Вчора індекс Української біржі знизився на 1,0%, взявши паузу після доволі сильного різкого росту
попередніх днів. (Така ж пауза вже була недавно, а саме 12 жовтня. Тоді індикатор УБ знизився на 1,1%). Тож
вчорашня перерва у рості фондового індексу Української біржі ще ні про що не говорить.
Індекс ПФТС цього четверга додав ще 0,3%. Зміни цін «індексних» паперів українських бірж за результатами
торгів акціями цього четверга на фондовій біржі ПФТС і самі ціни акцій за результатами вчорашніх торгів
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, 18.10.2018
Емітент
Центренерго
Райффайзен Банк Аваль
Укрнафта
Донбасенерго
Крюківський
вагонобудівний завод

Ціна останньої угоди
Гривень зміна
17,43
0,2%
0,3345
0,5%
116
0,4%
25,5
-10,5%
Індекс ПФТС

Біржовий курс
гривень зміна
17,2982 1,0%
0,3326
0,3%
115,491 0,0%
27,4737 -1,8%

12,2

-

1,7%

-

Вчора обсяг торгів по безадресним заявкам «індексними» акціями Української біржі на фондовій біржі ПФТС
склав в грошовому вираженні 639 тисяч гривень, самої біржі ПФТС - 657 тисяч гривень. Це дещо менше за
середньоденний обсяг торгів «індексними» паперами цих бірж в останні пару місяців.
Вчора на ПФТС також били зафіксована три крихітні за обсягом угоди по безадресним заявкам з акціями
Миронівського хлібопродукту та одна невелика за обсягом адресна угода з акціями страхової компанії НАСК
«Оранта».
Українські фінансові новини.
Вчора Верховна Рада України схвалила державний бюджет України 2019 в першому читанні. Новина досить
позитивна з точки зору подальшого співробітництва України з МВФ.
Міністерство фінансів вчора розмістило номіновані в доларах ОВДП з терміном обігу 272 дні (дата погашення
18.07.2019) на дуже солідну суму 241,8 млн. доларів США (6 749 млн. грн. в еквіваленті). Дохідність при
розміщенні склала 7,0% річних. Дуже доречне розміщення перед великими погашеннями валютних паперів
Мінфіном.
Вчора були опубліковані виробничі результати Миронівського хлібопродукту за 9 місяців 2018. Нижче
інформаційне повідомлення майже буквально.
У січні-вересні «Миронівський хлібопродукт»:
збільшив реалізацію курячого м'яса порівняно з аналогічним періодом 2017 року на 7%, або на 30,135 тис.
тонн до 449,215 тис. тонн;
скоротив продажі соняшникової олії на 1% до 241 тис. тонн;
скоротив продажі готових м'ясних виробів на 4% до 26 тис. тонн

Каталізатором загального зростання продажів курятини був експорт. За 9 місяців експорт курятини зріс на
22%, або на 37,91 тис. тонн до 213,925 тис. тонн порівняно із січнем-вереснем минулого року, що становило
близько 48% від усіх продажів курятини. Основні обсяги цієї продукції постачалися до країн Близького Сходу,
Африки, Європейського Союзу та Азії.
При цьому МХП скоротив продажі курятини на внутрішньому ринку на 3%, або на 7,775 тис. тонн до 235,290
тис. тонн.
У 3-му кварталі реалізація курячого м'яса зросла на 19%, або на 25,893 тис. тонн до 160,778 тис. тонн
порівняно із 3-м кварталом 2017 року.
Якщо підводити риску, то виробничий результат МХП в третьому кварталі 2018 дуже і дуже хороший. З
початком роботи нових потужностей на Вінницькій птахофабриці в третьому кварталі поточного року значно
зросли продажі за рахунок експорту (ємкість внутрішнього ринку обмежена). Таким чином можна чекати і
значного покращення фінансового результату за третій квартал 2018.
Ціна акції компанії вчора, однак, слабко відреагувала на новину не змінившись в доларах США і трохи
додавши в євро. Однак це непогано на фоні вчорашнього загального зниження ринків акцій.
Світові ринки акцій.
Вчора світові ринки акцій дійсно знижувались, широкий фондовий індекс США S&P 500 втратив помітні
1,4%, широкий загальноєвропейський фондовий індекс STOXX 600 знизився на 0,5%, а композитний
доларовий фондовий індекс країн, які розвиваються, MSCI EM, закінчив торговий день з мінусом у 1,3%.
Сьогодні зранку ф’ючерси на американські та європейські фондові індекси підростають; на американські –
помітно, на європейські – дуже слабко. Згідно з IG, яка дає котирування фондових індикаторів, в тому числі і
до початку біржових торгів, сьогодні на відкритті торгів німецький фондовий індекс DAX несильно втратить.
Зранку фондовий індекс MSCI EM додає 0,2%.
Сьогодні зранку з’явилась негативна новина, що темпи росту економіки Китаю, другої за розміром економіки
в світі, сповільнились в третьому кварталі більше за очікування. Ріст ВВП Піднебесної в кварталі рік до року
склав 6,5%. Це нижче очікувань економістів – 6,6% та росту в попередньому кварталі – 6,7%. Щоправда
квартал до кварталу ВВП Китаю в третьому кварталі 2018 зріс на 1,6%, як і очікували фахівці.
Незважаючи на негативну новину, фондові індекси Китаю після початкового зниження вночі по Україні зараз
повністю відновились і вийшли в плюс.
На цьому дещо суперечливому зовнішньому фоні та після помітного попереднього росту місцевого
українського фондового ринку сьогодні можна очікувати, скоріше за все, невеликих змін 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».

