
 

 

Особливо значимих фінансових та економічних новин для українських учасників фінансового ринку на 

сьогодні немає. Дайджест фінансових новин після огляду подій на українському та світових фінансових 

ринках. 

 

Також ще раз звертаємо увагу на публікацію українськими емітентами акцій, які представлені на місцевому 

ринку пайових паперів, фінансової звітності за 2-ий квартал 2020 року. Детальна інформація - в нашому огляді 

за 31.07.2020 року. 

 

Ринок акцій України. 

 

Індекс ПФТС вчора знову не змінився. 

 

На цій біржі минулого дня в сегменті акцій, як і попереднього дня, відбулась угода з акціями 

«Індустріалбанку».  

 

Вчора індекс Української біржі знизився на 0,8% після росту на 0,4% позавчора і втрати ним ще днем раніше 

значимих 2,0% і наблизився до свого локального мінімуму. 

 

Минулого дня на Українській біржі пройшло шість угод з акціями трьох емітентів.  

 

Результати вчорашніх торгів акціями на УБ представлені в Таблицях 1 та 2. 

 

Таблиця 1. Ціни акцій по угодам по безадресним заявкам, біржовий курс та їх зміни на Українській 

біржі 06.08.2020, обсяги торгів 

 

 Ціна, 

грн. 

Зміна Обсяг 

торгів, 

грн. 

Число 

угод 

 

Біржовий 

курс, грн. 

Зміна 

«Центренерго» 5,0667 -2,6% 7 600 2 - - 

Apple США 12 395 -0,4% 79 430 2 - - 

Разом   87 030 4   

 

Таблиця 2. Ціни акцій по адресним угодам на Українській біржі, обсяги торгів  06.08.2020. 

 

 Ціна, грн. Обсяг торгів, грн. Число угод 

«Центренерго» 0,35350 40 000 2 

Разом  40 000 2 

 

Ніяких інших угод з акціями, як і інших значимих змін котирувань в сегменті акцій, минулого дня на 

Українській біржі не було. 

 

Борговий ринок України. 

 

За вчора ціни ОЗДП України в доларах США практично не змінились, і відповідно їх дохідність. На 

«дальньому» кінці кривої дохідності дохідність вчора складала 7,5-55%, Рис. 1. 

Посилання: http://cbonds.ru/indexes/indexdetail/?group_id=323 

та http://ua.cbonds.info/ 

 

http://cbonds.ru/indexes/indexdetail/?group_id=323
http://ua.cbonds.info/


 

 

 
Рис. 1 

 

Дохідності ОВДП емітованих в гривні на вторинному ринку вчора теж не змінились.  
 

Райфафзен банк Аваль на сьогодні «показує» «2021 рік» з дохідностями ОВДП 11,45%-11,50/10,0-10,45% 

(середина-кінець року), «2025 рік» - 13,50%/11,75%, посилання: https://www.aval.ua/promo/bonds-ovdp 
 

Світові ринки акцій. 
 

Вчора широкий фондовий індекс США S&P 500 за результатами торгів зріс ще на 0,6% і оновив свій «після 

кризовий» максимум. Його історичний максимум досягнутий до кризи, 19.02.2020, заходиться лише на 

1,1% вище! Рис. 2. Що стосується більш консервативного індексу DJIA, то він веде себе дещо спокійніше, 

Рис. 3. Широкий загальноєвропейський фондовий індекс STOXX 600 вчора знизився на 0,7%. Композитний 

доларовий індекс країн, які розвиваються, MSCI EM, вчора додав ще 0,3%. 
 

Фондові індекси США безперервно зростають до шести останніх торгових днів поспіль. 
 

Сьогодні зранку ф’ючерси на американські фондові індекси несильно знижуються. Індекс STOXX 600 втрачає 

0,1-0,2%. Індекс MSCI EM знижується на 0,8 %. 
 

Тут до певної міри відграє роль ситуація навколо сервісів (додатку, застосунку) TikTok і WeChat і указу 

президента США Дональда Трампа. Президент Дональд Трамп у четвер видав розпорядження про заборону 

транзакцій США з китайськими технологічними фірмами Tencent та ByteDance, власниками цих сервісів на 

підставі підозри їх у можливості збору конфіденційної інформації про громадян США та тих громадян Азії, 

які відвідують США. 
 

Це призвело сьогодні до великого зниження цін акцій китайських високотехнологічних компаній на біржі 

Гонконгу. 
 

Сьогодні суттєвий рух валют і фінансових активів може відбутись після публікації зараз доволі 

значимого чергового місячного звіту по праці США. 

https://www.aval.ua/promo/bonds-ovdp


 

 

 

Напередодні цієї публікації припинився крупний курсовий рух в парі євро - долар, Рис. 4. 

 

 
Рис. 2 

 
Рис. 3 

 



 

 

 
Рис. 4 

 

Українські фінансові новини. 

 

COVID-19 

 

В Україні триває зростання захворюваності на COVID-19: 1 453 людини захворіли за минулу добу. Це новий 

антирекорд. 

 

Днем раніше, 6 серпня, був антирекорд – 1 318 інфікованих, 5 серпня - 1 271 нових заражених за добу; 4 

серпня повідомлялося про 1 061 новий випадок захворювання на COVID-19. 

 

Коментар. Дуже погано само по собі. Але може виявитись поганим і для української економіки. 

