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Трейдер, хто це? 
 

 своєму есе мені хотілося б розповісти Вам про 
трейдерство як професію. Я прочитала безліч есе 
цього конкурсу, в яких розповідалося про різні 

стратегії торгівлі трейдера, про поведінку трейдера, хто 
становиться трейдером, чоловіки чи жінки, як стати успішним і 
мене зацікавила дана професія.   

Я студентка 3 курсу,  мені скоро доведеться обирати 
майбутню професію і я зацікавилася саме трейдерством, 
прочитавши безліч інформації і побувавши на конференції "Зроби 
кар'єру трейдера" я вирішила замислитися і розглянути цю 
діяльність, тому зараз хочеться розповісти про суть даної професії, 
перспективи і недоліки, а також наскільки вона є  прибутковою.  

Отже, для початку хотілося б сказати, що трейдер – це 
торговець цінними паперами: акціями, облігаціями, ф'ючерсами. 
Суть роботи - купити дешевше і продати дорожче, збільшивши 
капітал, свій власний або клієнта. Все просто. На перший погляд. 
Але щоб грамотно зіграти на підвищенні або зниженні цін на біржі, 
потрібно розбиратися в тонкощах фондового ринку, графіках, 
котируванні, аналізувати й прогнозувати ситуацію, оперативно 
реагувати на зміни курсів акцій, облігацій ... І одночасно тримати в 
голові десятки угод. Тому все не так просто як нам здається….. 

Для себе я виділила наступні переваги трейдерства: 

• Немає межі для зростання доходів.  

• Стрімка кар'єра.  

• Самі трейдери вважають свою роботу творчою - в ній 
немає ніякої рутини: вивчення ринку, прийняття рішення, аналіз 
власних результатів.          
 Немає ідеальної роботи, кожна професія має як переваги так і 
недоліки. Якими недоліками володіє професія трейдера? 
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Суми операцій величезні, тягар відповідальності великий. 
Для багатьох "гравців" трейдинг - не робота, а спосіб життя. 24 
години на добу вони аналізують ринок. Часу на що-небудь інше 
просто не залишається. Курси акцій, графіки, котирування сняться 
ночами. 

Якими якостями повинен володіти трейдер ? 

-       Оперативність,  

- Чудова інтуїція,  

-  Холоднокровність,  

-  Організаторські здібності,  

-  Відповідальність. 

А тепер питання яке цікавить всіх: «Яка ж зарплата і 
перспективи професії трейдера?» 

Зазвичай кар'єра в цій сфері складається стрімко. Молоді 
фахівці, приходячи в компанію, змінюють місце роботи вже через 
рік-півтора з підвищенням зарплати або просуванням по службі, 
або з тим і іншим одночасно. У інвестиційних компаніях і банках 
рядові трейдери прагнуть дорости до керівника відділу або 
провідного трейдера. Ця посада сама по собі топова, оскільки 
професіонал може заробляти навіть більше, ніж його керівники. 
При бажанні можна піти далі - очолити інвестиційний департамент 
або департамент торговельних операцій .    Отже, 
я вважаю, що трейдер – це дуже цікава професія, яка притягує до 
себе увагу. Дуже вдячна урокам менеджмету, що познайомив мене 
з нею. Незнаю, чи я вас зацікавила і як складеться у мене майбутнє, 
але на даний момент я хочу бути трейдером. 

На кінець, хотілося б додати:       
 Щоб з вас вийшов чудовий Трейдер, потрібно володіти 
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теоретичним і практичними знаннями а головне – уміти гармонійно 
їх об'єднувати в процесі роботи.        
     Також пам'ятайте – успішний Трейдер не 
може собі дозволити допустити помилку в роботі. Тим більше, 
якщо ви налаштовані на успішну кар'єру. Адже підвищують тільки 
кваліфікованих фахівців.    Якщо ж ви вже вирішили, що 
Трейдер – це ваша майбутня професія, але ще не знаєте, як стати 
трейдером, перегляньте пропозиції українських вузів і учбових 
центрів по підготовці фахівців цієї сфери. 

Недавня Вікторія Русланівна, студентка 
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 3 курс 

e-mail: nedavnya1993@mail.ru 
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Осознанный трейдинг и не только 

ейчас, зайдя в интернет, можно обучиться чему угодно 
– бизнесу, продажам, маркетингу, владению собой, 
владению техникой вышивания крестиком и … 

конечно же трейдингу.         
 Свои учебные центры есть у крупных брокеров, которые 
обучают бесплатно или за деньги торговать на бирже, при этом, не 
забывая о том, что нужно максимально отрекламировать 
собственные услуги. Есть раскрученные гуру, которым люди 
готовы отдавать деньги за громкое имя. Есть те, кто обещают 
подарить «грааль» за скромное вознаграждение.   
 Как же выбирают обучающие программы? Часто ищут курсы, 
которые стоят минимальных денег или же вообще бесплатные, при 
этом человек разумный готов к тому, что «за бесплатно» ему все 
равно что-то продадут. Иногда действуют по велению сердца, а 
скорее всего под воздействием моды на того или иного 
преподавателя.          
 Но если задуматься о том, что именно вы хотите от 
трейдинга? Ответ для каждого очевиден – да, вы хотите денег, 
прибыли, успешной торговли. И тут самым эффективным, но для 
многих не таким очевидным, подходом является принятие 
ОСОЗНАННОГО решения. 

На чем основывается данное решение? 

