Минулої п’ятниці індекс Української біржі практично не змінився після росту попереднього дня на 0,7%. Індекс ПФТС в
останній робочий день минулого тижня додав 0,3% після росту минулого четверга на 0,2%. За перші два тижні вересня
індекси УБ та ПФТС підросли на 0,8%. Зміни цін «індексних» паперів за результатами торгів акціями на фондовій біржі
ПФТС минулої п’ятниці і самі ціни акцій за результатами торгів того дня наведені в Таблиці 1.
Таблиця 1. Результати торгів на ПФТС, акції які входять до індексних кошиків Української біржі та біржі ПФТС, ціна
останньої угоди, біржовий курс, їх зміни, 14.09.2018

Емітент
Центренерго
Райффайзен Банк Аваль

Ціна останньої угоди
гривень
зміна
14,49
0,2%
0,32
0,0%

Біржовий курс
гривень
зміна
14,4883
-0,3%
0,3256
1,0%

Як видно з таблиці, минулої п’ятниці на біржі ПФТС торгували лише двома індексними паперами фондових бірж УБ та
ПФТС. Обсяг торгів по безадресним заявкам з цими «індексними» акціями Української біржі та біржі ПФТС склав минулої
п’ятниці в грошовому вираженні 659 тисячі гривень. На додачу того дня була також одна адресна угода з акціями
«Центренерго» на суму 220 тисяч гривень.
Крім того, минулої п’ятниці на біржі ПФТС було також зафіксовано по одній невеликій угоді по безадресним заявкам з
акціями двох банків: банку «Південний» та «Індустріалбанку».
Новинами для українського фінансового ринку є надходження у Верховну Раду України проекту бюджету 2019, підписання
кредитного договору та меморандуму між Україною та ЄС, продовження переговорів України з МВФ та інформація про
заміну програми розширеного фінансування МВФ для України, EFF, на програму stand-by. Новини є позитивними для
фінансів нашої країни.
Світові фондові ринки.
Минулої п’ятниці широкий фондовий індекс США S&P 500 підріс на суто символічні 0,03%, таким чином зафіксувавши
п’ятий день свого зростання підряд. Після цього кількаденного росту фондовий індикатор S&P 500 знаходиться лише на 0,3%
нижче свого історичного максимуму досягнутого 29 серпня цього року. Того дня широкий загальноєвропейський фондовий
індекс STOXX 600 додав 0,35%, а композитний доларовий фондовий індекс країн, які розвиваються, MSCI EM підріс ще на
значимих 1,1%, ще далі відходячи від свого зовсім недавнього більш, ніж річного мінімуму, досягнутого 11.09.2018.
Сьогодні зранку ф’ючерси на американські фондові індекси знижуються. Також знижуються ф’ючерси на європейські
фондові індекси. Згідно з IG, яка дає котирування фондових індикаторів, в тому числі і до початку біржових торгів, сьогодні
на відкритті торгів німецький фондовий індекс DAX знизиться. Зранку фондовий індекс MSCI EM втрачає досить помітних
1,1%.
На світових фондових біржах обговорюють торгівельний конфлікт між США та Китаєм. Президент США Дональд Трамп
готовий ввести додаткові санкції на товари китайського імпорту до США вартістю 200 мільярдів доларів і цей чинник разом з
технічним, досягненням певних локальних максимумів, фондовими індексами США та Європи тисне сьогодні на світові
ринки акцій.
Таким чином, зовнішній фон для місцевого українського ринку акцій сьогодні – більше негативний. Значимих новин
конкретно для місцевих емітентів - немає. Макроекономічний фон в Україні зараз більше позитивний. Найбільш імовірним
сценарієм торгів на сьогодні видається слабка зміна цін місцевих акцій.
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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».

