
 

 

Спочатку надзвичайно важливу новину для фінансових ринків. 

 

Вчора Голова Федеральної резервної системи, центробанку США, об’явив про безпрецедентну акцію. ФРС 

буде напряму фінансувати бізнес та місцеві органи влади США і для цього виділяє 2,3 трильйони доларів 

США. Сума з дозволу Конгресу може бути збільшена. 

 

Ці кошти будуть розділені наступним чином: 

600 мільярдів доларів – для підтримки малого бізнесу. (Якщо брати до уваги критерії кредитування, - 

фактично середнього) 

850 мільярдів доларів США  - для підтримки корпорацій, в першу чергу викупу високодохідних ризикованих 

облігацій. 

500 мільярдів доларів США – для кредитування муніципалітетів, які в результаті дії обмежувальних заходів та 

зупинки частини бізнесу не отримують зараз достатніх доходів. 

 

Голова ФРС пояснив, що захід спрямований не те, щоб бізнеси, які зупинились не по своїй вині, і не 

збанкрутували. 

 

Прагматично настроєні фахівці оцінили, що найбільш важливою з фінансової точки зору, є програма 

підтримки високо дохідних боргових інструментів. 

 

А якщо звертатись до програми ФРС в цілому, то дехто говорить про те, що вона дає надію на те, що в США 

буде рецесія, не депресія. Тобто стан економічного спаду продовжиться кілька кварталів, а не кілька років, як 

при депресії. 

 

Хоча є і ярі критики заходів центробанку США, які кажуть, що це вже не капіталізм. 

 

Про нову програму ФРС було об’явлено буквально через хвилини після того, як були опубліковані нові дані 

по новим зверненням по допомогу по безробіттю в США – за минулий тиждень 6,6 мільйонів нових звернень. 

За останні три тижні кількість тих, хто втратив роботу в США склала 16 мільйонів чоловік, Рис. 1 та Рис. 2 в 

кінці цього огляду. Тобто рівень безробіття, враховуючи і те, що хтось за цей час вийшов достроково на 

пенсію в США збільшився щонайменше до 10%. 

 

Вчора широкий фондовий індекс США S&P 500, незважаючи на жахливу цифру по новим звернення по 

безробіттю, продовжив ріст і додав ще 1,45%. 

 

Цього тижня широкий індекс S&P 500 США зріс на 12,1%, індекс Dow Jones (DJIA) на 12,7%. Це найкращий 

результат з 1974 року. 

 

І його пояснюють. 

Колосальним втручанням ФРС в реальну економіку. 

Колосальним фіскальним втручанням уряду США. І посилення комбінацією першого та другого. 

Значним покращенням прогнозів по протіканню захворюваності на новий коронавірус COVID 19. 

 

В свою чергу Єврогрупа в четвер на відеонараді погодила заходи відновлення економіки після пандемії Covid-

19 на суму в півтрильйона євро, заявив голова Європейської ради Шарль Мішель. 

 

«Це європейська «страхувальна сітка» в півтрильйона євро для підтримки працівників, малих і середніх 

підприємств і бізнесу», - вказав Мішель на підсумок домовленості. 

 

Нараду, що об'єднала не тільки міністрів фінансів зони євро, а всі 27 країн ЄС, було присвячено антикризовим 

заходам у зв'язку з пандемією коронавірусу. 

 



 

 

Все це відповідь на те, що дуже багато фахівців, економістів, політиків, на підставі нових економічних даних 

почали говорити, що обмежувальні заходи для попередження поширення нового захворювання призведуть до 

депресії в світовій економіці не баченій з часів Великої депресії 1929-1932 року. 

 

Про це та інше більш детально нижче. 

 

Зараз до фінансових ринків, і в першу чергу, ринку акцій України. 

 

Спочатку зазначимо, що сьогодні в західних країнах вихідний і торгів на біржах Європи та США не буде. Так 

само, як в багатьох країнах Європи понеділок також буде вихідним. 

 

Сьогодні Страсна п’ятниця, а понеділок день після Пасхи. 

 

Тож вітаємо всіх, хто святкує, протестантів та католиків, з Великоднем. 

 

Вчора обидва українські фондові індекси знову не змінились. 

