
 

 

Вчора вперше за більш, ніж місяць індекс ПФТС підріс додавши незначні 0,02%. 

Так само на ці ж самі незначні 0,02% індекс ПТФС підріс останній раз перед вчорашнім днем, 06.03.2020. 

Вже традиційно індекс ПФТС вчора змінився по одній угоді з 1000 акцій «Донбасенерго». Ціна цих паперів 

минулого дня на біржі ПФТС по останній за день угоді зросла на 0,5% і склала на закритті 20,6 гривні. 

Біржовий курс цих паперів вчора на ПФТС не сформувався. 

По трьом останнім угодам ціна акцій «Донбасенерго» також зросла на 0,5% з 20,93(3) до 21,03(3) гривень, що і 

було прийнято до розрахунку зміни значення індексу ПФТС у відповідності до діючої методики розрахунку 

цього фондового індикатору. 

Крім угоди з акціями «Донбасенерго» ніяких інших угод з акціями на біржі ПФТС цього четверга не було. 

Індекс Української біржі вчора знизився на незначну 0,1%. Однак при цьому він оновив свій більш, ніж 

дворічний мінімум. 

На фондовий індикатор Української біржі вчора вплинула зміна цін акцій двох емітентів Райффайзен Банк 

Аваль та «Донбасенерго» і вплив цін акцій обох був негативним. 

Ціна акцій  Райффайзен Банк Аваль знизилась минулого дня на Українській біржі на 0,6% до 0,33 гривні за 

акцію, в той час, як ціна акцій «Донбасенерго» вчора формально не змінилась.  

Таку ж саму величину минулого дня, 0,3300 гривні, склав і біржовий курс акцій  Райффайзен Банк Аваль на 

цій біржі. 

Вчора з акціями з індексного кошику УБ вчора на Українській біржі відбулось дві угоди: одна по безадресним 

заявкам з акціями Райффайзен Банк Аваль та одна адресна з акціями «Центренерго». 

Обсяг цих двох угод склав в грошовому вираженні відповідно 82,5 тисяч гривень, та 139,7 тисяч гривень. 

Умовна ціна акцій «Центренерго» по вчорашній угоді склала рівно 7,0 гривень за акцію, що на 16,7% вище на 

«офіційну» ціну цих паперів рівно 6,0 гривень. Остання ціна була визначена по угоді по безадресним заявкам з 

акціями «Центренерго», вчора, 15.04.2020. Ціну у 7,0 гривень називаємо умовною тому, що вчорашня угода 

була адресна.  

Умовна ціна акцій «Центренерго» по адресним угодам на Українській біржі раніше складала рівно 8,0 гривень. 

Вчора на Українській біржі також відбулася по безадресним заявкам угода з не індексними акціями УБ 

Крюківського вагонобудівного заводу. Ціна акцій КВБЗ по цій угоді знизилась на 11,1% до 18,53(3) гривень. 

Обсяг цієї угоди склав 700 паперів або 13 тисяч гривень в грошовому вираженні. 

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

компанії Apple та ціна акцій Миронівського хлібопродукту.  

Ціна американської компанії Apple минулого дня на УБ зросла на 0,9% до 7883 гривень за акцію. 

Ціна акцій МХП знизилась на 1,3% до 227 гривень за акцію. 



 

 

Вчора на закриті на біржі NASDAQ, США ціна акцій компанії Apple слала 286,69 доларів США. Це становить 

при офіційному курсі гривні до долара США на сьогодні, 17.04.2020, 27,2022 гривень за 1 долар 7798,60 

гривень в еквіваленті, що на 1,1% менше, ніж ціна цих паперів на УБ. Однак в після біржові години в США 

ціна акцій компанії Apple суттєво підросла і склала в кінці торгів на 20-00 по Східному часу США - 294,90 

доларів США або 8021,93 гривень в еквіваленті, що на 1,8% більше, ніж учорашня ціна цих паперів на 

Українській біржі.  

Дуже добре, що ціни на УБ та на NASDAQ на відрізняються. Ще б угод в Україні побільше. 

Ціна акцій компанії Apple достатньо добре відновилась останнім часом і станом на вчора була лише на 12,4% 

(9,9%) нижчою за ціну цих паперів на своєму максимумі 12 лютого - 327,20 доларів за акцію. 

До речі ціна акцій компанії Amazon вчора вийшла на новий історичний максимум 2408,19 доларів США за 

папір, набагато вище за їх максимум у лютому 2020 – 2170,22 доларів США. 

