Вчора індекс Української біржі підріс на 0,5% майже компенсувавши втрати попереднього торгового дня (0,6%). По великому рахунку, останні два місяці індекс УБ рухається досить чітко в горизонтальному
«боковику» (хоча який може бути ще?) у вузькому коридорі – в діапазоні 1625-1645 пунктів. Це означає, що
учасники місцевого ринку акцій не мають хороших торгових ідей, що і не дивно при динаміці прибутків
місцевих емітентів в останні пару кварталів та при існуючому інформаційному фоні.
Індекс ПФТС цього вівторка знизився на 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, 25.09.2018
Емітент
Центренерго
Райффайзен Банк Аваль
Донбасенерго

Ціна останньої угоди
Біржовий курс
гривень
зміна
гривень зміна
14,625
0,2% 14,5988 -0,1%
0,323
-0,3%
0,3229 -0,2%
25,60
1,4%
25,6
1,4%

Вчора обсяг торгів по безадресним заявкам «індексними» акціями бірж УБ та ПФТС на біржі ПФТС склав 571
тисячу гривень.
Минулого дня на біржі ПФТС також були зафіксовані по одній угоді по безадресним заявкам з акціями банку
«Південний», «Богдан Моторс», Сумського заводу «Насосенергомаш» і Новомосковського трубного заводу –
остання на зовсім малу суму, п’ятдесят гривень.
Національний банк України налаштований оптимістично щодо продовження співпраці з Міжнародним
валютним фондом, повідомив глава НБУ Яків Смолій на зустрічі з банкірами у вівторок, коментуючи
підсумки роботи місії МВФ в Києві.
«Переговори тривають. Питань до Національного банку немає, чекаємо необхідні кроки - приведення тарифів
на газ до ринкового рівня, а також остаточного врегулювання окремих питань державного бюджету», - цитує
його слова прес-служба центробанку.
Світові фондові ринки.
Вчора широкий фондовий індекс США S&P 500 підсів на незначні 0,05%, широкий загальноєвропейський
фондовий індекс STOXX 600 підріс на 0,5% після втрати попереднього дня 0,6%, а композитний доларовий
фондовий індекс країн, які розвиваються, MSCI EM знизився ще на малозначиму 0,1%.
В очікуванні рішення ФРС по ставкам, яке буде оголошене сьогодні та прес-конференції за результатами
засідання Комітету по відкритим ринкам ФРС дохідності державних облігацій США вчора потихеньку
продовжили зростати. В денному максимумі 10-и річні облігації США досягли рівня дохідності 3,11%,
близької до максимальної за рік – 3,128% і досягнутої в травні 2018.

Тренд до здороження відсоткових ставок в розвинутих країнах в чистому вигляді негативний для України,
оскільки він веде до здороження нових позичок нашою країною та до гіршого ринку для цих нових позичок –
потенційно менших обсягів запозичень.
Сьогодні зранку ф’ючерси на американські та європейські фондові 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 додасть. Зранку фондовий індекс MSCI EM зростає на 0,3%.
Вчора учасники фінансових ринків звертали увагу на виступ президента США Дональда Трампа за сесії
Генеральної Асамблеї ООН. Стосовно світової торгівлі він заявив в тому числі наступне: «Ми не будемо
терпіти зловживань (в торгівлі)… Ми не допустимо, щоб наші компанії були обдурені, і наше багатство було
розграбоване і передане (іншим країнам)».
Сьогодні ж головною подією для учасників світових фінансових ринків має стати завершення дводенного
засідання Комітету по відкритим ринкам ФРС США. Учасники ринків будуть очікувати крім майже
гарантованого зростання базової ставки в США на 0,25% висловлювань голови ФРС, інших впливових
учасників Комітету та ФРС в цілому, які можуть пролити світло на майбутній темп зростання відсоткових
ставок в США.
Таким чином, зовнішній фон для місцевого українського ринку акцій сьогодні – нейтральний - слабко
позитивний. Останнім часом ціни місцевих акцій дуже слабко реагують на новини. Найбільш імовірним
сценарієм торгів акціями в Україні на сьогодні видається мала зміна цін місцевих пайових цінних паперів.

вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх, тел.: 044 390 57 60
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».