 

Це після позавчорашнього зниження індексу ПФТС на 0,3% та росту індексу Української біржі на 0,8%.  

 

До цього Індекс УБ зріс на 1,0% минулої п’ятниці та перші два торгових дні цього тижня провів без змін. 

 

Вчора угод з акціями на біржі ПФТС не було. 

 

Минулого дня на Українській біржі відбулось дві угоди з акціями: адресна з акціями «Центренерго» та по 

безадресним заявкам з акціями Миронівсього хлібопродукту. 

 

Також значимим чином вчора на Українській біржі лише по котируванням змінились ціни американської 

компанії Apple та Крюківського вагонобудівного заводу. 

 

Умовна ціна акцій «Центренерго» по вчорашній угоді склала рівно 8,0 гривень за акцію, що на 10,3% вище на 

«офіційну» ціну цих паперів 7,25 гривень. Цю ціну називаємо умовною тому, що угода була адресна.  

 

Умовна ціна акцій «Центренерго» по адресній угоді на Українській біржі днем раніше також склала рівно 8,0 

гривень. 

 

Ціна акцій Миронівсього хлібопродукту вчора на УБ зросла на 2,3% до 225 гривень за папір. 

 

Ціна акцій КВБЗ цього четверга на Українській біржі знизилась на 0,2% до 20,85 гривень, а ціна акцій 

американської компанії Apple зросла на 0,6% до 7 379 гривень за папір. Незначні рухи і, нагадаємо, лише по 

котируванням без угод. 

 

Вчора на закриті на біржі NASDAQ, США ціна акцій компанії Apple слала 267,99 доларів США. Це становить 

при офіційному курсі гривні до долара США на сьогодні 10.04.2020 27,2598 7305,35 гривень в еквіваленті, що 

лише на 1,0% менше, ніж ціна цих паперів на УБ. Відповідні цифри після закінчення торгів в після біржові 

години (20-00 по Східному часі, США) - 266,07 доларів США, 7253,01 гривень в еквіваленті, що на 1,7% 

менше, ніж учорашня ціна цих паперів на Українській біржі. 

 

Офіційний курс гривні до долара на 10 квітня встановлено на такому рівні: 27,2598 гривень за 1 долар 

(+0,0633 гривень). При цьому курс долара на 9 квітня становить 27,1965 гривень за 1 долар. 

 

Що стосується Миронівського хлібопродукту, то тут різниця з закордонними котируваннями набагато вища і 

складає 22,5%. Ціна на УБ саме на таку величину величну в гривневому більша, ніж вчорашня ціна на 



 

 

Лондонській біржі на закритті, 6,40 доларів за акцію, або 174,463 гривень в еквіваленті при офіційному курсі 

гривні до долара США на сьогодні. 

 

Обсяг вчорашній угод з акціями на Українській біржі в грошовому вираженні: 28,8 тисяч гривень – адресної та 

2,25 тисяч (лише 10 паперів) по безадресним заявкам. 

 

За даними http://ua.cbonds.info/ станом на 9.04.2020 дохідність найбільш «коротких» євробондів України 

складала 14,21% та 10,73%. Дохідність самих «дальніх» євробондів України на 9.04.2020: з погашенням 1 

вересня 2027 – 9,18%,  1 листопада 2028 року – 10,3%, 25 вересня 2032 року – 8,73%. 

 

Є суттєвий приріст за день дохідності на «короткому кінці» кривої та майже без змін на «довгому кінці». На 

«короткому кінці» дохідності повернулись до вищого, ніж позавчора, рівня цього понеділка. 

 

За даними http://ua.cbonds.info/ станом на 8.04.2020 дохідність найбільш «коротких» євробондів України 

складала 13,9% та 9,72%. Дохідність самих «дальніх» євробондів України на 8.04.2020: з погашенням 1 

вересня 2027 – 9,16%,  1 листопада 2028 року – 10,22%, 25 вересня 2032 року – 8,64%. 

 

За даними http://ua.cbonds.info/ станом на 7.04.2020 дохідність найбільш «коротких» євробондів України 

складала 14,04% та 10,45%. Дохідність самих «дальніх» євробондів України на 7.04.2020: з погашенням 1 

вересня 2027 – 9,28%,  1 листопада 2028 року – 10,13%, 25 вересня 2032 року – 8,78%. 

