Минулої п’ятниці індекс Української біржі знизився на 0,8%, дуже імовірно під впливом зниження на світових
фондових біржах. Про це говорить той факт, що помітне зниження відбулось під сам кінець торгів. Знизились
в ціні два індексних папери Української біржі з шести: «Мотор січ» (-1,6%) та «Центренерго» (-1,2%). Зросла
ціна чотирьох індексних акцій УБ; з них суттєво – маловпливових, в силу низької ваги в індексному кошику,
«Донбасенерго» (+2,1%). Ціни інших індексних паперів, які того дня зростали додали окремі 0,8%, інші менше.
Звертає на себе увагу той факт, що обсяги торгів індексними акціями Української біржі на ринку заявок УБ,
хоча і незначно підросли, але залишились низькими, навіть, як для останніх років. Це може говорити, як про
те, що місцевий ринок прагне зростати, так і про те, що його учасники невпевнені стосовно подальшого руху
ринків акцій. Також не зовсім виключений той факт, що місцеві учасники ринку просто тимчасово втратили
до нього інтерес (і для цього є значимі приводи), або ж самі активні з них знаходились у відпустках чи на
лікарняному. Торгували на ринку заявок УБ акціями ще шести емітентів, які не входять до індексного кошику
біржі, з переважно малими та дуже малими обсягами. В кращу сторону в цьому відношенні виділявся
Миронівський хлібопродукт, обсяг угод з яким того дня був на рівні середнього з індексними паперами біржі.
Обсяги торгів ОВДП на ринку заявок Української біржі також були незначними, навіть, скоріше дуже
незначними, як для боргових державних паперів. Єдине, що привернуло увагу, що торги були також з
паперами з погашенням в 2019 році.
Світові ринки акцій. Про них згадується в цьому огляді тому, що вони мають значний вплив на місцевий
український ринок акцій, принаймні на ціни індексних паперів Української біржі та акцій Миронівського
хлібопродукту та ще, можливо, Крюківського вагонзаводу. Саме на світові ринки акцій місцевим учасникам
ринку варто звернути зараз увагу.
Минулої п’ятниці, як і днем раніше, світові фондові біржі, знову, як іноді пишуть, «обвалились». Два дні
настільки негативних торгів підряд – це насторожує.
Широкий фондовий індекс США S&P 500 знизився на значимих, як для останніх років 2,1% після зниження на
2,5% днем раніше. За минулий тиждень фондовий індикатор S&P 500 втратив 5,9%. Широкий
загальноєвропейський фондовий індекс STOXX 600 – минулої п’ятниці просів на 0,9% після втрати днем
раніше 1,55%, а композитний доларовий фондовий індекс країн, які розвиваються, MSCI EM знизився на 2,1%
після зниження на 1,1% минулого четверга. Більші втрати американських фондових індексів пояснюються в
першу чергу її значно більш високою поточною оцінкою, ніж інших ринків, а також більшою залежністю від
факторів, які викликали певну турбулентність на світових фондових ринках.
Основним чинником, який визвав негативну корекцію на ринках називають можливість так званої «торгової
війни» між США та Китаєм – двома найбільшими економіками світу. Поки це торгові санкцій США по
відношенню до Китайського імпорту на суму 60 млрд. доларів США через звинувачення в крадіжці продуктів
інтелектуальної власності США Китаєм та відповідь Китаєм по 128 товарам на відносно помірковану суму у 3
млрд. доларів США.
Хоча, наприклад, керівник німецької групи Allianz також посилається на завищені оцінки окремих ринків
акцій, перш за все США (це не стосується дешевого місцевого українського ринку акцій).
Сьогодні зранку ф’ючерси на американські фондові індекси суттєво відновлюються, зростають майже на 1%;
на європейські – дуже слабко знижувались, зараз торгуються різнонаправлено. Згідно з IG, яка дає
котирування фондових індикаторів до початку біржових торгів, сьогодні на відкритті європейські фондові
індекси навпаки – несильно підростуть. Зранку індекс MSCI EM, додає 0,3%.
Сьогодні зовнішній фон для місцевого ринку акцій – слабко позитивний, а місцевих значимих новин для нього
- немає. Проте, місцевий ринок акцій не сильно знижувався в попередні два торгові дні на відміну від світових

фондових ринків. Це створює ситуацію певної невизначеності в очікуваннях на сьогодні. Здається, що більше
імовірність того, що ринок акцій України сьогодні підросте. Проте місцевим трейдерам слід враховувати
ситуацію згаданої невизначеності на цей понеділок.
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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».

