Вчора індекс Української біржі знизився на 0,4% після росту попереднього дня на 0,3%. В індикаторі УБ в
останні дні намітився тренд до зниження після досягнення 14-ого та 17-ого вересня локально максимальних
значень. Індекс ПФТС цього четверга практично не змінився, додавши суто символічні 0,03%. 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, 20.09.2018 р.
Емітент
Центренерго
Райффайзен Банк Аваль
Укрнафта
Крюківський ВБЗ
Укртелеком

Ціна останньої угоди
гривень зміна
14,595
0,7%
0,3234
0,4%
111,5
-0,4%
Індекс ПФТС
10,2
-15,7%
0,135
0,0%

Біржовий курс
гривень зміна
14,5479
0,6%
0,323
0,5%
111,5
0,2%
-

-

Вчора обсяг торгів по безадресним заявкам «індексними» акціями бірж УБ та ПФТС на біржі ПФТС підріс в
порівнянні з обсягами попередніх двох днів і склав в грошовому вираженні: Української біржі - 833 тисячі
гривень, біржі ПФТС – 838 тисяч гривень. До цього додалась одна крупна адресна угода з акціями
«Укрнафти» на суму 1 мільйон 357 тисяч гривень.
Вчора на біржі ПФТС вже, можна сказати, традиційно також було зафіксовано по одній невеликій угоді по
безадресним заявкам з акціями двох банків: банку «Південний» та «Індустріалбанку». До цього можна додати
одну невелику за обсягом адресну угоду з акціями «Укргазбанку».
Вчора в.о. голови ФДМУ Віталій Трубаров заявив, що Фонд планує оголосити конкурс з продажу державного
пакету акцій «Центренерго» у 78,3% в останніх числах листопада – на початку грудня. Він з колегами по
роботі очікує, що конкурс пройде успішно і докладе всіх зусиль, щоб кошти від продажу пакету акцій
«Центренерго» надійшли ще до початку наступного року. Ця заява прозвучала в кулуарах інвестиційної
конференції «Український фінансовий форум», яку зараз проводить КУА «Інвестиційний капітал Україна»,
ICU, в Одесі.
Світові фондові ринки вчора зростали, а точніше продовжили зростання.
Вчора широкий фондовий індекс США S&P 500 додав ще 0,85% і вийшов на новий історичний максимум на
0,6% вищий за попередній, досягнутий 29.08.2018 року. Широкий загальноєвропейський фондовий індекс
STOXX 600 вчора зріс ще на 0,7%, підбираючись під свій попередній локальний максимум, а композитний
доларовий фондовий індекс країн, які розвиваються, MSCI EM приплюсував ще 0,6%, вже на 3,35%
відійшовши від свого більш, ніж річного мінімуму, досягнутого 11 вересня.
Дохідність 10-и річних облігацій США досягла вчора найвищого значення з травня 2018 року. Торги
закрились на відмітці 3,080%. В ході торгів дохідність цих паперів досягала значення 3,096%. Максимальне
значення їх дохідності в травні на закритті склало 3,115%.
На фоні росту схильності до ризику на ринках індекс долара ослаб. Пара євро долар досягла значення 1,1787,
небаченого з липня 2018 року.

Сьогодні зранку ф’ючерси на американські та європейські фондові індекси підростають. Згідно з IG, яка дає
котирування фондових індикаторів, в тому числі і до початку біржових торгів, сьогодні на відкритті торгів
німецький фондовий індекс DAX підросте. Зранку фондовий індекс MSCI EM зростає ще на значимі 1,4%.
Таким чином, зовнішній фон для місцевого українського ринку акцій сьогодні позитивний. Найбільш
імовірним сценарієм торгів акціями в Україні через це на сьогодні видається несильний ріст цін місцевих
пайових паперів.
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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».

