На сьогодні є три важливі новини для місцевих учасників фінансового ринку.
Це в першу чергу дві новини про те, що акціонерні товариства «Чернівціобленерго» та
«Херсонобленерго» 12 січня 2021 року отримали від акціонера – ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ»
публічні безвідкличні вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій.
Ціни придбання акцій визначені відповідно на рівні 1,66 гривні та 1,88 гривні є мізерними в порівнянні
з фінансовими показниками підприємств.
Ми очікуємо можливої реакції на скандально низькі ціни сквіз-ауту по підприємствам
«Чернівціобленерго» та «Херсонобленерго» Фонду державного майна України, Національної комісії з
цінних паперів та фондових ринків, та можливо Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, представників уряду України.
ПрАТ "Рівнеобленерго" на позачергових зборах акціонерів 26 лютого 2021 року запропонує збільшити
статутний капітал товариства в 3,1 рази (на 45 млн грн) - до 66,28 млн грн шляхом додаткового випуску
180 млн простих акцій існуючого номіналу 0,25 грн.
Згідно з порядком зборів акціонерів компанії, єдиним учасником розміщення акцій в процесі емісії
акцій повинно стати ТОВ "ВС Груп Менеджмент".
З цими та іншими новинами варто ознайомитись проглянувши дайджест фінансових новин, який йде після
огляду ситуації на фінансових ринках.
ФІНАНСОВІ РИНКИ
Ринок акцій України.
Спершу огляд динаміки ринку місцевих акцій за минулий тиждень.
Результати торгів акціями в Україні на минулому тижні, закінчуючи цим понеділком, відображені на
Рис. 1-5. Дані включають і порівняння з міжнародними ринками акцій (Рис. 1), і динаміку цін окремих
«індексних» паперів, і обсяги торгів на Українській біржі та біржі ПФТС за минулі чотири тижні.
Зміна цін окремих «індексних» паперів, і обсяги торгів на Українській біржі за минулий тиждень та
обсяги торгів на УБ за минулі чотири тижні.

Рис. 1
Зміна цін окремих «індексних» паперів, і обсяги торгів на Українській біржі за минулий тиждень та
обсяги торгів на УБ за минулі чотири тижні.

Рис. 2
Зміна цін окремих «індексних» паперів, і обсяги торгів на біржі ПФТС за минулий тиждень та обсяги
торгів на ПФТС за минулі чотири тижні.

Рис. 3

Графік зміни цін українських індексних акцій на Українській біржі
за минулий тиждень.

Рис. 4
Графік зміни цін українських індексних акцій на Українській біржі з початку 2020 року.

Рис. 5

За вчора значення індексу ПФТС не змінилось.
Минулого дня на біржі ПФТС відбулась одна угода з акціями. Це була угода з пайовими паперами
шахтоуправління «Покровське» по безадресним заявкам по ціні 12,0 гривень за папір обсягом 3000 акцій
або рівно 36 тисяч гривень в грошовому вираженні.

