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	 «Біржа	стала	місцем	боротьби,	як	ніколи	раніше.	Бики	і	ведмеді	
стояли	в	повній	розгубленості	один	проти	одного.	Ведмеді	виявилися	
сильнішими	».	«Нью-Йорк	таймс»,	1886	рік
	 Самі	біржовики	не	схильні	до	лірики	і	пояснюють	символи	більш	
ніж	прозаїчно:	коли	ведмідь	нападає	-	він	піднімає	лапи	вгору	і	туп-
цює	на	місці.	Бик	ж	навпаки	-	виставивши	роги,	чинить	опір	про-
тивнику.
	 Або	так:	ведмідь	б’є	зверху	вниз.	Бик	ж	навпаки	-	піднімає	рога-
ми	знизу	вгору.	Точно	так	реагують	біржові	ведмеді	й	бики	на	зміни	
курсів.

1-ша версія
	 Насправді	 походження	 цих	
біржових	 термінів	 складніше	 і	
курйозні.	І,	звичайно	ж,	їх	історія	
тісно	пов’язана	з	прабабусею	всіх	
бірж	-	англійської.	Цікаво,	що	пер-
ші	біржі	виникли	в	XVII	столітті	в	
лондонських	кав’ярнях,	де	зустрі-
чалися	торговці,	щоб	обговорити	
свою	участь	у	підприємствах.
	 Біржовий	 історик	 Е.Морган	
розповідає	 такий	 цікавий	 факт:	
«І	в	той	час	були	спритники,	що	
намагаються	при	першій	слушній	

нагоді	надути	ближнього,	а	чужо-
го	-	так	і	поготів.	Вони,	сподіва-
ючись	 на	пониження	 курсу,	 про-
давали	 акції,	 яких	 у	 них	 не	 було.	
Про	таких	казали,	що	вони	про-
дають	шкуру	невбитого	ведмедя.	
Ось	і	отримали	вони	не	те	ім’я,	
не	то	прізвисько«Ведмідь».
	 Що	стосується	биків,	То	по-
ходження	 цього	 поняття	 трак-
тується	приблизно	так:	зазвичай	
лондонські	брокери	того	часу	лю-
били	розважатися,	спостерігаю-
чи	за	змаганнями	ведмедів	і	биків,	
які	проводилися	в	центрі	Сіті	на	
Темзі.	 Так	 бик	 став	 природним	
супротивником	ведмедя.

«Бики і Ведмеді» 2-га версія
	 Кажуть,	що	все	пішло	з	Лон-
дона.	На	початку	XVIII	століття	
там	був	популярний	колега	Джо-
натана	 Свіфта	 сатирик	 Джон	
Арбетнот,	який	придумав	в	1712	
році	персонажа	на	ім’я	Джон	Булл	
(Bull	(англ.)	-	«бик»).	Це	був	образ	
типового	англійця	у	вигляді	бика,	
Одягненого	 в	 жилетку,	 циліндр,	
з	тростиною.	Найбільше	Джона	
Булла	дошкуляв	своїми	жартами	
ведмідь.
	 Є	версія	про	існування	якогось	
фейлетону,	 сюжет	 якого	 пере-
носить	читача	в	один	з	лондонсь-
ких	кава-хаусів,	де	брокери	здій-

снювали	 операції	 з	 акціями	 і	 де	
між	героями	-	Биком	и	Ведмедем	
сталося	зіткнення.	Так	зародився	
вдалий	образ,	підхоплений	біржо-
виками	світу.
	 У	1886	році,	на	Уолл-стріт	
з’явилася	 картина,	 що	 зображає	
борються	 ведмедя	та	 бика.	 Тоді	
вперше	 в	 «Нью-Йорк	 Таймс»	
можна	 було	прочитати:	«Біржа	
стала	місцем	боротьби,	як	ніко-
ли	раніше.	Бики	і	ведмеді	стояли	в	
повній	розгубленості	один	проти	
одного.	Ведмеді	виявилися	сильні-
шими	».

