Вчора індекс Української біржі підріс на 0,55%. Індекс ПФТС цього понеділка додав ще 0,7% після росту за
результатами попередніх трьох торгових сесій на 0,7%, 1,1% та 1,8%. Зміни цін «індексних» паперів
українських бірж за результатами торгів акціями цього понеділка на фондовій біржі ПФТС і самі ціни акцій за
результатами вчорашніх торгів наведені в Таблиці 1.
Таблиця 1. Результати торгів на ПФТС, акціями, які входять до індексних кошиків Української біржі та біржі
ПФТС, ціна останньої угоди, біржовий курс, їх зміни, 05.11.2018

Емітент
Центренерго
Райффайзен Банк Аваль
Укрнафта
Донбасенерго
Турбоатом
Крюківський ВЗ

Ціна останньої угоди
Гривень зміна
17,41
-0,2%
0,3425
0,4%
128
0,0%
31,5
6,8%
13,8
2,2%
Індекс ПФТС
10
-18,0%

Біржовий
курс
гривень зміна
17,4068 0,0%
0,3421
0,5%
31,5
6,8%
-

-

Вчора обсяг торгів «індексними» акціями по безадресним заявкам на фондовій біржі ПФТС склав в
грошовому вираженні: Української біржі - 407 тисяч гривень, біржі ПФТС – 426 тисячі гривень. Це рівень
суттєво менший за середньоденний обсяг торгів «індексними» акціями по безадресним заявкам на фондовій
біржі ПФТС за останні два місяці. Проте, що приємно, збільшилась кількість «індексних» емітентів, з якими
цього понеділка пройшли угоди.
Крім згаданих в Таблиці 1 угод з «індексними» акціями місцевих бірж на ПФТС, вчора на цій біржі, як і
минулої п’ятниці, знову пройшла одна адресна угода з акціями «Дніпрообленерго» і знову, як і минулої
п’ятниці, по ціні 300 гривень за акцію, на цей раз на меншу суму - 95 тисяч гривень.
Це все, як то кажуть, що стосується акцій.
Світові фондові ринки.
Вчора фондовий індекс США S&P 500 зріс на 0,6%, широкий загальноєвропейський фондовий індекс STOXX
600 знизився на 0,2%, а композитний доларовий фондовий індекс країн, які розвиваються, MSCI EM, вчора
втратив 0,4% після свого суттєвого росту на значні 2,6%, 1,6% та 2,1% за результатами попередніх трьох
торгових днів (разом 3,9%), відірвавшись від свого півторарічного мінімуму.
Сьогодні в США пройдуть проміжні вибори в Конгрес, на яких, як очікується, Демократична партія отримає
контроль на нижньою палатою Конгресу США, Палатою представників, а Республіканська партія збереже
невеликий контроль над Сенатом. На проміжних виборах повністю перевибирається нижня палата Конгресу
(435 місць) та 35 зі 100 сенаторів.
Демократи в недалекій перспективі можуть згорнути частину фіскального стимулювання, яка наразі сприяє
росту корпоративних прибутків та фондового ринку США, але в довгостроковій перспективі існуюче
стимулювання без урізання державних видатків є доволі проблемним з позицій боргу країни. (Значна частина
Республіканської партії збиралась в перспективі суттєво зменшити витрати державного бюджету США, і
таким чином зберегти фінансову стабільність в країні; однак, таке скорочення видається наразі проблемним –
нічого особливо скорочувати).
Коло виборів зараз існує багато спекуляцій фінансових аналітиків, чимало з яких вважає, що збереження
контролю Республіканців над обома палатами (імовірність чого зараз оцінюється в 1/3) підштовхне ринки

акцій уверх, в той час, як отримання Демократами контролю над обома палатами (очікування лише 10%)
приведе до розпродажі акцій. Хтось з фахівців каже, що вплив результатів проміжних виборів 2018 в Конгрес
на фондовий ринок значно переоцінюють.
Також учасники фінансового ринку США продовжують роздумувати над перспективами торгівельних
відносин між США та Китаєм і слідкувати за корпоративною звітністю американських корпорацій, а також
викупами їх акцій, не упускаючи, звичайно, з полю зору і перспективу прискореного росту відсоткових ставок
в США і зменшення темпів росту, якщо не зниження корпоративних прибутків в наступному 2019 році. А це
чинники не менш важливі для цін акцій в США.
Сьогодні зранку ф’ючерси на європейські та американські фондові індекси підростають. (Проте, як ми бачили
в попередні торгові дні це ще нічого не означає і протягом дня хід торгів акціями може різко змінитись).
Згідно з IG, яка дає котирування фондових індикаторів, в тому числі і до початку біржових торгів, сьогодні на
відкритті торгів німецький фондовий індекс DAX слабко додасть. Зранку фондовий індекс MSCI EM
практично не змінюється.
На цьому, практично нейтральному, сьогодні зранку зовнішньому фоні і за відсутності значимих для
українського фінансового сектору новин, можна очікувати слабкої динаміки цін місцевих українських 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».

