Вчора індекс ПФТС знову не змінився. Торгів акціями на цій біржі не було.
Індекс Української біржі вчора знизився на 1,5%.
Внесок в зміну індексу Української біржі минулого дня внесли акції «Центренерго», Райффайзен Банк Аваль і
«Укрнафти». Всього минулого дня з «індексними» акціями УБ на Українській біржі відбулось чотири угоди.
Це були угоди з акціями двох емітентів. Три угоди були по безадресним заявкам і одна адресна.
Ціни акцій «Центренерго» і Райффайзен Банк Аваль вчора по угодам знизились відповідно на 5,6% та 2,6% до
8,5 та 0,37 гривень за акцію. Ціна пайових паперів «Укрнафти» цього понеділка на Українській біржі підросла
на 1,3% без угод лише по котируванням.
Середньозважена ціна акцій Райффайзен Банк Аваль по адресній угоді вчора склала 0,375 гривень за акцію.
Крім цих чотирьох угод, інших угод з акціями на Українській біржі вчора не було.
Загальний обсяг угод на Українській біржі по безадресним заявкам вчора склав 39,3 тисячі гривень, адресної –
206 тисяч гривень.
Крім цього, на УБ вчора також підросли без угод котирування акцій американської компанії Apple.
Ніяких інших значимих подій в сегменті акцій на Українській біржі, крім згаданих вище вчора не було.
Світові ринки акцій.
Фондовий ринок США вчора потужно відновлювався.
У вчорашньому нашому денному огляді писалось, що зростання цін акцій на західних біржах має бути доволі
потужним, щоб переконати інвесторів в тому, що зниження цього класу активів може бути успішно подолано.
І так воно сталося. Вчора воно таки було це потужне зростання на фондових біржах США, яке, хай простять
учасники цього ринку, набуло просто карикатурного вигляду.
Широкий фондовий індекс США S&P 500 зріс на 4,6%, а вузький Dow Jones Industrials підскочив на 5,1%.
Як кажуть в таких випадках поляки, що занадто, то не здраво.
Ріст мав бути сильним, та коли мова йде про 5% - це мимоволі породжує сумніви в природності таких змін.
Та ще більше сумнівів породжує той факт, що дохідність державних облігацій США на фоні цього
колосального цінового росту акцій
вчора знизилась. А зазвичай говорять так, якщо хочеш узнати
істинний настрій фахівців фінансових ринків, дивись не на ціни акцій, а на дохідності чи ціни облігацій.
Навіть оглядачі фінансових телеканалів та запрошені фахівці, які сиділи перед телевізійними камерами, вчора
звертали на це увагу. По мірі того, як фондові індекси США суттєво зростали, дохідність 10-и річних
державних боргових паперів США, графік якої з’являлась час від часу за спинами ведучих, стрімко йшла вниз.
Лише ближче до кінця торгової сесії графік дохідності державних облігацій трохи розвернулись доверху.
Здається «основна задумка» вчорашнього дійства на фондовому ринку США полягала в тому, щоб показати,
що фондові індекси зростуть принаймні дещо більше, ніж вони знижувались, в ті останні дні коли були «дуже
сильно в червоному». Вчора індекс Dow Jones зріс на 1293 пункти, в той час, як його максимальне денне
зниження в останній тиждень складало 1190 пунктів.

Широкий загальноєвропейський фондовий індекс STOXX 600 вчора зріс на 0,1%. Незважаючи на численні
спроби трейдерам минулого дня так і не вдалось добитись суттєвого росту європейських фондових індексів.
З минулого четверга керівники центральних банків провідних економік світу, перші особи чи їх заступники
ЦБ Китаю (минулий четвер), ФРС США (минула п’ятниця), Банку Японії, Банку Англії та ЄЦБ в усній чи
письмовій формі заявили про готовність допомогти економіці у випадку необхідності.
Наразі на думку фахівців, крім центробанку Китаю, вони мало що можуть зробити, оскільки мова не йде поки
про підтримку споживання, а про можливості виробництва продукції та послуг. Однак з часом ця допомога
може знадобитись.
Сьогодні зранку ф’ючерси на американські та європейські фондові індекси зростають; на європейські –
сильно. Композитний доларовий індекс країн, які розвиваються додає 1%.
Зовнішній фон для українського ринку акцій сьогодні – позитивний.
А як будуть розвиватись торги на Українській біржі побачимо. По ідеї має бути ріст.
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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».