 

За даними http://ua.cbonds.info/ станом на 6.04.2020 дохідність найбільш «коротких» євробондів України 

складала 14,27% та 10,71%. Дохідність самих «дальніх» євробондів України на 6.04.2020: з погашенням 1 

вересня 2027 – 9,58%,  1 листопада 2028 року – 10,57%, 25 вересня 2032 року – 8,93%. 

 

За даними http://ua.cbonds.info/ станом на 3.04.2020 дохідність найбільш «коротких» євробондів України 

складала 14,17% та 10,64%. Дохідність самих «дальніх» євробондів України на 3.04.2020: з погашенням 1 

вересня 2027 – 9,53%,  1 листопада 2028 року – 10,56%, 25 вересня 2032 року – 9,02%. 

 

Світові ринки акцій. 

 

Вчора широкий фондовий індекс США S&P 500 зріс, як вже згадувалось на 1,45%, широкий 

загальноєвропейський фондовий індекс STOXX 600 додав на інформації про екстраординарні безпрецедентні 

заходи ФРС 1,75%, а композитний доларовий індекс країн, які розвиваються, MSCI EM зріс на 1,6%. 

 

Сьогодні зранку ф’ючерси на американські та європейські фондові індекси на змінюються, адже вихідний. 

Індекс MSCI EM зранку додає незначну 0,1%. 

 

Якщо говорити про оцінки того, що відбувається на світових ринках акцій. 

 

Директор по торговим операціям одного з провідних банків UBS Арт Кашин сказав, що трейдери в цілому 

очікували технічного відскоку наверх після сильного зниження в межах 50%. Це відбулось до вчора. Однак 

екстраординарні заходи ФРС підштовхують американський та світові ринок акцій ще вище. 

 

Інший трейдер у відповідь на запитання наскільки допоможе крок ФРС допомогти ринкам акцій уникнути 

зниження до минулого дна повідомив, що на його думку завдяки анонсованим діям центробанку США ринок 

акцій протримається 30-45-69 днів. А потім, якщо коронавірус стихне, як і очікувалось до кінця травня, то це 

також підтримає фондові ринки і досягнення попереднього дна на ринках не буде. 

 

Один з критиків дій ФРС сказав, що зараз має місце небувалий розрив між реальним станом справ в економіці 

та бізнесі і тим, як цей реальний світ відображається на ринках акцій, чого не повинно бути. І дії Федеральної 

резервної системи і реакція на них ринків акцій продовжить такий розрив. 
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Українські фінансові новини. 

 

Для України актуальними залишаються на сьогодні новини відносно доволі проблемного стану 

електроенергетичних компаній країни та прийняття законів необхідних для отримання допомоги МВФ. 

 

Вчора Національний банк України повідомив, що прогнозує жорсткий макроекономічний сценарій без 

укладення нової програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом (МВФ), зокрема з 

точки зору падіння ВВП, повідомив регулятор у Facebook. 

 

«Національний банк презентує оновлений макропрогноз 23 квітня. Ми очікуємо, що за умови укладення 

програми співпраці з МВФ Україна не повторить сценарію 2009 року, коли вона була в лідерах за показниками 

падіння ВВП… Водночас макроекономічні сценарії без програми з МВФ є достатньо жорсткими», - заявило 

правління центробанку під час онлайн-зустрічі з членами Американської торгівельної плати в Україні 

(American Chamber Commerce in Ukraine) в четвер. 

 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не наважується прогнозувати, коли парламент розпочне розгляд у 

другому читанні законопроекту про банки, що дуже важливо з точки зору отримання допомоги МВФ. 

 

«Якщо ми говоримо про його розгляд, на жаль, я не можу сказати, коли це станеться з тієї простої причини, 

що станом на сьогодні ще не сформовано таблицю», - сказав Разумков на брифінгу після наради керівництва 

парламенту з головами фракцій у п'ятницю в Києві. 

 

Він нагадав, що профільний комітет після того, як сформує порівняльну таблицю до законопроекту, має 

«пройтися за поправками», й лише після цього цей документ можна буде розглядати в залі засідань ВР. Спікер 

нагадав, що до законопроекту подано понад 16 тис. правок. 