Високотехнологічний сектор в США зараз в цілому себе відносно непогано почуває. 

Вчора на закриті на Лондонській фондовій біржі ціна акцій Миронівського хлібопродукту слала 6,30 доларів 

США за акцію. Це становить 171,37 гривень в еквіваленті, що, на 24,5% менше, ніж ціна цих паперів на УБ. 

Традиційно велика різниця в ціні цих паперів на різних біржах, яка ставить під сумнів доцільність операцій з 

ними інвесторів на Українській біржі. 

Нагадаємо, що два дні назад МХП опублікував річний звіт за минулий рік, з очікувано помітно нижчою за 

позаминулорічну величиною EBITDA і запропонував суттєво нижчі за попередні роки дивіденди до розподілу, 

що, однак, також в поточній ситуації очікувано. 

Ціна акцій Миронівського хлібопродукту на Лондонській фондовій біржі практично не відреагувала на 

публікацію річної звітності і оголошення про дивіденди. 

Ніяких інших угод з акціями, як і інших значимих змін котирувань в сегменті акцій, вчора на Українській 

біржі не було. 

Офіційний курс гривні (курс НБУ) до долара США на 17 квітня встановлено на такому рівні: 27,2022 гривень 

за 1 долар (-0,0197 гривень). При цьому курс долара на 16 квітня становить 27,2219 гривень за 1 долар. 

За даними http://ua.cbonds.info/ станом на 16.04.2020 дохідність найбільш «коротких» євробондів України 

складала 14,28% та 10,51%. Дохідність самих «дальніх» євробондів України на 15.04.2020: з погашенням 1 

вересня 2027 – 8,75%,  1 листопада 2028 року – 9,84%, 25 вересня 2032 року – 8,44%. 

Це незначний приріст в порівнянні з попереднім днем. 

За даними http://ua.cbonds.info/ станом на 15.04.2020 дохідність найбільш «коротких» євробондів України 

складала 14,04% та 10,58%. Дохідність самих «дальніх» євробондів України на 15.04.2020: з погашенням 1 

вересня 2027 – 8,72%,  1 листопада 2028 року – 9,76%, 25 вересня 2032 року – 8,35%. 

Світові фінансові ринки. 

Основним рухом на ринках вчора стало зниження дохідностей державних облігацій США. Знову дохідність 

10-и річних державних облігацій США досягла мінімальної відмітки у 0,60%. Сьогодні дохідність трохи 

підростає. 

http://ua.cbonds.info/
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Вчора широкий фондовий індекс США S&P 500 підріс на 0,6%, широкий загальноєвропейський фондовий 

індекс STOXX 600 також додав 0,6%, а композитний доларовий індекс країн, які розвиваються, MSCI EM 

просів на 0,35% після росту цього вівторка на 1,5%. 

Сьогодні зранку ф’ючерси на американські та європейські фондові індекси сильно зростають. Індекс MSCI 

EM зранку зростає на 1,6%. 

Світові фінансові новини. 

1. 

Сьогодні фінансові ринки зростають на фоні новини про те, що компанія Gilead Sciences, начебто розробила 

ефективні ліки для терапевтичного лікування корона вірусу. (Мова йде саме про ліки, а не вакцину.) 

Ціна акцій компанії Gilead Sciences на цій новині вчора в після біржові години зросла на 16%. 

Мова йде про препарат Ремдесивір (Remdesivir), відомий також як GS-5734 — синтетичний противірусний 

препарат, який належить до групи нуклеозидних аналогів. Раніше цей препарат пробували використати для 

лікування Еболи. 

Начебто лікування пацієнтів було ефективним. Ці ліки вважають зараз найбільш багатообіцяючими для 

лікування коронавірусу. 

Хоча дещо більш ранні повідомлення, наприклад 4-денної давнини, ставили під певний сумнів скорі 

результати і, до слова, на цій новині ціна акцій компанії Gilead Sciences два дні назад суттєво знизились. 

Більше того вони вчора не відновились до попереднього рівня. 

Пару днів назад перспектива препарату оцінювалась 50/50 і багато хто цитував недостатність даних клінічних 

досліджень. В Китаї ж випробування цих ліків було призупинено. 

2. 

Китай повідомив, що ВВП у першому кварталі скоротився на 6,8% у 2020 році порівняно з попереднім роком, 

Рис. 1 в кінці цього огляду.  

Це найгірший показник з початку його вимірювання в Китаї в 1992 року. 

Показник у 6,8% - це дещо менше, ніж очікували в середньому економісти, 6,5%. 

