Минулої п’ятниці індекс Української біржі знизився ще на 0,4%, а індекс ПФТС підріс ще на 0,2%. Хоча в
динаміці індексу УБ зараз, можливо, більше присутня його зміна за попередній торговий день.
Минулої п’ятниці з «індексних» акцій, як і увесь минулий тиждень, на біржі ПФТС пройшли угоди по
безадресним заявкам лише з акціями «Центренерго» та «Райффайзен Банк Аваль». Ціна акцій банку по
останній угоді не змінилась в порівнянні з попереднім торговим днем, а біржовий курс цих акцій минулої
п’ятниці підріс на 1,3% (після росту минулого четверга на 1,7%). Ціна акцій «Центренерго» в останній
робочий день минулого тижня по останній угоді підросла на 0,2% (за два попередні дні до цього знизилась на
5,1%), а біржовий курс цих акцій втратив ще 1,4% (його втрата днем раніше склала 1,7%).
Обсяг торгів цими двома «індексними» паперами на ПФТС по безадресним заявкам на фондовій біржі ПФТС
минулої п’ятниці склав 309 тисяч гривень (середній за минулий тиждень – 329 тисяч гривень за день).
По безадресним заявкам на ПФТС того дня пройшли угоди лише з одним папером «не індексного» емітенту.
І це знову були акції банку «Південний».
Збори акціонерів «Мотор Січі» знову не відбулись. Проведення цих зборів (друга спроба за останні пару
місяців) були намічені на минулий четвер.
Світові ринки акцій.
Минулої п’ятниці широкий фондовий індекс США S&P 500 додав 0,2%, широкий загальноєвропейський
фондовий індекс STOXX 600 підріс на 1,1 (після зниження минулого четверга на 0,9%), а композитний
доларовий фондовий індекс країн, які розвиваються, MSCI EM, зріс на 0,7% від свого майже
восьмимісячного мінімуму.
Ріст на світових фондових ринках минулої п’ятниці бачиться більше, як технічний. До того дня індекс Dow
втрачав вісім торгових сесій поспіль, а індекс MSCI EM досяг свого майже восьмимісячного мінімуму.
Сьогодні зранку ф’ючерси на американські та європейські фондові індекси помітно 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 «просядуть». Зранку фондовий індекс MSCI EM втрачає 0,8%.
Сьогодні зранку зовнішній фон для місцевого фондового ринку (в сенсі торгів на зовнішніх ринках акцій) негативний. Однак, здається чинник припинення торгів на Українській біржі в режимі безадресних заявок
вже майже «відіграний» на місцевих фондових біржах. Враховуючи, згаданий негативний зовнішній фактор,
видається, сьогодні дещо більше слід розраховувати на слабко негативний результат торгів на місцевих
фондових біржах.
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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».

