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Створення журналу
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Знайомство з біржею
Моё первое знакомство 
с биржами
Темний ліс або welcome 
to біржа
А нужна ли нам биржа?

Трейдинг та інвестиції
Що заважає успішному 
трейдингу на фондово-
му ринку
Інвестиції – це наше 
майбутнє

Ігри на ринку
Биржа - игра на деньги
Три главных принципа 
любой деятельности

Цінні папери
Проблеми формування 
ринку цінних паперів в 
Україні

На межі виживання
На сьогоднішній день 
українська фондова біржа 
переживає не найкращі часи в 
своїй історії. З осені 2012 року 
вона зіткнулася з серйозною пе-
решкодою – відтоком капіталу. 
Всі інші проблеми витікають 
саме з цього. Вирішенням 
цієї проблеми може стати 
зарубіжний капітал. Український 
ринок дуже привабливий для 
нього, але інвестори з інших 
країн дуже сильно боїться наш 
уряд, вони не знають, що від 
нього чекати, адже бажають 
головним чином проводити 
політику збереження капіталу.

Довго чекати не довелося, у 
вересні цього року Верховна 
Рада спочатку проголосувала за 
закон «Про депозитарну си-
стему України», а згодом пре-
зидент підписав його. Згідно 
цього закону буде створений 
єдиний розрахунковий центр, 
який буде підконтрольний 
державі та Нацбанку. Пред-
ставники біржі відзначали, що 
створення єдиного розрахун-
кового центру є введенням 
непрозорого посередника між 
учасниками ринку і Нацбан-
ком. Це пояснюється новими 

можливості для бюрократії та 
корупції на яку хочуть посягнути 
наші можновладці. Вже й до 
цього сектору вони простягну-
ли свою руку. До підписання 
цього закону учасники ринку 
прогнозували негативні його 
наслідки і навіть прийнялись до 
радикальних дій – застрайкува-
ли на одну годину 20 вересня. 
Головною ідеєю було звернення 
уваги президента до проблем 
біржі, а також його ветування 
закону. Учасники ринку прогно-
зували про ймовірне закриття 
української біржі.

Тому, саме зараз українському 
фондовому ринку як 
ніколи потрібні ліквідність, 
альтернативні інструменти 
для інвестицій, а також удо-
сконалення законодавчої бази, 
тобто прийняття поправок 
вже існуючого, чи розробку 
нового законопроекту, який 
справді допоможе розвитку 
українському фондовому рин-
ку. Інакше, без виконання цих 
умов ситуація на ринку буде й 
далі погіршуватися, а зростання 
біржових індексів ми побачимо 
ще дуже не скоро. □

Ліхіна Ігор, головний редактор, студент, 3 курс, КНЕУ ім. В.Гетьмана
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Чувашев Віктор, експерт дур-
налу, студент, 3 курс, КНЕУ ім. 
В.Гетьмана

Проби пера
На протязі останніх двох років 
моє знайомство с економічною 
сферою обмежувалось лише те-
оретичними знаннями. Звісно, 
не можна бути професійним 
хірургом, не знаючи, напри-
клад, будови людського скеле-
ту. Але і знання про скелет самі 
по собі нічого не варті.

Проте близько місяця тому, 
я вперше наблизився до 
серйозної, як я вважаю, практи-
ки. І практика ця була пов’язана 
із фондовою біржею. Можливо, 
навіть зараз мої знання все ще 
носять теоретичний характер. 
Але вже зараз в мене склалося 
певне представлення про те, 
як побудована реальна модель 
фондової біржі. Не зважаю-
чи на те, що це лише початок 
пізнання такої багатогранної 
структури, як біржа, я вважаю, 
що логіка мислення не така 
все й складна. Необхідно, 
аналізуючи ситуацію, приймати 
рішення про відкриття корот-
ких (продавати акції) чи до-
вгих (купувати акції) позицій 
з метою отримання прибутку. 

Зрозуміло, що найскладнішим 
етапом є аналіз. Він має дуже 
багато різноманітних аспектів 
та особливостей, які я, навіть, і 
не сподіваюся вивчити доско-
нально. Проте основні засади 
цього процесу вже не здають-
ся мені такими страшними та 
незрозумілими, як раніше.

В зв’язку з тим, що зараз я та 
мої колеги по навчанню зна-
ходимось на етапі вивчення 
фондової біржі, нам була пред-
ставлена ідея докласти трохи 
більше зусиль в цій сфері та 
проявити себе ще в одній справі 
— видавництві. Мова йде про 
створення свого власного жур-
налу, який буде складатися із 
статей, таких як, наприклад, це 
есе. Наш колектив містить чима-
ло творчих особистостей і тому 
відразу ж з’явилися охочі.

Отже, була поставлена зада-
ча — створити базу, на основі 
якої буде розвиватися журнал. 
Звісно, головним атрибутом 
кожного видання є його на-
зва. Дуже багато було витра-
чено часу, переглянуло ідей. І 
врешті-решт ми наткнулися на 
поняття — маклер. Це слово 
відразу привабило нас своєю 
милозвучністю. Проте воно но-
сить ще й змістовний характер. 
Маклер — це посередник при 
укладанні торгової угоди. Така 
угода може стосуватися будь 
чого: товарів, послуг, страху-
вання і, що важливо для нас, 
цінних паперів. Таким чином, 
одразу ж була визначена наша 
ціль — стати посередником 
між українською фондовою 
біржею та звичайними людьми. 
Отже, головним завданням, 
яке ми ставимо перед со-
бою — є осмислення основних 
моментів біржі, її особливостей, 
принципів та методів, а також 
представлення цієї інформації у 

зрозумілій формі для всіх інших.