 

За його словами, наразі складно сказати, скільки часу це потребуватиме. 

 

«Працюють усі інтенсивно. Думаю, що на це піде небагато часу», - додав Разумков. 

 

Кабінету Міністрів у разі подальшої відмови правління Національного банку України (НБУ) купувати ОВДП 

на вторинному ринку і тим самим допомогти профінансувати 160 мільярдів гривень дефіциту держбюджету 

необхідно розпочати підготовку до реструктуризації зобов'язань за ОВДП перед резидентами (крім фізичних 

осіб), які підлягають до сплати в травні-грудні 2020 року на 128 мільярдів гривень, вважає голова Ради НБУ 

Богдан Данилишин. 

 

На його думку, відмова правління НБУ від фактично емісійного фінансування держбюджету в обумовлених 

обсягах призведе до становлячої велику загрозу дестабілізації бюджетної сфери, критичної нестачі ліквідності 

у всіх секторах економіки, крім фінансового, скорочення сукупного попиту через «відмивання коштів із 

реальної економіки через первинно профіцитний бюджет». 

 

Фінансування бюджету України шляхом купівлі Національним банком України (НБУ) на вторинному ринку 

ОВДП призведе до розбалансування фінансової системи країни та створить додаткові проблеми для економіки 

і добробуту населення, написав заступник міністра економіки, торгівлі та сільського господарства України, 

екс-директор департаменту монетарної політики НБУ Сергій Ніколайчук у Facebook у четвер. 

 

Ніколайчук у коментарях уточнив, що паралельно з Данилишиним писав допис. «Сьогоднішній допис голови 

Ради НБУ - це щось феєричне. Тут не стільки карго-культ, скільки абсолютне нерозуміння базових принципів 

фінансів і гра на стороні ІВК (літери співпадають з ініціалами Ігоря Коломойського)», - зазначив він. 

 



 

 

Ніколайчук додав, що заклики до «кількісного пом'якшення» з посиланням на міжнародні центральні банки є 

прикладом популярного в Україні карго-культу - спроби бездумно повторювати практики, успішні в інших 

країнах. 

 

Міністерство фінансів не бачить необхідності розміщувати ОВДП в квітні. Про це повідомив міністр фінансів 

Сергій Марченко. 

 

Українські економічні новини. 

 

Ми всі очікуємо черговий прогноз по економіці України від МВФ, який був вчора анонсований керівником 

Фонду. Поки даних немає, але вони будуть на днях. МВФ вчора відзначив високу невизначеність прогнозу. 

 

Нагадаємо, МВФ надає два рази на рік в квітні та жовтні прогнози по розвитку світової економіки на наступні 

п’ять років, включаючи прогнози і в розрізі країн. 

 

Світовий банк прогнозує зниження економіки України в 2020 році на 3,5% ВВП із подальшим зростанням на 

3% ВВП у 2021-му, свідчить квітневий огляд Світового банку. 

 

Відповідно до огляду, СБ також прогнозує зростання інфляції цього року в Україні до 8,9%, тоді як дефіцит 

бюджету становитиме 4,9% ВВП, дефіцит поточного рахунку - 2,7% ВВП. 

 

При цьому рівень держборгу зросте до 59% ВВП, тоді як у 2019-му цей показник становив 51% ВВП. 

 

Як зазначено у звіті, вплив кризи на економіку в 2020 році залежить від тривалості кризи в сфері охорони 

здоров'я. 

 

Доволі оптимістичний прогноз, якщо врахувати поточну ситуацію та інші прогнози. 

 

До цього економісти та аналітики України називались величини зниження ВВП України в 2020 році - 5,0% 

(Ковалів), 5,9% економічний інститут, 10% Дрегон Капітал. Інфляція прогнозувалась на рівні до 11%, рівень 

держборгу 60-70%. 

 

Споживчі ціни в Україні після зниження на 0,3% в лютому в березні зросли на 0,8%, повідомила Державна 

служба статистики в четвер. 