Все очень просто. Надо понять, какие именно знания и умения Вам 
нужны, чтобы начать торговать «в плюсе». Какие цели и задачи 
стоят перед Вами, чего не хватает сейчас для достижения успеха.  
 Что касается «грааля» за недорого, тут человек, который 
подошел к выбору осознанно, должен понимать одно – его НЕ 
существует. То есть даже если он есть, то никто в здравом рассудке 

С 
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не готов им делиться даже за очень нескромное вознаграждение. 
Это все равно, что прийти в офис конкурентов и за печеньки 
продать все секреты своего бизнеса. 

Для ответа на вопрос «Как стать трейдером?»рассмотрим, 
что нужно, чтобы им стать. 

1. Знания           
 Для того чтобы выходить на рынок  потребуется целый багаж 
знаний. Это тот теоретический пласт, без которого бесполезно 
выходить на биржу. Для того чтобы понять, как зарабатывать на 
бирже и сколько на ней можно заработать, в следует разобраться, 
как она функционирует и как работает сам рынок, изучить массу 
теорий, стратегий, технических характеристик. 

2. Умения          
 Ни один трейдер не может называться таковым, если он, имея 
в голове энциклопедию по трейдингу, не способен при этом 
торговать. Научиться этому только по книгам вы не сможете. Если 
хотите стать трейдером, то нужно начать торговать самому. Даже 
если вы прочли десятки книг , вам может показаться, что вы не 
знаете об этом ничего. И в самом начале, возможно, вы будете 
теряться среди цифр и графиков.       
  Сохранять спокойствие, когда вас окружают опытные 
трейдеры, излучающие уверенность и порой подавляющие своим 
авторитетом, будет достаточно сложно. Но начните торговать, 
обретать необходимый опыт, проявите упорство, и тогда вам 
откроется следующая ступень  – успешный трейдинг. 

Карабанової Ольги Вячеславівни, 

 3 курс, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 6506, 

olenkakarab@mail.ru 

Оцінити 

http://investor.ux.ua/ru/m/501/16314/20121026-osoznannyy-treyding-inetolko.aspx?year=2012
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Скальпінг, як спосіб життя 

собливості торгівлі на будь якій біржі є знання 
основнох її елементів та вибір стратегії за якою 
працюватимеш. Головним тут  саме усвідомлення 

того що саме ти можеш зробити і чим пожертвувати. Адже один 
вид торгівлі забезпечить високим рівнем прибутку , а інший дасть 
змогу спати вночі спокійно, перший подарує відчуття постійного 
драйву і захоплення а інший відносно спокійні врівноважені емоції. 
Кожен обирає для себе те чого не вистачає саме йому. 

Коли я почала вивчати курс менеджменту, нас запросили на 
зустріч з представником трейдингової компанії A_lab, який зробив 
нам екскурс в цю професію. Спочатку він описав нам типового 
трейдера, якого вони бажали б бачити в своїй компанії, а потім, 
пояснив нам основні стратегії торгівлі, щоб ми змогли 
орієнтуватися чим саме вони займаються. Основну увагу 
приділивши такому виду стратегії як скальпінг.Однією з 
найважливіших особливостей цієї стратегії є те, що всі операції 
потрібно здійснити за якомога коротший час, протягом однієї 
торгової сесії, яка триває з 10 ранку до п ятої сорок п ять вечора. А 
це не так вже й багато часу якщо врахувати обідню перерву, час для 
пошуку та обробки інформації та уважне вивчення всіх умов на 
яких ви купуєте ту чи іншу акцію. 

Трейдери-скальпери вражають своєю активністю, 
дисциплінованістю і пунктуальністю, ажде вони завжди приходять 
за пів години до відкриття сесії щоб продивитись біржові новини і 
спланувати свій день. Ці люди завжди в курсі всіх подій, їм щодня 
потрібно передивитись економічні зміни на всіх рівнях економіки, 
так як ринок завжди є динамічним і зміни в одній сфері ланцюжком 
тягнуть за собою зміни в усіх інших. Але важливим є ще й не 
перевантажити себе цією інформацією, вміти обирати те що дійсно 
потрібно для прийняття рішень, адже робочий день може 

О 
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перетворитися на суцільний пошук інформації, а як всім відомо час 
це гроші. 

 Оскільки в них немає відкритих позицій з минулих днів то 
вони мають змогу самі обирати собі графік роботи, що дає їм 
відчуття певної свободи, а також допомогає не перевантажувати 
свою нервову всистему, і так як ця робота дійсно достатньо 
напружена, то відпочинок є обов язковим. Активніше них торгують 
хіба що роботи, але навряд програми зможуть замінити людей в 
усьому, адже весь час відбуваються зміни і можливість 
нестандартних ситуацій є дуже великою, тому людина швидше 
може реагувати на такі ситуації. 

 Скальпери заробляють найбільші відсотки і можуть 
блискавично швидко збільшувати свій рахунок, частіше всього 
ними є приватні трейдери, які працюють або за власний кошт або ж 
за кошти приватних трейдингових компаній. В них є варіанти 
торгівлі або через інтернет або ж в ділінговому центрі де можна 
поспілкуватись зі своїми колегами, обмінюватись досвідом, 
дізнатися про щось нове і корисне. 

  Але найкращим вчителем звісно ж є досвід, і саме за цим 
досвідом юні студенти можуть звернутися до щорічного конкурсу 
приватних інвесторів який проводить Українська біржа. Це реальна 
можливість спробувати власні сили і з ясувати для себе 
можливості. Також додатковим стимулом звісно ж призи які 
пропонуються умовами конкурсу. Будемо сподіватись що наші 
зусилля принесуть результати. 