	 Біржі	в	різних	країнах	світу	мають	їх	скульптурні	композиції.	
Десь	вони	присутні	разом,	десь	тільки	бик.	Найвідоміші	розташо-
вуються	 в	Нью-Йорку	 (бик	 неподалік	 від	 біржі	 на	 Уолл-стріт),	 у	
Франкфурт-на-Майні	 (бик	 і	 ведмідь)	 і	 в	 будівлі	Шанхайської	 біржі	
(бик).	Вони	символізують	вічну	боротьбу	біржових	гравців,	що	гра-
ють	на	підвищення	або	пониження	вартості	цінних	паперів.	Грають	
на	зростанні	називають	«Биками»,	На	зниження	-«Ведмедями».
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 Біржовий «зоопарк»
	 Ми	вже	багато	разів	використовували	тер-
міни	«Бики»	і	«ведмеді».	Настав	час	розглянути	
весь	біржовий	«зоопарк».	Трейдери	та	інвесто-
ри	діляться	на	4	категорії,	в	залежності	від	 їх	
стратегії	і	тактики	на	фінансових	ринках:
-	Бики;
-	Ведмеді;
-	Свині;
-	Курчата.
	 Ми	розглянемо	кожен	тип	інвесторів.	Ціка-
во,	до	якого	типу	належите	ви	...

Бик	-	купує	інвестор
	 Інвестор	 або	 трейдер	 типу	
Бик	 (англ.	 bull)	 вірить,	 що	 ринок	
буде	в	майбутньому	зростатиме,	і	
в	основному	прагне	купити.
	 Також	 прийнято	 асоціювати	
стан	ринку	з	його	ключовими	грав-
цями.	Наприклад,	на	бичачому	ринку	
все	йде	в	гору.	У	бичачому	стан	рин-
ку	 економіка	 зростає,	 зменшуєть-
ся	безробіття,	ВВП	набирає	ходу,	 і	
акції	теж	ростуть.	Бикам	набага-
то	легше	вибирати	акції,	в	які	вкла-
дати,	так	як,	по	 суті,	практично	
всі	 піднімається	 в	 ціні.	Але	тільки	
треба	 пам’ятати,	 що	 вічного	 ро-
сту	 не	 буває,	 і	що,	 врешті-решт,	
буде	спад	(знав	би	коли,	жив	би	в	Сочі	
або	на	Балі).	Бикам	треба	бути	обе-
режними,	так	як	ринок	може	пере-
насититься	 і	 акції	 стануть	пере-
оціненими.	У	такому	випадку,	 спад	
неминучий.	З	бичачого	ринку	треба	
вміти	вчасно	вийти.
 

Ведмідь	-	продає	інве-
стор

	 Ведмедями	(англ.	bears)	назива-
ються	такі	 інвестори	 (трейдери),	
які	очікують	рецесії	і	падіння	ринку.	
Ведмеді	прагнуть	продати.
	 На	 ведмежих	 ринках	 все	 про-
тилежно:	безробіття	зростає,	ВВП	
знижується,	і	ціна	на	акції	теж.	На	
ведмежому	ринку	важко	знайти	ак-
цію,	 в	 яку	 можна	 вигідно	 вкласти.	
Але	це	не	означає,	що	ведмедізавжди	
в	 програші:	 є	 спеціальні	 техніки,	
стратегії	і	торгові	алгоритми,	які	
дозволяють	забирати	значний	при-
буток	на	падаючих	фінансових	рин-
ках	 і	акціях.	До	речі,	самі	аси	Уолл	
Стріт,	 часто	 поповнюють	 своє	
багатство	 саме	 під	 час	 ведмежо-
го	стану	ринку.	Можна,	наприклад,	
використовувати	техніку	короткої	
продажу	(зайняти	акцій,	продати	їх	
дорого,	потім	купити	дешево	і	по-
вернути	 борг),	 або	 почекати	 коли	
ведмежа	тенденція	 підійде	 до	 кінця	
(а	це	обов’язково	колись	станеться)	