 

Водночас у березні минулого року зростання цін було ще вищим - 0,9%, тому в річному вимірі інфляція за 

підсумками березня-2020 сповільнилася до 2,3% з 2,4% за підсумками лютого, з 3,2% - за підсумками січня, 

4,1% - за підсумками 2019 року. 

 

Згідно з даними Держстату, базова інфляція в березні цього року підскочила ще сильніше - до 1,3% після того, 

як залишалася на негативному рівні три місяці поспіль. Минулого березня базова інфляція була нижчою - 

1,2%, в результаті в річному вимірі вона збільшилася з 3,0% до 3,1%. 

 

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков припустив, що країна «почне повертатися до нормального 

життя в травні», за умови дотримання введеного карантину. 

 

Новини українських емітентів. 

 

Вчора знайшла продовження тема складнощів в секторі електроенергетики України та сектору видобутку 

вугілля. Знову з’явились новини негативні для цін акцій українських емітентів «Донбасенерго» та 

«Центренерго». 

 



 

 

Високий рівень заборгованості населення та інших споживачів електроенергії в період карантинних заходів 

матиме вкрай негативні наслідки і для електроенергетики, і для суміжних галузей, що загрожує колапсом 

економіки загалом, вважає комерційний директор ПАТ «Донбасенерго» Олег Ларіонов. 

 

«Першими цей удар відчують постачальники універсальних послуг і постачальник «останньої надії», потім - 

безпосередньо виробники електроенергії, які недоотримуватимуть кошти за товарну продукцію, а, отже, не 

зможуть здійснювати закупівлю палива, проводити ремонтні програми, розраховуватися з кредиторами та 

персоналом», - наведено слова Ларіонова на сторінці компанії у Facebook у четвер. 

 

Ларіонов висловив думку, що це може здійснюватися за рахунок цільової бюджетної підтримки незахищених 

верств населення та стратегічних підприємств. 

 

Як повідомлялося, Всеукраїнська енергетична асамблея (ВЕА) і Федерація роботодавців паливно-

енергетичного комплексу заявляють про повномасштабну кризу в ПЕК, що загрожує енергетичній безпеці 

України, та просять вжити невідкладних заходів для її подолання. 

 

Як один з заходів вирішення проблеми. Спеціальне мито в розмірі 65% на імпорт із Російської Федерації 

вугілля з низкою винятків запроваджується з 15 квітня, свідчить оприлюднена на урядовому порталі постанова 

№261 від 18 березня. 

 

Виняток, зокрема, становить: вугілля марки «А» (антрацит), бітумінозне вугілля та коксівне вугілля для 

металургійної промисловості, а також вугілля марки "П" (пісне) для виробників електричної та теплової 

енергії. 

 

Наступна новина стосується «Укрнафти». І вона також не позитивна для компанії. 

 

Наглядова рада ПАТ «Укрнафта» погодила продовження до 1 серпня 2020 року виконання з НАК «Нафтогаз 

України»" договору купівлі-продажу природного газу обсягом 2 млрд 061,805 млн куб. м у підземних 

сховищах газу (ПСГ). 

 

Згідно з повідомленням «Укрнафти» в системі розкриття інформації НКЦПФР, відповідне рішення НР 

компанії ухвалила на засіданні 9 квітня. 

 

У засіданні взяли участь усі 11 членів ради, рішення підтримали шість, утрималися двоє. Ще троє в особі Юрія 

Вітренка, Ярослава Теклюка та Поліни Загнітко не взяли участі в голосуванні як представники «Нафтогазу», 

що є стороною угоди. 

 

В лютому 2019 року «Нафтогаз» заявив про намір викупити в «Укрнафти» 4 млрд куб. м природного газу за 

компенсацію, яку компанія має отримати від держави за покладання на неї спецобов'язків за продаж газу 

населенню і ТКЕ. Зокрема, планувалося укласти договори купівлі-продажу НАК «Укрнафта» 2,06 млрд куб. м 

з ПСГ, а також іще 1,25 млрд куб. м газу і 0,75 млрд куб. м поточного та майбутнього видобутку. 

 

31 січня 2020 року між «Укрнафтою» і «Нафтогазом» було укладено договір купівлі-продажу природного газу 

обсягом 2 млрд 061,805 млн куб. м і оформлено відповідний акт прийому-передачі газу в підземних сховищах 

(ПСГ) АТ «Укртрансгаз». 

