного кошику УБ, але торгувались на ринку заявок УБ.
Вчора були значними, на рівні обсягів торгів індексними акціями Української біржі, торги акціями
Миронівського хлібопродукту. Обсяги торгів на ринку заявок УБ іншими не індексними акціями були суттєво
меншими, ніж торги індексними акціями Української біржі, можна навіть сказати (крім, може, ще акцій
«Укртелекому» - дуже малими).
Обсяги торгів ОВДП на ринку заявок Української біржі теж значно зменшились. Активно торгували лише
ОВДП з терміном погашення 28.02.2018. Як на сумарні обсяги торгів за останній час, - це дуже популярний та
найбільш популярний державний цінний папір на торгах на Українській біржі.
Світові фондові індекси вчора суттєво коригувались донизу, хоча на момент закінчення торгів в Україні такої
різко негативної картини не було.
Ріст відсоткових ставок був причиною зниження фондових індексів. Дохідність 10-и річних державних
облігацій США вчора знову зросла, майже відновившись до 4-и річного максимуму 2,88%, досягнутого цього
понеділка. Говорять по критичний для ринку акцій США рівень у 3,05%. Саме цей рівень позначить
«ведмежий ринок» для облігацій США. Лише після значного зниження американських фондових індексів,
дохідність 10-и річних облігацій США знизилась до рівня 2,85%. Однак, зростають не тільки відсоткові ставки
в США, але вони рухаються уверх у більшості розвинутих країн. Вчора Голова банку Англії, центробанку
Сполученого Королівства, на прес конференції після засідання банку Англії, присвяченого монетарній
політиці у Великобританії, встановленню базової відсоткової ставки, повідомив, що банк Англії розраховує на
більш швидке, ніж очікувалось раніше зростання базових ставок в цій країні в майбутньому.
Дік Бове, старійшина аналітиків Уолл-Стріт, вчора в інтерв’ю повідомив, що зараз фінансовий ринок для
інвесторів змінюється, і змінюється не в кращу сторону. Ріст відсоткових ставок, в першу чергу, і зниження
курсу долара, в другу, – негативно позначаться на цінах фінансових активів, включаючи і акції, і облігації. Не
всі фахівці з цим повністю погоджуються, зазначаючи, що після негативної корекції ще буде суттєвий рух цін
американських акцій уверх.
Широкий фондовий індекс США S&P 500 вчора знизився за результатами торгів на 3,75%. Вузький індекс
США Dow Jones втратив більше 1000 пунктів – 1033 (4,15%). Хоча, на фондових біржах США все починалось
вчора зовсім невеликим зниженням. Однак, при S&P 500, який втратив від піку 26 січня 2018 року вже 10%,
ряд фондових індексів США, ще знаходиться вище своїх мінімальних за останні дні значень. Широкий
загальноєвропейський фондовий індекс STOXX 600 втратив 1,6% майже нівелювавши всі свої позитивні
здобутки днем раніше - 2,0%. Композитний доларовий фондовий індекс країн, які розвиваються, MSCI EM,
цього четверга знизився на 0,9%.

Сьогодні зранку ф’ючерси на американські фондові індекси суттєво зростають; на європейські –знижуються.
Згідно з IG, яка дає котирування фондових індикаторів до початку біржових торгів, сьогодні на відкритті
європейські фондові індекси будуть торгуватись по-різному: одні несильно знижуючись, інші несильно
зростаючи. Зранку індекс MSCI EM знижується ще на 1,7-1,8%. Причиною цього є вчорашнє різке негативне
закриття на фондових біржах США. Азійські ринки, акції яких також входять до складу індексного кошику
MSCI EM (причому, з немалою вагою) і корелюють з фондовим ринком США, реагують на торги за океаном
зі зрозумілим запізненням.
Повторимо вчорашню тезу. Враховуючи ситуацію на світових ринках акцій, трейдерам на Українській біржі
сьогодні варто бути готовим до різних сценаріїв торгів акціями на УБ. Проте, слід враховувати дуже низькі
ринкові коефіцієнти місцевих емітентів, що сильно «грає в плюс» для місцевих акцій, і зараз більшу
схильність місцевого ринку акцій до росту. Однак, сильно негативний результат торгів в США учора та
невиразна динаміка європейських ринків сьогодні, робить слабко негативний результат торгів на УБ сьогодні
дещо більш імовірним. Проте, і тут є це «проте», сильне позитивне відкриття на Уолл-Стріт може все змінити і
на місцевому ринку акцій на краще і вивести місцевий фондовий індекс в «плюс».
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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».