 Курча	-	боягузливий	
(занадто	пильний)	інве-

стор
 

Курчата	 (англ.	 chickens)	 -	Символ	
нерішучості	і	боягузтва	в	англомов-
ному	світі	(з	якого,	власне,	і	йдуть	
всі	 фінансові	 терміни).	 Курчата	
бояться	втратити	все!	Вони	дуже	
пильнують!	Вони	настільки	пильні,	
що	дуже	рідко	вкладають.	Тобто	їх	
страх	втрати	настільки	великий,	
що	вони,	як	премудрі	піскар,	бояться	
вийти	в	ринок.	Від	частини	їх	мож-
на	зрозуміти:	краще	спати	спокій-
но,	ніж	увійти	в	ринок	 і	мучитися	
від	страху,	не	спати,	і	витрачати	
здоров’я.	 Але	 всьому	 є	 межа:	 адже	
неможливо	обіграти	фінансовий	ри-
нок,	не	торгуючи	на	ньому!

 Свиня	-	безстрашний	
інвестор

	 В	 англійській	мові	 є	 приказка:	
жадібний,	 як	 свиня	 (англ.	 as	 greedy	
as	a	pig).	Звідси	і	походить	назва	для	
таких	 інвесторів.	Свині	 (англ.	pigs)	
не	бояться	ризикувати,	і	це	відсут-
ність	страху	переступає	всі	мис-
лимі	 і	немислимі	норми.	У	гонитві	
за	божевільною	прибутком,	свині	не	
замислюються	про	те,	у	що	вкла-
дають.	Вони	дуже	нетерплячі,	емо-
ційні	і	жадібні	товариші.	Як	правило,	
свиням	дуже	важко	обіграти	ринок,	
і	найчастіше	вони	залишаються	ні	з	
чим	через	свою	безвідповідальність.	
Професійні	гравці	фінансових	ринків	
люблять	свиней,	тому,	в	силу	ан-
тагоністичної	 природи	 фінансо-
вих	ринків	(Хтось	виграв,	значить,	
хтось	 інший	 програв),	 саме	 свині	
платять	за	прибуток.
 

	 Таким	чином,	виходить,	що	всі	гравці	фінансових	ринків	робитися	на	
4	типу,	а	весь	ринок	це	свого	роду	фінансовий	зоопарк	(або	ферма).	Ну,	
так	до	якого	типу	інвесторів	належите	ви?
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	 Как	 странно	 или	 необычно	 это	 бы	 не	 звучало,	 но	 биржа	
имеет	связь	и	с	искусством.	Всегда	одним	из	самых	популяр-
ных	видов	искусства,	и	это	характерно	прослеживается	во	все	
времена	существования	человека,	были	картины.	Уже	в	19	веке,	
в	таком	тонком	деле	как	писание	картин	начали	появляться	
темы,	связаны	с	биржей.	Мы	рассмотрим	самые	интересные	с	
них.
	 Например,	 картина	французского	живописца	 Эдгар	Дега	
«Хлопковая	биржа	в	Новом	Орлеане».	Картина	была	написа-
на	во	время	поездки	к	своим	родственникам	в	Новый	Орлеан	в	
1873	году.	Сюжет,	выбранный	им	для	своего	полотна,	-	де-
ловая	контора.	В	целом	картина	представляет	собой	живую	
зарисовку	повседневной	жизни	работников,	а	точнее	картиной	
он	показывает		работу	конторы	подобной	современной	бирже.
	 В	то	 время	 основой	 процветания	 города	 была	торговля	
хлопком,	отсюда	возникло	название	произведения.

«Биржа в исскустве» 	 Также,	интересными	для	нас	есть	изображения	зданий	бир-
жи.	Уже	в	19	веке	художники	писали	их	на	своих	картинах.	И	
хотя	это	делалось	с	целью	показа	красоты	города,	но	уже	сей-
час	это	дает	нам	возможность	представить	себе	это	соору-
жение.	Например,	картины	Ф.Я.	Алексеева	и	Самсона	Суханова	
«Вид	на	Биржу	и	Адмиралтейство	от	Петропавловской	кре-
пости»	.