 

Виконавчий директор НАК Вітренко пояснював, що «Нафтогаз»" планує отримати з держбюджету майже 15 

млрд грн компенсації за ПСО, які буде спрямовано "Укрнафті" за 2 млрд куб. м у ПСГ. Крім того, НАК 

здійснить передоплату "Укрнафті" ще 14,6 млрд грн грн за газ, який компанія видобуватиме та передаватиме 

"Нафтогазу" в наступні періоди. У свою чергу "Укрнафта" спрямує всі ці кошти до держбюджету як 

погашення податкового боргу, а також оплатить виниклі за цими операціями податки. 

 



 

 

«Угода передбачає, що якщо «Нафтогаз» не виконає своїх зобов'язань і до 1 квітня 2020 року не розрахується 

за зазначені обсяги газу в сховищах, які «Укрнафта» передає «Нафтогазу», то цей газ має бути повернутий 

«Укрнафті», - зазначав Вітренко. 

 

Таким чином, як видно, вирішення ключового питання погашення великої податкової заборгованості компанії 

«Укрнафта» відкладається. 

 

Світова економіка. 

 

Пандемія коронавірусу, ступінь наслідків якої поки що ще до кінця незрозумілий, уже поставила світову 

економіку на грань наймасштабнішої кризи майже за століття, констатує Міжнародний валютний фонд. 

 

«Ми, як і раніше, маємо справу з екстраординарною невизначеністю щодо глибини і тривалості кризи. Однак 

уже зрозуміло, що глобальна економіка покаже різко негативні темпи зростання в 2020 році, що буде 

відображено в нашому World Economic Outlook наступного тижня», - заявила голова фонду Крісталіна 

Георгієва у промові, що відкриває традиційні весняні зустрічі МВФ і Світового банку, які також стали 

жертвою пандемії і були вимушено переведені в онлайн-формат. 

 

«По суті справи, ми очікуємо найсильніших економічних потрясінь із моменту Великої депресії» (1929-1932) , 

- сказала Георгієва. 

 

У її промові не було точного прогнозу падіння світової економіки у 2020 році. Чинний прогноз був 

оприлюднений менше ніж три місяці тому, але вже далекий від реальності (він передбачає зростання на 3,3% в 

2020 р. і 3,4% в 2021 р. порівняно з 2,9% в 2019 р.). 

 

За словами голови МВФ, якщо пандемія піде на спад у другому півріччі 2020 року, що дозволить поступово 

згорнути обмежувальні заходи, в 2021 році світову економіку очікує «часткове відновлення». «Але знову хочу 

відзначити колосальну невизначеність навколо прогнозу: він може бути погіршений залежно від безлічі різних 

факторів, зокрема тривалості пандемії», - сказала Георгієва. 

 

Вона озвучила нову оцінку відтоку коштів портфельних інвесторів із ринків, що розвиваються, за останні два 

місяці – майже 100 мільярдів доларів США, що, за словами глави МВФ, утричі більше, ніж за такий самий 

період фінансової кризи 2008 року (лише декілька днів тому вона говорила про 90 мільярдів доларів). Окрім 

того, країни-експортери сировини зіткнулися з «подвійним ударом» падіння цін і попиту, зазначила Георгієва. 

 

Пандемія коронавируса позбавить світову економіку 5,5 трильйонів доларів США або світового 8% ВВП в 

найближчі два роки, пише Bloomberg з посиланням на аналітиків JPMorgan Chase & Co. Ця сума перевищує 

річний обсяг виробництва товарів і послуг Японії. 

 

Є скромніші оцінки, але також значні. 

 

 

Deutsche Bank AG заявляє, що «затяжні витрати та шрамовий ефект» залишать економіку США та Євросоюзу 

на 1 трлн доларів нижче очікувань до вірусів до кінця 2021 року. 

 

У Мorgan Stanley вважають, що, незважаючи на агресивну політику реагування, тільки в третьому кварталі 

2021 року ВВП розвинених країн повернеться до докризових рівнів. 

 

«Світ занурюється в найглибшу рецесію мирного часу з 1930-х років, після того як через пандемію уряду 

зажадали, щоб бізнес закрився, а люди залишилися вдома», - пише агентство Bloomberg з посиланням на 

аналітиків провідних інвестиційних банків. 