Біржовий курс цих паперів на ПФТС вчора знову не був сформований.
Так само вчора угода з акціями паперами шахтоуправління «Покровське» по безадресним заявкам по
ціні 12,0 гривень за папір відбулась і на Українській біржі.
До 18.09.2020 індикативна ціна «Покровського» на Українській біржі складала 0,5 гривень за акцію.
Вже пару місяців назад ціна шахти на Українській біржі була на рівні 3,20 гривень за акцію і це
вважалось непоганою ціною. Тобто до 18.09.2020 індикативна ціна «Покровського» була в 24 рази
меншою за ціну угоди на ПФТС учора, позавчора та 05.01.2021, 06.01.2021.
На біржі ПФТС п’ять угод з цими паперами в 2019 році пройшли по цінам 1,50, 0,75, 0,80, 0,55, 0,80
гривень за акцію, а в 2020 до 24.09.2020 угод з цими акціями на ПФТС не було.
Тому орієнтація окремих ліцензованих українських так званих, якщо можна так їх назвати, оцінщиків
акцій (окремих не всіх) виключно на угоди на неліквідному ринку без оглядки на фундаментальні
показники емітентів видається в цьому світлі неадекватною (про це детальніше трохи далі).
Вчора індекс Української біржі знизився на 0,6%. Однак це поки що не переломило зростаючого тренду в
сегменті акцій на Українській біржі.
Вчора на Українській біржі відбулось тринадцять угод з акціями восьми емітентів. Результати цих угод
представлені в двох Таблицях нижче.
Таблиця. Ціни акцій по угодам по безадресним заявкам, біржовий курс та їх зміни на Українській біржі
12.01.2021, обсяги торгів
Ціна,
Зміна
Обсяг
Число Біржовий Зміна
грн.
по угоді торгів,
угод курс, грн.
грн.
Райффайзен Банк Аваль
0,45 +5,9%
118 930
3
0,4390 +3,3%
«Центренерго»
7,6 +1,3%
17 480
2
«Укрнафта»
185
0,0%
1 850
1
Миронівський хл-продукт
175
-0,7%
3 440
1
Крюківський вагонзавод
18,25 +1,4%
3 650
1
«Укртелеком»
0,112 +12,0%
2 240
1
Шахтоуп. «Покровське»
12,0
0,0%
24 000
1
Apple, США
3 963 +0,15%
11 973
1
Разом
183 563
11
Таблиця. Ціни акцій по адресним угодам на Українській біржі, обсяги торгів 12.01.2021
Ціна (зважена), грн.
Обсяг торгів, грн.
Число угод
Райффайзен Банк Аваль
0,4300
4 300
1
«Центренерго»
8,00
99 800
1
Разом
104 000
2
Крім цього, вчора без угод на Українській біржі знизились на 14,3% котирування акцій Харківського
машинобудівного заводу Світло шахтаря - до 0,60 гривень за акцію.
Ніяких інших угод з акціями, як і інших значимих змін котирувань в сегменті акцій, крім згаданих вище,
минулого дня на Українській біржі не було.

Борговий ринок України.
Ціни українських державних облігацій вчора знову знизились, але сьогодні вони відновлюються. Ціни
цих паперів перебувають коло своїх максимумів з лютого 2020 року. Відповідно їх дохідності близькі до
мінімальних значень з лютого 2020 року.
Вчора на «дальньому» кінці кривої дохідність ОЗДП номінованих в доларах США складала 6,53-6,55%,
що десь на 0,2-0,3% більше за мінімальні значення з лютого 2020 року.
Посилання: http://ua.cbonds.info/
та https://www.boerse-frankfurt.de/bond/xs2010030836-ukraine-republik-7-253-20-33
Дохідності ОВДП на вторинному ринку не змінюються.
Декларована дохідність продажу (з якою можна купити) «2025 рік» та «2027 рік» за даними Райффайзен Банк
Аваль є зараз максимальною і складає по пропозиціям 12,10%.
Посилання: https://www.aval.ua/promo/bonds-ovdp
Валютний ринок
Курс гривні на міжбанку по відношенню до долара США і євро продовжує укріплюватись, Рис. 6. Всьому
причина ріст українського експорту в грошовому вираженні через високі ціни на металопродукцію, залізну
руду та сільгосппродукцію.
Як зазначалось в нашому огляді за 11.01.2021 з 13 опитаних Reuters експертів консенсус-прогноз на першу
половину 2021 року – певний ріст курсу гривні до долар США після її ослаблення до долара США на 19% в
2020.
Однак, хоча ф’ючерси на пару гривня долар США на Українській біржі знизились вслід за укріпленням гривні,
значення ф’ючерсів на пару гривня долар США вказують на імовірне подальше зниження курсу гривні по
відношенню до твердих валют, Рис. 7.
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Рис. 7
Світові ринки акцій
Світові фондові індекси продовжують коливатись коло свої рекордних або локальних максимумів,
наприклад Рис. 8.
Композитний доларовий індекс країн, які розвиваються, MSCI EM, сьогодні додає ще 0,5% і оновлює
свій історичний максимум.
Графіки індексів S&P 500, Dow Jones, NASDAQ. Денні зміни