Основною перевагою на дано-
му етапі, я вважаю, те, що ми 
будемо публікувати роботи на-
шого потоку. Тобто читачу буде 
представлена збірка статей, 
автори яких належать до однієї 
соціальної групи. А це дасть 
можливість відразу поглянути 
на ту, чи іншу проблему з різних 
точок зору. Адже скільки людей 
— стільки й думок. При чому, 
кожен автор буде володіти 
приблизно однаковим об’ємом 
інформації, але ставлення до 
цієї інформації та її осмислен-
ня у всіх буде різне. Це ніби 
створення об’ємної моделі, яку 
можна буде розглянути с кож-
ного боку окремо, або ж всю й 
відразу. Я впевнений в тому, що 
всі автори прикладуть достат-
ньо зусиль для реалізації нашої 
ідеї саме з такою ефективністю, 
яку ми очікуємо.

Звісно, зараз ця ідея перебуває 
лише на рівні проекту. Ще є ба-
гато моментів, які треба проду-
мати та узгодити. Проте робота 
все розпочата і існують перспек-
тиви розвитку, підкріплені ба-
жанням. А бажання, я вважаю, 
є основною рушійною силою в 
будь-якій справі. □
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Всё началось во время тёпло-
го месяца сентября, в начале 
3 курса. С началом учебного 
года появилось много новых 
предметов, среди которых был 
«Менеджмент». По пригла-
шению нашего преподавателя 
этого направления прихожу на 
тренинг . На нём присутствовал 
коллега по биржевым торгам из 
соседней России. Он поделился 
своим опытом работы в этой 
сфере со всеми пришедшими 
студентами. Этот довольно ин-
тересный специалист детально 
сформулировал типаж челове-
ка, который мог бы торговать 
на бирже. Также, он конкретно 
объяснил, как можно получить 
доход на бирже, какими спосо-
бами и сколько усилий и време-
ни на это нужно потратить.

*Лирическое отступление  Лич-
но меня заинтересовала тема 
роботов-торговцев. По сути это 
один из способов максими-
зировать прибыль в коротко-
строчном  (а иногда даже очень 
малом отрезке времени) перио-
де. Конечно, доходность робота 
напрямую зависит от правиль-
ного алгоритма. Скорее всего, 
на рабочий алгоритм «созда-
тель» может потратить не одну 
неделю, а то и месяц. Но я счи-
таю, что усилия, приложенные 
на потенциально эффективного 

Овдиенко Алексей, сту-
дент 3 курса, ГВУЗ “КНЭУ им. 
В.Гетьмана”

робота окупятся в разы. 

Далее коллега из Краснодар-
ского края доступным языком 
показал отличия Украинской 
биржи от РТС и западных бирж. 
Именно UX –биржей он меня 
заинтриговал тем, что в Украи-
не торговля активами началась 
относительно не давно, этот 
рынок очень «молодой», в нём 
слабая конкуренция, т.е. имея 
достаточный багаж знаний, 
можно входить в рынок со сво-
им капиталом с низким риском 
остаться ни с чем в итоге. Тут, 
скорее всего, во мне заиграла 
обычная человеческая жад-
ность, желание приумножить 
капитал. Таким образом, я стал 
более наслышан о выгодной и 
доходной украинской бирже.

Дальше моё обучение перешло 
к освоению среды Metastock 
, получению данных с сайтов 
finance.yahoo.com , ux.ua и 
предварительной подготовки 
входных данных к анализу. С 
непривычки, данные из запад-
ного ресурса  доставили мне 
достаточно хлопот при обработ-
ке. На раннем этапе освоения 
Metastock параллельно начал 
изучение индикаторов тренда, 
их поведение, и что они мне 
(как потенциальному участни-
ку биржевой торговли) могут 
рассказать. Для анализа из за-
падного сайта я взял за эталон 
акции Hitachi Ltd. – одного из 
ведущих мировых изготовите-
лей серверных, компьютерных 
комплектующих. Полагая боль-
шие надежды на эту фирму, я 
ожидал с оптимизмом на рост 
цен их акций. В Metastock инди-

каторы тренда показывали, что 
акции этой фирмы находятся в 
up-trend , Aroon Up был выше 
Aroon Down , индикатор Qstick 
был далеко выше отметки 0 . 
Ничего не предвещало скачка 
цены вниз. Да и читая новости 
IT ,заметил, что эта фирма как 
раз сделала прорыв: изобрела 
новые технологии в изготов-
лении жестких дисков (можно 
расширить объем памяти нако-
пителя). По сути , у конкурентов 
такой технологии нету , и инве-
сторы могли бы вложить деньги 
в Hitachi. Но как-то дела с при-
влечением капитала у HTHIY 
пошли не так, и цены со среди-
ны сентября упали до отметок, 
которые в последний раз были 
в начале года, после праздни-
ка Нового Года. Из Украинской 
биржи я выбрал инструмент 
UX 12.12. Динамика цены этого 
фьючерса непредсказуема, 
ни один индикатор точно не 
предугадал окончательные ре-
зультаты по окончанию торгов 
вечером. Я думаю для UX 12.12 
выгодней всего применять 
робота-торговца с алгоритмом, 
специально рассчитанным для 
такого инструмента.

Надеюсь, в скором будущем 
научится настраивать индика-
торы тренда под любой анали-
зируемый инструмент рынка, 
изучить новый тип индикаторов 
и сделать первые шаги в раз-
работке (и  потом в написании) 
алгоритма робота-торговца. □

Моё первое знакомство с 
биржами
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Максименко Катерина, редак-
тор журналу, студентка 3 кур-
су ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана»

Темний ліс або welcome to 
біржа

Моє знайомство з принципом 
функціонування біржі відбулось 
не так і давно, та цього вияви-
лось достатньо, щоб зрозуміти, 
наскільки це складний та не-
передбачуваний механізм. 
Буквально місяць тому вона 
здавалась мені місцем, де 
всі кричать, шумлять, на таб-
ло з’являються незрозумілі 
графіки та цифри, які дуже 
хитро генерує складна супер-
машина. Темний ліс!  Саме 
ця особливість робила її ще 
привабливішою для вивчення.

