Минулої п’ятниці індекс ПФТС підріс на 0,5%. Зміни цін «індексних» паперів українських бірж за
результатами торгів акціями того дня на фондовій біржі ПФТС і самі ціни акцій за результатами торгів
минулої п’ятниці 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, 05.10.2018
Емітент
Центренерго
Райффайзен Банк Аваль
Донбасенерго

Ціна останньої угоди
гривень зміна
15,84
0,9%
0,3285
0,1%
27,7
4,5%

Біржовий курс
гривень зміна
15,8046 -0,1%
0,3274
-0,2%
27,7
10,1%

Минулої п’ятниці на біржі ПФТС торували акціями лише трьох емітентів, істотно менше, ніж зазвичай. Всі
вони входять до індексних кошиків фондових бірж УБ та ПФТС. Обсяг торгів по безадресним заявкам цими
паперами в останній робочий день минулого тижня склав в грошовому вираженні 628 тисяч гривень. Це
нижче середньоденного обсягу торгів по безадресним заявкам «індексними» акціями за останні місяці
(порядку 800 тисяч).
Крім цього, була ще одна адресна угода з акціями «Центренерго» на суму 509 тисяч гривень.
Ось і все, що стосується торгів акціями на біржі ПФТС минулої п’ятниці.
Станом на 1 жовтня 2018 року міжнародні резерви України становили 16,64 млрд. дол. США (в еквіваленті).
Скорочення резервів у місячному вимірі становило майже 3,5%, повідомив в п’ятницю Національний банк.
Зниження відбулось в першу чергу за рахунок операцій Уряду. Платежі з обслуговування та погашення
державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті у вересні становили 711 млн. дол. США.
Згідно з інформаційним повідомленням НБУ обсяг міжнародних резервів покриває 2,8 місяця майбутнього
імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку.
(Хоча, по-правді, рядовому учаснику фінансового ринку хотілось би більший резервів).
2017 рік "Укрнафта" закінчила з прибутком 101,8 млн. гривень, а не 444,4 млн., показник, який був
оприлюднений м’ясцями раніше. Згідно з повідомленням компанії, зміни в фінансових результатах здійснено
у зв'язку з виконанням рішення зборів акціонерів "Укрнафти" від 14 червня 2018 року (Проведення
коригування окремої фінансової звітності за МСФЗ за 2017, а саме, перерахунок балансової вартості
дебіторської заборгованості за виданими авансами, і ретроспективно нарахування знецінення на всю її суму).
Ці дві новини не мають безпосереднього великого впливу на динаміку цін фінансових активів в Україні.
Проте, перша з них, в ряду подібних, може мати такий вплив в майбутньому.
Інших свіжих значимих новин-рушіїв для динаміки на фондовому ринку України станом на сьогоднішній
ранок немає.
Світові фондові ринки.
Минулої п’ятниці світові фондові ринки на жаль, продовжили зниження, широкий фондовий індекс США S&P
500 знизився на 0,55% (і перебуває після цього на 1,5% нижче свого недавнього історичного максимуму),
широкий загальноєвропейський фондовий індекс STOXX 600 втратив ще 0,9%, наближаючись до свого
останнього локального мінімуму від 06.09.2018, а композитний доларовий фондовий індекс країн, які
розвиваються, MSCI EM, опустився ще на 0,95% і досяг нового більш, ніж річного локального мінімуму. В

останній раз нижче значення цього індикатору бачили 12.07.2017. Проте ситуація з європейськими індексами
країн, які розвиваються, істотно краща.
Державні облігації США минулої п’ятниці продовжили зростання. Того дня дохідність 10-и річних облігацій
США оновила свій 7-и річний максимум і досягала на закритті значення 3,233% (днем раніше - 3,187%).
Однією з причин росту став черговий місячний звіт по праці в США, опублікований минулої п’ятниці.
Офіційний рівень безробіття в країні досяг 49 річного! мінімуму, небаченого з 1969! року - 3,7%. Це показник
повної зайнятості, а значить і передвісник майбутньої інфляції в США, і, відповідно, істотно більш жорсткої
монетарної політики ФРС та подальшого росту відсоткових ставок в найбільшій економіці світу.
Показник створення нових робочих місць в країні в серпні був переглянутий сильно уверх – з непоганих 210
тисяч до дуже значних 270 тисяч. Хоча власне у вересні американська економіка створила лише 134 тисячі
нових робочих місць в порівнянні зі 185 тис. очікуваних.
Погодинний ріст заробітної плати у вересні в США склав 2,8% рік до року (вересень 2018 до вересня 2017).
На сьогодні інфляція в США є найбільш значимим фактором для світових фінансових ринків. Її майбутній
очевидний ріст в чисту негативний для України, про що кілька разів писалось в наших щоденних оглядах
ринку на минулому тижні. Умови для позичок на зовнішніх ринках для України погіршуються, в той час, як
платежі по боргам нашої країни у валюті, перш за все зовнішнім в 2019 та 2020 роках – дуже значні.
Однак сьогодні зранку з’явилась ще одна негативна для ринків акцій новина. Народний банк Китаю,
центральний банк країни, вночі понизив норму резервування коштів комерційними банками на 1% з 15,5% для
крупних та 13,5% для менших комерційних банків країни (норма готівки від суми депозитів та рахунків до
запитання клієнтів банків). Захід вжитий як превентивний через загрозу сповільнення китайської економіки, в
першу чергу, через торгівельні санкції зі сторони США, але не тільки санкції. Через цю новину китайський
фондовий індекс знизився сьогодні на порядку 3%.
Сьогодні зранку ф’ючерси на американські та європейські індекси знижуються, хоча й на так, щоб дуже
сильно. 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 ще на 0,7-0,8%.
Таким чином, зовнішній фон для місцевого українського ринку акцій сьогодні негативний. Місцеві фінансові
новини хоча й малозначимі на короткому часовом4у проміжку, але теж слабко негативні. Залишається все той
же позитивний чинник хорошої стартової ціни при приватизації «Центренерго». Однак, повторимо тезу
попереднього щоденного огляду, його значення поступово буде зменшуватись. Адже успіх тендеру по
приватизації компанії учасниками місцевого ринку акцій до кінця не зрозумілий. На цьому суперечливому
фоні імовірною видається несильна в середньому зміна ціна індексних акцій на ПФТС цього понеділка.
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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».