Карімової Єлизавети Ігорівни, 

КНЕУ ім В гетьмана,6506,3 курс,  

 

Оцінити 

http://investor.ux.ua/ru/m/501/16231/20121024-ese-skalpng-yaksposb-zhittya.aspx?year=2012
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Арбітраж як спосіб вирішення спорів 
 

 своєму есе я б хотіла розповісти про такий вид 
трейдингової діяльності як арбітраж. Арбітраж 
базується на використанні різниці цін на один продукт 

різними торговими майданчиками.      
 Про арбітраж звичайно можна багато чого казати, але все 
сказано його практичним значенням, як способу вирішення спорів 
на різних торгових майданчиках.      
 На сьогодні арбітраж є дуже розповсюдженим видом 
трейдингу, оскільки ціни на торгових майданчиках Києва 
відрізняються. Звичайно вони відрізняються на невелику суму, 
тому арбітражер який на цьому зіграє зможе мати невеликий, але 
зате без ризиковий дохід.        
 Ну наприклад, ціни на акцію компанії на одному торговому 
майданчику будуть по три гривні за акцію, а на другому по п’ять. 
Звичайно, що кожен захоче купити акції по три гривні, продати по 
п’ять, а на різниці як то кажуть «зіграти». Але, якщо так зробить 
певна кількість людей, то тенденція стане помітною і як наслідок  з 
великою ймовірністю ціни на акції даної фірми будуть 
відкориговані під впливом попиту на них та їх пропозиції на ринку 
для збалансування цін на різних торгових майданчиках.  
 Особисто мене арбітраж приваблює великими можливостями 
та відносно малими ризиками, адже на торгових майданчиках 
України існує багато можливостей зіграти на різницях цін, оскільки 
у нас відносно менше людей які слідкують за цим та цим 
займаються ніж наприклад на Заході де дуже багато арбітражерів і 
тому можливостей помітити можливість першим скорочується у 
декілька разів.          
 Щодо арбітражу власне на фондовому ринку, то грають на 
ньому в основному такі цінні папери як акції, ф’ючерси, облігації 
та опціони. 

У 
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Ну, власне акція є цінним папером , що являє собою власність  
на частку у створеному акціонерному товаристві та приносить 
своєму власникові прибуток у вигляді дивідендів. Щодо ф’ючерсів 
то якщо говорити в двох словах то його можна визначити як 
контракт на покупку або продаж певних фінансових інструментів. 
Облігації засвідчують обов’язок їх власників сплачувати певну 
суму у вигляді фіксованого відсотка. До речі, якщо заглибитися то 
можна сказати, що облігація є інструментом покриття державного 
боргу.            
 Щодо опціону, то особисто я не зовсім точно можу своїми 
словами передати, що він визначає, але якщо поглянути наукове 
визначення то можна сказати, що опціон це документ, який надає 
право продати або придбати акцію на певний час і за певною ціною, 
але його особливістю є те, що покупець може у будь-який момент 
відмовитися від покупки опціону.       
 Як на мене то найкращими є акції, оскільки вони є найбільш 
поширеними цінними паперами.       
 Отже, на мою думку, арбітраж є одним з найменш 
ризикованих видів трейдингу. Водночас він є і найбільш цікавим, 
оскільки дає змогу спостерігати за ситуацією на ринку , за 
поведінкою різних суб’єктів ринкових відносин та порівнювати 
рівень цін на один і той самий товар у різних торгових 
майданчиках.           
 Особисто я сподіваюся, що у майбутньому в мене буде 
можливість зайнятися арбітражем та спробувати свою удачу. 

Шемчук Марина Юріївна, 

 ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 

 студентка 3 курсу 

Оцінити 

http://investor.ux.ua/ru/m/501/16266/20121025-ese-arbtrazh-yak-sposb-virshennya.aspx?year=2012
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Это все слухи! 

оё близкое знакомство с биржей произошло 
относительно недавно — на занятиях 
по менеджменту. Конечно до этого у меня были 

поверхностные представления о бирже, черпаемые из фильмов 
таких как Уолл Стрит, Область Тьмы и прочие. Я предполагала, что 
торговать на ней довольно таки просто — думала что там делать, 
всего лишь решить купить акции или продать — это каждый 
сможет, но с тех пор как у меня появился такой предмет как 
менеджмент, я поняла как же я ошибалась) — ведь все совсем 
наоборот. Я поняла, что для правильной оценки на фондовом рынке 
нужно не просто везение или интуиция, а точный математический 
анализ данных который дает возможность спрогнозировать 
изменение цены на акции и как последствие принять правильное 
решение о их купле/продаже.  Но писать, все же, я буду 
о более простом, но важном, факторе и общественном явлении 
как слухи). Почему важный? Все просто — людям свойственно 
поддаваться влиянию, каким бы оно ни было. Таким же влиянием 
и являются слухи. Сказали Васе: не покупай пирожное — 
не вкусное, он и не купил). Также обстоят дела и на фондовом 
рынке: информация, какой либо компании или трейдера, или же 
аналитика может повлиять на снижение/повышения уровня 
котирования ценных бумаг.  Я приведу пример связанный 
с недавними событиями на бирже. Дело пойдет о всем известной 
компании Apple и о недавно выпущенной ею новых моделей 
гаджетов IPhone, iPod Touch/iPod Nano. Конечно, людям, которые 
интересуются делами на международной бирже в частности 
на американской и так в курсе, но для не посвященных хочу 
немного разъяснить ситуацию. Дело в том, что за неделю 
до выпуска IPhone 5, а это 5 октября этого года, акции компании 
побили очередной стоимостный рекорд. Можно сказать, как 
отметил это авторитетный журналист и автор блога Apple 2.0 на 