Щоб зрозуміти незрозуміле, 
пізнати незнайоме, варто 
порівняти його із простими для 
тебе речами.  З часом складне 
стане простим, незрозуміле – 
звичним. 

Вчені часто порівнюють 
абстрактні речі  з природними 
об’єктами. До будь-якої систе-
ми, створеної людиною, завж-
ди можна підібрати аналог з 
живої природи, звичних нам 
речей, що існують навколо нас: 

схожі принципи, механізми 
функціонування, розвитку…  
Навіть відомі нам комп’ютерні 
віруси працюють за схожими 
(запозиченими) принципами, 
що і природний вірус грипу. 
Можливо, все це через те, що 
створені людиною штучні речі, 
зазвичай, «підглянуті» у при-
роди?  Як економіку колись 
порівнювали з організмом 
людини, так і для біржі мож-
на знайти аналогії, схожі риси 
з цілком звичайними для нас 
речами.

Біржа пройшла багато етапів 
розвитку, еволюції: від 
примітивного marketplace до 
складних комп’ютерних си-
стем, що є базою для створення 
єдиної платформи для світової 
торгівлі цінними паперами. 
Мета гри на біржі – отримання 
прибутку. Жодних неточно-
стей чи прикриття високоду-
ховною місією або  нечесною 
конкуренцією. Все вирішує 
ринок. Тут панують економічні 
закони, що всіх  урівноважують 
в правах… Такий собі «біржовий 
комунізм».

Якщо вже розглядати біржу, 
як живу систему, так чому б 
не приписати їй ті характери-
стики, що притаманні навко-
лишньому світу? Якщо ви не 
проти, підключу весь ресурс 
своєї фантазії, яку ще не зни-
щило навчання, щоб розвинути 
дану теорію. Так от… Живій 
природі притаманне явище 
дискретності. Все складне і 
велике існує завдяки малень-
ким елементам, функції яких 
по-своєму впливають на всю 
систему. В кожного своя роль та 

місія.

І в трейдинговій сфері так само 
можемо виділити макро- і 
мікрооб’єкти.  Макрооб’єкти  – 
це вся біржа, яка функціонує як 
великий і складний організм.  
Як кожна жива істота, вона 
може хворіти, перебувати в 
стані активності чи навпаки 
– спати і бачити солодкі сни, 
тривалий час не покидати світ 
Морфея. 

В свою чергу, мікрооб’єкти – це 
трейдери, дилери, брокери, ма-
клери, виробники, споживачі… 
Всі-всі, хто хоча б колись щось 
продавав чи купував. 

Зазвичай, вивчення складного 
починається із розуміння його 
елементарних частин. Що ж, 
спробуємо їх осмислити, щоб 
пізнати всю систему.

Історія існування біржі налічує 
не одне століття… Було б , 
мабуть, великим злочином не 
скористатись нашою спільною 
особливістю, що була як і в 
тих, хто колись давно добував 
в печерах вогонь, так і в тих, 
хто «патчить kde2 під freebsd» 
в багатоповерхових  офісах – 
незмінне бажання спрощувати, 
полегшувати процес роботи. 
Вічний дух оптимізації – наш 
девіз!

Це і пояснює наступний факт: 
ознайомившись із принципами 
трейдинга, ми починаємо шука-
ти ті інструменти, що як можна 
чіткіше спрогнозують майбутній 
тренд. І тут тебе захоплює 
ідея власного індикатора, 
ти вже бачиш себе новим 
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Кашпіровським…

Та це все моя фантазія, тому 
послаблю градус креативності і 
продовжу…

Думаю, ні для кого не секрет, 
що робота трейдера приносить 
достатньо сильне нервове на-
вантаження.  Важко визначи-
тись, коли знаєш, що «на кону» 
стоїть значна сума коштів. Це 
заважає, змушує сумніватись, а 
не приймати рішення.

За весь час існування біржі була 
створена маса інструментів, 
схем, принципів, що допома-
гають приймати рішення. Такі 
як фундаментальний аналіз, 
технічний аналіз, що базується 
на Теорії Доу, використання 
японських свічок, різноманітні 
торгові стратегії, класичні фігури 
технічного аналізу, індикатори, 
спеціальні механічні торгові 
системи… Про торгових роботів 
взагалі мовчу!

Тому, парадокс: скільки є 
допоміжних інструментів - сиди 
собі, аналізуй, дотримуйся пра-
вил, отримуй прибуток. Але не 
все так просто. Різні індикатори 
та системи можуть радити тобі  
приймати  протилежні рішення, 
що похитнуть встановлену 
рівновагу… Трейдери-початківці 
на практиці часто отримують 
збитки, хоча на тренувальних 
системах-симуляторах показува-
ли хороші результати.

Яким би не був ступінь 
автоматизації, все одно 
потрібно думати і самостійно 
приймати рішення. При такому 
напруженні часто проявляються 
наші страхи, переживання, ба-
жання,  невпевненість чи навпа-
ки – зарозумілість.

