Вчора індекс Української біржі підріс ще на 0,6% і вийшов на свій новий багаторічний
максимум -1821 пункт. Три «індексні» з п’яти акцій, які торгуються вчора зросли в ціні, одна –
знизилась, ціна однієї – не змінилась. «Схема» закінчення торгів була десь подібна до тої, що
була цього вівторка.
Найбільше з «індексних» акцій вчора зросли ціни «Турбоатому» (+2,9%) та «Укрнафти»
(+2,0%). Зміни цін інших «індексних» паперів не перевищили 0,3%.
Вчора Кабінет міністрів України затвердив перелік з 26 об’єктів великої приватизації на 2018
рік та більше 700 об’єктів на період 2018-2020. Останній включає і невеликі залишки пакетів
акцій крупних підприємств, які зараз перебувають в державній власності. Обидва переліки
будуть доступні на сайті Мінекономіки через кілька днів після їх доопрацювання. В перший
список мають увійти «Центренерго» та «Турбоатом», акції яких входять до індексного кошику
Української біржі. Фонд держмайна України очікує початку активної фази продажів об’єктів зі
«списку 26» в жовтні і розраховує завершити програму до кінця поточного року.
Обсяг торгів індексними акціями на ринку заявок Української біржі ще підріс, але залишився
нижчим за свої середньоденні значення за останні півроку, рік та два.
На ринку заявок УБ цього вівторка пройшли торги акціями шести «не індексних» емітентів.
Суттєвим (в термінах останніх років) був обсяг торгів акціями Миронівського хлібопродукту.
Обсяги торгів ОВДП на ринку заявок Української біржі в грошовому вираженні були значно
меншими за середні. Торгували минулого дня п’ятьма випусками українських державних
облігацій, але невеликими обсягами.
Світові ринки акцій.
Широкий фондовий індекс США S&P 500 зріс ще на помітних 0,9%, широкий
загальноєвропейський фондовий індекс STOXX втратив незначну 0,1% (на фоні локального
укріплення євро), а композитний доларовий фондовий індекс країн, які розвиваються, MSCI
EM, додав ще помітних 1,1%.
Вчора в США були опубліковані місячні дані по інфляції. Індекс споживчих цін в квітні 2018 в
США виріс на 0,2% при очікуваних економістами 0,3%. В річному вимірі ріст споживчих цін в
цій країні склав 2,5%. Базовий індекс інфляції (без волатильних цін на енергію та продукти
харчування) склав 2,1% рік до року в порівнянні з очікуваними 2,2%. Тим не менш, варто
врахувати, що споживча інфляція в США поступово зростає, хоча поки що поміркованими
темпами. Ріст же собівартості продукції в США зараз зростає швидше за ріст цін кінцевих
споживачів.
Слабші дані по інфляції в США помітно допомогли росту американських фондових індексів і
сприяли певному ослабленню долара США, а також стали чинником деякого зниження
дохідності 10-и річних державних облігацій цієї країни.

Сьогодні зранку ф’ючерси на американські та європейські фондові індекси торгуються
змішано. Згідно з IG, яка дає котирування фондових індикаторів до початку біржових торгів,
сьогодні на відкритті торгів, європейські фондові індекси, мало зміняться, і будуть
торгуватись різнонаправлено. Зранку фондовий індекс MSCI EM додає ще 0,6%.
Вчорашній «прорив уверх» індексу Української біржі технічно відкриває шлях для
подальшого непоганого росту індикатору УБ. На перший погляд, ріст цін індексних акцій на
основній місцевій фондовій біржі має продовжитись. Цьому сприяє і хороший зовнішній фон.
І фондові індекси США, і фондові ринки країн, які розвиваються, в минулі п’ять – шість днів
показували непогану позитивну динаміку. Та все ж, обачність місцевим українським
трейдерам акціями поки не завадить. Поки тренд на зростання до вищих рівнів на УБ ще
тільки зароджується. Тому, ставлячи більше на ріст, зовсім не слід забувати і про можливі
рухи вниз, і добре підстраховуватись.
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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».