Однак, слід зазначити, що оцінки радикально різнились серед опитаних 57 фахівців: від зниження на 28,9% до 

росту на 4% в крайніх оцінках. 

Обсяг промислового виробництва в Китаї березні 2020 скоротився на 1,1% рік до року, менше, ніж 

очікувалось. Обсяг роздрібних продажів знизився на 15,8% в березні на тій же самій часовій базі, Рис. 2 в кінці 

цього огляду. Ресторани та магазини в Китаї в умовах обмежень все ще працюють з неповним завантаженням. 

Саме на останній показник звертає багато хто увагу. На нього орієнтуються, щоб передбачити можливу 

динаміку економік розвинутих країн Європи та США, оскільки він для цих країн є більш визначальним. 

Економіка розвинутих країн в цілому в першу чергу залежать від рівня внутрішнього споживання. 



 

 

 

3. 

Вчора в США був опублікований показник первинних звернень по безробіттю. Кількість нових звернень 

склала колосальних 5,245 мільйонів. 

Це порівнюється з 5 мільйонами очікуваних аналітиками звернень, 6,6 мільйонами на попередньому тижні та 

6,9 мільйонами ще тижнем раніше, Рис. 3 в кінці цього огляду. 

Таким чином в США за кілька минулих тижнів економіка втратила майже таку саму кількість робочих місць, 

як було створено за роки з часів минулої кризи. 

Це саме підхід США, коли людей відразу в проблемних ситуаціях звільняють. В Європі роботодавці вчиняють 

традиційно по-іншому, утримуючи робочу силу і виплачуючи меншу зарплату. У кожної системи є свої 

переваги та недоліки, але європейська багатьом здається кращою. 

4. 

На сьогодні фахівці вже почали говорити про нову економічну кризу після кризи, викликаної спалахом 

захворюваності на коронавірус. 

Причиною називають велике зростання боргів через необхідність стимулюючих економічних засобів – 

великих державних видатків. 

Визнаючи, їх життєву необхідність, економісти вказують на значне зростання державного боргу дуже 

великого числа країн, починаючи з 2010 року. Зараз цей процес природно значно посилився і прискорився. 

Для багатьох країн зростаюче боргове навантаження призведе через кілька років до дуже серйозних 

фінансових проблем. В числі таких країн називають в першу чергу Італію та Іспанію. 

Хоча боргове навантаження США також виявиться чималим і цю проблему буде долати складно, доведеться 

це робити тривалий час – роки чи десятиріччя. 

5. 

Вчора два керівника з числа найбільш крупних фінансових США корпорацій США публічно висловили думку 

стосовно темпів відновлення економіки цієї країни. 

Це були Головний виконавчий директор банку Morgan Stanley Джеймс Патрік Горман  (James Gorman) та 

Лоренс Дуглас Фінк - американський бізнесмен-мільярдер голова та генеральний директор американської 

багатонаціональної корпорації з управління активами BlackRock, найбільшої КУА у світі. 

Думка обох полягала в тому, що процес буде нешвидким, оскільки 1) зниження економіки є дуже значним, 2) 

неможливо відразу чи просто швидко подолати «соціальне відсторонення» - без швидкої діагностики, без 

вакцини. Тобто як бути з переміщенням на літаках, відвідуванням ресторанів поки невідомо. 

Українські фінансові новини. 

 Перший транш від Міжнародного валютного фонду Україна може отримати вже в травні, вважає глава 

парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. 



 

 

 Верховна Рада вчора ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №1043 про внесення змін до 

Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході 

законодавчої процедури. Закон дозволить розблокувати та прискорити процедуру прийняття 

банківського закону необхідного для отримання допомоги МВФ. 

 Наглядова рада державного Укрексімбанку) погодила можливість залучення кредитів від 

Національного банку України в розмірі до 20 мільярдів гривень, йдеться в повідомленні банку в четвер. 

При цьому «Банк має достатню ліквідність та не відчуває потреби в додаткових кредитах НБУ», - 

наводить прес-служба фінустанови слова голови правління Євгена Мецгера. 

І тепер знову до місцевого українського ринку акцій. 

Фондові індекси українських бірж вчора рухались мало, але зараз знаходяться на своїх мінімумах або дуже 

близько до них. 

Можливо, сьогодні на фоні значного локального зростання світових фондових індексів ціни акцій на місцевих 

українських фондових біржах не будуть знижуватись, принаймні сильно. 

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 



 

 

 

 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
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». 
 