Всі ці фактори включає в себе і 

керує ними наша «сервісна про-
грама». Ми не помічаємо, як 
вона працює, але це не означає, 
що її немає. Психіка. Саме вона 
функціонує за чітко встановле-
ним механізмом, що визначає 
нашу поведінку.  Всі ми мис-
лимо та реагуємо на однакові 
ситуації по-своєму…

Ви не задумувались, для чого 
природі створювати нас всіх 
різними? Чи не простіше 
було б зробити всіх однако-
вими? Можливо, саме така 
«неоднаковість» забезпечує 
нашу саморегуляцію? Ми 
урівноважуємо одне одного: 
сильніший підтримує слаб-
шого, вибуховість характеру 
заспокоюється урівноваженістю 
іншого…

Існують чотири основні пси-
хотипи: інтуїти, етики, логіки, 
сенсорики. Кожен з них має 
свої особливості поведінки, 
мислення, прийняття рішень. 
Належність до одного з чо-
тирьох базових психотипів 
- це те, що дано нам від при-
роди і не може змінюватися 
протягом життя. Це не ро-
бить нас неповноцінними 
чи примітивними, а  просто 
означає, що ми можемо бути 
гармонійною частиною впоряд-
кованого світу. Кожен тип має 
свої базові, закладені природою 
моделі поведінки, на основі 
яких можна побудувати систему 
прогнозів, реакцій на фактори-
подразники.

Чи реально описати, оцінити 
кожну з чотирьох груп, визначи-
ти їх можливі реакції на події?

Авжеж, всі ми різні! Скільки 
людей – стільки й думок. Але 
закони розподілу ніхто не 
відміняв. Ми тільки змогли опи-
сати їх складними формулами, 

та вони і без цього працювали 
і працюють. Все-таки є система 
в наших діях. Ми не відчуваємо 
її, але саме вона об’єднує нас, 
керує нами.

Може настане той час, коли 
будуть максимально чітко 
прописані алгоритми на 
основі мислення людей з 
різними психотипами, рівнем 
розвитку, місцем прожи-
вання, менталітетом…  І 
буде можливість змоделю-
вати ситуацію й отримати 
відповідь, прогноз як відреагує 
суспільство, біржа на певну 
ситуацію чи подію. Тільки ви-
користовуючи вчення багатьох 
наук, не обмежуючись одним 
інститутом інформації, можна 
робити висновки або висувати 
гіпотези.

Тренд   – це не події самі 
по собі , а те, як ми на  них  
реагуємо.  За допомогою тако-
го інструменту ми зможемо не 
тільки пояснити причини ви-
никнення поточних тенденцій, 
а й спрогнозувати їх можливий 
розвиток і перетворення в на-
ступних періодах.  

Кажуть, що «Чужа душа – то 
темний ліс…» Здається, біржа 
ще темніший. Тому, щоб його 
зрозуміти, варто навчитись до-
бре бачити в темноті. □

7  №1 l 2012  



Нечитайло Дарья, студентка 
3 курса, КНЭУ им. В. Гетьмана

А нужна ли нам биржа?

Чем ближе к диплому ба-
калавра, тем больше новых 
предметов. Вот и в этом году 
мы узнали о существовании 
«Менеджмента». Опять эконо-
мические понятия, термины, 
графики, таблицы, теоретиче-
ские основы... Нет! Лекции и 
семинары проходят в формате 
«игры»: студенты — «генераль-
ные директора», преподаватель 
— «менеджер». А вместо зануд-
ного изучения учебников — ге-
неральные директора изучают 
ситуацию на бирже, поведение 
трендов, принимают решение о 
купле-продаже акций, и учатся 
сразу же на практике, на совер-
шённых ошибках.

Поскольку предмет только 
начался, меня интересует его 
основа, с чем он связан. И на 
первых моих шагах, хочу по-
нять:

А нужна ли нам биржа?
со всеми ее составляющими

С течением необратимого про-
цесса «время» человечество 
изобретает все больше стран-

ных, ненужных, бессмысленных 
вещей и профессий, которые 
стимулируют нашу лень и ис-
кореняют желание совершен-
ствоваться. Само-собой, не у 
всех, ведь кто бы их тогда при-
думывал?

Поговорим (а точнее почитаем 
в одностороннем порядке) о 
брокерах. Эти личности пред-
ставляют из себя какого-то рода 
посредников между желаю-
щими купить, и желающими 
продать. То есть, они не берут 
непосредственного участия в 
торгах или принятии решений, 
они лишь принимают заявки и 
помогают «двум одиночествам» 
найти друг друга. Естественно, 
за свои услуги они взымают не-
малую плату. Но, действительно 
ли они так необходимы, если на 
самом то деле, заинтересован-
ные лица могут и сами найти 
друг друга? Возможно, биржа 
— всего лишь очередной спо-
соб обогатиться?

Насколько мне известно, броке-
ридж и трейдинг — две разные 
деятельности. Трейдеры — это 
биржевые торговцы. Но, для 
того чтобы продать или купить 
различные акции, облигации, 
фьючерсы, и т.д., им еще при-
ходится заниматься анализом 
ситуации на рынке и прогнози-
рованием поведения трендов, 
так как действуют они в своих 
личных интересах своим лич-
ным капиталом.

У меня вопрос: для чего они это 
делают? Ведь прогноз — это 
всего лишь (не всегда) логиче-
ское умозаключение о возмож-
ном развитии событий. Всегда 
есть вероятность принятия 
ошибочного решения.

В моем субъективном мнении 
напрашивается вывод, что это 
обусловлено желанием обо-
гатиться как можно больше, 
прилагая к этому как можно 
меньше усилий. Такие, на мой 
взгляд, несущественные вещи 
подталкивают на существенный 
риск.

