
Асоціація  «БІРЖОВІ ТА ЕЛЕКТРОННІ МАЙДАНЧИКИ» 

Тижневий дайджест новин з 08 по 10 січня 2014 р. 

Сьогодні в дайджесті: 

 Новини від Асоціації; 

 Державні закупівлі; 

 Корупція в сфері закупівель; 

 Новини фондового ринку; 

 Новини аграрного ринку; 

 Новини енергоносіїв; 

 Щоденні дослідження партнерів; 

 Щоденні звіти по біржовим ринкам. 

 

НОВИНИ ВІД АСОЦІАЦІЇ 

Привітання з Новим роком та Різдвом Христовим 

Асоціація «Біржові та електронні майданчики» вітає членів і 

партнерів Асоціації та їх родини з наступаючим Новим роком та 

Різдвом Христовим! 

Нових можливостей, вірної вдачі, перемог та досягнень, успіхів 

Вашим компаніям, плодотворної спільної співпраці, а Вашим 

родинам і родинам Ваших співробітників – здоров’я і добробуту, 

злагоди і щастя у Новому 2014 році. 

Асоціація “Біржові та електронні майданчики” 

  

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 

ПАТ “Центренерго” відмінило тендер на придбання 4,3 млн тонн вугілля 

За інформацію видання ”Вісник державних закупівель”, торги 

визнано такими, що не відбулись, оскільки ціна найбільш вигідної 

пропозиції перевищила суму 3,88 млрд гривень, передбачену 

замовником на фінансування закупівлі. Детальніше дивитись за 

посиланням 
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КОРУПЦІЯ В СФЕРІ ЗАКУПІВЕЛЬ 

Світова корупція – дослідження Transparency International 

Зовсім нещодавно світ відзначав Міжнародний день боротьби з 

корупцією. Ця традиція існує з 2004 року. Вона пов’язана з 

підписанням у 2003 році в Мексиці конвенції Організації 

об’єднаних націй проти корупції. В українців слово “корупція” 

викликає багато емоцій. З цим явищем доводилося мати справу 

чи не кожному з них. Топ корумпованих країн світу. 

Детальніше дивитись за посиланням  

 

НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ 

Итоги фондового рынка за 2013 год 

Завершить 2013 год украинскому рынку акций удалось более 

позитивней, нежели предыдущий. На фондовом рынке Украины в 

2012 году падение цен акций составило 35%. В этом году индекс 

“Украинской биржи” ближе к завершению 2013-го сократился на 

10,04%, тогда как ПФТС упал на 12,8%. Объемы торгов на 

биржах выросли в два раза, в текущем году этот показатель 

составил 350,82 млрд грн за три квартала. Обзор фондового рынка Украины в 2013 году. 

Лидеры и аутсайдеры украинского фондового рынка в 2013 году. Детальніше дивитись за 

посиланням  

 

Держава намагається заробити на розкритті інформації учасників ринку 

Багато років держава боролася за те, щоб підприємства 

публікували свою звітність. Наприклад, акціонерні товариства 

зобов’язані оприлюднювати річні звіти та публічно заявляти про 

свої дії, в разі проведення зборів акціонерів чи випуску цінних 

паперів. Коли не було інтернету, за друк окремих оголошень 

компанії платили виданням. Коментарі від агентства з розвитку 

інфраструктури фондового ринку України – АРІФРУ – Юрія Бойко, екс-керівника АРІФРУ, 

нині керуючого партнера компанії “Емкон” Євгена Петрика та віце-президента SigmaBleyzer 

- Діани Смахтіної. Детальніше дивитись за посиланням 
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С помощью IPO цена акций Twitter утроилась 

Цена акций сервиса микроблогов Twitter практически 

утроилась с момента размещения. На закрытии Нью-Йоркской 

фондовой биржи (NYSE) их стоимость составила 73,31 

доллара. Цена акций Twitter в рамках IPO была определена в 

начале ноября на уровне 26 долларов за бумагу – выше ранее 

установленного ценового диапазона в 23-25 доллара. 

Детальніше дивитись за посиланням 

 

Объем торгов на бирже «Перспектива» вырос вдвое 

Объем торгов на фондовой бирже «Перспектива» по итогам 

2013 года составил 319 млрд грн, что в 2,2 раза больше, чем в 

предыдущем году. Детальніше дивитись за посиланням 

 

Нелюбимые аналитиками акции оказались самыми прибыльными – MarkwetWatch 

MarkwetWatch в конце 2013 года опубликовали исследование 

и выяснили, что аналитики слишком подвержены «стадному 

чувству» и поэтому могут не заметить некоторые изменения 

на рынке. Оказалось, что нелюбимые аналитиками акции 

оказались самыми прибыльными. Комментарии от автора 

обзора MarketWatch Бретта Арендса. Детальніше дивитись 

за посиланням  

 