 



 

 

За прогнозами, спад буде недовгим, проте до 2022 року світова економіка навряд чи повернеться до 

докризового рівня. «Навіть при безпрецедентному рівні монетарних і фіскальних стимулів валовий внутрішній 

продукт навряд чи повернеться до свого докризового тренду принаймні до 2022 року», - йдеться в прогнозі. 

 

Однак є і оптимістичні погляди на фінансові ринки. 

 

Світові фінансові новини. 

 

Кріс Харві, Головний стратег по акціям Wells Fargo Securities (дочірня одного з чотирьох найбільших банків 

США) пише, що найгірше для ринків акцій, навіть у той час коли Уолл-стріт прямує до болючого сезону 

квартальної звітності. 

 

Відповідно до Wells Fargo Securities, кроки, зроблені Федеральною резервною системою та урядом США 

створили передумови для стабілізації ринків акцій. 

 

«Ми вже знаходимо різні можливості (для інвестування в акції)», - додав Гарві, «Які відрились після зниження 

цін акцій».  

 

Гарві орієнтований на компанії з надійними довгостроковими історіями зростання та чистими балансами. Він 

перераховує REITs (фонди нерухомості), галузь виробництва напівпровідників та промисловість, як сектори у 

своєму списку покупок. 

 

Він підкреслює важливість переходу до високоякісних імен. Гарві застерігає від купівлі компаній із 

принциповими проблемами. 

 

Серед груп Харві, яких слід уникати: подорожі та відпочинок, особливо круїзні лінії.  

 

«Ми не говоримо людям спалити волосся у вогні», - сказав Гарві. «Що ми говоримо людям, це дійсно шукати 

найкращі винагороди за ризик, оскільки ми все ще стикаємося зі складним циклом. Ми все ще на початку 

спаду». 

 

Ці погляди цікаві галузевим розрізом, який майже співпадає, з тим, що днем раніше рекомендував один із 

портфельних менеджерів BlackRock, про що було написано в попередньому огляді. А також самим фактом 

розгляду можливостей на купівлю акцій саме зараз. 

 

Нафта і газ 

 

Країни ОПЕК + за підсумками переговорів випустили заяву, де підтвердили намір знизити нафтовидобуток у 

травні-червні на 10 мільйонів барелів на добу, говориться в документі. 

 

Далі, до кінця року коригування нафтовидобутку ОПЕК + складе 8 млн б / д, і далі, до 30 квітня 2022 року - 6 

млн б / д. 

 

Однак усі ці домовленості будуть діяти за згодою Мексики. Раніше повідомлялося, що міністр енергетики 

Мексики не погодилася з такими скороченнями і покинула засідання, що тривало 11 годин. 

 

У разі реалізації угоди, Росія і Саудівська Аравія мають видобувати в травні-червні 8,5 млн б / д. 

 

З липня до грудня Росія і Саудівська Аравія зможуть добувати 8,99 млн б / д, далі - 9,495 млн б / д. 

 

Базовим показником для розрахунку коригувань є видобуток нафти за жовтень 2018, за винятком Саудівської 

Аравії і Росії, база відліку для яких стане 11 млн б / д. 



 

 

 

Рішення, підписане сьогодні, діятиме до 30 квітня 2022 року, можливе продовження угоди 

обговорюватиметься в грудні 2021 року. 

 

«Вищезазначена угода залежить від згоди Мексики, включно з добровільним коригуванням у доданих 

таблицях», - підкреслюється в документі. 

 

У комюніке країни ОПЕК + також закликають усіх великих виробників зробити свій внесок у зусилля, 

спрямовані на стабілізацію ринку. Країни ОПЕК + розраховують, що інші великі виробники знизять видобуток 

ще на 5 млн б / д. 

 

І знову до місцевого українського ринку акцій. 

 

Фондові індекси України вчора не змінились після невеликих рухів попереднього дня і після двох днів без 

змін. Торгова активність на місцевих біржах була мінімальною. Що нас очікує тут сьогодні? Подивимось. 

 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

 



 

 

 
Рис. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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». 

 