Как гласят все, кто прямо или 
косвенно связаны с трейдин-
гом: «Биржа — это честный 
рынок, тут действуют исклю-
чительно экономические за-
коны, все действия прозрачны 
и доступны абсолютно всем 
участникам этого процесса». 
Да, но, это должно пугать, а не 
радовать! Потомуто экономиче-
ские законы — суровые законы, 
и можно с легкостью обанкро-
титься в одну секунду. Никого 
не радует такая перспектива. 
Все хотят исключительно роста 
доходов, а для этого необходи-
мо не только владеть полным 
объемом информации о про-
исходящем вокруг, но еще и 
адекватно воспринимать эту 
информацию.

Именно поэтому, мы, генераль-
ные директора, не рискуем 
мгновенно бросаясь в бой, а 
стараемся удержать, закрепить 
и максимизировать свой доход. 
Собственно говоря, желание до-
стигнуть эту цель и подтолкнуло 
меня к рассуждениям именно 
на эту тему. Действительно ли 
необходим этот «организм», в 
котором мало кто преуспевает, 
и много кто проваливается? □

№1 l 2012   8



Красін Ярослав Валерійович, 
ДВНЗ «КНЭУ им. В.Гетьмана»

Що заважає успішному 
трейдингу на фондовому 
ринку?

Фондовий ринок манить ба-
гатьох людей. Майже всі вони 
прагнуть зробити тут свій ста-
ток. Декому здається, що можна 
почитати кілька матеріалів на 
тему «правил гри» на фондо-
вому ринку, вибрати за на-
прямок першу стратегію, яка 
стрінеться їм, і справу зроблено. 
Проте, якби все було так про-
сто, то кожен другий був би 
мільйонером.

Насправді ж, все куди 
складніше. Передивляючись 
відгуки різних людей щодо 
торгівлі на фондовому рин-
ку, можна нерідко побачити 
негативні відгуки. В основному 
вони йдуть від новачків, тих, хто 
по причині своєї неосвідченості 
та відсутності необхідного 
досвіду, професіоналізму 
втрачають вкладені кошти за 
дуже короткий проміжок часу. 
Ось тому їх відгукам не варто 
довіряти, адже успішними і ба-
гатими не стають ні за тиждень, 
ні за місяць.

Новачки, які зарано «сходять 
з дистанції», терплять невдачі 
по тій причині, що вони не 
приділяють трейдингу на 
фондовому ринку достатньо 
часу, та прикладають замало 
зусиль. Вивчати ринок та його 

правила гри потрібно щоден-
но, ви не можете займатися 
інвестуванням тоді, коли у вас 
є на це настрій або бажання. 
На фондовому ринку немає 
місця емоціям. Майстерності 
трейдингу на фондовому рин-
ку потрібно довго та старанно 
вчитися, приділяти якомога 
більше часу, вивчати спеціальну 
літературу і вивчати усі тонкощі 
цієї справи. Тут немає дрібниць, 
тільки займаючись цією спра-
вою серйозно і педантично, 
можна досягнути значних висот.

Також не лишнім буде звернути-
ся до досвіду людей, які впро-
довж років заробляють на фон-
довому ринку, прислухатися до 
їх порад. Хорошим прикладом 
такого серйозного відношення 
до трейдингу на фондово-
му ринку є американський 
бізнесмен Уоррен Баффет. Він 
відомий на увесь світ, мільйони 
людей мріють отримати від 
нього пораду. Уоррен Баффет 
зумів добитися від ринку акцій 
рекордної прибутковості на 
протязі багатьох років, а все 
завдяки тому, що він глибоко та 
старанно вивчає справу, якою 
займається. І результати його 
роботи на фондовому ринку 
вражають. Станом на 2012 рік 
статок Уоррена Баффета складає 
44 мільярди доларів. Свої 
секрети успіху, а саме прин-
ципи логіки та методи вибору 
компаній для інвестування на 
фондовому ринку, американсь-
кий бізнесмен не тримає у 
секреті.

Одним із головних принципів, 
яким керується Уоррен Баффет, 
стосується часового проміжку. 
Якщо бути точнішим, то людині, 
яка прагне займатися трей-
дингом на фондовому ринку, 
потрібно запастися терпінням. 
Більшість людей, які приходять 
на фондовий ринок, прагнуть 
швидкого заробітку, вони 
швидко і бездумно купують 
компанії і так само продають 
їх. Що ж стосується Уоррена 
Баффета, то він говорить так: 
«Я купую компанії не для того, 
щоб продавати їх, а для того, 
щоб володіти ними завжди». 
Інколи потрібно декілька років 
зачекати, щоб побачити на 
що в дійсності спроможна та 
чи інша компанія. Більшість 
інвесторів виходять з гри на-
багато раніше, втрачаючи тим 
самим можливість отримати 
непоганий куш.

Для того, щоб заробити статок 
на фондовому ринку, треба 
мислити набагато глибше та 
не йти за течією, повторюючи 
дії інших інвесторів. В якості 
прикладу можна навести одну 
історії з портфелю компаній 
Уоррена Баффета. Після краху 
2001 року, коли перед вступом 
в СОТ багато підприємств Китаю 
із різних галузей закрилися, 
ніхто навіть і не думав вклада-
ти кошти в китайські компанії. 
Однак Баффет не став рівнятися 
на інших, протягом 2002 та 2003 
років американський бізнесмен 
скуповував китайські компанії 
майже за безцінь. Він розумів 
найголовніше — від того, що 
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ціни на ринку зменшились, 
самі компанії не стали гіршими, 
а тому через деякий час ціни 
мали би знову піднятись. І він 
не прогадав. Уоррен Баффет 
був власником цих компаній 
протягом шести років, згодом, 
на їхньому продажу він зумів 
заробити 4 мільярди доларів, 
при тому що його вкладення на 
момент купівлі становили 488 
мільйонів доларів.

