Вітаємо збірну України з футболу, всіх українських вболівальників та просто громадян країни з достроковим
виходом нашої збірної команди до фіналу чемпіонату Європи з футболу 2020.
Минулої п’ятниці індекс ПФТС не змінився. Того дня угод з акціями на цій біржі не було.
Індекс Української біржі минулої п’ятниці втратив 0,1% і оновив свій більш, ніж річний мінімум. Зниження
індикатору в передсвятковий день відбулось виключно за рахунок ціни акцій «Укрнафти». Ціна акцій
нафтогазової компанії втратила по одній ринковій угоді 0,3%. Крім цієї ринкової угоди зі 100 акціями
«Укрнафти» на суму 14,75 тисяч гривень на УБ минулої п’ятниці відбулась лише ще одна угода з
«індексними» акціями цієї біржі. Це була адресна (неринкова) угода з акціями «Центренерго» обсягом 24,8
тисячі гривень.
Інших угод з акціями того дня на УБ не було.
Українські фінансові новини.
Український агрохолдинг «Кернел» розмістив п’ятирічні єврооблігації на суму близько 300 мільйонів доларів
США з купоном 6,5%. Фінальна дохідність облігацій склала 6,625%. Ціна розміщення була 99,475% від
номіналу.
Поточний кредитний рейтинг компанії «Кернел» згідно з міжнародним рейтинговим агентством Fitch Ratings
«ВВ-» на дві сходинки вищий за суверенний рейтинг України.
Новина, поза сумнівом, позитивна. Вона також дає орієнтир по можливій дохідності єврооблігацій України
при розміщенні.
Світові ринки акцій.
Минулої п’ятниці світові фондові індекси суттєво підросли на фоні новини про досягнення часткової
(обмеженої) торгівельної угоди між США та Китаєм. Вчора, однак, зміна світових фондових індикаторів була
куди менш виразною і менш позитивною.
Слід зазначити, що ніякі документи минулої п’ятниці не були підписані. Китайські засоби масової інформації
не вживали слово угода. Згідно з неофіційною інформацією китайська сторона до підписання документів хоче,
щоб відбувся ще один раунд переговорів.
Минулої п’ятниці широкий фондовий індекс США S&P 500 підріс на 1,1%, а вчора просів на 0,1%. Широкий
загальноєвропейський фондовий індекс STOXX 600 в останній робочий день минулого тижня підскочив на
2,3% і майже досягнув свого річного максимуму. Вчора однак цей фондовий індикатор «здав назад» і втратив
0,5%. А ось композитний доларовий фондовий індекс країн, які розвиваються, MSCI EM, вчора продовжив
свій рух нагору, додавши ще 0,6% після свого росту минулої п’ятниці на 1,5%.
Як вже писалось в наших оглядах у попередні дні, в цілому в останні місяці світові фондові ринки рухались
«нікуди». Вони особливо не зростали та не знижувались і були позбавлені значних фундаментальних
драйверів для суттєвого руху в будь-яку сторону. Чи стане новина про торгівельну угоду тим драйвером, який
заставить фондові індекси вийти з торгового діапазону останніх місяців і досягти нових історичних чи
локальних максимумів буде видно. Можливо, цьому також допоможе рішення по ставкам ФРС в кінці цього
місяця.
Сьогодні в США «офіційно» почнеться «сезон квартальної звітності» за третій квартал 2019 року. Мають бути
опубліковані кварталі звіти чотирьох найбільших банків США: Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan Chase та
Wells Fargo. Інший банк з найбільших Bank of America опублікує звітність наступного дня. Як вже писалось в

наших денних оглядах, вже майже два тижні публікуються квартальні звіти менших корпорацій, акції яких
входять до індексного кошику широкого американського індексу S&P 500.
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%. Згідно з даними FactSet за
зведеними оцінками аналітиків зниження прибутків індексної акції S&P 500 склало в минулому кварталі рік до
року 4,6%. А за інформацією зібраною S&P Global Market Intelligence зниження прибутків найбільших
американських корпорацій в третьому кварталі 2019 рік до року дещо менше – 4,1%. Однак, знову ж таки
зазначимо, зведені прибутки індексу «тягнуть» донизу енергетичний сектор (-31,6%) та сектор матеріалів (20,65%).
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 буде позитивним і можливо складе 0,5%1,0%.
Сьогодні зранку ф’ючерси на американські та європейські фондові індекси знову, як і минулої п’ятниці,
помітно 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 майже не змінюється, і підростає менш, ніж на 0,1%.
Таким чином сьогодні зранку зовнішній фон для торгів акціями на українських біржах більше позитивний.
Минулої п’ятниці активність в сегменті акцій на біржі ПФТС знову була нульовою, як і тиждень до цього. На
Українській біржі вона також була вкрай малою. Надія на продовження більш активних торгів акціями в
Україні лишається, проте слабшає. Також важливо щоб місцеві фондові індикатори не продовжили свій рух
донизу.
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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».