Особливо в «сезон грипу», осінь-зима. 

 

Корпоративні новини. 

 

Вчора в четвер президент Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з 

листом, в якому закликав невідкладно вжити спільно з апаратом Ради нацбезпеки і оборони і Службою 

безпеки України вичерпних заходів щодо захисту економічних інтересів держави. «Слід здійснити 

системну оцінку впливу на стан економічної безпеки держави приватизації або продажу корпоративних 

прав у статутному капіталі підприємств, що мають монопольне (домінуюче) становище на ринку товарів, 

науково-дослідних (науково-технічних) установ, а також підприємств, що мають стратегічне значення для 

економіки та безпеки держави, зокрема публічного акціонерного товариства «Мотор Січ», - йдеться в 

повідомленні прес-служби глави держави. 

 

Як згадувалось в попередньому огляді, перед цим Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. повідомила на 

Шанхайській фондовій біржі, що її «дочка» Beijing Skyrizon і DCH Group українського бізнесмена Олександра 



 

 

Ярославського та її афілійовані компанії 4 серпня спільно подали нову заяву в Антимонопольний комітет 

України про купівлю акцій «Мотор Січі». 

 

За даними джерела в уряді, нині близько 75% акцій «Мотор Січі» уже належить групі китайських власників, а 

в АМКУ вирішувалося питання про узгодження операції щодо купівлі у них цього пакета компаніями Skyrizon 

та Xinwei Technology з подальшою безоплатною передачею «Укроборонпрому» 25,00002% акцій. Водночас 

спірний пакет акцій «Мотор Січі» є заставою за фінансуванням, наданим, зокрема, China Development Bank. 

 

Рада національної безпеки і оборони України за дорученням президента України Володимира 

Зеленського вживає всіх заходів для захисту національних інтересів у сфері розвитку стратегічних 

підприємств, заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Зазначено, що стратегічним пріоритетом державної 

політики щодо ПАТ «Мотор Січ» є розвиток підприємства як базового для виконання державного оборонного 

замовлення, у тому числі у виробництві українських крилатих ракет. 

 

АМКУ продовжує дослідження придбання акцій «Мотор Січ» без дозволу комітету і допускає жорсткі 

заходи реагування. 

 

Коментар. Слідкуємо за розвитком ситуації. 

 

*** 

 

«Центренерго» та «ДТЕК» сперечаються стосовно поставок вугільної продукції генкомпанії. Мова йде про 

недопоставлені обсяги «ДТЕК», неповну оплату «Центренерго» через приорітетну оплату держшахтам, 

спробам «ДТЕК» задіяти профспілки. 

 

*** 

 

Окружний адміністративний суд Києва 23 квітня задовольнив позов ТОВ «Фінансова компанія «Сокур» до 

Державної виконавчої служби Міністерства юстиції і скасував арешт 92,79% акцій «Укртелекому» (належать 

ТОВ «ЄСУ» Ріната Ахметова), накладений за позовом «Ощадбанку». 

 

Свій позов ТОВ «Фінансова компанія «Сокур» обґрунтувала тим, що, пакет акцій «Укртелекому» є майном з 

особливим правовим режимом і знаходиться під приватизаційним контролем, а тому його відчуження 

можливо тільки при наявності відповідного дозволу Фонду державного майна або зняття приватизаційного 

контролю.  

 

Суд з цим погодився. 

 

Новини економіки 

 

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України, згідно з оцінкою Мінекономіки, в першій половині 2020 року 

скоротився на 6,5% проти аналогічного періоду 2019 року, зокрема, в другому кварталі падіння становило 

11%, що менше, ніж очікувалося раніше (14%). 

 

Банківський сектор 

 

Суд відклав розгляд позову офшорів Суркісів про стягнення з Приватбанку 260 млн доларів 

 

Енергетика 

 



 

 

Кабінет Міністрів знизив до 50-55% частку електроенергії, що продається національною атомною 

енергогенеруючою компанією «Енергоатом» державному підприємству «Гарантований покупець» в межах 

спецзобов'язань (ПСЗ). 

 

Світові фінансові ринки. 

 

На світових ринках сьогодні основні події - це згадані вище в розділі «Світові ринки акцій» заборона в США 

транзакцій з китайськими компаніями он-лайн сервісів та, більш важливе, очікування публікації місячного 

віту по ринку праці США. 
 

Повертаючись до місцевого ринку акцій. 

 

Вчора індекс Української біржі знизився. Як ми писали днем раніше згадуємо, що індекс Української біржі 

останнім часом торгується «в діапазоні». «Індикатор ще не досяг свого попереднього локального мінімуму. 

При цьому минулий пік індексу був вищим за попередній. Тож і факт недосягнення локального мінімуму ні 

про що однозначно не говорить. Таким чином, суто графічна картина тут така, що може проглядатись «на 

око», як подальше зниження індикатору УБ, так і його ріст. Як бачать це учасники місцевого ринку акцій – 

питання. Зовнішні ринки добре зростають. Є звітність місцевих емітентів за другий квартал. Позиціонування 

це – десь на відчуттях. Що правильніше.» Сьогодні ці тези можна повторити, не забуваючи, що індекс 

Української біржі вже ближче до свого попереднього локального мінімуму, а значить і імовірність його руху 

наверх зросла, а потенціал зниження, зменшився. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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». 

 