Рис. 8

ФІНАНСОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ
Українські фінансові та економічні новини.
Коронавірус в Україні.
Постачальник китайської вакцини в Україну група компаній "Лекхім" оголосив про початок продажів вакцини
проти COVID-19 CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech для приватних компаній. "Лекхім" з 15 січня
почне прийом заявок від приватних підприємств України, які зацікавлені в проведенні вакцинації своїх
співробітників цим препаратом. Як повідомляє прес-служба компанії, поставка вакцини в Україну запланована
на квітень-травень 2021 року.
"Лекхім" в рамках виконання контракту з Міністерством охорони здоров'я про поставку 1,91 млн доз вакцин
від COVID-19 китайського виробника Sinovac Biotech обіцяє поставити в Україну перші 700 тис. доз в березні.
Компанія "Лекхім" уклала угоду про постачання в першому півріччі 2021 роки 5 млн доз вакцини проти
COVID-19 виробництва Sinovac.
Китайська компанія Sinovac поки повністю не завершила третю фазу клінічних випробувань своєї вакцини.
Згідно з результатами клінічних випробувань вакцини в Бразилії, її ефективність склала 78%, але лише на
50,4%, якщо брати «дуже легкі випадки», повідомив бразильський державний інститут Бутантан. Цей
показник є значно нижчим за спочатку заявлений рівня ефективності і ледь відповідає пороговому значенню
для схвалення регулюючих органів.
Випробування третьої фази також тривають в Туреччині і в Індонезії.
Індонезія в понеділок, 11 січня, схвалила CoronaVac для екстреного використання. Вона стала першою
країною за межами КНР, яка це зробила, після того, як проміжні дані «пізніх» випробувань (остання третя
стадія) показали, що ефективність CoronaVac склала 65,3%. Тим часом турецькі дослідники заявили, що їх
проміжний аналіз показав ефективність вакцини на 91,25%, повідомило минулого місяця агентство Reuters.
Фінанси.
Позавчора, в понеділок 11 січня 2021 року місія МВФ в Україні щодо 1-го перегляду програми stand-by
відновила роботу.
***
Чисті міжнародні резерви (ЧМР) України станом на 1 січня становили $18,1 млрд, що на 19% більше, ніж на
початок грудня 2020 року ($15,2 млрд), повідомив голова Ради Нацбанку України (НБУ) Богдан Данилишин.
***
Україні протягом 2021 року необхідно виплатити 5,88 млрд доларів за зовнішніми боргами в еквіваленті (за
курсом НБУ на 11 січня) і 418,8 млрд гривень за внутрішніми боргами, дані Міністерства фінансів.
Пік платежів припадає на вересень - 20,37 млрд гривень за внутрішнім держборгом, і 81,4 млрд гривень, або
2,9 млрд доларів за зовнішнім держборгом.
***
Міністерство фінансів під час аукціонів 12 січня 2021 року розмістило облігації внутрішньої державної позики
на 8,9 млрд гривень (тижнем раніше, 05.01.2021 на 8,7 млрд гривень).

