Минулої п’ятниці індекс Української біржі за результатами торгів знизився ще на 1,3%. Досягши мінімуму у 1597,5 пунктів на
початку торгової сесії, індикатор УБ практично увесь день зростав. Під кінець торгів йому не так багато залишалось, щоб
вийти в плюс. Того ж дня індекс ПФТС втратив 0,7%. Індексні корзини обох бірж схожі, і відрізняються не так вже й сильно:
на одного-двох емітентів та на ваги емітентів в індексних кошиках бірж.
Минулої п’ятниці біржова рада "Української біржі" провела консультації із НКЦПФР у зв'язку із санкціями проти
використовуваного нею програмного забезпечення.
Минулої п’ятниці найбільше втратили за результатами торгів акції «Турбоатому» (-10,0%). Зниження цін інших «індексних»
паперів було не таким значним. За обсягом цінових втрат минулої п’ятниці далі йшли акції Райффайзен Банк Аваль (-2,3%) та
«Укрнафти» (-2,0%), «Центренерго» (-0,9%). Всього ж знизилась ціна чотирьох індексних паперів УБ з п’яти, які зараз
торгуються, ціна «Донбасенерго» зросла минулої п’ятниці на 1,4%.
Минулої п’ятниці обсяг торгів «індексними» акціями на ринку заявок Української біржі помітно знизився. В грошовому
вираженні він був того дня майже в два рази вищим за свої середньоденні значення за останні півроку, рік та два. З
урахуванням суттєвого росту індексу УБ за останній період у рік та два роки, в еквіваленті кількості акцій, минулої п’ятниці
обсяг торгів індексними паперами на УБ був приблизно дещо вищим за середньоденні значення за останній рік та два.
На ринку заявок УБ минулої п’ятниці пройшли торги акціями восьми «не індексних» емітентів, переважно з малими та дуже
малими обсягами. Помітними були обсяги торгів того дня акціями Миронівського хлібопродукту (+0,3% в ціні акцій) та
Крюківського вагонобудівного заводу (-1,7% в ціні акції).
ОВДП на ринку заявок Української біржі минулої п’ятниці не торгували.
Світові ринки акцій.
Широкий фондовий індекс США S&P 500 минулої п’ятниці знизився на 0,2%, перебуваючи недалеко від свого локального
піку. Вчора в США вшановували День Пам’яті. Цей день присвячений пам’яті всіх загиблих солдат США в усіх війнах та
збройних конфліктах, в яких брали участь воїни Сполучених Штатів. Тому вчора біржі США не працювали. Інші ринки акцій.
За два останні торгові дні широкий загальноєвропейський фондовий індекс STOXX 600 втратив близько 0,2%, продовживши
рух теж від свого локального максимуму (минулої п’ятниці – плюс 0,1%, вчора – мінус 0,3%), а композитний доларовий
фондовий індекс країн, які розвиваються, MSCI EM за цей період підріс на 0,2% продовживши рух від свого п’ятимісячного
мінімуму.
Сьогодні зранку ф’ючерси на американські та європейські фондові знижуються. Згідно з IG, яка дає котирування фондових
індикаторів, в тому числі, і до початку біржових торгів, сьогодні на відкритті торгів європейські фондові індекси помітно
втратять. Зранку фондовий індекс MSCI EM знижується на 0,7%.
Що стосується Європи, то тут, ймовірно, можуть відігравати важливу роль політичні події в Італії, які мають і економічні
наслідки. В країні є елементи політичної кризи та певної невизначеності стосовно майбутнього її уряду. Можливо, цей чинник
грає на зниження цін всіх європейських акцій, як і курсу єдиної європейської валюти, хоча, що стосується першого, то тут
може виступати й чисто технічний фактор.
Що стосується місцевого українського ринку акцій, то, можливо, після певної стабілізації цієї п’ятниці, сьогодні ми побачимо
більше «зеленого» в цінах індексних паперів УБ. Можливо й сам індекс Української біржі сьогодні нарешті вийде в плюс.
Однак, тут також не слід забувати про дату складання переліку акціонерів для виплати дивідендів певним емітентам з
індексного кошику УБ.
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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».