М 
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Fortune, Филип Элмер- ДеВитт, что акции Apple всегда следуют 
по циклу «вслед за слухом, продаем новости», в котором стоимость 
компании растёт при появлении слухов и падает при выходе 
продукта в продажу. Эту картину можно наблюдать 
на сегодняшний день.  Такого рода слухи влияют не только 
на цену акции самой компании, но соответственно на акции 
конкурентов. Вот, к примеру: в последнее время в Америке 
пользуются огромной популярностью сервисы, предлагающие 
легальный стриминг (скачивание) музыки, такие как Spotify, 
Pandora, Rdio. Появление Spotify в США было принято с большим 
энтузиазмом, и сервис значительно расширил базу своих 
пользователей. Многие предсказывали, что популярность сервисов, 
работающих по подписке, нанесет серьезный удар по продавцам 
музыки, например, магазину iTunes. Но в сентябре пролетел слух 
о том, что компания Apple ведет подготовку к запуску 
собственного сервиса стриминга музыки и ведет переговоры 
c лидерами музыкальной индустрии, вследствии чего акции Pandora 
разом рухнули на 18%. 

Но нельзя путать слухи с инсайдерской информацией! 

«Инсайдерская информация» — необнародованная информация 
об эмитенте, его ценных бумагах и производных (деривативах), 
которые обращаются на фондовой бирже, или сделках по ним, 
в случае, если обнародование такой информации может 
существенно повлиять на стоимость ценных бумаг и производных 
(деривативов). (Ст. 44 Закона N 3306-VI от 22.04.2011)  
 И как всегда есть те, кто хочет нажиться за счет этой самой 
информации. В развитых странах за манипуляции с ценными 
бумагами предусмотрена уголовная ответственность. У нас же 
в стране, до введения запрета на использование инсайдерской 
информации, вступившего в силу 25 мая 2011 года (Закон N3306-VI 
от 22.04.2011 г.), ее (уголовной ответственности) за это попросту 
не было. Это можно объяснить тем, что у нас в Украине фондовый 
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рынок в данный момент находится в состоянии зародыша. 
В сравнении с другими странами у нас маленькое количество бирж 
и такое же маленькое количество торгуемых ценных бумаг.  
 Ярким примером распространения ложной информации 
на нашем рынке можно назвать историю, связанную 
с «Укрнафтой». Дело в том, что в СМИ были распущены слухи 
о том, что готовится собрание акционеров компании, на котором 
якобы собирались принять решение о выплате дивидендов. 
Доверчивые инвесткомпании повелись и купили акции 
«Укрнафты». Впоследствии оказалось, что информация 
о дивидендах — ложная и наивные покупатели понесли убытки, 
поскольку акции упали в цене. Этот случай остался б 
незамеченным, если бы НКЦБФР (Национальная комиссия 
по ценным бумагам и фондовому рынку) не обратила внимания 
на такого рода шалости. К сожалению, наказать виновных 
в истории с акциями «Укрнафты», не смотря на все усилия, 
НКЦБФР не удалось.        
 После ряда подобных случаев, НКЦБФР всерьез взялась 
за продвижения подобных законов и дополнений/поправок 
к другим. К сожалению, даже после всех нововведений нечестным 
игрокам удаётся найти лазейку в законе и улизнуть 
от ответственности.       
 В заключение дам вам пару советов:    
 Не верьте всем слухам. Когда принимаете решение лучше 
лично проверить всю информацию, чем потерпеть впоследствии 
необдуманного решения убытки; 
Если вы серьёзно решили заняться трейдингом, я посоветую вам 
сначала прочитать законодательство о нем, а то мало ли); 
Поступайте честно и учитесь на ошибках других). 

Кругляк А.И.  

студентка КНЭУ им. В. Гетьмана 

Оцінити 
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Психологічні страхи 
 

нформаційні та рекламні компанії дуже 
нав'язливо зазивають всіх громадян швидко 
розбагатіти, граючи на різниці курсів на 

українському  валютному і фондовому ринку. Всіх клієнтів 
приваблює простота заробітку і нові фінансові можливості. Багато 
компаній вдобавок пропонують ще й безкоштовне навчання 
інтернет-трейдингу і біржової торгівлі. Але будь-який професійний 
трейдер скаже Вам, що успішно торгувати на біржі і грамотно 
управляти своїми активами не так вже просто і що це під силу 
далеко не кожному. Тому не поспішайте розбагатіти, моя вам 
порада! 
     Задавшись питанням  питанням: «А хто є  головними ворогами  
трейдера? з психологічної точки зору?» можна сказати,що страх, 
жадібність та  зайвий азарт. Можна сказати , що вони  набагато 
більше шкодять трейдеру, ніж неправильний аналіз трендів, 
недолік грошей на торговому рахунку, брак досвіду роботи на 
біржі, невпевненість у своїх силах, відсутність чіткого торгового 
плану, неправильне трактування біржових сигналів і абсолютне 
нерозуміння всіх технічних індикаторів. 
     Але як побороти страх - цей «корінь зла»? Як позбавитися від 
нього? - Спочатку потрібно зрозуміти, чого ми боїмося? А ми всі 
боїмося втратити. І нам потрібно мати універсальні ліки від цієї 
«хвороби». Моє рішення: Розглядайте торгівлю на біржі, як бізнес. 
І якщо у Вас спрацьовує стоп-ордер - сприймайте це не як втрату, а 
як витрати на Ваш бізнес (в будь-якому бізнесі є свої витрати). 
Важливо, щоб Ваші втрати були мінімальними. Навчитися тверезо і 
зважено приймати всі  свої рішення. Ні в якому разі не можна 
допускати царювання емоцій над здоровим глуздом. Будьте 
емоційно стійким трейдером.  Емоції рідко допомагають 
відігратися, найчастіше вони ведуть до подальших, ще більш 
вагомим, втрат. Тому, щоб подолати страх, потрібно 

