
 

 

Позавчора індекс ПФТС знизився на 0,2% після свого росту попереднього дня на 0,2%. Індикатор знову 

впритул наблизився до свого більш, ніж річного мінімуму. 
 

Не відступаючи від традиції, зміна індексу ПФТС позавчора відбулась виключно за рахунок однієї угоди по 

безадресним заявкам з однією тисячею акцій «Донбасенерго». Позавчора ціна акцій «Донбасенерго» знизилась 

на значимі 5,4% так само, як і їх біржовий курс. Це відбулось після росту ціни цих паперів на 6,2%, днем 

раніше, після зниження їх ціни на 5,3% минулої п’ятниці та росту ціни минулого четверга на близькі і теж 

значимі 5,5%. Усереднена по трьом останнім угодам ціна акцій «Донбасенерго» позавчора втратила 1,6%. 

(Днем раніше вона додала 2,0%, минулої п’ятниці вона втратила 0,8%, а минулого четверга підросла на 1,8%.)  
 

Саме ця усереднена ціна приймається для розрахунку індексу ПФТС.  
 

Інших угод з акціями на ПФТС того дня не було. 
 

Індекс Української біржі позавчора підріс на відчутні 2,1%. 
 

Зміна фондового індикатору УБ передсвяткового для багатьох дня відбулась завдяки росту ціни акцій 

«Укрнафти» та незначній позитивній зміні ціни акцій «Центренерго». Саме з цими паперами з індексного 

кошику Української біржі позавчора відбулось по одній ринковій угоді. Завдяки ним ціна акцій «Укрнафти» 

зросла на 9,1% до 145 гривень за акцію, а ціна пайових паперів «Центренерго» піднялась на 0,5%. 
 

Обсяг цих двох угод –725 та 3,76 тисяч гривень в грошовому вираженні. 
 

Крім цих угод на Українській біржі в сегментів акцій позавчора відбула ще лише одна угода. Це була угода з 

двома акціями американської компанії Apple. Ці папери зросли по угоді на 1,7%. 
 

Єдиною іншою подією того дня на УБ в сегменті акцій яку можна було б відмітити ще, було зменшення 

котирувань акцій Миронівського хлібопродукту на 4,2% до 230 гривень за акцію. 
 

Українські фінансові новини. 
 

Цього вівторка відбулись чергові аукціони Міністерства фінансів України з розміщення ОВДП. Розрахунок за 

проданими паперами буде проведено сьогодні. 
 

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 24 грудня 2019 року, до 

державного бюджету було залучено 5,296 мільярди гривень, повідомив Мінфін. 
 

Майже вся ця сума була отримана за рахунок продажу валютних боргових паперів, номінованих в доларах 

США. 
 

Дохідності по 10-и місячним доларовим ОВДП склали: середньозважена – 3,40%, відсікання – 3,45%; по 

дворічним, відповідно – 3,86% та 3,95%. Небагато, якщо казати чесно. 
 

ОВДП в гривні було продано на 511 мільйонів гривень – піврічних, річних не було  продано взагалі і на 11 

мільйонів було продано трирічних українських боргових державних паперів. Середньозважені ставки 

дохідності по розміщеним випускам в гривні склали відповідно 11,75% та 11,00%. 
 

Новини українських емітентів.  
 

Компанія «Укртелеком» підвищує тарифи на 20-24%. 
 

Новина позитивна з точки зору прибутків компанії. В останні роки прибутки «Укртелекому»  є доволі 

стабільними і відносно невеликими. 
 



 

 

Нагадаємо, що акції цієї компанії входять до індексного кошику біржі ПФТС. Однак в останній період часу 

вони дуже малоліквідні, якщо можна так сказати. 
 

Світові фондові ринки. 
 

Світові фондові індекси в передсвятковий день мало змінились перебуваючи коло своїх історичних чи 

багаторічних максимумів.  
 

Позавчора широкий фондовий індекс США S&P 500 втратив суто символічні 0,02% від свого історичного 

максимуму, широкий загальноєвропейський фондовий індекс STOXX 600 додав 0,1%, композитний доларовий 

фондовий індекс країн, які розвиваються, MSCI EM, просів на 0,2%. Вчора індекс MSCI EM майже не 

змінився, підрісши на 0,01%. 
 

Якихось значимих новин для світових фінансових ринків в останні дні немає. 
 

Сьогодні зранку ф’ючерси на американські фондові індекси слабко підростають. 
 

Практично всі європейські фондові біржі сьогодні не працюватимуть. 
 

Зранку фондовий індекс MSCI EM додає 0,1%.  
 

Сьогодні зранку зовнішній фон для торгів акціями на українських біржах слабко позитивний. 
 

Фінансова звітність українських емітентів кілька останніх кварталів була в більшій мірі розчаруванням. Це 

призвело до негативної динаміки місцевих українських фондових індексів за останній рік. Однак цей 

негативний рух у значній мірі вже певний період часу припинився. Фінансова звітність за третій квартал 2019 

незначно відрізнялась від звітності другого кварталу поточного року. 
 

Жаль, що ситуацію на місцевому фондовому ринку поки не дуже суттєво підправили ні значне зменшення 

відсоткових ставок в Україні, ні хороший ціновий ріст на світових фондових ринках, який відбувся, в тому 

числі і в останні два тижні. 
 

Невеликий ріст індексу Української біржі з 10-ого грудня 2019 все ж дає певну надію. Індекс ПФТС, як вже 

зазначалось вище, перебуває коло свого більш, ніж річного мінімуму. 
 

Причиною всього цього (крім вже згаданого зниження прибутків місцевих емітентів акцій), служить слабка 

абсолютна довгострокова дохідність інвестицій в місцеві українські акції. Остання є наслідком як малого free-

float і слабкої ліквідності, так і в більшій мірі слабких вільних грошових потоків місцевих емітентів. Також  

відсутня їх більш-менш прийнятна передбачуваність. Як наслідок, є лише невеликі і також погано 

передбачувані дивіденди. Це, окрім іншого, суттєво заважає оцінювати місцеві акції. І все це має місце за 

відсутності росту бізнесу місцевих емітентів акцій та відносно непоганій дохідності українських боргових 

фінансових інструментів. 

 

 

 
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». 
 


