Вчора індекс ПФТС зріс на 0,2%. Минулого дня на біржі ПФТС відбулись чотири ринкові угоди з трьома
акціями з індексного кошику українських бірж на загальну суму 121,35 тисяч гривень. Також на біржі вчора
була зафіксована одна адресна угода з акціями «Центренерго». Інших угод з акціями на ПФТС цього четверга
не було.
Зміни цін «індексних» паперів українських бірж за результатами вчорашніх торгів акціями на ПФТС і самі
ціни «індексних» акцій після завершення торгів минулого дня 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, 03.10.2019
Емітент
Райффайзен Банк Аваль
Укрнафта
Донбасенерго

Ціна останньої угоди
Гривень Зміна
0,305
0,0%
150
-1,3%
27,05
3,2%

Біржовий курс
Гривень Зміна
27,05
3,2%

Вчора індекс Української біржі підріс на 0,3% після втрати за два попередні дні 2,3%. Своєму вчорашньому
росту індикатор завдячує виключно зростанням ціни акцій «Укрнафти». Ціна цих паперів додала минулого
дня 0,4%. Точно таку величину цей папір втратив днем раніше. Власне ринкова угода з акціями нафтогазової
компанії була цього четверга єдиною угодою з «індексними» акціями УБ на Українській біржі. Обсяг цієї
угоди - 190 акцій або 28,5 тисяч гривень в грошовому вираженні.
Що, однак, не до кінця зрозуміло, то це, як при зміні ціни однієї акції на певну величину фондовий індикатор
УБ додав майже таку саму величину, як і цей один «індексний» папір.
Вчорашній день був третім днем підряд, коли українські фондові індекси змінились в лінії з рухом світових
фондових індикаторів.
Українські фінансові новини.
Верховна Рада вилучила з порядку денного цього четверга питання створення тимчасової слідчої комісії для
розслідування діяльності Національного банку і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в 2014-2019 роках.
Про це депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський повідомив на своїй сторінці
в соціальній мережі Facebook.
Дубінський зазначив, що таке рішення було прийнято після консультацій Кабінету Міністрів та Офісу
президента з місією Міжнародного валютного фонду.
Це важлива і хороша новина. Ця дія, ймовірно, частково прибере перешкоди для позитивного продовження
переговорів з МВФ. Однак, невідомо, що буде через деякий час і чи не відновляться спроби посягнути на
незалежність НБУ в недалекому майбутньому. Також це не єдине спірне питання у поточних відносинах
України та МВФ.
Чотири дні назад в інтерв’ю британській «BBC», колишній секретар Ради національної безпеки та оборони
Олександр Данилюк заявив, що «однією з головних причин його відставки є спроба запобігти «неправильним
рішенням в процесі Приватбанку», - цитата з матеріалу «BBC», https://www.bbc.com/ukrainian/news-49896876.
Повне інтерв’ю Данилюка «BBC» було опубліковано вчора https://www.bbc.com/ukrainian/features-49917379.
«Екс-секретар РНБО зазначив, що місія МВФ поїхала з України наприкінці вересня, не уклавши домовленості,
через проблеми з ПриватБанком», пише в своїх матеріалах посилаючись на це інтерв’ю також агентство

