
 

 

Вчора індекс ПФТС підріс ще на 0,1%. 

 

Минулого дня на біржі ПФТС, як і в кожний з попередніх трьох днів, відбулась лише одна ринкова угода з 

«індексними» акціями. Знову, як і попереднього дня і у день до цього, це була ринкова угода з пайовими 

паперами «Донбасенерго». За цією угодою, ціна акцій компанії не змінилась. Проте врахування зміни ціни з 

урахуванням  двох попередніх угод привело до невеликої зміни фондового індикатору ПФТС. 

 

Біржовий курс акцій «Донбасенерго» цього четверга, як і попереднього дня, на ПФТС не сформувався. 

 

Обсяг угоди з пайовими паперами «Донбасенерго», як і в кожен з двох попередніх днів склав минулого дня 

одну тисячу акцій, або знову 26 тисяч гривень в грошовому вираженні. 

 

Крім цього, на біржі ПФТС цього четверга, як в цю середу, також пройшла одна ринкова угода з акціями 

«Індустріалбанку». До цієї угоди вчора додались ще три угоди за адресними заявками з тими ж таки акціями 

«Донбасенерго». Загальний обсяг цих угод склав майже 438 тисяч гривень в грошовому вираженні. 

 

Індекс Української біржі вчора майже не змінився, знову, як і днем раніше додавши суто символічні 0,03%. 

Минулого дня угод з акціями на Українській біржі не було. Як і днем раніше, невеликий ріст котирувань акцій 

Райффзен Банк Аваль на 0,16% цього четверга був тим єдиним чинником, який призвів до зміни значення 

індексу біржі. 

 

Більше нічого в сегменті акцій на УБ учора не відбулось. 

 

Українські фінансові новини. 

 

Державний «Укрексімбанк» розміщує 10-річні субординовані єврооблігації на 100 мільйонів доларів США під 

9,95% річних, повідомляють інформаційні агенції з посиланням на джерела в банківських колах. За 

облігаціями буде передбачено можливість дострокового викупу через п'ять років. Операцію планується 

закрити наступного тижня. 

 

В кінці квітня поточного року «Укрексімбанк» погасив 50% суми реструктуризованих єврооблігацій 2022 

року. Решту він має виплачувати шістьма піврічними платежами. Половину суми облігацій 2023 року банк має 

виплатити 9 лютого 2020 року, а 50% суми облігацій 2024 року – 22 січня 2021 року. Тож отримання цього 

додаткового боргу за рахунок випуску облігацій банком доволі доречно. 

 

Відсоткова ставка за облігаціями «Укрексімбанку» висока. До цього варто ще й додати немалу плату 

посередникам за їх розміщення. Проте тут слід врахувати не тільки тривалий термін погашення облігацій, а й 

те, що мова йде про субординований борг, тобто борг який є частиною капіталу другого рівня і який у випадку 

чого погашається в останню чергу після виконання інших зобов’язань. Також варто врахувати і існуючу 

заборгованість банку. 

 

За 9 місяців поточного року «Укрексімбанк» отримав чистий прибуток у 2,27 мільярдів гривень порівняно з 

706 мільйонами гривень за аналогічний період минулого року. 

 

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло новим 7-річним єврооблігаціям НАК «Нафтогаз 

України» на 500 мільйонів доларів США старший незабезпечений рейтинг «B» і рейтинг відновлення «RR4». 

 

Нагадаємо, компанія «Нафтогаз України» на початку листопада 2019 року розмістила 7-річні єврооблігації на 

500 мільйонів доларів США з дохідністю 7,625%. Компанія очікує надходження коштів до кінця цього тижня. 

 

Світові ринки акцій. 

 



 

 

Вчора світові фондові індекси синхронно підросли і оновили свої історичні, багаторічні та локальні 

максимуми. 

 

Минулого дня широкий фондовий індекс США S&P 500 додавши 0,3% оновив свій  історичний максимум, 

широкий загальноєвропейський фондовий індекс STOXX 600 підріс ще на 0,4% і оновив свій чотирирічний 

максимум, а композитний доларовий фондовий індекс країн, які розвиваються, MSCI EM, цієї середи зріс на 

0,4% та оновив свій локальний та піврічний максимум. 

