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Чи легко починати?  

Фондовий ринок України існує зовсім недовго, а вже встиг 

всіх захопити своїми привабливими можливостями, втаємниченими 

знаннями та легкістю доступу до інформації. Зараз багато людпей 

замислюється над тим чи варто починати торгувати на ньому.  

Багатьох хвилює можливість втрат, інші прагнуть стабільного 

доходу і намагаються триматися як найдалі від таких ризикових 

способів заробітку як торгівля на фондовому ринку. І це легко 

зрозуміти, так як ми вже звикли до того що на кожному кроці нас 

намагаються ввести в оману піар компанії деяких ризикових 

операцій, таких як іпотека чи кредитна сфера. Це все прийшло до 

нас із заходу, і українці які вже встигли натерпітися від них, 

бояться чекати чогось доброго й від фондового ринку. Більшість 

цих людей є невпевненими як в собі так і в тому що в світі існують 

чесні способи заробітку власним розумом без чиєїсь допомоги. І 

так, це не найлегший спосіб заробітку, але для тих хто там 

працюють він вже давно перестав ним бути, для них це скоріше 

спосіб життя, чи альтернатива сірості звичайних робочих буднів. 

Адже працюючи на біржі ти не прив’язаний до певного місця 

роботи і сам собі визначаєш скільки коли і як працювати. А так то 

ти стаєш сам собі керівник, і уникаєш всих типових проблем і 

стресів з якими щодня зустрічаються звичайні офісні клерки. Але 

разом з тим на тобі є величезна відповідальність, так як завжди 

потрібно пам’ятати про можливість неприбуткових днів і 

намагатись як можна точніше врахувати ризиковість ситуацій, в 

цьому вам допоможуть знання і “адекватна самооцінка”, не 



потрібно намагатися заробити всих грошей в один момент, так само 

як і лишатися в тіні подій. Не допускайте щоб життя проходило 

повз вас. Завжди тримайте голову холодною, а розум чистим від 

зайвих емоцій які можуть спонукати вас до прийняття 

ірраціональних рішень, біржа цього не пробачає. Намагайтеся  

використовувати свій час з максимальною корисністю, не 

витрачайте його на зайві справи. І головне завжди пам‘ятайте, 

свіжа голова і холодний розрахунок це ті якості які вам найбільше 

допоможуть. Не розпорошуйте свою увагу, а чітко визначте , чого 

саме ви хочете сьогодні і що готові витратити. Не перевищуйте 

ліміт просадки ні в якому разі! Завжди знайте чим варто ризикувати 

а що вам ще знадобиться. І головне – вірте в себе, в свої 

можливості, ніколи не відступайте перед труднощами і все у вас 

вийде. 
Карімової Єлизавети Ігорівни, 

 3 курс, КНЕУ ім. В Гетьмана, 6506 

Оцінити 
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Українська фондова біржа 
 

До того, як я почав навчатися на третьому курсі, поняття про 
фондову біржу я мав лише з кінофільмів — люди заходять на біржу 
без грошей, а виходять мільйонерами .     
 Після першої лекції по новому, як для мене, предмету — 
менеджменту, нас запросили на семінар «Зроби кар’єру трейдера». 
На семінарі виступив один із представників цього напряму. Він 
розповів як можна заробляти гроші і «нічого не робити». Яка 
вірогідність виграти чи програти на тій чи іншій акції? Але для того 
щоб цим займатися, потрібно добре вивчити цю справу, 
і запропонував записатися в школу трейдингу, де спеціалісти цього 
напряму будуть навчати нас на реальних угодах, грошах. 
 Так як Українська фондова біржа ще дуже молода, тільки 
розвивається, то на ній немає конкурентів, а це дає змогу нам 
зайняти хороші позиції на ринку цінних паперів. І я почав 
конкретніше вивчати цю сферу — самих трейдерів, їх поведінку 
на ринку, їх дії. Пройшов деякий час, і я виявив деякі властивості 
для трейдерів — це люди з не дуже забезпечених сімей, для яких 
гроші — це перше що стоїть у них на меті; молоді, енергійні, майже 
всі чоловіки до 30років. Жінки також є, але вони не точно 
вираховують час проведення угоди, не такі стримані і більш 
емоціональні, а емоції — це головний ворог трейдера.  
 На біржі, кожен має право на свою думку і свій вчинок. 
На ринку потрібно показати всі свої здібності, для того щоб 
отримати винагороду в грошовому еквіваленті. Все залежить від 
Вас(трейдера). Якщо щось не виходить, потрібно проаналізувати 
свої дії, виявити помилки та намагатися їх виправити, працювати 
над своїми недоліками. На цьому ринку нема ніяких графіків 
роботи, кожен сам вибирає собі в який час йому працювати, ніхто 
не залежить друг від друга.       
 Отже, на ринку цінних паперів потрібно діяти рішуче, 
цілеспрямовано, не боятися ризикувати, працювати над своїми 
помилками, намагатися досконаліше вивчити ринок і мати за мету 
заробити більше грошей. 

