Вчора індекс Української біржі втратив 1,0%, підтвердивши зміну тренду з росту на «боковик». В цілому така зміна
відображає загальну цінову динаміку на світових фондових ринках, яка вже розпочалась з кінця січня. Зниження цін
місцевих акцій не мало місце раніше через чудові фінансові результати в середньому емітентів з індексного кошику
Української біржі в 2017 році. І ось, нарешті, коли цей потенціал росту вичерпався, так принаймні здається,
загальносвітовий тренд став відігравати свою більш значиму роль.
Вчора втратили в ціні чотири індексні акції Української біржі з шести. По-справжньому провальним було закінчення
вчорашніх торгів для акцій «Турбоатому», які за день втратили по цінам закриття 5,2%. Причина – вся та ж - відносно,
як для цього емітента, несильні фінансові результати за 2017 рік. Таким чином на місячному інтервалі ці папери
показали практично нульову дохідність, Рис. 1, Рис. 2. Другими за негативним ціновим результатом були вчора акції
«Центренерго» (-2,1%). Ціни інших паперів змінилась в межах трохи більше 1%.
Фонд держмайна виключив зі списку на приватизацію в 2018 «Турбоатом» та «Донбасенерго» (блокуючий пакет 25%),
акції яких входять до індексного кошику Української біржі. Також виключені зі списку контрольні пакети п’яти
обленерго та блокуючі трьох обленерго. Що стосується обленерго – мабуть мотивація тут – до уведення стимулюючого
регулювання, за умови якого пакети коштували б значно дорожче.
Обсяги торгів індексними акціями Української біржі на ринку заявок УБ, вчора дещо зросли в порівнянні з обсягами в
попередню торгову сесію, але залишились нижчими за свої середньоденні значення за останні півроку, рік та два.
Торгували вчора на ринку заявок УБ акціями ще шести емітентів. Крім торгів не індексними акціями Авдіївського
коксохіму, ці торги нічим особливим не виділились. Що стосується «Авдіївки» – там були непогані обсяги, а ціна акцій
залишилась непоганою, як для цих паперів за останні роки. Це – вище 10 гривень за акцію на фоні виплати
підприємством хороших дивідендів, 9,69 гривень на акцію.
Обсяги торгів ОВДП на ринку заявок Української біржі вчора були малими. Торгували трьома випусками державних
облігацій, причому обсяг торгів одним випуском був дуже малим. Примітним було те, що торги пройшли з паперами зі
строком погашення в 2020 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. На світові ринки акцій місцевим учасникам ринку варто звернути зараз увагу.
На світові ринки акцій вчора мав вплив святкування католиками та протестантами Пасхи в минулу неділю. В Європі
торгів не було, так само, як не було торгів в минулу п’ятницю в Європі та США. Це також мало результатом невелику
зміну індексів, країн, які розвиваються на тих фондових майданчиках, на яких торги вчора відбувались.
Вчора широкий фондовий індекс США S&P 500 знизився на дуже істотні 2,2%, композитний доларовий фондовий
індекс країн, які розвиваються, MSCI EM знизився на 0,1%.
Зниження цін акцій в США відбулось перш за все в сегменті високотехнологічних компаній на фоні сумнівів стосовно їх
поточної ринкової оцінки, проблем Facebook та різко негативних висловлювань президента США Трампа стосовно
Amazon. Також на фондовий ринок США зараз впливає його висока оцінка на фоні поступового росту відсоткових
ставок, загрози «торгових війн».
Вчора були опубліковані дані по індексам менеджерів закупівель в промисловому секторі США. Дані вийшли
хорошими, індекси - високими.
Сьогодні зранку ф’ючерси на американські фондові індекси підростають, на європейські - знижуються. Згідно з IG, яка
дає котирування фондових індикаторів до початку біржових торгів, сьогодні на відкритті європейські фондові індекси
мало зміняться – дещо підростуть. Зранку індекс MSCI EM мало змінюється.
Сьогодні зовнішній фон для місцевого ринку акцій – нейтральний. Враховуючи вчорашню негативну зміну більшості
індексних акцій Української біржі, загальний нейтральний середньостроковий тренд на УБ, змінний день від дня
характер торгів на основній місцевій фондовій біржі в останній період, сьогодні з більше слід очікувати зростання цін
акцій на Українській біржі.
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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».