Дохідності практично не змінились. Лише на символічні 0,02% знизилась середньозважена дохідність паперів
з терміном обігу півроку та на 0,02% зросла середньозважена дохідність паперів з терміном обігу один рік (в
протилежність до зниження на 0,03% річних паперів тижнем раніше).
ОВДП з терміном обігу 175 днів було розміщено під 10,73% річних, 357 днів під 11,69% річних, 763 днів - під
11,85% і 1 225 днів - під 12,15% річних.
26,5% та 52% коштів було залучено у випуски з терміном обігу півроку та рік, 15% доларові папери у валюті.
***
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оцінює падіння валового
внутрішнього продукту України за підсумками січня-березня 2021 року в 3%, повідомляється в Огляді
економічної активності, оприлюдненому на сайті міністерства в понеділок.
Міністерство очікує відновлення зростання з другого кварталу цього року.
Новини економіки
Зростання споживчих цін в Україні в 2020 році прискорилося до 5% із 4,1% у 2019 році, опинившись у
центрі цільового коридору інфляційного таргетування Національного банку України, повідомила Державна
служба статистики у понеділок.
Згідно з її даними, в грудні інфляція знизилася до 0,9% із 1,3% у листопаді та 1% у жовтні.
Однак у грудні 2019 року було зафіксовано дефляцію 0,2%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками
2020 року підскочила до 5% порівняно з 3,8% за підсумками листопада, 2,6% - за підсумками жовтня, 2,3% - за
підсумками вересня.
В річному вимірі базова інфляція за підсумками грудня зросла до 4,5% із 3,9% за підсумками листопада і
3,2% за підсумками жовтня. У 2019 році базова інфляція становила 3,9%.
***
Ціни в промисловості України в грудні 2020 року порівняно з груднем 2019 року збільшилися на 14,5%,
повідомив Держстат.
***
Інфляція з 5% за підсумками грудня 2020 року прискориться до 7% у лютому 2021 року, прогнозує начальник
аналітичного відділу Альфа Банку Олексій Блінов.
"… вже зараз ціни "пробивають" його вгору: зростання цін на енергоносії та інші фактори прискорять
зростання Індексу споживчих цін (ІСЦ) у січні до 6%, у лютому до 7%", - написав він у Facebook у понеділок.
Він зазначив, що інфляція на кінець 2020 року перевищила прогноз НБУ в 4,1% і Альфа Банку в 4,8% і тиск до
підвищення облікової ставки зростає.
Коментар. Зростання інфляції та підвищення облікової ставки з немалою імовірністю може потягнути
за собою зростання ставок по депозитам та кредитам.
Новини банківського сектору
Перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова прогнозує входження Міжнародної
фінансової корпорації (IFC) у капітал Укргазбанку на початку 2021 року.

Про це вона написала в соціальній мережі Facebook.
"На початку року можемо дочекатися угоди "довжиною три роки". Ще наприкінці 2017 IFC, Міністерство
фінансів і Укргазбанк підписали меморандум про часткову приватизацію Укргазбанку. Закрити угоду, схоже,
вдасться на початку 2021", - написала Рожкова.
***
"Національний банк України запроваджує підвищені ваги ризику для незабезпечених споживчих кредитів
банків. Підвищення відбудеться в два етапи:
 до 125% – на 1 липня 2021 року;
 до 150% – на 1 січня 2022 року.
Таке підвищення сприятиме створенню банками належного запасу капіталу для покриття неочікуваних втрат
від погіршення якості портфеля споживчих незабезпечених кредитів. Адже якість цього портфеля дуже
залежить від зміни макроекономічних умов, а ця особливість може недооцінюватися банками під час
визначення очікуваних збитків за такими кредитами.", - сказано в повідомленні НБУ від 12.01.2021.
«…поточні ваги ризику споживчих кредитів на рівні 100% та мінімальні вимоги достатності регулятивного
капіталу 10% означають, що на кожні 10 грн кредиту банк має тримати 1 грн капіталу… підвищення ваг
ризику до 150% збільшить протягом 2021 року потребу в капіталі банків, активних у сегменті споживчого
кредитування, в півтора рази до 1,5 грн, створюючи запас 0,5 грн на випадок несприятливих умов. Таким
чином збільшиться частка незабезпечених споживчих кредитів, які банки фінансуватимуть не депозитами
вкладників, а власним капіталом».
«Запровадження підвищених ваг ризику збільшить стійкість банків до потенційних кризових явищ, захистить
сектор від накопичення системних ризиків, що сприятиме збереженню фінансової стабільності (детально
ризики споживчого кредитування проаналізовані в грудневому Звіті про фінансову стабільність)».
Коментар. Важливо для банків активних в сегменті споживчого кредитування, наприклад з крупних
«Приватбанку» (в меншій мірі), середніх «Універсалбанку» - в більшій мірі.
Новини емітентів, акції яких торгуються на місцевих біржах.
Шевченківський райсуд Києва відхилив клопотання інвесторів ПАТ "Мотор Січ" про зняття арешту з акцій
компанії, повідомляє ЛігаБізнесІнформ.
Інвестори ПАТ "Мотор Січ" "Business House Helena" і Skyrizon звернулися до суду з клопотанням про зняття
чотирьох однотипних арештів по акціях "Мотор Січ".
Новини емітентів, акції яких торгуються чи торгувались на місцевих біржах. Обленерго
Акціонерні товариства «Чернівціобленерго» та «Херсонобленерго» 12 січня 2021 року отримали від
акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ»
публічні безвідкличні вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій.
Ціни придбання акцій визначені відповідно на рівні 1,66 гривні та 1,88 гривні і є мізерними в порівнянні
з фінансовими показниками компаній.
Як говориться наприклад в безвідкличній вимозі отрманій «Херсонобленерго» «Ринкова вартість акцій
товариства, визначена суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Ф.К.ТИТАН» станом на останній робочий
день, що передує дню набуття заявником вимоги домінуючого пакета акцій товариства – а саме станом