Як ми бачимо, перш ніж входи-

ти на фондовий ринок, потрібно 
провести немалу роботу. Більше 
того, ця робота, а саме навчан-
ня, спостереження і «передба-
чення» майбутнього, не повин-
не зупинятись ні на мить. Це і є 
головним секретом успішного 
трейдингу на фондовому 
ринку. □
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Левандовський Юрій, студент 
3 курсу спец. «Комп’ютерні 
науки» ДВНЗ «КНЕУ ім. 
В.Гетьмана»

Що ж потрібно зробити, щоб 
розбагатіти?

Можна розпочати свій бізнес, 
а можна інвестувати в чужий 
успішний бізнес і отримувати 
дивіденди, що не потребує 
великих зусиль. Технічну 
доступність таких інвестицій 
надає фондова біржа, де тор-
гують паперами відкритих 
акціонерних компаній, бізнес 
модель та політика яких як пра-
вило прозорі та зрозумілі.

Основними факторами які виз-
начають стратегію інвестування 
є строк інвестицій та сума 
інвестицій. Купуючи акції ми 
також отримуємо змогу отри-
мувати прибуток, проводячи 
операції з цінними паперами і 
заробляючи на курсовій різниці 
ціни акцій що по своїй суті не 
потребує великих зусиль.

Така стратегія називається трей-
дингом. Основна ідея трейдин-
гу полягає в тому щоб купити 
дешевше, а продати дорожче. 
Однак щоб грамотно зіграти на 
підвищенні або зниженні цін, 
необхідно розбиратися в тонко-
щах фондового ринку, графіках, 

Інвестиції – це наше 
майбутнє

котируваннях, аналізувати і про-
гнозувати ситуацію, оперативно 
реагувати на зміни курсів акцій, 
облігацій. І одночасно трима-
ти в голові величезний обсяг 
інформації по тим же угодах, 
наприклад. Основним і найваж-
чим завданням є визначення 
того моменту коли потрібно 
вкладати кошти ну і відповідно, 
«шортити» тобто продавати 
свої акції. Для того щоб легко 
справлятись цим завдянням 
потрібно пройти перший на 
мою думку обов’язковий етап 
інвестування, це «інвестування 
в самого себе». Він реалізується 
вкладенням своїх зусиль, часу 
в деяких випадках грошових 
коштів на оволодіння нови-
ми специфічними знаннями 
та навиками, це може бути як 
самостійне вивчення так іі запис 
на курси, найм професійних 
тренерів . Тобто ви інвестуєте 
в збільшення своїх вмінь, що 
через деякий час дозволить 
отримувати прибуток. Якщо цих 
знань не буде то ви станете так 
званим «лузовим гравцем» і на-
вряд чи зможете заробляти на 
яких не будь видах інвестування 
чи то в бізнес чи то в біржову 
торгівлю. Можна звичайно 
спробувати але скоріш за все це 
приведе до грошових втрат. Я 
вважаю що на біржу не можна 
вступати непідготовленим та 
необізнаним.

На сучасному етапі є безліч 
інструментів, які як я не так і 
давно зрозумів значно допома-
гають нам в трейдингу, тому їх 
вивчення, оприділення кращих 
дає нам переваги над іншими 
трейдерами. В останній час 
почали активно розвиватись 

інтернет-форуми, блоги, і навіть 
соціальні мережі присвячені 
біржовій тематиці, де можна 
знайти підказки для торгових 
рішень. Вивчення правил ро-
боти з спеціалізованим софтом 
є обов’язковим перед почат-
ком торгівельних операцій. 
Завданням починаючого 
трейдера є розробка певних 
своїх унікальних правил, які 
по виконанню яких досяга-
тись максимальний прибуток, 
ці правила потрібно постійно 
вдосконалювати, оновлюва-
ти, залежно від своїх спосте-
режень, порад досвідчених 
трейдерів. Людина, яка здатна 
взяти користь з зробленої робо-
ти над помилками, приречена 
на успіх. Фактично торговець 
цінними паперами відстежує 
зміну ринкової кон’юнктури, 
виступає посередником між 
потенційними клієнтами та їх 
контрагентами, укладає угоди, 
формує тактику ведення торгівлі 
цінними паперами. А для цього 
одних тільки міцних нервів 
недостатньо. Також важливо об-
рати свою стратегію в інтернет 
трейдингу новачок, ризкува-
ти мільйонами для того щоб 
заробити мільярди це не для 
тебе, тоді тобі підійде скальпінг 
— різновид торгівлі з великою 
кількістю контрактів. За словами 
засновників центру «4TRADERS» 
— «Трейдинг — робота в якій 
потрібно вчитись все життя!»

Для починаючого інтернет-
трейдера чудово підійде 
«Українська біржа», оскільки 
вона порівняно є новою, і на ній 
немає такої конкуренції як на 
Європейських та Америкинсь-
ких біржах. □
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Нагорнова Ксения, эксперт 
журнала, студентка 3 курса 
ГВУЗ “КНЭУ им. В.Гетьмана”

Биржа - игра на деньги

Не так давно мне пришлось 
впервые ознакомится с поня-
тием «биржа».  Конечно же я и 
раньше имела какое-то общее 
представления о фондовых 
рынках, покупке и продаже ак-
ций и т.д. Но менее двух меся-
цев назад  по простой  причине, 
изучение нового предмета в 
университете, мне стало необ-
ходимо расширить мои знания 
в этой области.

Изучая общие понятия, меня 
заинтересовало то, что бир-
жевую торговлю часто назы-
вают «игрой на бирже». Есть 
такая популярная гипотеза, что 
успешные игроки в покер также 
успешно торгуют на фондовых 
и финансовых рынках.  Точного 
подтверждения или опроверже-
ния данной гипотезы наверное 
быть не может – все зависит от 
конкретного человека и си-
туации, но  и в игре в покер на 
деньги и в торговле на рынках 
капитала явно видны общие 
черты.

