Вчора індекс Української біржі підріс на 0,3% після зниження попереднього дня на 0,4%; індекс ПФТС
знизився на незначну 0,1%. Зміни цін «індексних» паперів українських бірж за результатами вчорашніх торгів
акціями на фондовій біржі ПФТС і самі ціни акцій за результатами торгів минулого 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, 19.09.2018 р.
Емітент
Центренерго
Райффайзен Банк Аваль
Турбоатом

Ціна останньої угоди Біржовий курс
гривень зміна
гривень зміна
14,5
0,0%
14,4682 -0,1%
0,322
-1,0%
0,3213
0,0%
Індекс Української біржі
13,5
-1,5%
-

Вчора обсяг торгів по безадресним заявкам «індексними» акціями бірж УБ та ПФТС на біржі ПФТС ще трохи
знизився в порівнянні з обсягом попереднього дня і склав в грошовому вираженні: Української біржі - 569
тисяч гривень, біржі ПФТС – 556 тисяч гривень.
Вчора на біржі ПФТС також було зафіксовано по одній невеликій угоді по безадресним заявкам з акціями двох
банків: банку «Південний» та «Індустріалбанку».
Значимих новин для українського фінансового ринку вчора і сьогодні зранку не було.
Світові фондові ринки.
Вчора широкий фондовий індекс США S&P 500 додав ще 0,1%, широкий загальноєвропейський фондовий
індекс STOXX 600 зріс на 0,3%, а композитний доларовий фондовий індекс країн, які розвиваються, MSCI EM
«підскочив» на 1,1%.
Тепер індекс S&P 500 перебуває за 0,2% від свого історичного максимуму досягнутого 28.08.2018 р., а індекс
MSCI EM вже на 2,8% відійшов від свого більш, ніж річного мінімуму, зафіксованого 11.09.2018 р.
Вчорашнє зростання світових ринків акцій, на думку оглядачів, зумовлено впевненістю, що накладені США та
Китаєм взаємні мита поки суттєво не шкодять економічному росту в світі, а якщо така шкода буде помітна, то
адміністрація США «відкалібрує»/скоригує свої заходи.
Вчора продовжила зростати дохідність державних облігацій США. Дохідність 2-о річних державних паперів
країни досягла в ході торгів найвищого значення з 2008 року – 2,816% (торги закінчились на відмітці 2,791%),
а дохідність 10-и річних державних облігацій США «в моменті» піднялась до відмітки 3,091%; торги цими
паперами закінчились при значенні 3,065%.
Стратеги Bank of America Merrill Lynch та Morgan Stanley на цьому та минулому тижні попередили, що
«великий бичачий ринок» (акцій, фінансових активів в цілому), який почався 2009 року вже закінчився, і вони
не очікують великих виграшів від інвестицій у фінансові активи в наступні кілька років.
Сьогодні зранку ф’ючерси на американські фондові індекси мало змінюються і торгуються різнонаправлено;
на європейські торгуються різнонаправлено, проте більшість слабко підростає (ф’ючерс на німецький DAX –
знижується). Згідно з IG, яка дає котирування фондових індикаторів, в тому числі і до початку біржових
торгів, сьогодні на відкритті торгів німецький фондовий індекс DAX дуже слабко просяде. Зранку фондовий
індекс MSCI EM зростає ще на 0,3%.

Таким чином, зовнішній фон для місцевого українського ринку акцій сьогодні нейтральний. Значимих
місцевих українських новин для фінансового сектору сьогодні немає. Найбільш імовірним сценарієм торгів
через це 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».

