Вчора індекс Української біржі втратив 0,4%. Знизились ціни «індексних» акцій УБ: «Донбасенерго» (-5,0%),
«Центренерго» (-2,1%) та «Укрнафти» (-0,7%). Відсоток зниження цін зазначено по останнім угодам. Підросла
ціна акцій «Райффайзен Банк Аваль» (+1,0%). Акціями «Турбоатому» на ринку заявок Української біржі вчора
не торгували.
Обсяг торгів «індексними» акціями на ринку заявок Української біржі ще більше знизився. В першій половині
дня, здається, було зовсім мало угод на УБ. В грошовому вираженні вчорашній обсяг торгів «індексними»
акціями на ринку заявок Української біржі був на рівні мінімального за останні два роки. Майже 70% цих
мінімальних обсягів вчора були забезпечені торгами акціями «Укрнафти».
На ринку заявок УБ пройшли торги акціями п’яти «не індексних» емітентів; з них з помітними обсягами –
акціями Миронівського хлібопродукту.
Вся причина малих обсягів торгів, як і до певної міри негативного тиску на ціни місцевих акцій, в санкціях до
програмного забезпечення Московської біржі, яким користуються трейдери на УБ.
«Укрнафта» заявила про свої плани збільшити видобуток нафти та конденсату в поточному році на 5% в
повірянні з попереднім 2017 роком та збільшити видобуток газу в порівнянні з попереднім планом на 2018 рік
на 10% (Це означає зниження видобутку газу в 2018 на 3,4% в порівнянні з 2017). Минулий рік для компанії
був невдалим через призупинення на тривалий час дії дозволів на видобуток з ряду родовищ.
Світові ринки акцій.
Вчора широкий фондовий індекс США S&P 500 підріс ще на 0,45%, широкий загальноєвропейський фондовий
індекс STOXX 600 додав близьку до цього величину - 0,3%, а композитний доларовий фондовий індекс країн,
які розвиваються, MSCI EM, зріс на значимих 1,5%. Індекс MSCI EM суттєво додав в останні торгові дні, різко
відірвавшись уверх від свого п’ятимісячного мінімуму.
Сьогодні зранку ф’ючерси на американські фондові індекси слабко знижуються; на європейські теж не сильно
змінюються, торгуються різнонаправлено. Згідно з IG, яка дає котирування фондових індикаторів, в тому
числі, і до початку біржових торгів, сьогодні на відкритті торгів європейські фондові індекси слабко знизяться.
Зранку фондовий індекс MSCI EM також мало змінюється, додаючи 0,2%.
Що стосується торгів на Українській біржі, то сьогодні у трейдерів, які працюють на цьому фондовому
майданчику, мабуть, продовжить домінувати почуття невизначеності та невпевненості. Повторимо вчорашню
тезу. В цій ситуації, найбільш імовірним сценарієм бачиться слабка зміна цін більшості індексних акцій на УБ.
Однак, місцевим трейдерам необхідно також бути готовими і до дещо інших можливих результатів торгів.
(Повторимо також ще раз, на недалеке майбутнє. Не слід забувати, що ще не всі компанії з індексного кошику
УБ визначили дату складання переліку акціонерів для виплати дивідендів за 2017 рік).
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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».