     І 
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використовувати торгові стратегії, які мінімізують збитки. Тоді 
Вашими доходами стануть прибутки, одержувані від виграшна 
угод. Я не буду зараз заглиблюватися, якими повинні бути 
співвідношення між ризиками і прибутковістю. 
     Друге зло -  це жадібність. «Жадібність  Фрайера  погубить» - і 
не одного (погубила, губить і буде губити)! Щоб не постраждати 
від цього –намагайтеся завжди планувати свій прибуток,а уже при  
досягненні результату -  закривайте угоду.  Не входьте в операції 
лише тому, що є гроші на рахунку і з ними потрібно щось робити -  
для відкриття позиції повинен бути чіткий і вагомий сигнал. І не 
дозволяйте собі рятувати пару центів, коли ціна підходить до мети. 
      І ще - зайвий азарт. Я переконана  в тому, що є заняття, яке 
однозначно приведе  людину до банкрутства - це азартні ігри . 
Найбільшим ворогом трейдера я вважаю його "залученість в 
щоденну азартну гру" під назвою дейтрейдинг.  Якщо Ви гравець, 
то навіщо Вам на фондовий ринок? - Поруч з Вами завжди є казино 
та  інші «здирництва». Ні для кого не секрет, що гравець - це 
найслабкіша ланка в будь-якій системі гри! - Якщо Ви хочете стати 
послідовним трейдером, який збільшити свою прибутковість і 
постійно рухається до наміченої мети, Ви повинні відмовитися від 
гри і стати трейдером-інвестором. І тільки в цьому випадку Ви 
можете розраховувати на фінансовому успіху на фондовому ринку! 
      Тому розглядайте трейдинг , як інтелектуальну роботу - як 
чисто математичний процес з позитивним очікуванням. Так воно і 
буде, якщо Ви будете чітко слідувати правилам своєї торговельної 
системи. Чітко виконуйте  свій  фінансовий  план. Перш ніж 
укладати угоду, визначте співвідношення ризику і прибутковості, а 
потім вперед до дії!  
 

Козярук Дарина Михайлівна ,  
КНЕУ ім. В.Гетьмана, 3 курс 
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Оцінити 
 
 

Трейдер  -  це професія, чи ні? 

 ознайомилась з твердженням  трейдер  на семінарі, 
який проводився на початку навчального року для всіх 
бажаючих. На сам перед хочу зазначити що,  трейдер 

– це біржовий торговець. В його обов’язки входить, торгівля на 
валютному ринку  цінними паперами, такими як,  акції, облігації 
ф’ючерси тощо.     Отже почну з того, що 
побувавши на цьому семінарі, та уважно прослухавши розповіді 
вже достатньо досвідчених в цій нелегкій справі професіоналів,  я 
на мить задумалася, так сказати в мене виникли протиріччя з самою 
собою.  Мені стало не досить зрозуміло,  чи можна вважати що 
трейдер,  це така ж професія? Являється вона такою ж ,  як 
наприклад бухгалтер ,  лікар чи журналіст ?  Особисто для себе я  
на це питання  відповіла: « так може, а чому ні ?» Я б сказала що це 
скоріш професія двадцять першого століття, тому що  в наш час,  та 
з нашим Інтернетом, можливо практично все.  Якщо вже  казати 
більш на професіональному рівні то, з розвитком технологій  
Інтернет  трейдингу, вихід на фінансовий ринок став набагато 
доступніше.  Тим паче бути трейдером вчать практично так само, 
як навчають журналістів  або  бухгалтерів. Що ж  може бути 
поганого в тому, що зараз українці можуть працювати самі на себе? 
Можна навіть   сказати,  що вони матимуть   своєрідний невеликий  
бізнес з продажу та купівлі. Абсолютно нічого!    
   Все ж таки якщо вірити тому,  що  кажуть розумні 
люди, то в даній професії  кар’єра розвивається досить стрімко, і  в 
ній практично немає межі для зростання доходів. Мені здається це 
звучить дуже заманливо, чи не так? Але що ж не буде  принадним 
коли обертається доволі таки велика кількість  грошей) Але ж існує 
реально велика кількість людей, які на фінансовому ринку здобули 

Я 
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собі  ім’я, зробили собі кар’єру та отримують достатній прибуток. 
Отже враховуючи це,  можна сміливо сказати, що це ніякі там не 
казки а все це більше ніж  реально. В завершення хочу доповнити,  
що вважаю цю професію нервовою,  та тією яка на мій погляд 
підійде  більш  холоднокровним,  впевненим в собі  людям, все ж 
таки це великий ризик. Але це вже інша тема.  

Кухар О. В. 

студентка ДВНЗ КНЕУ Ім. В. Гетьмана,  

3 курс, 6506  

Оцінити 
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Хто такий трейдер? 
 

 впевнена, що кожен не раз у житті чув слово «трейдер», 
та не всі мають уявлення про те, хто такий трейдер і чим 
він займається. 

Особисто я вперше стикнулась з цим терміном на третьому курсі 
навчання в КНЕУ на парі з дисципліни менеджмент. І згодом 
захотіла розібратись не лише зі значенням слова «трейдер», а і чим 
живуть трейдери, як проходить їх кожен день, та чим їх життя 
відрізняється від інших життів у сучасному світі. 

