Індекс ПФТС вчора знизився на незначну 0,1%. Зниження відбулось за рахунок ціни однієї акції
«Донбасенерго», яка вчора зросла на 2,2%. Та проте до розрахунку фондового індикатору ПФТС приймаються
три останні угоди, тобто при такій ліквідності, як зараз, угоди попередніх днів. А по трьом останнім угодам,
рахуючи і дві вчорашні по однаковій ціні 27,5 гривень за акцію, папір для розрахунку індексу знизився в ціні
на 1,4% з 27,7 гривень до 27,3 гривень.
На біржі ПФТС вчора мали місце лише три угоди з акціями. Це дві згадані ринкові угоди з акціями
«Донбасенерго» загальним обсягом 96 тисяч гривень в грошовому вираженні та одна ринкова угода з акціями
банку «Південний» обсягом 26,5 тисяч гривень.
Вчора індекс Української біржі знизився на 0,7% до 1517,94 практично зрівнявшись зі своїм більш, ніж річним
мінімумом у 1 517,13 пунктів досягнутим 28 серпня 2019 року. Зниження відбулось за рахунок втрати ціни
однієї акції «Центренерго» (-3,1%). Ціна цього паперу минулого дня також досягла свого мінімуму, але
мінімуму трирічного, 9,5 гривень за акцію. Ціна акцій енергокомпанії мала таке значення лише раз за останні
три роки, 1 жовтня поточного року.
Вчора на Українській біржі відбулись дві угоди з індексними акціями: одна ринкова угода з акціями
«Центренерго» обсягом 37 тисяч гривень та одна адресна з акціями Райффайзен Банк Аваль обсягом 700 тисяч
акцій або 216 тисяч гривень в грошовому вираженні. Остання природно не влипнула на індекс Української
біржі, оскільки була не ринковою і до розрахунку індикатору УБ не приймається.
Інших угод з акціями на УБ вчора не було.
Українські новини.
Вчора президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв’ю засобам масової інформації. Багато
положень цього інтерв’ю має прямий чи опосередкований вплив на ринки, особливо враховуючи зараз
більший вплив президента нашої країни на економіку та фінанси в нашій країні.
Необхідно детальне вивчення окремих тез інтерв’ю та їх поглиблений аналіз, включаючи можливий вплив на
перебіг подій на фінансовому ринку України.
Світові ринки акцій.
Вчора світові ринки акцій несильно підростали, широкий фондовий індекс США S&P 500 зріс другий день
поспіль після двох днів свого помітного зниження на цей раз на 0,6%. Широкий загальноєвропейський
фондовий індекс STOXX 600 минулого дня додав 0,65%, а композитний доларовий фондовий індекс країн, які
розвиваються, MSCI EM, підріс на 0,35%.
Як вже писалось в наших оглядах у два попередні дні, в цілому в останні місяці світові фондові ринки
рухаються «нікуди». Вони особливо не зростали та не знижувались і були позбавлені значних
фундаментальних драйверів для суттєвого руху в будь-яку сторону.
Тепер є шанс перервати цей боковий тренд рухом нагору.
Президент США Дональд Трамп повідомив вчора у Твіттері, що сьогодні він зустрінеться з віце-прем’єром
Китаю, який знаходиться зараз у Вашингтоні і очолює делегацію своєї країни на торгівельних переговорах між
обома країнами. Президент США написав, що на зустрічі буде оголошено про щось дуже значне.
Поки всі гадають, що це буде чи може бути, оскільки сьогоднішній порядок денний сторін переговорів ще до
кінця не визначений. Однак, є міркування, що це може бути або певна перерва у торговій війні країн або
навіть спроба досягти обмеженої торгівельної угоди між США та Китаєм.

Що дійсно буде і чи буде цього достатньо, щоб ринки акцій суттєво зросли побачимо незабаром.
Сьогодні ж зранку ф’ючерси на американські та європейські фондові індекси помітно, але не занадто сильно
підростають. 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 додасть. Зранку фондовий
індекс MSCI EM на оптимізмі стосовно результату переговорів США та Китаю зростає на помітні 0,8%.
І нагадаємо ще раз. В США та в інших країнах світу перші компанії, акції яких входять до фондових індексів,
вже почали публікувати фінансову звітність за третій квартал 2019 року. Однак, традиційно, «сезон звітності»
в США, як його називають, «офіційно» почнеться на початку наступного тижня публікацією квартальних
звітів великих банків країни.
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 мінус 0,8%.
Проте, враховуючи поведінку аналітиків перед публікацією корпоративної 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%.
Таким чином сьогодні зранку зовнішній фон для торгів акціями на українських біржах позитивний.
Вчора активність в сегменті акцій на біржі ПФТС знову знизилась. На Українській біржі вона також була
малою. Проте залишається надія на продовження більш активних торгів акціями в Україні. Важливо, однак,
щоб місцеві фондові індикатору не продовжили свій рух вниз. Світові ринки акцій сьогодні ймовірно
підростуть. Тому є обґрунтована надія, що і місцеві фондові індекси сьогодні можуть закінчити
передсвятковий день в плюсі.
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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».

