Вчора індекс ПФТС підріс на незначну 0,1%. Всього на біржі ПФТС минулого дня відбулось три угоди з
акціями, дві ринкові з індексними паперами, результати яких представлені нижче в Таблиці 1 та ринкова угода
з акціями «Індустріалбанку». Загальний обсяг угод з індексними акціями ПФТС вчора на цій біржі склав 48
тисяч гривень в грошовому вираженні.
Таблиця 1. Результати торгів на ПФТС, акціями, які входять до індексних кошиків Української біржі та біржі
ПФТС, ціна останньої угоди, біржовий курс, їх зміни, 21.10.2019
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Індекс Української біржі вчора втратив незначних 0,3%. Минулого дня на УБ була зафіксована лише одна
угода з акціями і це були індексні акції Райффайзен Банк Аваль. Однак ця угода не стала причиною
вчорашнього зниження індексу біржі, оскільки була адресною. Та саме акції банку були причиною зниження
фондового індикатору УБ цього понеділка. Ціна акцій банку втратила 1,6% опустившись з 0,315 до 0,310
гривні по котируванням. Цікаво, що умовна ціна (угода ж була неринковою) пайових паперів банку по
вчорашній адресній угоді склала 0,309 гривень за акцію, близько до нової ціни котирувань. Обсяг угоди був
доволі пристойним – майже 592 тисячі гривень в грошовому вираженні.
Крім цього на Українській біржі вчора в сегменті акцій нічого не відбулось – ні угод, ні зміни котирувань
інших пайових українських і не українських паперів.
Значимих для фінансового сектору нашої країни суто українських новин за вчора та станом на сьогоднішній
ранок немає.
Світові ринки акцій вчора синхронно підросли, так само, як вони синхронно знизились минулої п’ятниці.
Тільки вчорашній ріст був на дещо більшу величину, ніж зниження попереднього торгового дня.
Минулого дня широкий фондовий індекс США S&P 500 зріс на 0,7%, широкий загальноєвропейський
фондовий індекс STOXX 600 додав 0,6%, а композитний доларовий фондовий індекс країн, які розвиваються,
MSCI EM, піднявся на 0,4%.
Індекс STOXX 600 вчора оновив свій річний максимум, індекс S&P 500 майже досяг попереднього локального
максимуму і вже недалеко до свого історичного максимуму, до якого йому лишилось якихось 0,6%.
Як вже не раз писалось в наших оглядах, 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. Якщо в кінці дня минулої п’ятниці здавалось, що індикатори STOXX 600
та S&P 500 розвернуться коло верхньої границі свого вже звичного торгового діапазону і рух у боковику
продовжиться, то сьогодні ця теза може бути поставлена під сумнів. Схоже, що світові та західні трейдери
традиційно скористаються публікацією квартальної корпоративної фінансової звітності щоб «штовхнути»
ринки акцій ще трохи уверх.
Сьогодні зранку ф’ючерси на американські та європейські фондові індекси знову, як і вчора в цей час,
несильно 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 слабко зросте.
Зранку фондовий індекс MSCI EM підростає, приблизно як і вчора о цій годині, на 0,3-0,4%.

Суттєвому зростанню світових фондових індикаторів є великі перешкоди. Серед них сповільнення росту
світової економіки та не ріст корпоративних прибутків.
В США, Європі, Азії продовжується публікація фінансової корпоративної звітності за третій квартал 2019
року.
Нагадаємо, що згідно з даними Refinitiv очікується, що сукупний прибуток компаній, акції яких складають
індексний кошик S&P 500, у 3-ому кварталі 2019 зменшився на 2,7% порівняно з прибутком 3-ого кварталу
2018 року. Згідно з даними FactSet зниження прибутків індексної акції S&P 500 склало в минулому кварталі
рік до року 4,7%, а за інформацією зібраною S&P Global Market Intelligence – 4,1%. Зведені прибутки індексу
«тягнуть» донизу енергетичний сектор (-31,6%) та сектор матеріалів (-20,65%), дані S&P Global Market
Intelligence. Без енергетичного сектору прогноз зміни прибутків індексної акції S&P 500 в кварталі рік до року
слабко негативний.
Враховуючи ж 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 після вчорашнього росту світових фондових індексів та враховуючи ранішню позитивну
динаміку ф’ючерсів та індексу MSCI EM, зовнішній фон для торгів акціями на українських біржах
позитивний.
Однак, що це означає для умовного ринку акцій, на якому на біржі кілька днів може не бути угод з індексними
акціями.
Хотілось би, щоб цю фразу, яка повторювалась вже не раз в наших оглядах, можна було б викреслити.
Повторимо ще одне. Місцевий український ринок акцій, видається, позбавлений ідей. Останні два квартали
місцеві емітенти мали доволі невиразну звітність зі слабким зниженням прибутків в цілому. Та і на світових
ринках акцій також дуже мало ідей і їх слабкий рух в останні місяці, якщо не брати помітних суто торгових
коливань, тому свідоцтво. Вкрай малоймовірно, що ситуація на ПФТС та УБ радикально зміниться до виходу
фінансової звітності основних місцевих емітентів акцій за третій квартал 2019 року в кінці цього - на початку
наступного місяця.
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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».