Осадчого Євгенія Сергійовича, ДВНЗ КНЕУ Ім. В.Гетьмана, курс 3 
 

Оцінити 
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Как успешно торговать на фондовой бирже 

 «Если бы я знал, что есть место, где можно 
 за минуту заработать целое состояние, 

 я бы никогда не стал гангстером!» 
Аль Капоне (после посещения Нью-Йоркской биржи) 

 
Данную статью я посвятила, на мой взгляд, самому 

интересному и  актуальному вопросу в наше время.  
Торговля на фондовой бирже – это очень доходный бизнес с 

минимальным стартовым капиталом. В интернете можно найти 
следующее определение фондовой бирже — организация, 
предметом деятельности которой являются обеспечение 
необходимых условий нормального обращения ценных бумаг, 
определение их рыночных цен и распространение информации о 
них, поддержание высокого уровня профессионализма участников 
рынка ценных бумаг. 

Очень актуальним в наше время есть интернет-трейдинг – это 
прежде всего возможность получать в жизни то, что хочется и не 
отказывать себе оправданиями, что на эту покупку сейчас нет 
денег. Это бизнес, основанный на самостоятельной торговле на 
ведущих биржевых площадках через Интернет. Вы можете 
торговать акциями, облигациями, фьючерсами и опционами на 
акции, индексы и товары, но значение этих терминов для многих 
может быть незнакомо. Проще понять, что именно здесь делаются 
самые большие деньги и сейчас благодаря интернету можно 
присоединиться каждому человеку к этой огромной индустрии. 
Интернет-трейдинг открывает перед человеком большие 
возможности, и чтобы им заниматься не нужны большие вложения 

Никогда нельзя сказать с уверенностью, кто добьется на 
фондовом рынке успеха, а кто нет. В техническом плане в 
интернет-трейдинге нет ничего сверх-сложного, а главные 
качества, которыми действительно необходимо обладать – это 
дисциплина и последовательность. То есть, способность четко 
выполнять собственные решения. Далеко не всем это удается, но 
перед теми, кто может это делать,  фондовый рынок открывает 
поистине великие возможности. 

Многие думают, что для достижения успеха в трейдинге нужно 
тратить весь день, постоянно сидя возле компьютера, читать много 
новостей и т.п. В то время как настоящие профессионалы говорят, 



что нужно тратить как можно меньше времени на торговлю! 
Богатыми вас сделает не то, как часто вы торгуете, а то насколько 
вы избирательны в своих сделках! Как вы уже поняли, для 
трейдинга Вам не придется тратить много времени. Благодаря 
этому заработок на бирже можно легко совмещать с любой 
работой. Вы становитесь свободными, можете путешествовать и 
жить в свое удовольствие, при этом прекрасно совмещая трейдинг 
со своей жизнью. Самые богатые люди в мире получают свой доход 
благодаря работе на фондовой бирже. 

Я понялa, чтобы стать успешным в трейдинге, нужно обучаться 
у того, кто уже достиг этого успеха и может пошагово вас провести 
к финансовой независимости. Таких людей мало, но иногда они 
готовы поделиться своими знаниями, и получив возможность у них 
обучиться нужно приложить максимум усилий, чтобы узнать всё 
чему вас могут научить… 

Какие же принципы существуют для успешной торговли? 
Основные принципы успешной торговли: 

• Резать убытки и давать течь прибыли (больше забирать, и 
меньше отдавать). 

• Лучшая торговая система – трендследящая (продолжение 
тренда вероятнее смены его направления). 

Что нужно делать для достижения успеха? 
Чтобы достичь успеха нужно: 
Торговать в ударные дни (“волшебные дни” с 

однонаправленным движением изменения цены). 
Делать убытки еще меньше, а прибыли давать течь еще больше 

(принципы профессионального трейдера). 
Уметь не торговать (дожидаться нужного момента для входа). 
Использовать минимум индикаторов (только простая средняя). 
Анализировать только цену (не слушать новости и аналитиков). 
Ответы, на какие вопросы, дают возможность успешно 

торговать: 
Какой инструмент? 
В каком направлении? 
Когда открывать позицию? 
Когда закрывать позицию? 
Для успешной торговли не нужно совершать ошыбок, я могу 

выделить такие главные ошибки в трейдинге:  
• Заигрываться. 