«Інтерфакс Україна», https://ua.interfax.com.ua/news/general/616850.html. «Звичайно, те, що вони поїхали без
заключних домовленостей - це дуже негативний сигнал. І шкода, що це сталося тільки через проблему з
«ПриватБанком». Я вважаю, що відповідальною позицією було б знайти на це відповідь. І якомога скоріше», пряма цитата з інтерв’ю Данилюка «BBC».
Питання денаціоналізації «Приватбанку», як бачимо, ще один камінь спотикання в переговорах України з
МВФ.
Ще одна новина для учасників фінансового ринку України.
Національний банк України на цьому тижні продав 200 мільйонів доларів США для того, щоб збити ажіотаж
та гру на підвищення на валютному ринку України, повідомили вчора в НБУ.
На курс гривні також негативно подіяли припинення купівлі нерезидентами ОВДП та невеликий «вихід»
нерезидентів з гривневих ОВДП на минулому тижні. Йде мова про суму відтоку коштів близько 30 мільйонів
доларів США.
Світові ринки акцій.
Їх зниження вчора зупинилось зниження і ринки в цілому несильно підросли. Що це, перехід до зростання,
перехід до «боковика», чи просто зупинка в руху вниз буде видно в подальшому.
Вчора широкий фондовий індекс США S&P 500 зріс на 0,8% після двох днів зниження, за які він втратив
3,0%, широкий загальноєвропейський фондовий індекс STOXX 600 майже не змінився (+0,01%) після свого
дводенного провалу на 4,0% від річного максимуму, а композитний доларовий фондовий індекс країн, які
розвиваються, MSCI EM, закінчив вчорашній день з добавкою у 0,3%.
Вчора в США були опубліковані дані Інституту Управління поставками (Institute for Supply Management, ISM)
в секторі послуг. Вони показали сповільнення темпів росту в непромисловому секторі США. Відповідний
індекс Non-Manufacturing ISM склав у вересні 2019 52,6%. Показник вересня порівнюється з показником
серпня – 56,4%. Згідно з опитуваннями Dow Jones економісти очікували значення 55,3%.
Кількома днями раніше були опубліковані негативні дані Інституту Управління поставками в секторі
промислового виробництва США. Промисловий індекс ISM в минулому місяці мав значення 47,8%, найменше
з 2009 року та менше за 50%, які розділяють ріст та зниження. І хоча промисловість займає відносно невелику
частку в економіці США, можна припустити, що негативна динаміка в цьому секторі вплинула і на сферу
послуг.
Зниження в промисловості та сповільнення темпів росту в сфері послуг негативно впливають на ринок акцій
США, а за ним і на більшість інших ринків акцій.
Сьогодні очікується публікація чергового місячного звіту по праці в США. По ньому теж буде видно стан
американської економіки. Дані приватної ADP та Moody’s Analytics вже показали зниження темпів найму
працівників компаніями США у вересні. Показник серпня на днях також був суттєво переглянутий в сторону
зниження.
Як очікують учасники ринку на своєму засіданні в кінці цього місяця ФРС знову знизить базову відсоткову
ставку в США для того, щоб стимулювати економіку країни. Подібні дії ФРС позитивно впливають на настрої
інвесторів. Однак, як сказав учора один з фахівців, близиться той не дуже гарний день, коли всі зрозуміють,
що вплив ФРС на економіку США зараз доволі невеликий.

В США перші компанії, акції яких входять до фондових індексів, вже почали публікувати фінансову звітність
за третій квартал 2019 року. Однак, традиційно, «сезон звітності», як його називають, «офіційно» почнеться
трохи пізніше публікацією квартальних звітів великих банків США.
Сьогодні зранку ф’ючерси на американські фондові індекси знижуються; на європейські – торгуються
різноспрямовано, більше зростають. Згідно з IG, яка дає котирування фондових індексів, в тому числі і до
початку біржових торгів, сьогодні німецький фондовий індекс DAX відразу після офіційного початку торгів
несильно додасть. Зранку фондовий індекс MSCI EM, підростає на 0,1%.
Таким чином сьогодні зранку зовнішній фон для торгів акціями на українських біржах більше позитивний.
Вчора місцеві українські фондові індекси підросли, так само, як і світові фондові індекси. Активність на
місцевому ринку акцій також зросла. Будемо надіятись, що сьогодні не повториться ситуація минулої п’ятниці
та цього понеділка, коли на українських фондових біржах взагалі не було угод з акціями.
Місцевим учасникам ринку акцій слід врахувати позитивну кореляцію між рухом українських та світових
фондових індикаторів в останні три дні, а також спроби зупинити на місцевому ринку акцій тренд
середньострокового зниження.
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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».