“Любая реформа требует адаптации” – Сергей Румпа 

 В октябре 2013 г. вступил в силу Закон “Одепозитарной 

системе Украины”. Его появление значительно изменило 

инфраструктуру ринка ценных бумаг страны. О реформе 

украинской депозитарной системы, ее структуре и 

функционировании в новых условиях мы побеседуем с 

Представителем Правления Национального депозитария 

Украины Сергеем Румпой. Детальніше дивитись за 

посиланням 

www.aeaep.com.ua  

http://aeaep.com.ua
http://aeaep.com.ua/s-pomoshh-yu-ipo-tsena-aktsy-j-twitter-utroy-las/
http://aeaep.com.ua/s-pomoshh-yu-ipo-tsena-aktsy-j-twitter-utroy-las/
http://aeaep.com.ua/s-pomoshh-yu-ipo-tsena-aktsy-j-twitter-utroy-las/
http://aeaep.com.ua/ob-em-torgov-na-by-rzhe-perspekty-va-vy-ros-vdvoe/
http://aeaep.com.ua/ob-em-torgov-na-by-rzhe-perspekty-va-vy-ros-vdvoe/
http://aeaep.com.ua/nelyuby-my-e-analy-ty-kamy-aktsy-y-okazaly-s-samy-my-pry-by-l-ny-my-markwetwatch/
http://aeaep.com.ua/nelyuby-my-e-analy-ty-kamy-aktsy-y-okazaly-s-samy-my-pry-by-l-ny-my-markwetwatch/
http://aeaep.com.ua/nelyuby-my-e-analy-ty-kamy-aktsy-y-okazaly-s-samy-my-pry-by-l-ny-my-markwetwatch/
http://aeaep.com.ua/lyubaya-reforma-trebuet-adaptatsy-y-sergej-rumpa/
http://aeaep.com.ua/lyubaya-reforma-trebuet-adaptatsy-y-sergej-rumpa/
http://aeaep.com.ua/lyubaya-reforma-trebuet-adaptatsy-y-sergej-rumpa/
http://www.aeaep.com.ua/


Асоціація  «БІРЖОВІ ТА ЕЛЕКТРОННІ МАЙДАНЧИКИ» 

 

НОВИНИ АГРАРНОГО РИНКУ 

Прогноз аграрных экспертов на 2014 год 

Сельхозпроизводители, имея дело с таким трудно 

поддающимся учету фактором, как погода, как правило, 

суеверно относятся к прогнозам. Тем не менее, большинство 

сходятся в том, что рекордных показателей в 2014 году 

отрасли не видать. Мнение от экспертов: Вадима 

Чагаровского (руководителя цельномолочного направления 

Группы компаний «Терра Фуд»); Владимира Макара 

(главы Украинской аграрной ассоциации); Ивана Томича (почетного президента 

Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины), а также Владимира Лапы 

(генерального директора Украинского клуба аграрного бизнеса). Детальніше дивитись за 

посиланням 

 

Повернення ПДВ аграріям – “Це не щось, що впало раптом на ринок” – голова 

Української аграрної асоціації 

Про повернення ПДВ аграріям висловив свою думку - голова 

Української аграрної асоціації Володимир Макар. Не можу 

не відреагувати на статтю Андрія Вишинського “Ще більше 

податків на перемогу Януковичу” щодо податкових змін, які 

чекають на країну у 2014 році. «Щодо зернового ПДВ у мене 

є деякі думки». Детальніше дивитись за посиланням 

 

НОВИНИ РИНКУ ЕНЕРГОНОСІЇВ 

«Нафтогаз» поставит «Укртрансгазу» 3 млрд куб. м газа 

ПАО «Укртрансгаз» заключило соглашение с ОАО НАК 

«Нафтогаз Украины» на поставку в 2014 г. 3 млрд куб. м газа 

в 12,70 млрд грн. Как отмечается, газ заказан для 

обеспечения производственно-технологических и 

собственных нужд по 4,165 тыс. грн или $520 за тыс. куб. м 

без учета сбора в виде целевой надбавки 2% к 

утвержденному тарифу. Детальніше дивитись за 

посиланням 
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ЩОДЕННІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРТНЕРІВ ТА ОГЛЯДИ РИНКІВ ЗА ТИЖДЕНЬ 

 

Щоденний огляд від “КІНТО” Детальніше ознайомитись за цим посиланням 

Тенденции товарных рынков от AGRITEL Детальніше ознайомитись за цим посиланням 

Цены на нефть на мировых биржах от OILNEWS Детальніше ознайомитись за цим 

посиланням 

 

ЩОДЕННІ ЗВІТИ ТА АНАЛІТИКА ЗА ТИЖДЕНЬ 

 

Щоденний огляд від “КІНТО” (pdf.) Детальніше ознайомитись за цим посиланням 

Morning Report ODA-Ukraine (pdf.) Детальніше ознайомитись за цим посиланням 

Звіт CME Group (pdf.) Детальніше ознайомитись за цим посиланням 
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