 

Після безликого кількамісячного руху в «боковику» світові фондові ринки на фоні публікації квартальної 

корпоративної фінансової звітності, зменшення базової відсоткової ставки в США та дещо більш 

оптимістичних економічних новин з цієї країни, чуток про можливість обмеженої торгівельної угоди між 

США та Китаєм за останні два-три тижні помітно додали. 

 

Сьогодні зранку ф’ючерси на американські та європейські фондові індекси несильно знижуються. Згідно з IG, 

яка дає котирування фондових індексів, в тому числі і до початку біржових торгів, сьогодні німецький 

фондовий індекс DAX відразу після офіційного початку торгів дещо просяде. Зранку фондовий індекс MSCI 

EM втрачає 0,4%. 

 

В усіх регіонах світу продовжується публікація фінансової корпоративної звітності за третій квартал 2019 

року.  

 

Нагадаємо, що безпосередньо до початку публікацій згідно з даними Refinitiv очікувалось, що сукупний 

прибуток компаній, акції яких складають індексний кошик S&P 500, у 3-ому кварталі 2019 зменшився на 2,7% 

порівняно з прибутком 3-ого кварталу 2018 року. Згідно з даними FactSet зниження прибутків індексної акції 

S&P 500 склало в минулому кварталі рік до року 4,7%, а за інформацією зібраною S&P Global Market 

Intelligence – 4,1%. Зведені прибутки індексу «тягнуть» донизу енергетичний сектор та сектор матеріалів.  

 

Зараз після численних публікацій звітності ці дані закономірно були кориговані в кращу сторону. Наразі 

формально очікується зниження прибутків індексної акції S&P 500 (зважених по капіталізації компаній 

прибутків близько 500 найбільших корпорацій США) в третьому кварталі 2019 рік до року на 1,7% (станом на 

31.10.2019). Станом на 24.10.2019 оцінка була – мінус 3,1%. 

 

Та враховуючи поведінку аналітиків перед публікацією корпоративної звітності, можна очікувати, що ріст 

зведеного чистого операційного прибутку (прибутку до списань) американських корпорацій, акції яких 

входять до індексного кошику S&P 500, в третьому кварталі 2019 буде позитивним і можливо складе 0,5%-

1,0%. 

 

Сьогодні зранку, зовнішній фон для торгів акціями на українських біржах більше негативний. 

 

Недавня публікація квартальної звітності українських емітентів за третій квартал 2019 року виявилась в 

більшій мірі розчаруванням. Надихають лише фінансові результати Крюківського вагонобудівного заводу, 

який в 2019 році має помітно покращити свої річні фінансові показники. Прибутки Райффайзен Банк Аваль 

також є дуже і дуже хорошими. Банк продовжує демонструвати феноменальну рентабельність. Але все ж 

прибутки банку трохи знизились в порівнянні з попереднім періодом. Проте непозитивна в цілому динаміка 

прибутків місцевих індексних акцій та погіршення фінансових результатів у державних компаній 

«Центренерго» та «Укрнафти» це ніщо в порівнянні з глибшою проблемою українського фондового та 

фінансового ринку – відсутністю стабільних та хоч якось передбачуваних вільних грошових потоків у 

більшості компаній. 

 

Після публікацій квартальної фінансової звітності ціни окремих місцевих «індексних» акцій знизились. Це 

природно мало негативний вплив на місцеві українські фондові індекси. Але потім відносно невеликий 

негативний рух зупинився. Мабуть причина полягає в тому, що місцеві фондові індикатори вже суттєво 



 

 

знизились за останній рік. Та й фінансова звітність, яка була опублікована, лише підтвердила не позитивну 

динаміку фінансових показників ряду емітентів за попередні два квартали і незначно відрізнялась від звітності 

другого кварталу поточного року. До речі, за останній рік провідні світові та регіональні фондові індекси 

помітно зросли. 

 

Однак, можливо, зараз ситуацію на місцевому фондовому ринку зараз дещо підправить зменшення 

відсоткових ставок в Україні та ціновий ріст на світових фондових ринках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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». 
 


