
 

 

Минулої п’ятниці індекс ПФТС знову не змінився. Це був четвертий день підряд коли значення цього 

фондового індикатору не змінювалось. 
 

Угод з акціями з індексного кошику ПФТС на біржі ПФТС минулого дня не було. 
 

Минулої п’ятниці на ПФТС відбулась єдина угода з акціями, і це була угода з акціями «Індустріалбанку» по 

безадресним заявкам. 
 

Індекс Української біржі минулої п’ятниці підріс на 0,8%. 
 

Індикатор відновлювався після «важкої» втрати попереднього дня. Нагадаємо, що минулого четверга індекс 

Української біржі знизився на 4,0% і причиною цього зниження стала велика одноденна цінова втрата акцій 

«Укрнафти». Ціна акцій нафтогазової компанії на УБ минулого четверга знизилась відразу на 15,8%. Таке собі 

Дежавю – повтор минулорічної історії: сильний ріст на тому ж факторі вирішення податкової проблеми і 

раптове зниження ціни. 
 

Власне і певне відновлення ціни акцій «Укрнафти» минулої п’ятниці, яка додала 4,0% стало чинником 

відновлення індексу Української біржі того дня. Проте це зростання ціни акцій «Укрнафти» відбулось 

виключно по котируванням без угод. Росту індексу Української біржі минулої п’ятниці до якоїсь міри 

частково завадило зниження ціни акцій Райффайзен Банк Аваль на 0,5% до 0,389 гривень за акцію. 
 

Також на 3,8% в останній торговий день минулого тижня знизилась ціна акцій «Донбасенерго» до 25,5 

гривень на акцію. Однак за інформацією Української біржі ця угода не вплинула на значення індексу УБ того 

дня. 
 

Крім угод по безадресним заявкам з акціями РБА та «Донбасенерго», на Українській біржі минулої п’ятниці 

відбулись три адресні угоди з акціями «Центренерго», одна адресна угода з акціями Крюківського 

вагонобудівного заводу та одна угода по безадресним заявкам з акціями Миронівського хлібопродукту зі 

зниженням ціни цих паперів на 1,7% до 234 гривень за акцію. 
 

Умовна середньозважена ціна акцій «Центренерго» по згаданим угодам – 9,18 гривень при їх котируваннях – 

9,0 гривень, КВБЗ – 22 гривні при котируваннях 28 гривень. 
 

Акції КВБЗ, як та cover girl, «дівчинка з обкладинки». Як кажуть, «бачить око та зуб не йме». 
 

Крім згаданих двох угод з акціями, інших угод з пайовими паперами минулої п’ятниці  на УБ не було, як і 

інших значимих подій в сегменті акцій, як то помітних змін котирувань акцій. 
 

Кількість та обсяг угод з акціями минулої п’ятниці на УБ: двох угод з «індексними» акціями по безадресним 

заявкам - обсяг 20,4 тисячі гривень в грошовому вираженні, адресних з «індексними» акціями «Центренерго» - 

93,4 тисячі гривень, КВБЗ – 4,4 тисячі гривень, угоди з акціями МХП – 112,3 тисячі гривень. 
 

Українські економічні новини. 
 

Ріст ВВП України в четвертому кварталі 2019 року сповільнився до 1,5% рік до року, повідомила минулої 

п’ятниці Державна служба статистики. Це нижче попередніх оцінок Мінекономіки на НБУ. 
 

До певної міри новина очікувана, хоча її гіркий присмак не став від цього солодшим.  
 

Причини невисокого росту української економіки – велике зниження обсягів в промисловості та висока база 

порівняння для сільського господарства. Позаминулого року збирання кукурудзи затягнулось, а урожай цієї 

пізньої культури був великим. 
 



 

 

Державна служба статистики також повідомляє про певне погіршення економічних настроїв українців в 

першому кварталі цього року. 
 

Світові ринки акцій. 
 

Світові фондові індекси минулої п’ятниці продовжили свої незначні коливання, які почались минулого 

четверга. Однак при цьому широкий фондовий індекс США S&P 500 того дня «примудрився» оновити свій 

історичний максимум. 
 

Минулої п’ятниці широкий фондовий індекс США S&P 500 зріс на 0,2%, широкий загальноєвропейський 

фондовий індекс STOXX 600 знизився на 0,1%, а композитний доларовий фондовий індекс країн, які 

розвиваються, MSCI EM, додав суто символічні 0,02%. 
 

Сьогодні зранку ф’ючерси на 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 несильно зросте. Індекс MSCI EM зранку додає 0,2%. 
 

В США продовжується публікація квартальних звітів найбільших корпорацій США. Станом на ранок 

понеділка цього тижня була опублікована звітність 387 компаній або 77% емітентів акцій з індексного кошику 

S&P 500. З них прибутки 71% компаній згідно з FactSet та 71,6% згідно з Refinitiv перевищили навмисне 

суттєво занижені перед публікаціями відповідні показники очікувані аналітиками. Це за даними FactSet 

менше, ніж п’ятирічне середнє значення 72%, але краще за довгострокове середнє, 65%, згідно з Refinitiv та 

гірше, ніж за попередні чотири квартали – 74%. 
 

За даними FactSet зміна «змішаних» прибутків рік до року, тобто фактичних опублікованих та очікуваних за 

даними  аналітиків, станом на кінець дня минулої п’ятниці складала +0,9%. За даними Refinitiv очікуване 

зростання прибутків індексу S&P 500 в 4-ому кварталі 2019 склало на ту ж дату 2,6%; без енергетичного 

сектору ріст за очікуваннями покращується до 5,5%. (Якщо хтось хоче зрозуміти цю ситуацію краще, йому 

варто усереднити дані FactSet та Refinitiv. Однак в принципі дані агентств не сильно різняться, а причини 

різниці – це дещо різні вибірки численних галузевих аналітиків, які прогнозують результати.) 
 

За даними FactSet відношення ціна/прибуток, P/E, індексу S&P 500, де прибутки це чисті операційні прибутки 

за наступні 12 місяців станом на минулу п’ятницю складало 18,9. (Маються на увазі операційні чисті прибутки 

до надзвичайних статей – списань «репутації» і тому подібне). Це високе значення, вище за середнє значення 

за останні п’ять, десять, п’ятнадцять та двадцять років. Відповідні коефіцієнти: 16,7, 14,9, 14,5 та 15,5. Пікове 

значення за останні двадцять років – 24,4 було зафіксоване 24 березня 2000. 
 

За даними Refinitiv очікуваний ріст прибутків компаній індексу S&P 500 в першому кварталі 2020 року рік до 

року наразі складає 3,8%. Без енергетичного сектору показник знижується до 3,6%. 
 

Сьогодні зранку зовнішній фон для торгів акціями на українських біржах –  позитивний. 
 

Як будуть розвиватись торги на місцевому ринку акцій сьогодні побачимо. Видається, що певне відновлення 

ціни акцій «Укрнафти» може продовжитись.  
 

вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх, тел.: 044 390 57 60 

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». 
 


