Вчора світові фондові індекси знову знижувались після певного відновлення. Однак за останні кілька
торгових днів, в середньому за день, швидкість зниження світових фондових індикаторів суттєво
сповільнилась. Про це трохи далі.
Вчора індекс ПФТС втратив 1,2%.
Минулого дня на біржі ПФТС з акціями з індексних кошиків українських бірж відбулось дві угоди і
обидві по безадресним заявкам. Ціни акцій «Укрнафти» та «Донбасенерго» по останнім угодам за день вчора
знизились на ПФТС відповідно на 3,7% та 3,8% до 145,0 та 25,0 гривень за акцію. Ті самі 3,8% за вчорашній
втратив і біржовий курс акцій «Донбасенерго» опустившись також до відмітки 25,0 гривень.
Загальний обсяг двох загаданих тільки-но угод склав 129 тисяч гривень в грошовому вираженні.
Крім цього, в сегменті акцій на біржі ПФТС минулого дня відбулись ще дві угоди з «не індексними»
акціями банку «Південний» та «Індустріалбанку».
Індекс Української біржі вчора знизився ще на 1,0% і знову оновив свій дворічний мінімум. Це був
восьмий день зниження індикатору УБ поспіль. За цей час індекс біржі втратив 9,3%, істотно менше, ніж
провідні світові фондові індекси.
Як вже було зазначено в двох попередніх оглядах, поступово визрівають умови для призупинки
негативного руху індексу УБ.
В зміну індексу Української біржі минулого дня внесли внесок акції лише одного емітента Райффайзен
Банк Аваль. Ціна цих паперів минулого дня втратила 5,7% і склала на закритті 0,330 гривень за акцію.
Всього з «індексними» паперами на УБ минулої дня відбулось лише дві угоди з акціями двох емітентів.
Обидві - по безадресним заявкам. Ціна акцій «Донбасенерго» вчора на УБ знизилась на 0,1% і склала на
закритті 24,0 гривень за акцію.
Загальний обсяг згаданих вище угод на УБ в грошовому вираженні склав 41,4 тисячі гривень.
Ніяких інших значимих подій в сегменті акцій на Українській біржі, крім згаданих вище, ні угод, ні
значимих змін котирувань пайових цінних паперів, минулого дня не було.
Українські фінансові новини.
Вчора дохідності єврооблігацій України ще більше підросли.
За даними http://ua.cbonds.info/ станом на 18.03.2020 дохідність найбільш коротких євробондів України
складала 13,3% та 16,2%. Дохідність самих «дальніх» євробондів України на 17.03.2020: з погашенням 1
вересні 2027 – 14,7%, 1 листопада 2028 року – 15,9%, 25 вересня 2032 року –12,44%.
Інші джерела дають нижче дохідності, через взяті інші ціни облігацій зі спредів.
За даними того ж джерела http://ua.cbonds.info/ станом на 17.03.2020 дохідність найбільш коротких
євробондів України складала 10,09% та 10,26%. Дохідність самих «дальніх» євробондів України на 17.03.2020:
з погашенням 1 вересні 2027 – 12,04%, 1 листопада 2028 року – 13,14%, 25 вересня 2032 року –12,24%.
Таким чином дохідність за минулий день дохідності ОЗДП по http://ua.cbonds.info/ змінились дуже порізному, але в цілому значно підросли.
Зрозуміло, що в цій ситуації без допомоги МВФ Україні не обійтись. А тим більше на фоні очікуваної
рецесії світової економіки.

Офіційний курс гривні поміж тим за минулий день опустився ще на 21 копійку до 27,2685 гривень за
долар США. Це на 0,8% менше за курс попереднього дня (26,5249).
Зниження офіційного курсу гривні однак вчора дуже сповільнилось. Попереднього дня курс долара по
відношенню до гривні зріс на 53 копійки.
А от в банках України курс гривні по відношенню до долара за вчорашній день практично не змінився,
а по відношенню до євро національна валюта України навіть укріпилась.
Дещо укріпилась національна на «сірому» ринку. Наразі курс гривен долар там складає 27,9/28,2,
порівняно з курсом 28,0/28,5 днем раніше.
Вчора Національний банк України для підтримки гривні та згладжування валютних коливань продав на
міжбанку ще 200 мільйонів доларів США, що менше, ніж позавчора - 300 мільйонів доларів. Про це повідомив
сам регулятор.
Світові фінансові ринки.
Нагадаємо, що ФРС США, центробанк цієї країни, у минулу неділю в несподіваному русі зменшив
базову ставку в США на 1-1,25% до 0% і об’явив програму кількісного пом’якшення розміром 700 мільярдів
доларів США.
«Запустив» програму кількісного пом’якшення і Європейський центральний банк. Обсяг програми 750
мільярдів євро.
Сенат США продовжує розгляд антикризової програми розміром 1,3 трильйони доларів США.
Як вже зазначалось на початку цього огляду, вчора світові ринки акцій знижувались після відновлення.
Минулого дня широкий фондовий індекс США S&P 500 знизився на 5,2% після росту на значні 6,0%
позавчора і після падіння ще днем раніше на найбільше значення з «чорного понеділка» 1987 - 12,0%.
Широкий загальноєвропейський фондовий індекс STOXX 600 вчора втратив 3,9%, а композитний доларовий
індекс країн, які розвиваються, MSCI EM минулого дня просів ще на 4,7%.
Сьогодні зранку ф’ючерси на американські фондові індекси мало змінюються і торгуються
різноспрямовано, а на європейські – зростають. Індекс MSCI EM зранку втрачає близько 3%, як о цій порі
минулого дня.
Що стосується місцевого українського ринку акцій.
Хотілось би, щоб сьогодні індекс Української біржі, який вже вісім торгових днів поспіль знижувався, і
кілька разів оновлював свій дворічний мінімум, підріс. Є певні передумови для зупинки українських фондових
індикаторів в зниженні. Однак є і певний негативний тиск на них зі сторони зростаючих дохідностей місцевих
облігацій і не тільки. Чи буде позитивних чинників достатньо – побачимо.
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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».