	 Изображение	биржи	в	своих	картинах	популярно	и	в	наше	
время.	Так	художник-импрессионист	Лерой	Неймвн,	который	
не	раз	был	официальным	художником	олимпиад	и	множества	
других	спортивных	мероприятий,	не	обошел	стороной	тему	
фондовой	биржи.	В	его	картине	«The	Stock	Exchange,	London»		
мы	можем	увидеть	что	происходит	на	Лондонской	фондовой	
бирже.
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	 «Жизнь	 без	риска,	 всё	равно	 что	еда	 без	
перца»

Дмитрук	Максим	,	КНЭУ

	 Ваше	 обдуманное	 решение	 всегда	 весомее	
скоропостижных	решений	большинства.	Тор-
гуя	на	бирже	полагайтесь	на	свою	интуицию,	
логику	и	ум	-	они	помогут	вам	остаться	в	
«плюсе».

Лось	Валерия,	КНЭУ
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 Бывает,	что	трей-
деры	путают	клавиши,	
совершая	 сделки.	 Или	
путают	графы	в	заявке	
—	вместо	цены	указы-
вают	объем,	а	вместо	
объема	—	цену.	Иногда	
такие	 ошибки	 приво-
дят	к	убыткам	в	сот-
ни	миллионов	долларов,	
а	иногда	 даже	к	 обвалу	
рынка.	 На	 Западе	 та-
кие	ошибки	иногда	сто-
ят	карьеры,	как	в	слу-
чае	 с	 главой	 Токийской	
фондовой	биржи.	Прои-
зошло	это	когда	трей-
дера	японской	компании	
Mizuho	Securities	попро-
сили	продать	одну	ак-
цию	компании	J-Com	по	

цене	610	тыс.	иен.	Вме-
сто	 этого	 он	 разме-
стил	заказ	на	продажу	
610	тыс.	акций	по	цене	
одна	иена.	Хотя	ошибку	
сразу	же	заметили,	си-
стема	не	захотела	ре-
агировать	 на	 отмену	
сделки.	В	итоге	убыток	
Mizuho	 Securities	 со-
ставил	около	$341	млн.	
Более	того,	эта	сделка	
привела	 к	 тому,	 что	
основной	 японскийбир-
жевой	индекс	Nikkei	об-
валился	на	301	пункт.	
Скандал	 привел	 к	 от-
ставке	 руководства	
биржи,	судебным	искам	
и	 пересмотру	 правил	
торгов.

Семенец	Владислав,	КНЭУ
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	 	 «Главные	 составляющие	 успеха	
трейдера:	уверенность,	широкий	круго-
зор	и	умение	держать	удачу	в	руках»

Загорулько	Андрей,	КНЭУ
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	 «Вообще,	 трейдинг	 -	 увлекательнейшее	 и	
приятное	занятие.	Главное	-	правильно	подо-
брать	антидепрессанты»

Сорокина	Евгения,	КНЭУ
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	 «Главное	в	любой	плохой	ситуации	-	под-
черкивать	 нечто	 хорошее.	 Не	 сдавайтесь,	
встречайте	все	свои	проблемы	с	улыбкой	и	вы	
обязательно	добьетесь	успеха»

Черний	Олег,	КНЭУ

15

	 «Один	из	принципов	успешной	торговли	-	
не	проводить	беспорядочных	сделок»

Савлук	Ярослав,	КНЭУ
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17

	 «Раньше	я	ходил	
пешком	по	району,	а	
теперь	-	на	машине!»	
	 Биржа	-	это	про-
сто	даже	для	типочков!

