Індекс ПФТС вчора знизився на 0,4% після росту на 0,4% днем раніше.
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, 09.10.2019
Емітент
Райффайзен Банк Аваль
Центренерго
Донбасенерго

Ціна останньої угоди
Гривень Зміна
0,305
0,2%
9,77
-5,1%
26,9
-6,3%

Біржовий курс
Гривень Зміна
26,9
-6,3%

Загальний обсяг всіх трьох ринкових угод з трьома акціями емітентів наведених в Таблиці 1 вчора склав в
грошовому вираженні 354 тисячі гривень, що суттєво більше, ніж в попередні торгові дні.
Крім цього на біржі ПФТС вчора також була зафіксована одна адресна угода з акціями «Укрнафти» зовсім
незначним обсягом 42 папери або близько 6 тисяч гривень в грошовому вираженні.
Вчора індекс Української біржі теж, як і індекс ПФТС втратив. Ця втрата також була незначною і склала 0,3%.
Рух індикатору відбувся під впливом зниження ціни акцій «Центренерго» (-1,0%) та Укрнафти (-0,3%).
Зниження цін цих паперів відбулось виключно по котируванням. Ринкових угод з «індексними» акціями вчора
на Українській біржі не було. Минулого дня на цій біржі мали місце дві адресні (неринкові) угоди з паперами
індексного кошику УБ, по одній з акціями «Центренерго» та «Донбасенерго». Загальних обсяг цих угод –
близько 165 тисяч гривень в грошовому вираженні.
Як і за день до цього, крім угод з «індексними» акціями на Українській біржі минулого дня мала місце лише
одна невелика ринкова угода з акціями. І це знову була угода з 10 акціями Миронівського хлібопродукту по
тій же самій ціні, що і днем раніше - 235 гривень за папір.
Українські економічні новини.
Базовий індекс споживчих цін в Україні у вересні становив 106,5%, повідомила учора Державна служба
статистики. За період з січня по вересень 2019 базова інфляція склала 7,5% порівняно з аналогічним періодом
минулого року (індекс БІСЦ - 107,5%) . Аналогічні показники рік назад – 108,7% та 109,2%.
Основна інфляція (ріст індексу споживчих цін, ІСЦ) у вересні 2019 порівняно з вереснем 2018 склала 7,5%, а
за період з січня по вересень 2019 в річному вимірі 8,8%.
Таким чином ми бачимо сповільнення темпів інфляції в Україні. Нагадаємо, що цільове значення
Національного банку України 5% в річному вимірі.
Очевидно, що зниженню основної та базової інфляції помітно посприяло суттєве укріплення гривні.
Зниження інфляції позитивно для населення та економіки України. Одночасно воно означає і зменшення
номінальних відсоткових ставок на фінансовому ринку країни. Хоча тут лінійного зв’язку немає, але
ідеологічно і фактично ці речі сильно пов’язані.
Світові фондові ринки.

Вчора широкий фондовий індекс США S&P 500 після двох днів помітного зниження зріс на 0,9%, широкий
загальноєвропейський фондовий індекс STOXX 600 додав 0,4%, а композитний доларовий фондовий індекс
країн, які розвиваються, MSCI EM, втратив незначну 0,1%.
Як вже писалось в наших оглядах у два попередні дні, в цілому в останні місяці світові фондові ринки
рухаються «нікуди». Вони особливо не зростають та не знижуються і зараз, видається, позбавлені значних
фундаментальних драйверів для суттєвого руху в будь-яку сторону.
Центральною темою для учасників американського та світових ринків акцій залишається початок нового
раунду торгівельних переговорів між США та Китаєм, які відновились у Вашингтоні. Поки їх результат
складно передбачити. Однак засоби масової інформації повідомляють, що Китай не готовий йти на поступки в
центральному питанні передачі сучасних технологій, але хотів би підписати часткову угоду. Також
повідомляється про можливе скорочення терміну візиту китайської делегації до одного дня.
Протокол останнього засідання Комітету по відкритим ринкам ФРС США оприлюднений вчора показав, що
члени Комітету вважають очікування фінансових ринків по зниженню базової відсоткової ставки в США
завищеними. Комітет ставить за мету переконати учасників фінансових ринків бути більш реалістичними в
своїх очікуваннях відносно найближчої майбутньої монетарної політики ФРС.
І нагадаємо ще раз. 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 очікується, що сукупний прибуток компаній, які складають індексний кошик 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, враховуючи поведінку аналітиків перед публікацією звітності можна очікувати, що ріст зведеного
чистого операційного прибутку (прибутку до списань) американських корпорацій, акції яких входять до
індексного кошику S&P 500, в третьому кварталі 2019 складе 0,5-1,0%. Небагато, але ріст.
Сьогодні зранку ф’ючерси на американські фондові індекси слабко знижуються; на європейські – слабко
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 мало зміниться. Зранку
фондовий індекс MSCI EM додає 0,2%.
Таким чином сьогодні зранку зовнішній фон для торгів акціями на українських біржах близький до
нейтрального, більше позитивний.
Вчора активність в сегменті акцій на ПФТС зросла. Залишається надія на продовження більш активних торгів
акціями в Україні та на зростання кореляції місцевих та світових фондових індексів.
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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».