на 08.12.2020р. – становить 1,88 грн. (одна гривня вісімдесят вісім копійок) за одну просту іменну акцію
Емітента».
Коментар. Більш детальний коментар та порівняння по цим двом підприємствам буде даний в
наступних оглядах.
Нагадаємо, однак, що як зазначалось в нашому огляді за 30.12.2020, горе оцінщик той же ТОВ
«Ф.К.ТИТАН», який лише недавно отримав ліцензію Фонду державного майна України, раніше оцінив
акції «Житомиробленерго» поза межами здорового глузду – в 1,67 гривні, що більш, ніж в 10 разів
нижче за їх реальну вартість для основного власника. І ця оцінка абсолютно не сумісна з дуже високими
та хорошими фінансовими показниками підприємства прогнозними на 2021 рік та наступні роки та
навіть фактичними за минулий 2020 рік.
Наглядова Рада «Житомиробленерго» скориставшись цією оцінкою, замість того щоб замінити
оцінщика, і ще пославшись на одне рішення Великої Палати Верховного Суду України затвердила
оцінку однієї акції «Житомиробленерго» на рівні 1,84 грн.
Наглядова Рада «Житомиробленерго» очевидно вважає, що, незважаючи на дуже значний ріст прибутку
та операційного грошового потоку цього підприємства в 2021 році від відповідно позитивного та дуже
непоганого значень (конкретно плюс 2,5-3,3 гривні в перерахунку на акцію в перший рік з наступним
ростом), ні «Житомиробленерго», ні основні акціонери цього підприємства, великі вигодовинабувачі
росту тарифу на електроенергію і в тому числі для населення в Україні, зовсім не мають ділитись з
міноритарними акціонерами.
А при цьому прогнозні фінансові показники прибутків та грошових потоків «Житомиробленерго» на
2021 та в наступні два роки будуть в розрахунку на 1 км мереж абсолютно на рівні відповідних
показників східноєвропейських та російських аналогів, де характерні показники ринкової вартості
підприємства по поточним цінам акцій, EV, сегменту розподілу електроенергії в перерахунку на акцію
«Житомиробленерго» по кілометражу мереж без корекції на вартість капіталу складають 22-67 гривні
(35 гривень – Румунія, 49 гривень – Болгарія, 22 гривні – десь Росія, підприємств немало, 67 гривень Польща). І за правильною оцінкою приблизно такою б з корекцією на вартість капіталу мала б бути
ціна акцій «Житомиробленерго».
Ми очікуємо можливої реакції на скандально низькі ціни сквіз-ауту по підприємствам
«Чернівціобленерго» та «Херсонобленерго» Фонду державного майна України, Національної комісії з
цінних паперів та фондових ринків, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики та комунальних послуг та можливо, представників Кабінету Міністрів України.
***
ПрАТ "Рівнеобленерго" на позачергових зборах акціонерів 26 лютого 2021 року запропонує збільшити
статутний капітал товариства в 3,1 рази (на 45 млн грн) - до 66,28 млн грн шляхом додаткового випуску 180
млн простих акцій існуючого номіналу 0,25 грн.
Згідно з порядком зборів акціонерів компанії, єдиним учасником розміщення акцій в процесі емісії акцій
повинно стати ТОВ "ВС Груп Менеджмент".
Коментар. Не можна виключати, що ці збори не відбудуться, як не відбулись збори з аналогічним
порядком денним 28 грудня 2020 року підприємств «Житомиробленерго» та «Кіровградобленерго», які
також належать VS Group.
Інші емітенти