Итак, что можно сказать о лю-
дях, занимающееся биржевой 
торговлей и людях, играющие 
в покер. Они  привыкшие по-

лагаться на себя и свои знания 
и умения. Их доходы и потери, 
их удачи и поражения зависят 
в основном от собственного 
трудолюбия, усердия, нара-
ботки навыков, управления 
своими эмоциями. Они стара-
ются неуклонно повышать свои 
навыки, изучать литературу, 
быть в курсе событий в вы-
бранной отрасли. Кстати общие 
характеристики касаются не 
только тех людей что добились 
успехов в своей области. Мно-
гие приходят не имея доста-
точных знаний, по началу им 
немного помогает интуиция, но 
при первых победах человек 
может просто потерять голову 
и играть на азарт. К сожалению  
эта ситуация часто заканчивает-
ся потерей всех денег. По этой 
причине как игра в покер, так 
и игра на бирже – это в нема-
лой степени преодоление себя, 
управление самыми сильными 
эмоциями -  страхом и жадно-
стью. Как говорится в известной 
пословице – «На рынке есть два 
игрока – страх и жадность».

Что касается биржи, одним из 
важных умений  является управ-
ление своим счетом и контроль 
рисков. Основной его целью 
является контроль над размера-
ми максимальных возможных 
убытков, обеспечение невоз-
можности полного обнуления 
торгового счета в результате 
неконтролируемых потерь. При 
всем многообразии подходов и 
техник, главным для достиже-
ния контроля над своим бирже-
вым счетом является самокон-
троль и самодисциплина. 

Также важным аспектом есть 
отношение к выигрышу и прои-
грышу. Как и в покере на день-

ги, в биржевой игре все во мно-
гом зависит от сдачи и от удачи. 
Собственно игра состоит из 
последовательности выигрыш-
ных и проигрышных раздач. 
В биржевой игре также никто 
не может гарантировать ста-
бильное угадывание трендов, 
ценовых уровней, и тем более, 
пиков и провалов. Но главная 
цель деятельности – с помощью 
набора знаний, методик и меха-
низмов, большая часть которых 
нацелена на контроль потерь, 
достичь такого положения, ког-
да на длительном временном 
отрезке трейдер оказывается в 
выигрыше. И в биржевой игре 
и в азартных играх на деньги 
важно не только разумное отно-
шение к проигрышу (что кажет-
ся очевидным), но и контроль 
своего поведения при выигры-
ше (никоем случае нельзя 
терять голову почувствовав вкус 
денег ).

На этом я и окончу. Подводя 
итог, хочу сказать, что за какое 
дело вы б не брались, всегда 
все зависит только от вас. □
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Мария Китаева, редактор 
журнала, студентка 3 курса 
ГВУЗ “КНЭУ им. В.Гетьмана”

Три главных принципа лю-
бой деятельности

Уже четвертую неделю длится 
конкурс «Лучший частный инве-
стор 2012», в котором участву-
ют около 400 участников, 80% 
которых, уже провели хотя бы 
по одной сделке.
Возможно, кто-то из участников 
сомневался: «а стоит ли прини-
мать участие?»
Кто-то, наоборот, ждал этого 
события с момента окончания 
ЛЧИ 2011, кто-то просто считал 
себя не готовым, так сказать 
«зеленым» для этого конкурса. 
Но вызов уже брошен.

Мотивы людей для участия в 
ЛЧИ могут быть разными: у 
кого-то есть деньги и желание 
показать умение инвестировать, 
кого-то привлекает заработок и 
возможность получить главный 
приз, а может человек всегда 
мечтал поучаствовать в этом 
конкурсе просто для своего 
профессионального развития и 
развития области как таковой.

Но игра на бирже это не просто 
хотя бы морально: страх, неуве-
ренность, недостаток знаний, в 

конце концов, либо наоборот 
отсутствие страха потерять все и 
чрезмерный азарт — вот факто-
ры, которые приводят к краху.
Представьте себе: неуверен-
ный в своих решениях трейдер 
из-за сомнений может пропу-
стить удачный момент входа на 
рынок и упустить прибыль, а 
после неудачной сделки может 
и вовсе перестать торговать. 
Чрезмерно азартный же, наобо-
рот, получив только убытки на 
торговле одной, второй, деся-
той акции начнет только рас-
паляться и не сможет вовремя 
остановиться, и таким образом 
рискует растратить все свои 
инвестиции очень быстро и 
впустую.

Тактику игры на бирже каждый 
трейдер разрабатывает себе 
сам, но есть несколько главных 
принципов, с которыми хоте-
лось бы ознакомить всех.

Первый принцип — это посто-
янное обучение. Что касается 
любой предметной области 
обучение — это ключ к успеху. 
Необходимо учиться все время: 
не только когда ты — новичок 
или среднего уровня, но и когда 
ты приобрел статус мастера 
в каком-то деле. Постоянное 
получение актуальных знаний 
и умение ими пользоваться 
необходимо в любой профес-
сиональной (да и жизненной) 
сфере.

Второй важный принцип — это 
понимание. Что происходит, 
каким образом, почему, не-
обходимо разбираться в этом, 
что бы принимать обдуманные 
решения. Чтобы понимать — 

необходимо обладать доста-
точными знаниями предметной 
области, уметь анализировать 
произошедшую ситуацию, 
«уметь слушать и видеть», быть 
способным прогнозировать 
ситуацию наперед.

