Вчора індекс ПФТС знизився на зовсім незначні 0,06%. Однак цього виявилось достатньо, щоб індикатор
оновив свій більш, ніж річний мінімум.
Всьому своєму вчорашньому руху, як і днем раніше, і наприкінці минулого року, фондовий індикатор ПФТС
завдячує зміні ціни акцій «Донбасенерго» по одній угоді з однією тисячею акцій компанії. Вчора ціна цих
паперів знизилась на 4,2% так само, як і їх біржовий курс. Це – після її росту на 4,8% позавчора та втрати
ними 3,4% ще днем раніше.
Ціна акцій «Донбасенерго» по трьом останнім угодам на біржі ПФТС вчора знизилась на 0,5% (днем раніше
зросла на 0,4%). Саме ця зміна приймається для розрахунку індексу. Враховуючи вагу цих паперів в
індексному кошику, близько 13% по трьом останнім угодам з «індексними» акціями, це і призвело до
вчорашньої невеликої негативної, але по результату в річному порівнянні примітної зміни індексу ПФТС.
Крім згаданої угоди з акціями «Донбасенерго» на ПФТС минулого дня, як і позавчора також відбулась адресна
угода з акціями Райффайзен Банк Аваль. Умовна ціна акцій банку по цій угоді рівно 0,330 гривень. Обсяг цієї
угоди 2 мільйони 45 тисяч паперів або трохи менше 675 тисяч гривень в грошовому вираженні.
Інших угод з акціями на ПФТС цього четверга не було.
Індекс Української біржі вчора знизився на 0,3%.
Своєму вчорашньому руху фондовий індикатор УБ завдячує виключно ціновій втраті акцій «Укрнафти». Ціна
цих паперів вчора знизилась по єдиній угоді на 1,4% до 140 гривень за акцію.
Крім цієї угоди на Українській біржі відбулось ще дві угоди по безадресним заявкам з «індексними» акціями
цієї біржі та біржі ПФТС. Ціна акцій Райффайзен Банк Аваль та харківського «Турбоатому» по цим угодам не
змінилась і залишилась на рівні відповідно 0,340 та 11 гривень за акцію.
Крім цього на Українській біржі минулого дня було зафіксовано чотири адресні угоди з акціями Райффайзен
Банк Аваль по умовній середньозваженій ціні 0,338 гривні за акцію. Умовній – бо угоди були адресними.
Ніяких інших угод чи значимої зміни котирувань акцій вчора на УБ не було.
Обсяг трьох угод по безадресним з «індексними» акціями на Українській біржі цього четверга склав 79,8
тисяч гривень, чотирьох адресних – 2 мільйони 179,5 тисяч гривень.
Українські економічні новини.
Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук напис заяву про свою відставку. Заяву він передав президенту
України з правом внесення в парламент. Причиною начебто послугувала інформація про неповагу до
президента зі сторони прем’єр-міністра, що заперечує сам Олексій Гончарук.
Які будуть наслідки цієї дії і чи дійсно буде відставка прем’єра, прогнозувати складно.
Національний банк України повідомляє, що в кінці січня 2020 року з високою імовірністю опустить прогнозну
криву зміни базової відсоткової ставки в Україні облікової ставки НБУ.
Останнє повідомлення є доволі очікуваним, враховуючи випереджаюче зниження інфляції в Україні, а також
певні проблеми з підтриманням темпів економічного росту в нашій країні.
Для багатьох учасників боргового ринку країни було несподіванкою зниження відразу на один відсотковий
пункт дохідностей при розміщенні українських ОВДП цього вівторка.
Зниження ставки рефінансування Національного банку в кінці місяця матиме, ймовірно, наслідком зниження
відсоткових ставок по депозитам. Наразі останні після аукціонів цього вівторка в багатьох банках помітно
перевищують дохідності ОВДП.
Світові ринки акцій.

Світові фондові індекси вчора зростали. При цьому широкий фондовий індекс США S&P 500 та широкий
загальноєвропейський фондовий індекс STOXX 600 обидва оновили свої історичні максимуми досягнуті,
відповідно днем і двома днями раніше.
Вчора широкий фондовий індекс США S&P 500 підріс на 0,8%, широкий загальноєвропейський фондовий
індекс STOXX 600 додав 0,2%, а композитний доларовий фондовий індекс країн, які розвиваються, MSCI EM,
підріс на 0,1%.
Як бачимо, світові фондові індекси рухаються в напрямку протилежному українським – уверх.
Сьогодні зранку ф’ючерси та 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 підросте. Індекс MSCI EM зранку слабко зростає додаючи
0,1-0,2%.
Драйвером для вчорашнього росту цін акцій на американському фондовому ринку, як пишуть оглядачі,
послугувала хороша звітність банку Morgan Stanley.
У вівторок звітами трьох банків США з числа найбільших розпочалась публікація квартальних звітів
найбільших корпорацій США. Однак звітність менших компаній, з числа тих, акції яких входять до індексу
S&P 500, почала публікуватись раніше. На сьогодні опублікована звітність вже 7% емітентів акцій з
індексного кошику S&P 500. З них 76,5% перевищили навмисне суттєво занижені перед публікаціями
очікування аналітиків.
Аналітики перед початком публікацій очікували зниження квартальних прибутків крупних американських
корпорацій в четвертому кварталі 2019 на 1,7% рік до року. Однак враховуючи навмисне занижені очікування
перед публікаціями звітності, майже зі 100% імовірністю кінцевий результат у змінах прибутків буде
позитивним. Якщо брати досвід попередніх трьох кварталів 2019 року, імовірний результат може знаходитись
в діапазоні 0,8-3,2% і ближче до верхньої границі. Таким він бачиться, якщо додавати різницю між фактичним
результатом та прогнозованим безпосередньо перед початком публікацій. Про це вже писалось в
позаминулому огляді з ілюстрацією цієї тези на графіку.
Сьогодні зранку зовнішній фон для торгів акціями на українських біржах позитивний.
Як будуть розвиватись торги на місцевому ринку акцій сьогодні побачимо. Значимих місцевих новин, які б
вплинули на ці торги практично немає. Однак, можливо торги на Українській біржі починаючи з минулої
п’ятниці і останні угоди з акціями на ПФТС відображають комусь вже відомі, а можливо кимось просто
очікувані результати місцевих емітентів за 2019 рік. Якщо це дійсно так, то це не дуже добра новина для
місцевого ринку акцій. Хоча є емітенти, як КВБЗ, які покращили свої минулі результати.
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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».

