Вчора індекс Української біржі підріс ще на 0,4%, таким чином майже повністю ліквідувавши своє зниження з
18 листопада цього року. Індекс ПФТС минулого дня знизився ще на 0,3%.
Зміни цін «індексних» паперів українських бірж за результатами вчорашніх торгів «індексними» акціями на
фондовій біржі ПФТС і самі ціни цих акцій за результатами торгової сесії минулого дня наведені в Таблиці 1.
Таблиця 1. Результати торгів на ПФТС, акціями, які входять до індексних кошиків Української біржі та біржі
ПФТС, ціна останньої угоди, біржовий курс, їх зміни, 05.12.2018
Емітент
Центренерго
Райффайзен Банк Аваль
Турбоатом

Ціна останньої угоди
Гривень зміна
17,13
-1,6%
0,3501
-0,4%
13,55
0,0%

Біржовий курс
гривень Зміна
17,226
-1,6%
0,3505
-0,1%
13,55
-1,9%

Вчора обсяг торгів «індексними» акціями українських бірж по безадресним заявкам на фондовій біржі ПФТС
склав в грошовому вираженні 488 тисяч гривень. Це менше за середньоденний обсяг торгів «індексними»
паперами українських бірж по безадресним заявкам на фондовій біржі ПФТС за останні три-чотири місяці.
Минулого дня на фондовій біржі ПФТС пройшли угоди по безадресним заявкам з акціями банку «Південний»
та одного інвестиційного фонду – майже, як цього вівторка.
Також вчора на цій біржі з невеликим обсягом були зафіксовані угоди по адресним заявкам: з акціями
«Укрнафти» та «Донбасенерго» – і також майже, як за день до цього і була зафіксована угода РЕПО з акціями
Миронівського хлібопродукту.
Вчора увечері чи сьогодні зранку мали бути об’явленні результати подання заявок та задатку на участь в
аукціоні з продажу акцій «Центренерго». Поки такої інформації немає.
Однак, вчора в пресі з’явилась інша – досить негативна і практично з цього ж приводу. «Баланс Груп», яка
планувала взяти участь в конкурсі по приватизації «Центренерго», заявила про вивід коштів з «Центренерго»
цього року в розмірі більше 5 млрд. гривень та 14 млрд. гривень за три роки. Компанія звернулась із заявою в
правоохоронні органи та в пресу. Згідно заяв «Баланс Груп» схеми виводу коштів були досить досконалими і
аудитор Ernst & Young не навів їх в аудиторському висновку.
Вчора ціна акцій «Центренерго» на ПФТС, як видно з Таблиці 1, можливо «на цій новині», якщо говорити на
жаргоні трейдерів, знизилась на 1,6%.
Також варто звернути на досить слабкі результати аукціону з продажу ОВДП, який відбувся цього вівторка.
Вперше за багато часу не вдалось розмістити на значну суму валютні ОВДП. Розміщення у валюті були зовсім
невеликим за обсягом, як в останні місяці в гривні.
Світові фондові ринки.
Вчора фондові біржі США не працювали. Країна віддавала шану своєму померлому на днях (30 листопада
2018 року) 41-ому президенту, Джорджу Бушу (старшому).
Що стосується інших ринків. Широкий загальноєвропейський фондовий індекс STOXX 600 минулого дня
знизився ще на 1,2%, так само, як і композитний доларовий фондовий індекс країн, які розвиваються, MSCI
EM, - також мінус 1,2%.

Основною новиною для світових фондових ринків станом на сьогоднішній ранок став арешт фінансового
директора дуже відомої китайської компанії Huawei в Канаді по запиту американців. Фінансовий директор
буде депортована в США. Виробник електронного обладнання, Huawei, відома в Україні своїми смартфонами,
обіцяла в наступному році вийти на друге місце в світі по виробництву саме цього обладнання.
Повідомлення просто потрясло сьогодні вночі та зранку азійські ринки акцій, які зараз дуже суттєво
знижуються.
Сьогодні зранку ф’ючерси на американські та на європейські фондові індекси також суттєво знижуються,
втрачаючи 0,7-1%. Зранку фондовий індекс MSCI EM знижується на 1,9%, що не дивно.
На цьому доволі негативному зовнішньому фоні та негативних для фінансового сектору країни українських
новинах, з чималою імовірністю слід очікувати зниження цін місцевих акцій сьогодні.
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