
 

 

Вчора індекс ПФТС підріс на 0,1%. На біржі ПФТС минулого дня відбулась лише одна угода з акціями. В 

результаті цієї ринкової угоди обсягом 31 тисячу гривень, акції Райффайзен Банк Аваль стали дорожчими на 

1,6%. Усереднення ціни для розрахунку індексу по трьом останнім угодам та вага акцій банку в індексному 

кошику призвели до того, що ця зміна ціни мінімальним чином вплинула на індекс біржі. 

 

Вчора індекс Української біржі підріс на 0,6%. Цій своїй зміні індикатор завдячує виключно росту ціни акцій 

«Центренерго». Цього понеділка на УБ було зафіксовано п’ять угод з трьома «індексними» акціями цієї біржі 

загальним обсягом 59 тисяч гривень. З них чотири ринкові обсягом 33 тисячі гривень були ринковими і одна 

адресна з акціями «Укрнафти» обсягом 26 тисяч гривень. За однією вчорашньою ринковою угодою з акціями 

Райффайзен Банк Аваль їх ціна вчора не змінилась. За останньою з трьох угод по безадресним заявка з акціями 

«Центренерго», ціна цих паперів вчора підросла на 4,1%.  

 

Українські фінансові новини. 

 

У вересні міжнародні резерви України зменшилися на 2,6% через значні обсяги погашень за державним 

боргом. Станом на 01 жовтня 2019 року вони становили 21,438 мільярди доларів США (в еквіваленті), 

повідомив Національний банк України. 

 

Такий обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання 

зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку. 

 

Загалом за минулий місяць Уряд і Національний банк сплатили за обслуговування та погашення державного 

та гарантованого державою боргу в іноземній валюті 1 мільярд 973,8 мільйони доларів США (в еквіваленті). 

 

За рахунок купівлі валюти з ринку НБУ за вересень поповнив резерви на 930,3 мільйони доларів США. Це 

стало можливим, в першу чергу, за рахунок значної купівлі ОВДП нерезидентами та великому експорту 

сільгоспропродукції з України. 

 

Світові фондові ринки.  

 

Вчора широкий фондовий індекс США S&P 500 знизився на 0,45%, широкий загальноєвропейський фондовий 

індекс STOXX 600 додав 0,7%, а композитний доларовий фондовий індекс країн, які розвиваються, MSCI EM, 

втратив незначні 0,2%. 

 

В цілому здається в останні місяці світові фондові ринки рухаються «нікуди». Вони особливо не зростають та 

не знижуються і зараз, як видається, позбавлені значних фундаментальних драйверів для суттєвого руху в 

будь-яку сторону. 

 

На сьогодні основною темою для учасників американського та світових ринків акцій є початок нового раунду 

торгівельних переговорів між США та Китаєм. Переговори мають відновитись у Вашингтоні цього четверга. 

Учасники ринків гадають, яким чином закінчиться цей раунд тривалої саги, які поки не видно кінця. На фоні 

цих переговорів дещо відійшли в сторону очікування рішення по відсотковим ставкам ФРС США, яке буде 

оголошено після засідання ФРС 30 жовтня та квартальна звітність  світових корпорацій за третій квартал 2019 

року. 

 

Що стосується ставок, то після непоганого звіту по праці в США, опублікованого минулої п’ятниці, та не дуже 

добрих індикаторів ISM опублікованих на минулому тижні шанси на зменшення базової ставки в США 

залишились високими і навіть дещо зросли. 

 

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 на 

початку наступного тижня публікацією квартальних звітів великих банків США. 



 

 

 

Згідно з даними Refinitiv по компаніям з індексу S&P 500 очікується, що сукупний прибуток компаній, які 

складають індексний кошик індексу S&P 500, у 3-ому кварталі 2019 зменшився на 2,7% порівняно з 

прибутком 3-ого кварталу 2018 року. Без урахування енергетичного сектору, оцінка зміни прибутку становить 

-0,8%. 

 

Проте, слід враховувати, що аналітики перед публікацією звітності занижують очікування по прибуткам, а в 

більш далекому майбутньому завищують порівняно зі своїми реальними думками. Вони вважають, що таким 

чином сприяють росту ринку акцій чи зупиняють його зниження. Ріст прибутків по факту вище очікувань, які 

оголошуються безпосередньо перед публікаціями в середньому десь на три – чотири відсотка. Тому можна 

очікувати, що ріст прибутків американських корпорацій в третьому кварталі 2019 складе 0,5-1,0%. Це зовсім 

небагато, але все ж таки це ріст. 

 

Сьогодні зранку ф’ючерси на американські та європейські фондові індекси 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 слабко зросте. Зранку фондовий індекс MSCI EM, 

підростає на 0,5%. 

 

Таким чином сьогодні зранку зовнішній фон для торгів акціями на українських біржах позитивний. 

 

Вчора активність на місцевому українському ринку акцій підросла в порівнянні з майже її відсутністю 

минулої п’ятниці, але залишилась слабкою чи дуже слабкою. Минулого дня місцеві фондові індекси України 

додали, так само, як і фондові індекси Європи. Є все ж певна надія на продовження більш активних торгів 

акціями в Україні та на зростання кореляції місцевих та світових фондових індексів. Як воно буде насправді 

побачимо. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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». 

 


