Вчора індекс Української біржі несподівано зріс на досить істотні 2,5% за відсутності видимих
причин. Причому, не було значимих позитивних для місцевих емітентів новин, а динаміка на
світових фондових ринках була слабко негативною. Так буває на місцевому українському ринку
акцій, коли хтось здійснює крупні покупки. Причина - слабка ліквідність місцевого ринку акцій.
Рідше ріст без начебто видимих причин буває на місцевому ринку акцій, коли хтось чітко «грає на
підвищення», особливо після значних розпродажів до того, щоб «відновити» ринок. А можливо,
всьому причина ще низькі ринкові коефіцієнти місцевих емітентів при зменшенні ризиків
інвестування в Україну. Або ж це значне відставання в динаміці місцевого фондового ринку в
порівнянні зі світовими. Як би там не було, а технічна картина індексу Української біржі зараз – це
прискорення його росту, і без того хорошого, в останні дні.
Вчора суттєво зросли в ціні всі п’ять індексних акцій Української біржі, які закінчили вчорашні
торги з позитивним результатом. Найбільше додали в ціні акції «Турбоатому» - аж 7,1% і причому,
при дуже хороших обсягах торгів цими паперами. Далі по росту йдуть індексні акції «Мотор Січі»
(+3,1%), «Укрнафти» (+2,55%), Райффайзен банк Аваль (+1,6%) та «Центренерго» (+1,5%).
Знизилась вчора ціна лише «індексного», але маловпливового на індекс УБ, «Донбасенерго» (1,4%).
Взагалі ріст на Українській біржі – це дуже, і дуже приємно. Особливо такий хороший, значний.
Та все ж, як кажуть, хотілось би знати...
Обсяги торгів індексними акціями Української біржі на ринку заявок УБ, вчора підросли, і були
майже в три рази вище середніх за останні півроку, рік та два в грошовому вираженні, і трохи
меншими, якщо їх брати з корекцією на ріст індексу УБ за останній час (тобто рахувати більш
правильно - в еквіваленті кількості акцій).
Вчора на ринку заявок УБ пройшли торги акціями восьми «не індексних» емітентів, в переважній
більшості з невеликим обсягами. Суттєвий обсяг торгів вчора був акціями Авдіївського
коксохімічного заводу, помітний – Одесаобленерго, що дещо незвичайно для цього паперу.
Обсяги торгів ОВДП на ринку заявок Української біржі вчора були малими. Торгували двома
випусками ОВДП: найбільш популярними в останній час на цьому ринку державним борговим
папером з погашенням 11.07.2018 та ОВДП з погашенням 04.03.2020.
Новини по українським емітентам. Миронівський хлібопродукт очікувано вирішив виплатити 80
мільйонів доларів дивідендів по своїм акціям або приблизно 0,75 долари на акцію.
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. Але це все не про
вчорашній торговий день.
Вчора широкий фондовий індекс США S&P 500 втратив 0,55%. Широкий загальноєвропейський
фондовий індекс STOXX 600 просів приблизно на таку ж величину – 0,6%. Це відбулось від його
невеликого локального піку. Композитний доларовий фондовий індекс країн, які розвиваються,
MSCI EM вчора мало змінився, зрісши на зовсім незначні 0,02%.

Вчора основні новини для ринків стосувались в основному геополітики, Сирії. Суттєвим чином це
вплинуло лише на ринок нафти, ціна якої зросла до трирічного максимуму – 72,3 доларів за барель
марки Brent.
Однак, за цими новинами, здається, були упущені об’єктивні для фондових ринків факти: значний
ріст очікуваних прибутків американських корпорацій в першому кварталі 2018 на фоні
фіскального стимулювання і все ще дуже м’якої монетарної політики ФРС. Згідно з FactSet ріст
прибутків може скласти 17,1% і бути другим квартальним ростом після росту в першому кварталі
2011 року на 19,5%. В той же час, протокол останнього засідання Комітету по відкритим ринкам
ФРС, опублікований вчора, показав, що члени Комітету бачать прискорення економічного
зростання в США, як і ріст інфляції в цій країні. Останнє може виправдати більш швидке
підвищення базової ставки в США, що в залежності від сполучення з темпом росту економіки та
корпоративних прибутків може бути негативним для цін американських акцій. Разом з тим, в
протоколі датованому 20-21 березня учасники зустрічі висловили побоювання, що «торгова війна»
в залежності від її масштабів в меншій чи більшій мірі зменшила б ріст економіки США та
прискорила інфляцію.
Сьогодні зранку ф’ючерси на американські фондові індекси несильно підростають, на європейські,
переважно, – несильно знижуються. Згідно з IG, яка дає котирування фондових індикаторів до
початку біржових торгів, сьогодні на відкритті європейські фондові індекси, переважно, дуже
слабко знизяться. Зранку індекс MSCI EM втрачає 0,1-0,2-0,3%.
Вчорашній сильний ріст індексу Української біржі та цін індексних акцій цієї біржі без видимих
причин ставить загадку на сьогоднішні торги. Можливо, ріст був зумовлений великим відносно
цього маленького ринку купівлями, які можуть продовжитись і сьогодні, як наприклад було на
початку 2011. За такої умови індекс УБ і індексні ціни індексних акцій суттєво зростуть і сьогодні.
Так само, як і за умови, що хтось вирішив «жорстко» грати на підвищення. З іншої сторони,
можливо, вчорашній ріст був зумовлений якимось разовими чинниками. Цього також не можна
виключати. Тому, при очікуванні продовження середньострокового росту індексу УБ, сьогодні
можлива і певна негативна корекція цін акцій на Українській біржі. І тому, місцевим трейдерам,
дійсно варто ставити поки на продовження середньострокового росту на місцевому ринку акцій,
але от щодо дня сьогоднішнього варто бути готовими до будь-якого сценарію і орієнтуватись вже
по ходу торгів.
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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».