Компанія "Фармак" планує щорічне зростання продажів на 10-12% принаймні до 2027 року, голова наглядової
ради компанії Філя Жебровська в інтерв'ю виданню НВ.
"Фармак" зацікавлена в купівлі виробничої фармацевтичної компанії з напрямком антибіотичні препарати, Філя Жебровська.
Новини емітентів, акції яких торгуються на закордонних біржах та емітентів єврооблігацій з бізнесом
переважно в Україні
У 2020 компанія Ferrexpo збільшила виробництво котунів на 6,6% до 11,2 млн тонн.
У 2020 році порівняно з 2019 роком компанія також збільшила виробництво котунів з руди з 65%-м вмістом
заліза на 8% до 10,78 млн тонн.
Загальний обсяг продажів котунів компанією Ferrexpo у 2020 році становив 12,1 млн тонн, що на 18% більше,
ніж у 2019 році.
Коментар. Таке збільшення разом з дуже високими цінами позитивні для ціни акцій Ferrexpo та
надійності її боргових інструментів (як і слабкість британського фунту для ціни в фунтах чи пенсах).
Ціна акцій Ferrexpo. Зміни за тиждень з початку торгів цими паперами

Рис. 9
Галузеві новини
Товарообіг України в 2020 році зменшився на 7 млрд доларів і склав $ 103,4 млрд (в 2019 році - $ 110,5 млрд),
повідомляє Державна митна служба України.
***
Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" констатує, що Україна збільшила експорт
сільськогосподарської продукції та продовольства на незначні 0,2% до 22,2 млрд доларів та імпорт - на 13% до
6,5 млрд доларів у 2020 році в порівнянні з 2019 роком, повідомлення УКАБ.

Частка сільськогосподарської продукції та продовольства в загальному обсязі українського експорту склала
45%.
У загальній структурі експорту, за даними УКАБ, найбільше зросли постачання продукції в категорії жири та
олії - на 22%, до $5,8 млрд. Окрім того, збільшилися постачання готової продукції на 4% - до $3,4 млрд.
Водночас постачання продукції тваринництва скоротилися на 7% - до $1,2 млрд, а рослинництва - на 8%, до
$11,9 млрд.
***
Експорт пшениці з України у 2020 році становив 16,06 млн тонн на $3,595 млрд, що відповідно на 9,8% і 1,8%
менше, ніж роком раніше, повідомила Державна митна.
Згідно з її даними, кукурудзи було вивезено 27,95 млн на $4,88 млрд, що гірше за показники 2019 року
відповідно на 13,6% і 6,4%.
Коментар. До побудови прогнозів по фінансовим показникам агрохолдингів України. Але в іншому вже
не актуально. Слід більше звернути увагу на поточні показники (високі ціни, зменшення обсягів), а ще
більше на прогнозні показники на перше півріччя 2021.
***
Україна скоротила експорт зерна в натуральному вираженні на 16,2% до 26,4 млн тонн з початку 2020/2021
порівняно з аналогічним періодом минулого маркетингового року.
***
Іноземні партнери збільшили запити до України з продбезпеки.
Ситуація на світовому продовольчому ринку, зокрема обмежувальні дії Росії та Аргентини, привели до
зростання попиту на українську продукцію, проте в уряді України сподіваються зберегти баланс на
внутрішньому ринку й утриматися від втручання в нього, заявив заступник міністра економіки – торговий
представник Україна Тарас Качка.
***
Металургійні підприємства України в 2020 році скоротили надходження від експорту чорних металів на 12% в
порівнянні з попереднім роком - до $ 7,69 млрд. Про це свідчить статистика Державної митної служби.
***
Українські металургійні підприємства в 2020 році збільшили виробництво загального прокату на 0,7%
порівняно з попереднім роком - до 18,344 млн тонн; виплавка сталі в 2020 році в Україні знизилася на 1,4% до 20,549 млн тонн, але зросла виплавка чавуну - на 1,5%, до 20,358 млн тонн, інформація об’єднання
"Укрметалургпром".
***
У 2020 році виробництво автотранспортних засобів в Україні скоротилося на 31,8% до 4952 одиниці порівняно
з 2019 роком.
У2020 році було вироблено 4202 легкові автомобілі (-33%), 51 комерційний автомобіль (-63%), 699 автобусів
(-20%).
За підсумками 2020 року всі підприємства, крім ЗАЗу, скоротили виробництво.

