Цього вівторка індекс Української біржі несильно підріс, додавши 0,3%. Три «індексних» акції біржі того дня зросли в
ціні, ціна однієї – знизилась, і однієї – не змінилась. Найбільше підросла цього вівторка ціна акцій «Турбоатому»
(+2,4%). Другими за ціновим ростом були у вівторок акції Райффайзен Банк Аваль (+1,3%).
Обсяг торгів індексними акціями на ринку заявок Української біржі цього вівторка підріс в порівнянні з трьома
попередніми торговими днями, але залишився істотно нижчим за свої середньоденні значення за останні півроку, рік та
два. На це може мати вплив і невизначеність стосовно дати складання переліку акціонерів, які мають право на дивіденди
«Центренерго» та Райффайзен банк Аваль.
На ринку заявок УБ цього вівторка пройшли торги акціями лише чотирьох «не індексних» емітентів. Доволі суттєвий
обсяг торгів (в термінах останніх років) був акціями Авдіївського коксохімічного заводу.
Обсяги торгів ОВДП на ринку заявок Української біржі у вівторок були значно меншими за середні. Торгували того дня
трьома випусками ОВДП.
Світові ринки акцій.
За два останні дні широкий фондовий індекс США S&P 500 зріс ще на 1,0% (увесь цей ріст припав на вчорашній день).
Широкий загальноєвропейський фондовий індекс STOXX за цей період підріс ще на 0,75% (+0,1% та 0,6%), а
композитний доларовий фондовий індекс країн, які розвиваються, MSCI EM додав ще 0,4% (+0,3% та +0,1%), при цьому
все ще перебуваючи коло нижньої границі торгового діапазону пари останніх місяців.
Зараз значна увага учасників фінансових ринків прикута до цін на нафту та цін компаній енергетичного (в першу чергу
нафтогазового) сектору. І ті, і інші зростають через рішення президента США Дональда Трампа «вийти» з угоди з
Іраном, яка стосується відміни економічних санкцій до країни в обмін на припинення розвитку ядерної програми Ірану.
На довершення до всього, іранські військові сили спецпризначення «Кудс», які перебувають в Сирії, та Армія оборони
Ізраїлю обмінялись локальними ракетними ударами.
Також учасники фінансових ринків звернули увагу на повернення дохідностей 10-и річних державних облігацій США до
рівня 3%.
Сьогодні зранку ф’ючерси на американські та європейські фондові індекси підростають. Зранку, згідно з IG, яка дає
котирування фондових індикаторів до початку біржових торгів, сьогодні на відкритті торгів, європейські фондові
індекси, переважно, слабко підростуть. Сьогодні поки фондовий індекс MSCI EM додає ще 0,6%.
Як вже зазначалось в попередньому огляді, зараз не дуже зрозумілим є наступний крупний рух індексу Української
біржі. Здається, індекс може ще підрости і найближчими днями, принаймні, наблизитись до піків квітня, чи, навіть,
перевершити їх. Однак, чинник невизначеності при будуванні очікувань для місцевого ринку акцій зараз є більшим, ніж
раніше. Сьогодні, здається, ціновий рух в акціях на УБ в середньому буде несильним, що не виключає помітних змін цін
окремих «індексних» акцій.
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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».

