Минулої п’ятниці індекс Української біржі підріс на 0,9%. Справедливості заради, слід відзначити, що
практично увесь ріст прийшовся на останні хвилини торгів. До того індекс Української біржі (за
виключенням 11-00, коли був його «скачок») «топтався» в зовсім невеликому «плюсі», епізодично
скочуюсь до відмітки нульової зміни. Однак, по всьому відчувалось, учасниками ринку дуже хотілось, щоб
індикатор УБ підріс.
Найбільше за результатами торгів з індексних акцій УБ підросли в ціні за результатами «закриття» п’ятниці
акції «Мотор Січі» (+1,4%) та «Центренерго» (+1,4%).
Обсяги торгів акціями на Українській біржі минулої п’ятниці помітно (відсотків на 40%) перевищили
середньоденні за останні півроку-рік та півтора, що добре.
На світових фондових ринках минула п’ятниця, як і попередній день, стала невиразним днем. Широкий
загальноєвропейський фондовий індекс STOXX 600, знаходячись коло свого річного максимуму, знизився
на незначні 0,1%. Індекс знаходиться коло свого історичного максимуму, і підріс на суто символічні 0,05%.
Композитний доларовий фондовий індекс ринків країн, які розвиваються, MSCI EM, того дня знизився на
0,6%.
Основною подією для фінансових ринків, і фондових ринків зокрема, є дуже імовірне підвищення базової
ставки в США в березні. Голова ФРС Джанет Єллен ще раз підкреслила, що таке підвищення за умови,
якщо не буде якихось надзвичайних подій, практично вирішене питання. За таких умов фондовий ринок
США наразі, згідно з думкою стратега Prudentials, виглядає переоціненим, хоча це не означає, що він ще не
може зростати.
Сьогодні зранку ф’ючерси на європейські та американські фондові індекси помітно просідають. Згідно з IG,
яка дає котирування індексів до початку біржових торгів, відразу після відкриття європейських фондових
бірж, європейські фондові індекси знизяться. Індекс MSCI EM, навпаки, зростає на 0,4% після кількаденної
своєї просадки.
На цьому фоні, враховуючи прагнення місцевого українського ринку зростати, можна очікувати його
невиразної поведінки протягом сьогоднішнього дня з закінченням торгів, як в напрямку зростання, так і
зниження.
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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».

