Вчора індекс Української біржі підріс на значимих 1,1%, здається вирвавшись уверх з вузького діапазону
1625-1645 пунктів, який склався на Українській біржі з кінця липня поточного року і протягнувся по часу до
вчорашнього дня.
Індекс ПФТС цього четверга підріс на 0,3%.
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, 27.09.2018
Емітент
Центренерго
Райффайзен Банк Аваль
Донбасенерго
Укрнафта

Ціна останньої угоди
гривень зміна
15,25
2,0%
0,322
-0,1%
26
-3,7%
112
1,8%

Біржовий курс
гривень зміна
15,1342 2,1%
0,324
0,4%
26
-3,7%
111,8296 0,1%

Як видно з Таблиці 1 інформація про доволі високу стартову ціну акцій «Центренерго», запропоновану
радником з приватизації компанії в тому числі і наведена в нашому минулому щоденному огляді ринку, мала
свій вплив на ріст ціни цих паперів. Ймовірно така позитивна динаміка цих акцій продовжиться в
найближчому майбутньому. Багато хто буде розраховувати продати свій пакет акцій інвестору по більш
високій ціні. Ріст ціни акцій «Центренерго» вчора був підтверджений і обсягом їх торгів.
Вчора ж обсяг торгів по безадресним заявкам «індексними» акціями бірж УБ та ПФТС на біржі ПФТС був
знову високим, в цілому суттєво виріс, і знову, як і днем раніше по безадресним заявкам був близьким до
максимальних значень з червня 2018. Вчора обсяг торгів «індексними» акціями по безадресним заявкам склав
2 мільйони 162 тисячі гривень (днем раніше 2 мільйони 474 тисячі гривень). Великий внесок в цей обсяг
внесли «індексні» акції «Укрнафти» - майже половину.
До цього обсягу додалась одна дуже велика за обсягом адресна угода з акціями «Донбасенерго» на суму 3
мільйони 427 тисячі гривень (дуже велика, якщо врахувати ще й невеликий розмір компанії) та 9 адресних
угод з акціями «Райффайзен Банк Аваль» на загальну, теж досить значну, суму 2 мільйони 1 тисяча гривень.
Минулого дня на біржі ПФТС також було зафіксовано п’ять угод по безадресним заявкам з акціями
Миронівського хлібопродукту на загальну суму 439 тисяч гривень (зовсім непогано, як для ПФТС), одна угода
по безадресній заявці з акціями банку «Південний» та три угоди по безадресним заявкам з акціями
«Кривбасвибухпрому».
Одним словом, вчора на ПФТС видався доволі активний, як для останніх кількох років, торгових день, до речі,
другий день підряд, що дуже і дуже позитивно.
Значимих для фінансового сектору України новин на сьогодні – немає.
Світові фондові ринки.
У них вчора був позитивний торговий день.

Вчора широкий фондовий індекс США S&P 500 підріс на 0,3%, широкий загальноєвропейський фондовий
індекс STOXX 600 додав ще 0,35%, а композитний доларовий фондовий індекс країн, які розвиваються, MSCI
EM зріс на 0,5%.
Дохідності державних облігацій США вчора знизились, а індекс долара підріс.
Сьогодні зранку ф’ючерси на американські та європейські фондові торгувались різнонаправлено з невеликим
змінами, американські - більше негативно, європейські – в середньому нейтрально. Проте пізніше, ф’ючерси
на американські та європейські фондові індекси (крім британського FTSE 100) перейшли до зниження. Згідно
з IG, яка дає котирування фондових індикаторів, в тому числі і до початку біржових торгів, сьогодні на
відкритті торгів німецький фондовий індекс DAX втратить. Зранку фондовий індекс MSCI EM знижується на
незначні 0,2%.
Таким чином, зовнішній фон для місцевого українського ринку акцій сьогодні – більше несильно негативний.
Фондовий ринок України, ймовірно, продовжить неспішно відігравати значну позитивну новину про дуже
хорошу оцінку радником з приватизації акцій «Центренерго», якщо точніше, запропоновану стартову ціну при
приватизації компанії. Найбільш імовірним сценарієм торгів акціями в Україні на сьогодні видається несильна
зміна цін місцевих акцій з їх різнонаправленим рухом.
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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».