Для того, щоб мати уявлення про життя трейдерів, я прочитала 
низку статтей, подивилась велику кількість відео та інтерв’ю самих 
трейдерів і тепер маю певну картину, яку намагатимуся чітко 
відтворити у цьому есе. 

Отже, саме слово «трейдер» походить з англійського «to trade», 
що означає «торгувати». 

Трейдер — це людина, яка торгує на фінансовому ринку 
фінансовими інструментами(валютою, акціями, ф’ючерсами 
і сировиною). Будь-яка людина, що приймає участь у торгівлі 
на фінансових ринках, може називатись трейдером. 

Всі трейдери починають по-різному, але у всіх одна мета — 
заробляти багато грошей. 

Трейдер, як правило, всебічно розвинена особистість з широким 
колом інтересів. Він завжди отримує користь навіть зі збиткових 
угод оскільки постійно працює над собою. Це людина, яка постійно 
вчиться керувати своїми емоціями та почуттями. 

Я вважаю, що типовий трейдер має такий психологічний портрет: 

— він завжди точний, акуратний, продумує кожен крок, але при 
цьому ризиковий; 

— він рахує кожну копійку, та не є скупим; 

Я 



StatJournal 2012 
 

18 
 

— він заробляє мільйони, але кожен день вдосконалюється 
і працює все більше над собою; 

— він звинувачує у своїх невдачах себе, усвідомлюючи їх, 
і не перекладаючи на інших або обставини; 

— він, зустрічаючи нову ідею, не мріє про те, що все збудеться, 
а шукає шлях її здійснення; 

— він — завзятий оптиміст, тому бачить сенс і користь навіть 
у невдачах; 

— він не самовпевнений, а упевнений у собі, і прагне це довести; 

— він проповідує те, що практикує. Його теорії підказані власною 
практикою; 

— він знає, що до успіху потрібно йти і знаходиться в пошуку 
успіху, поки інші чекають, коли успіх до них прийде. 

Як саме стати успішним трейдером? 

Відповідь є такою: у кожного трейдера має бути свій багаж знань, 
які необхідно отримувати. Він є величезним і зупинятися вчитися 
не варто ніколи. 

Вчитися — цікаво, якщо ти вибрав професію і тобі вона 
подобається, то і вчитися ти будеш із задоволенням, дізнаватися 
щось нове — це завжди цікаво. 

Перше, чому необхідно навчитись, це дисципліні. Вона є основним 
законом трейдингу і я вважаю, що успіх у трейдингу залежить від 
дисципліни аж на 60%. Інші 40% можна віднести до другого 
фактору — знання ринку, його розуміння, інтуїцію, технічний 
аналіз і т. д. Якщо немає другого, то це не дуже страшно, адже при 
великому бажанні завжди можна всьому навчитись. Але якщо 
немає дисципліни, то нічого не вивчиш, а навіть при розумовому 
потенціалі, маючи всі знання, можна не лише не заробити, але 
й багато втратити. 
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Трейдери є майстрами ризику, ліквідністю економіки, сутністю 
підприємницького ринку. Вони живуть за рахунок перемог, 
постійно адаптуються до змінного середовища ринку. Вони 
торгують грошима, якими ви розплачуєтесь в магазині; 
компаніями, в яких ви працюєте; золотом, з якого виплавлені ваші 
прикраси. 

Поки звичайні люди думають про свої негаразди, плачуть 
за минулими помилками, думають, що стоячи на місці знайдуть 
вихід, трейдери в цей час ризикують і мають успіх. 

Трейдери не бояться втрат і говорити про свої втрати, 
та відновлюються після них — це дає їм силу продовжувати 
боротьбу, дисципліну і самоаналіз, та заробляти мільйони. 

Максимович Марина Сергіївна, 

 КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 

 3 курс, 6506 

Оцінити 
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Кого бы вы назвали профессиональным трейдером? 
 

 принципе хотел бы начать  с того что  ответ довольно 
очевиден: это спекулянт, основной деятельностью и 
источником доходов которого является биржевой 

Трейдинг.  Это человек, который, совершая операции на мировых 
биржах, знает, что каждое его неверное решение чревато потерей 
собственных денег, зачастую немалых, и восстановить этот промах 
можно только получив профит в следующих сделках. Согласитесь, 
ноша не для слабых духом людей. 

Изучение технической или фундаментальной картины по 
выбранному для торговли инструменту или же поиск валютной 
пары, акции или фьючерса, подходящего для совершения сделки 
сегодня из тысяч возможных вариантов; обязательный просчет 
вероятных выходов из открытой позиции, как с прибылью, так и с 
убытком; верное распоряжение процентами депозита при открытии 
позиции; отслеживание мировой обстановки и поведения рынка, 
чтобы вовремя скорректировать свою торговую стратегию, – и это 
далеко не все, что делает профессиональный трейдер ежедневно. 

Добавим к этому сопровождение уже открытых позиций. Если 
сделка профитная, то возможны вариации «держать», «добавить», 
«взять часть прибыли», «закрыть полностью». И здесь, чтобы 
правильно поступить, не потеряв лишнего и прихватив 
максимальный профит, трейдеру фактически нужно проделать всю 
ту же работу, что и при открытии позиции. Если же принятое 
решение оказалось ошибочным, и рынок пошел не в ту сторону, то 
к труду по оценке сложившейся ситуации и поиску вариантов 
выхода из нее с наименьшими потерями, добавляются еще и 
негативные эмоции:оставаться слепым к убыткам сложно даже 
профессионалу. 

