Вчора індекс Української біржі додав 0,25%. Індекс ПФТС знизився менш, ніж на 0,1%. Зміни цін «індексних»
паперів українських бірж за результатами торгів акціями цього вівторка 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, 23.10.2018
Емітент
Центренерго
Райффайзен Банк Аваль

Ціна останньої угоди
Гривень зміна
17,41
-0,2%
0,334
-0,1%

Біржовий курс
гривень зміна
17,3316 -0,5%
0,3345
-0,1%

Вчора торгувались на ПФТС лише два індексних папери українських бірж. Обсяг торгів ними на біржі ПФТС
по безадресним заявкам вчора склав в грошовому вираженні 623 тисячі гривень. Це менше за середньоденний
обсяг торгів «індексними» паперами цих бірж в останні пару місяців.
Крім цього, вчора на ПФТС були зафіксовані також адресні угоди з акціями «Центренерго» та
«Прикарпаттяобленерго».
Українські фінансові новини.
Цього вівторка Міністерство фінансів провело аукціон з розміщення ОВДП, залучивши до державного
бюджету коштів в еквіваленті 1 млрд. 847 млн. гривень. Гривневих боргових паперів було розміщено на суму
86,8 млн. грн. (4,7% розміщення), номінованих в доларах - на 34,3 млн. доларів США – 2 випуски (52% обсягу
розміщення) і номінованих в євро на суму 24,6 млн. євро – 2-а випуски (43% обсягу розміщення).
Найбільшим та переважним попитом користувались «короткі» папери: в гривні з погашенням в лютому 2019,
розміщені з дохідністю 19% та в доларах та євро з погашенням в червні 2019 року з дохідністю при
розміщенні 7,0% та 4,6%.
Друга новина. Мінфін за умови успішного розміщення єврооблігацій планує викупити 6-и місячні боргові
папери розміщені серед іноземних інвесторів в серпні 2018 на суму 725 млн. доларів США.
Також з’явилась інформація про фінансові показники однієї з компаній, акції якої входять до індексного
кошику фондової біржі ПФТС, а саме «Укртелекому». Її, вже традиційно, до офіційної публікації озвучив
генеральний директор оператора Юрій Курмаз. (Про прибутки «Райффайзен Банк Аваль» писалось в
попередньому огляді.)
Дохід компанії за 9 місяців поточного року практично не змінився в порівнянні з аналогічним періодом
минулого року і склав 4,893 млрд. грн., величина EBITDA зменшилась на 7,3% - до 1,3 млрд. грн., а чистий
прибуток знизився на 29,6% до 449 млн. грн. з 638 млн. грн. за 9 міс. 2017.
Серед причин зниження прибутків Юрій Курмаз назвав у тому числі суттєву заборгованість держави за
пільгові категорії населення, а також через 12%-ве зростання податків. Однак, слід дочекатись виходу
звітності, оскільки ймовірно ще одною причиною зниження прибутковості могло бути зростання витрат при
стабільних доходах через зростання заробітної плати та вартості електроенергії. Однак, це ще треба
підтвердити.
Акції «Укртелекому», які колись непогано торгувались на вітчизняному фондовому ринку, зараз не
користуються попитом у учасників місцевого фондового ринку. Фінансові показники компанії «Укртелеком»,

в гривні останнім часом доволі стабільні, не зростають і не дуже високі. Зараз оператори зв’язку в світі
борються за рентабельність через жорстку конкуренцію; «Укртелеком» - через конкуренцію з операторами
мобільного зв’язку та іншими Інтернет сервіс провайдерами.
Світові ринки акцій.
Вчора для світових ринків акцій видався невдалий день. Цього вівторка широкий фондовий індекс США S&P
500, знизився на 1,8%, продовживши свій низхідний рух. Це був п’ятий день зниження індексу S&P 500
поспіль. Вчорашній результат торгів, однак, є непоганим, якщо взяти до уваги дуже значний провал
фондового індикатору S&P 500на початку торгів. Його втрата по величині якийсь час вчора складала більше
2%. Та по ходу торгової сесії цього вівторка фондові індекси США суттєво додали.
Вчора широкий загальноєвропейський фондовий індекс STOXX 600 втратив 1,6% і досяг свого найнижчого
значення з початку грудня 2016 року. Композитний доларовий фондовий індекс країн, які розвиваються, MSCI
EM, минулого дня знизився на 2,3% і наблизився до свого локального мінімуму від 11 жовтня 2018, що є
одночасно і рівнем квітня 2017.
Сьогодні зранку ф’ючерси на американські фондові індекси несильно знижуються, а на європейські - несильно
зростають. Причина сьогоднішньої різної динаміки ф’ючерсів в Європі та США – значне розходження у
вчорашніх результатах торгів акціями в цих регіонах. Європейські акції «не застали» суттєвого росту цін акцій
на фондових біржах США протягом торгової сесії цього вівторка. Згідно з IG, яка дає котирування фондових
індикаторів, в тому числі і до початку біржових торгів, сьогодні на відкритті торгів німецький фондовий
індекс DAX трохи додасть. Зранку фондовий індекс MSCI EM підростає на 0,1%.
На цих новинах та невиразному зовнішньому фоні від місцевого українського фондового ринку сьогодні
можна очікувати продовження слабкої динаміки в сегменті акцій.

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».