В грудні порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість вироблених в Україні автотранспортних
засобів скоротилася на 6% і становила 523 одиниці.
***
Вартість природного газу на нідерландському газовому хабі TTF за контрактом day-ahead (на день наперед)
досягла позначки 21,3 євро/МВт-год, що є найвищим показником за останні два роки.
З початку опалювального сезону в Україні ціни на газ на європейських хабах виросли в 4,8 рази - з 4,4 до 21,3
євро/МВт-год. За останній місяць вартість газу на хабі TTF зросла на 34%, з 15,93 до 21,3 євро/МВт-год, а за
перші п'ять днів цього року з 6 по 11 січня - на 21%, з 17,73 євро/МВт-год.
***
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про плани суттєвого зниження тарифів на газ для
населення і два підходи до вирішення цього завдання:
•
формування тарифів на газ за формулою "ціна на європейських хабах "мінус" транспортування газу до
України", що пропонує Міністерство енергетики і до того ще тимчасово обмеження маржі для
газопостачальників;
•
посилення конкуренції на ринку шляхом обов'язкової публікації усіма газопостачальними компаніями
свого річного тарифу на газ, як це вже робить "Нафтогаз" (пропозиція "Нафтогазу")
***
Міністерство енергетики України пропонує з 1 лютого обмежити ціну на газ для "вразливих" споживачів
рівнем "хаб (ціна на європейських газових хабах) мінус" з додаванням певної граничної націнки
постачальників і фіксувати таку ціну на рік, заявив в. о. міністра Юрій Вітренко.
"… йдеться про рівень ціни 5356 грн (за 1000 куб. м), тобто на 44% менше, ніж середньозважена ціна в січні.
Якщо нічого не робити, то … ціна в лютому збільшиться ще приблизно на 15%", - написав він у Facebook.
Світові фінансові та економічні новини.
Коронавірус
Уряди, які прагнуть пришвидшити чи зберегти оберти у своїх заходах щодо вакцинації проти коронавірусу.
***
Кількість нових виявлених випадків Covid-19 продовжує зростати в США. У США семиденні середньоденні
показники захворюваності та смертності досягли 248 650 нових випадків захворювання Covid-19 і 3223
смертей, пов'язаних з вірусом, Рис. 10 та Рис. 11 .
***
Тим часом заходи соціального блокування через коронавірус було продовжено в Німеччині та Нідерландах.
Місцева влада Китаю в регіонах поблизу Пекіна посилює обмеження соціальної діяльності після збільшення
кількості нових випадків коронавірусу.
Уряд Японії має намір запровадити режим надзвичайної ситуації ще в семи префектурах на тлі відновлення
зростання кількості заражень коронавірусом, повідомляє телеканал NHK. Режим НС уже діє в Токіо і трьох
сусідніх районах.

Рис. 10

Рис. 11
Зростання дохідностей боргових інструментів в США
Дохідність 10-річних державних облігацій США ненадовго склала вже 1,18%, що є найвищим рівнем з березня
2020 року, Рис 12.
Рекомендації по акціям
Враховуючи це зростання, Credit Suisse рекомендує інвесторам надавати перевагу проциклічним секторам,
включаючи фінансовий та енергетичний. Однак підвищення дохідностей може завдати шкоди зростанню
акцій, і ряд технологічних важкоатлетів, включаючи Facebook і Apple, знизилися під час торгової сесії у
вівторок.

Інвестиційний банк JPMorgan вибрав ряд компаній, які він описує як «надзвичайно дешеві», оскільки
зміщення акценту на так звані «вартісні» акції, схоже, відновиться.
Дохідність 10-річних державних облігацій США. Зміни за день.

Рис. 12
ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО МІСЦЕВОГО РИНКУ АКЦІЙ
Сьогодні ситуація з можливою динамікою руху індексу Української біржі видається доволі невизначною.
Очікування росту та зниження індикатору УБ приблизно рівні.

вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх, тел.: 044 246 73 50
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».