16

	 «Не	бійтесь	помилятись	-	бійтесь	по-
вторювати	помилки»

Борщевський	Вадим,	КНЭУ

	 «Сыграл	 на	 бирже	 -	
теперь	 живу	 шоколад-
но»

Поляновский	Евгений,	КНЭУ



Дева
Финансовое	положение	стабильно	и	не	вызывает	ника-
ких	опасений.	Только	не	стоит	приобретать	дорогих	и	
ненужных	вещей,	которые	окажутся	практически	сразу	
невостребованными.	В	среду	вероятны	денежные	посту-
пления,	правда,	они	могут	быстро	улетучиться.
Весы
В	первые	дни	недели	возможны	новые	денежные	постуВ	
понедельник	или	во	вторник	вероятны	долгожданные	
денежные	поступления,	которые	значительно	стаби-
лизируют	ваш	бюджет.	Не	отказывайтесь	от	допол-
нительных	заработков,	они	будут	оплачены	на	очень	
хорошем	уровне.	На	субботу	не	стоит	планировать	
что-либо	серьезное,	лучше	просто	отдохнуть.
Скорпион
На	этой	неделе	у	Скорпионов	возможны	некоторые	финан-
совые	проблемы	и	ограничения.	Удачными	днями	станут	
среда	и	суббота.	В	пятницу	будьте	осторожны,	берегите	
свой	кошелек.	В	воскресенье	окажутся	удачными	покупки	и	
приобретения.
Стрелец
Поступайте	обдуманно	и	последовательно.	Ваши	уси-
лия	будут	вознаграждены,	хотя	пройти	через	испытания	
все-таки	придется.	Неделя	может	обернуться	сменой	
места	работы.	Поступления	денег	следует	ожидать	в	
конце	недели.	
Козерог
Во	вторник,	лучше	не	заниматься	серьезными	финансо-
во-материальными	вопросами,	так	как	высок	риск	эле-
ментарного	обмана	или	мошенничества.	В	четверг	вы	
можете	забыть	что-то	важное,	не	поле.	В	середине	неде-
ли	вероятны	новые	денежные	поступления.
Водолей
В	первой	половине	недели	возможны	денежные	поступле-
Есть	вероятность	найти	тайный	источник	дохода,	он	
может	быть	кратковременным,	но	достаточный,	чтобы	
покрыть	ваши	срочные	нужды.	Четверг	-	самый	опасный	
день	недели,	возможны	финансовые	потери.
Рыбы
В	понедельник	не	рекомендуется	давать	деньги	в	долг.
Четверг	окажется	благоприятен	для	подписания	догово-
ров	и	соглашений,	желательно	не	упускать	самых	мелких	
деталей. 19
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Овен
На	этой	неделе	не	стоит	давать	денег	в	долг	никому,	и	
тем	 более	 их	 занимать	 у	 кого-либо.	 В	 среду	 окажутся	
удачными	покупки	для	дома.	В	четверг	желательно	не	пла-
нировать	ничего	серьезного.	В	субботу	возможны	новые	де-
нежные	поступления,	которые	стабилизируют	ваше	ма-
териальное	положение.
Телец
На	этой	неделе	ваше	желание	работать	обещает	прине-
сти	финансовый	успех	и	стабильность.	Однако	полученные	
дивиденды	нежелательно	тратить	по	пустякам,	т.к.	это	
может	омрачить	ваше	настроение	быстрым	разочарова-
нием.
Близнецы
Основная	задача	этой	недели	-	это	успешное	решение	
финансовых	проблем.	Вы	с	ними	блестяще	справитесь,	
если	сумеете	победить	собственную	лень.	В	понедельник	
вероятны	новые	денежные	поступления.	В	субботу	же-
лательно	не	принимать	сомнительные	предложения	от	
малознакомых	партнеров.
Рак
На	этой	неделе	вероятны	незапланированные	траты,	ко-
торые	значительно	подорвут	вашу	финансовую	стабиль-
ность.	Поэтому,	 если	 в	 субботу	поступит	неожиданное	
предложение	подработать,	не	отказывайтесь,	эти	деньги	
вам	понадобятся.
Лев
Во	 вторник	 и	 среду	 вам	 стоит	 изрядно	 потрудиться,	
чтобы	 удержаться	 на	 плаву.	 Вам	 придется	 ограничить	
свои	затраты,	оставляя	только	самые	необходимые.	По-
старайтесь	не	занимать	денег,	даже	на	продолжительные	
сроки.
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