И третий принцип — упорство 
либо практика. «Упорство и 
труд все перетрут», «Без труда 
не вытащишь рыбку из пруда» 
— всем известные с детства 
поговорки несут в себе самый 
важный принцип любой дея-
тельности. Если была соверше-
на ошибка, надо остановиться, 
понять что произошло, поче-
му это произошло, как такого 
можно было не допустить, и 
уже в будущем постараться не 
допускать таких ошибок. Труд и 
упорство — это работа в первую 
очередь над собой. Но всегда 
надо помнить, что и упорство 
должно быть основано на пони-
мании, нельзя быть настырным 
«бараном».

Эти три этапа— это три кита, на 
которых держится стабильность 
и успешность, и если каждый 
задумается об этом, возможно 
мы сможем сделать нечто боль-
шее вместе.
Если вы чувствуете в себе силы 
и желание действовать, выучить 
что-то новое, поучаствовать в 
конкурсе — пробуйте! Кто зна-
ет, возможно, сейчас вы сомне-
ваетесь, но упорно практикуясь, 
набираясь опыта на украинской 
бирже, вы сможете через год 
также принять участие в «ЛЧИ 
2013» и достичь новой планки 
качества и успеха. Не сдавай-
тесь и все у вас получится! □
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Коломієць Вадим Вікторович, 
студент 3-го курсу 
спеціальність « Комп’ютерні 
науки» ДВНЗ «КНЕУ ім. 
В.Гетьмана»

Як відомо, на сьогодні ринок 
цінних паперів в Україні не до-
сить розвинений і знаходиться 
на низьком етапі розвитку. На 
мою думку, причиною  цього 
є те , що  наша держава мо-
лода, крім того її цілісність, 
стабільність і стійкість порушена 
політичною ситуацією. Але це 
вагомо не впливає на розвиток 
ринку цінних паперів, адже 
вона зумовлена катастрофічною 
нестачею грошей в державі.

Так, звичайно на теренах 
України мало спеціалістів 
які вміло і впевнено можуть 
відчувати себе на ринку цінних 
паперів. Всі думають, що по-
павши на ринок можна легко 
заробити гроші. Проте це не так 
і легко. Для того щоб опанува-
ти всі особливості і впевнено 
торгувати акціями потрібно 
ретельно відпрацювати торгові 
стратегії, аналізу динаміку, 
а саме головне роботи з 
графіками за  допомогою яких 
можна йди у велику торгівлю. 
Тому спеціалістам з інших роз-
винених країн легко працювати 
на нашому ринку, і крім того 

Проблеми формування 
ринку цінних паперів в 

Україні
вони ще й мають з цього вигоду. 
А наші земляки за такої ситуації 
залишаються позаду і ні з чим.

Якщо порівнювати ринок цінних 
паперів з риноком  готівки 
(Forex), слід зазначити ,що ри-
зики торгівлі на том чи іншому 
ринку є різними. Наприклад на 
Forex коливання курсу валют є 
досить великим. І тому тримати-
ся на балансі чи навіть у виграші 
досить важко. Як відомо  на 
ринку Forex відкриття рахунків 
відбувається не офіційним шля-
хом. І якщо у вас появлються 
претензії щодо вашого брокера 
ви нічого не зможете доказати, 
бо в іншому випадку вам до-
ведеться зізнатися у незаконних 
діях , що не буде оптимальним 
для нашої діяльності.щоб от-
римати найбільший прибуток 
потрібно холоднокровно купу-
вати акції, які панічно прода-
ють. Потім дочекатися піку ціни 
акції і продавати. Щодо цінних 
паперів , то їх також потрібно 
регулярно купувати інвесторам 
і вжн потім  за зниженими ціна 
продавати.

На мою думку, щоб виправити 
цю ситуацію не достатньо того 
, що ми перейшли до ринкової 
економіки , створили сучасну 
кредитну систему, випустили 
цінні папери які посприяли 
встановленню і досить різкому 
розвитку ринку цінних паперів. 
Нам  потрібно ретельно підійти 
до сучасного Українського 
інвестиційного клімату. Для 
того щоб наш ринок процвітав 
і розвивався потрібно державі 

блище підійти до світового 
економічного простору. І голов-
не завдання якої буде перейня-
ти опит інших країн, радикаль-
но поставитися до оновлення 
економічної ситуації , що зараз 
панує  на Україні та сформува-
ти чітку модель правління на 
ринку. Тобто побудувати таку 
модель правління яка найбільш 
приблизить нас до реалій сього-
дення яка притаманна країнам 
з розвиненою економікою.В 
свою чергу Україні притаман-
ний великий інтелектуальний 
потенціал, який може при-
скорити розвиток українського 
ринку  цінних паперів, допомог-
ти їй у засвоюванні основних 
принципів ведення політики 
в даному напрямку. Але як 
відомо він спрямований на 
зовсім іншу сферу, потрібно бо-
ятися за те, що наших розумних 
співвітчизників переманюють 
на свою сторону багаті країни.

Отже, якщо подивитися на цю 
ситуацію з іншої сторони , то 
на території України існує до-
сить чітке правове регулювання 
щодо ринку цінних паперів. 
Воно дозволить встановленню 
справедливого ринку в  Україні. 
Крім того для повноцінного 
функціонування  ринку на 
території нашої держави 
потрібно Державному фонду 
цінних паперів та фондового 
ринку сформувати та забезпечи-
ти реалізацію єдиної державної 
політики, також захисту прав 
інвестора, контролю за випу-
ском та обігом цінних паперів і 
їх похідних. □
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В найближчих випусках:

Терминаторы
Торговый робот или механическая торговая си-
стема»

7 ошибок начинающего трейдера
Случайные люди на бирже

Пенсійна реформа
Як вона допоможе фондовому ринку