И не будем забывать, что трейдеру совершенно некого винить в 
своих несчастьях, кроме себя самого – нет у него ни начальника, ни 

В 

http://www.fortrader.ru/birzhevoj-slovar/valyutnaya-torgovlya-trejding.html
http://www.fortrader.ru/birzhevoj-slovar/valyutnaya-torgovlya-trejding.html
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глупого работника, ни жадного бизнес-партнера и т.д. Разве что 
брокера или дилера обвинить в убыточной сделке, только вот 
решение по выбору этой компании опять же лежит на плечах 
нашего профи. 

Выдержать подобную ежедневную нагрузку под силу только от 
природы спокойному и уравновешенному человеку, который 
способен не потерять самообладание и при пожаре, и в аварии, и в 
сильной просадке, то есть в любой сложной жизненной ситуации. 
Если все же эмоции захлестывают спекулянта, а случается всякое, 
он должен увидеть тот момент и иметь силы временно оставить 
любимую работу ,чтобы не потерять ее вовсе. 

Подводя итог и отвечая на вопрос, который был задан в начале 
статьи, замечу, что если, дочитав до этих слов, вы все еще 
называете себя «профессиональным трейдером» и при этом 
случается, даете эмоциональную слабину (а чаще всего она будет 
негативная), имейте смелость поразмыслить о трех вещах: 

1)возможно, вы устали от нагрузки, и ваш организм требует 
отдыха; 

2)может быть, вы взяли на себя слишком тяжелую ношу, и стоит 
немного разгрузить себя, сменив вид деятельности; 

3)или же вы еще не профессиональный трейдер, а значит, 
некоторые моменты вашей деятельности требуют доработки. 

 
Мороз Богдан Александрович,  

КНЕУ ім. В Гетьмана, 

3 курс, 6506 

Оцінити 

http://investor.ux.ua/ru/m/501/16663/20121109-esse-kogo-by-vy-nazvali-professionalnym.aspx?year=2012
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Правильні рішення 
 
Як правило, більшість початківців трейдерів, стикаючись 
із ситуацією, коли угода стає збитковою, не закривають її. 
Це пов’язано з тим, що вони сподіваються на розворот, який 
поверне позицію в прибуток. В результаті трейдер починає 
зазнавати збитків і одночасно шукати підтвердження своїй правоті 
в економічних новинах, фігурах технічного аналізу, показаннях 
індикаторів і т.п. 
В цей же час нерідко знімається або відсувається далі 
обмежувальний SL. Таким чином, закриття угоди відбувається 
тільки тоді, коли під загрозою знаходиться депозит або з’являються 
явні сигнали того, що розвороту не буде. 

Найчастіше такі угоди спостерігаються у новачків, але можуть 
зустрічатися і у досвідчених трейдерів або у займаються довірчим 
управлінням рахунками. Головна причина змушує терпіти збитки 
полягає в бажанні бути правим, а фіксація збиткової угоди говорить 
зовсім про інше. У підсумку трейдер вступає в якийсь спір 
з ринком, заявляючи, що він піде туди, куди Я хочу, і по-іншому 
просто не може бути. 

При цьому такі угоди несуть більше психологічний збиток, ніж 
матеріальний. Нерідко після програшу "суперечки" з ринком 
трейдер намагається взяти "реванш" і довести свою "правоту". 
Таким чином, відкривається нова угода з більш високим лотом, 
який дозволить відіграти отриманий раніше збиток. При цьому 
трейдер, як правило, знову починає зазнавати збитків. 

Головним правилом мінімізації подібних угод є виставлення стоп-
лосс, розмір якого буде прийнятним для вас у разі розбіжності 
вашої думки з ринковою ситуацією. Виставляючи захисний ордер, 
бажано також враховувати деякі моменти технічного аналізу. 

Перед тим як відкривати угоду, необхідно подумки уявити, 
що угода виявилася збитковою, іншими словами ви заздалегідь 
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погоджуєтеся з усіма можливими сценаріями. Таким чином, навіть 
у разі збиткової угоди ви мінімізуєте свої психологічні втрати, 
серед яких працездатність, настрій і впевненість у своїх силах. При 
цьому ви будете менше турбуватися і кидатися в сумнівах. 

Необхідно розуміти, що будь-яка угода на ринку є ризиком, 
в результаті якого можуть виникнути матеріальні втрати. 
Не погоджуючись з цим і відсуваючи захисні ордери в надії 
на кращий результат, трейдер сам заганяє себе в психологічну 
пастку. Щоб не зазнавати збитків, важливо заздалегідь погодитися 
на будь-який сценарій ринку і вести операції без зайвої 
суб’єктивності. 

Порубльов Сергій Анатолійович,  

ДВНЗ "КНЕУ ім. В.Гетьмана",  

3 курс, 6506 

Оцінити 
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Навіщо потрібен щоденник трейдера? 
 

рослухавши семінар з менеджменту, мене зацікавив один 
з інструментів, без якого стати успішним трейдером дуже 
складно. Цей інструмент ніщо інше як щоденник. Так, 

