Вчора індекс Української біржі підріс на 0,5%. Два «індексних папери» біржі минулого дня помітно зросли в
ціні, три – знизилось. В «зеленому» закінчили вчорашні торги акції «Укрнафти» (+4,5%) та «Донбасенерго»
(+4,0%). Втратили в ціні акції «Турбоатому» (-0,75%), «Центренерго» (-0,6%) та «Райффайзен Банк Аваль» (0,45%).
Вчора обсяг торгів «індексними» акціями на ринку заявок Української біржі залишився приблизно на рівні
минулої п’ятниці, і був в грошовому вираженні на рівні своїх середньоденних значень за останні півроку, рік
та два.
На ринку заявок УБ пройшли торги акціями лише двох «не індексних» емітентів з малими обсягами.
Світові ринки акцій.
Широкий фондовий індекс США S&P 500 додав незначну 0,1%, широкий загальноєвропейський фондовий
індекс STOXX 600 підріс на 0,7%, а композитний доларовий фондовий індекс країн, які розвиваються, MSCI
EM, закінчив торговий день з плюсом у 0,4%.
Сьогодні зранку ф’ючерси на американські фондові індекси слабко підростають; на європейські – підростають
сильніше. Згідно з IG, яка дає котирування фондових індикаторів, в тому числі, і до початку біржових торгів,
сьогодні на відкритті торгів європейські фондові індекси зростуть. Зранку фондовий індекс MSCI EM мало
змінюється.
Учасники фінансових ринків значну увагу приділяють позитивному результату сьогоднішньої зустрічі
президента США Дональда Трампа та лідера Північної Кореї Кім Чен Ином. Це перша зустріч лідерів цих
країн в історії. За результатами цих переговорів в Сінгапурі було підписано документ, зміст якого допоки
невідомий. Однак, відомо, що на зустрічі керівник Північної Кореї пообіцяв працювати в напрямку
позбавлення Корейського півострова від ядерної зброї.
Ситуації невизначеності на Українській біржі через санкції до програмного забезпечення, яким користуються
торгівці на УБ, нікуди не зникла. Тому, при всьому позитиві, що є, місцевим українським трейдерам акціями
необхідно все ж залишатись обережними і бути готовими до різних сценаріїв перебігу та закінчення торгів на
місцевому фондовому ринку.
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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».

