Вчора індекс ПФТС підріс на 0,1%.
На фондовій біржі ПФТС вчора ціна останньої угоди по акціям «Центренерго» склала 15,12 гривні за акцію,
що на 0,8% вище ціни останньої угоди минулої п’ятниці на Українській біржі (14,999 гривень за акцію).
Біржовий курс акцій «Центренерго» на ПФТС склав 15,01 грн. за акцію, що на 0,7% нижче за біржовий курс
цього паперу минулої п’ятниці на Українській біржі - 15,122 гривні за акцію. Аналогічно ціна останньої
біржової угоди по акціям «Райффайзен Банк Аваль» була на 2,8% нижчою за ціну останньої угоди на
Українській біржі минулої п’ятниці (відповідно, 0,31 гривень та 0,319 гривні за акцію), а біржовий курс на
ПФТС вчора цієї акції був на 1,1% нижче біржового курсу від 15.06.2018 на Українській біржі (відповідно,
0,3097 гривні та 0,3132 гривні за один цінний папір). Іншими індексними акціями, ні з індексного кошику
ПФТС, ні індексного кошику УБ, на ПФТС цього понеділка не торгували.
Обсяг торгів цими двома згаданими «індексними» паперами обох бірж по безадресним заявкам на біржі ПФТС
вчора склав 300 тисяч гривень, що істотно менше, ніж обсяг торгів ними ж на Українській біржі минулої
п’ятниці – 1029 тис. і що, природно, менше за обсяг торгів всіма індексними паперами на Українській біржі
того дня. Будемо сподіватись, що це явище – тимчасове.
По безадресним заявкам на ПФТС вчора пройшли угоди з акціями двох «не індексних» емітентів обох бірж:
банку «Південний» та «Індустріалбанку» з помітними обсягами.
Світові ринки акцій вчора знижувались.
Вчора широкий фондовий індекс США S&P 500 знизився на 0,2%, широкий загальноєвропейський фондовий
індекс STOXX 600 втратив ще 0,8%, а композитний доларовий фондовий індекс країн, які розвиваються, MSCI
EM, знизився ще на 0,7% і оновив свій піврічний мінімум від 30.05.2018. Менше значення цього фондового
індикатору за останні сім місяців було лише 06.12.2017 та 07.12.2017.
На світових ринках домінує тема торгівельних відносин США та Китаю. Вчора після того, як Китай відповів
додатковими митними бар’єрами у 25% на товари Сполучених Штатів на суму 34 мільярди доларів, після
першого такого кроку США на китайські товари суму 50 мільярдів доларів минулої п’ятниці, президент США
Дональд Трамп пригрозив ввести мита на імпорт з Китаю ще на товари вартістю 200 мільярдів доларів з
увізним митом до США у 10%. Китай сьогодні зранку пригрозив «рішучою відповіддю».
Сьогодні зранку ф’ючерси на американські фондові та європейські індекси досить суттєво знижуються. Згідно
з IG, яка дає котирування фондових індикаторів, в тому числі, і до початку біржових торгів, сьогодні на
відкритті торгів європейські фондові індекси будуть торгуватись з суттєвою «просадкою». Мова йде про
зниження на величину трохи більше 1%. Зранку фондовий індекс MSCI EM втрачає ще досить відчутних 1,7%.
На цьому негативному фоні раніше можна було б доволі впевнено очікувати і зниження місцевого
українського ринку акцій. Мабуть, і сьогодні на це варто ставити більше. Проте, переш, з урахуванням зміни
частиною трейдерів майданчику для торгів, друге, специфікою двох емітентів, які торгувались учора
(приватизація одного, дивіденди та опція викупу іншого) – це твердження не таке впевнене. Тому, вкотре
повторимо, трейдерам місцевими акціями необхідно в перші дні нового режиму торгівлі треба бути готовими
до різних сценаріїв та результатів 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».