звичайний щоденник, в який записують всю інформацію про 
здійснений трейд. Спочатку я не надавав цьому великого значення, 
але дізнавшись про щоденники трейдерів багато цікавого, вирішив 
висвітлити саме цю тему, яка на мою думку залишилася у затінку! 
Для успішного трейдинга не достатньо просто мати торгівельну 
стратегію, слідувати за своїми передчуттями або користуватися 
технічним і фундаментальним аналізом. Щоб отримувати прибуток 
від короткострокової або довгострокової торгівлі, у трейдера 
повинні бути також певні психологічні якості. Головним ворогом 
на фінансових ринках вважаються саме емоції, зокрема почуття 
страху, жадібності і паніки, які заволодівають трейдером 
і заважають йому прийняти правильне рішення. І навіть якби 
ви були самим впевненим людиною в світі, ви все одно відчуваєте 
які-небудь негативні емоції, які призводять до невдач. Отже, кожен 
трейдер зобов’язаний навчитися самоконтролю і управління 
емоціями, чому немало допоможе щоденник трейдера. Успішний 
трейдинг не обходитися без таких факторів як дисципліна 
і постійна концентрація уваги. Будь-яка помилка або неуважність 
деколи можуть коштувати цілого статку. Тільки керуючи своєю 
реакцією трейдер може добитися високих результатів. При цьому 
необхідно розробити власну стратегічну лінію і слідувати їй, 
не дивлячись ні на що, і не мучаться питанням про можливі 
помилки.           
 Більшість професійних трейдерів ведуть так званий журнал 
або щоденник трейдера, в який заноситься інформація про 
здійсненений трейд: причини, час, результат і отриманий досвід. 
 Кажуть, що необхідно вчитися на власних помилках, аби 
не повторити їх в майбутньому. Ця порада є особливо актуальною 

П 
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для трейдерів. Адже помічено, що більшість новачків постійно 
попадаються на одні й ті ж помилки. В основному саме стрес 
і хвилювання призводять до того, що трейдер неадекватно реагує 
на ситуацію. У зв’язку з цим бажано завести щоденник трейдера, 
за допомогою якого ви зможете в спокійній обстановці 
проаналізувати свою поведінку, мотиви і логіку і прийти до певних 
висновків, які дозволять не допустити повторення помилок. Таким 
чином, щоденник трейдера збільшує впевненість і вдумливість. 
Перевагою ведення такого журналу є те, що трейдер легко визначає 
логіку трейдів і процесів, якими він керувався. Крім цього 
щоденник трейдера дозволяє відстежити сигнали ринку, події 
та їхній вплив на ситуацію, а також допомагає впоратися 
з емоціями і стресами. 

 

Як заповнювати щоденник трейдера? 

 

Заповнюючи щоденник трейдера, ви поступово зможете виявити 
свої слабкості і звернути увагу на сильні сторони. Наприклад, 
відкривається трейд з бездоганною ідеєю, але незабаром ви, 
піддавшись емоціям, починаєте сумніватися в прийнятому рішенні 
і здійснювати необдумані дії. У цьому випадку допоможе 
щоденник трейдера, в якому ви зафіксуєте дану ситуацію і надалі 
поліпшите власну торгову стратегію, грунтуючись на допущених 
помилках. Також радять робити записи в трейдерських журналі 
ще до входу на ринок, щоб ви чітко могли формулювати причини 
вчинення саме цього трейда. Довівши до автоматизму цю схему 
роботи, вам буде легше згодом приймати правильні рішення. 
Зроблені записи в щоденник трейдера мають бути деталізованими 
й об’єктивними. При цьому він повинен бути побудований так, щоб 
легко можна бути визначити плюси і мінуси торгівлі в цілому 
і поточного трейда зокрема. Як правило, щоденник трейдера 
містить таку інформацію: 
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1. Трейд: дата і час, ціна відкриття, дані позиції, тип, причина 
трейда, дата і рівень стоп-лосс, гранична ціна виходу з позиції, 
плюси і мінуси. 

2. Результат: оновлені дані про трейдер, ціна, дата і час виходу 
з позиції, причини виходу, отриманий прибуток або збиток, 
отриманий досвід та висновки. 

Нерідко в щоденник трейдера включають графік, який відображає 
точки входу і виходу з ринку. Він дозволяє порівняти отриманий 
прибуток з максимально можливою і визначить фактори, 
що вплинули на занадто ранній або пізній вихід з трейда. Деякі 
трейдера також рекомендують описувати ваше псіхологічний стан 
протягом всього трейда. Аналізуючи цей пункт в подальшому, 
ви зможете краще контролювати свої емоції. Таким чином, 
ви не повинні обмежувати рівень деталізації записів в трейдерський 
журнал. Вважається, що чим він докладніше, тим краще!  
 При цьому під час аналізу минулих трейдів, особливо 
невдалих, ви заново будете переживати за понесені збитки. 
Це є важливим кроком в управлінні емоціями, який допоможе вам 
подолати непотрібні звички і направити свою стратегію 
в потрібному напрямку.       
 Виходить, що щоденник трейдера дозволяє визначити тип 
проведеного трейда, час і ціну виконання, а також ринкові умови, 
діючі в той момент. Якщо операція виявиться збитковою, 
то трейдер легко зможе відповісти на головне питання: що стало 
причиною невдачі? Невірна стратегія чи випадкова помилка? При 
цьому варто пам’ятати, що приступати до аналізу ситуації і робити 
висновки необхідно тільки тоді, коли емоції вляжуться і не стануть 
перешкодою для об’єктивної оцінки ситуації.     
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В результаті щоденник трейдера стане для вас не просто 
помічником в управлінні емоціями, але і дозволить виробити нову 
більш правильну стратегію і відтрегулювати систему торгівлі, 
виявляючи її потенціал і успішність! 

Самсонюк Андрій Костянтинович, 

 ДВНЗ КНЕУ ім.Вадима Гетьмана, 

 ФІСіТ, 3 курс 

Оцінити 
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Приглашаем Всех любителе on-line игр, 

жанра MMORPG, попробовать себя на 

нашем сервере игры «Пиратия» 

Вся информация на сайте BombaServer. 

Связь с администрацией: 

 

 

http://bomba-server.ucoz.ru/
http://vk.com/osa911
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