• Не давать прибыли течь. 
• Не фиксировать прибыль. 
• Боязнь входа. 

Послесловие 
Менее 25 процентов всех трейдеров получают стабильную 

прибыль в течении продолжительного времени. И все таки 
некоторые трейдеры зарабатывают более миллиона долларов 
прибыли в год. Что такого особенного делают эти успешные 
трейдеры? Они просто соблюдают некоторые правила "игры". 
Причем соблюдают не от случая к случаю, а каждый день, каждую 
минуту находясь за торговым столом-монитором. 

Cледовательно чтобы успешно торговать на фондовом рынке 
необходимо выбирать верную и эффективную стратегию, уметь 
рисковать, соблюдать дисциплину, потому что хорошая стратегия и 
хорошая дисциплина - это уже залог успеха. 

Поэтому не бойтесь становитесь трейдерами и успешно 
продолжайте торговлю на фондовой бирже! 

Любой великий путь начинается с первого шага. Хочется 
пожелать, чтобы ваш первый шаг в мире биржевой торговли был 
осмысленным и продуктивным! 

 
Недавня Вікторія Русланівна, 

 КНЕУ, 3 курс, 
 прикладна статитстика 

Оцінити 
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На биржу без комплексов 

  Источником всех комлексов в психологии являеться страх, 

чувство поражения или неполноценности. Положите на это 

определение состояние после  пережитых убытков и вы поймете что 

такое биржевые комплексы. Они часто  формируются на основе 

неведения и незнания. На фондовом рынке можно выделить два вида 

комплексов: это комплексы новичков и комплексы профессионалов. 

Комплексы новичков, которые еще толком не видели рынка, в 

большей степени тянуться из повседневной жизни, зарождаются от 

неправильно выбранной суммы инвестирования, подкрепляются 

жесткими сроками получения финансового результата или чрезмерно 

завешенной целью. 

Когда я узнала о бирже и о таком роде самореализации, я была в 

недоумении. Я не понимала сам механизм ее работы и жаждала 

узнать о ней больше. К счастью, на следующий день я посетила 

конференцию и узнала для себя много нового, увидела людей, для 

которых биржа – это способ жизни, пообщалась с трейдерами.  

Оказывается, на рынке у каждого есть реальный шанс получить 

адекватную оценку своих способностей, выраженную в денежном 

эквиваленте. На этом рынке все зависит только от  одного человека – 

самого трейдера. От его гибкости, того, насколько он готов учиться, 

анализировать собственные действия, учитывать ошибки, работать 

над недостатками. Это серьезный труд, который требует 

значительной работы над собой, концентрации, внимания. Этот 

рынок позволяет быть свободным. Никто не указывает, что и как 



делать, нет привязанности к графику, нет зависимости от настроения 

других людей, никому ничего не нужно доказывать. 

Так же на конференции я узнала, что трейдеры – это в основном 

молодые люди, преимущественно, мужского пола, и они «сходят с 

дистанции» достаточно рано, где то в 30-35 года. Оказывается, среди 

успешных трейдеров всего лишь 0, 5 – 1 % девушек и это потому что 

девушки более эмоциональные и менее сдержанные.  

Подведем итоги, биржа – место, где ты можешь подняться, где 

ты можешь осуществить свои мечты,  где нужно учиться всю жизнь, 

анализировать собственные действия, учитывать ошибки, работать 

над недостатками. Для того чтобы стать трейдером нужно не бояться 

рисковать, иметь устойчивую, здоровую нервную систему, быть 

целеустремленным. 

Комплексы, страхи, желания – неотъемлемая часть торговли. Но 

эмоции – это злейшие враги трейдеров. Чтобы избежать проблем при 

торговле на фондовом рынке, человек должен сделать свою работу 

максимально комфортной. Не надо пытаться убежать от критических 

ситуаций, не закрывайте глаза а преодолевайте комплексы 

планомерным осознанием своих страхов и других эмоций. 

Карабанової Ольги Вячеславівни, 

 3 курс, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 6506 

Оцінити 
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Успішний трейдер 
 

Хотів би розпочати з того, що ж являє собою фондова біржа. 
Фондова біржа - це передусім місце, де знаходять один одного 
продавець і покупець цінних паперів, де ціни на ці папери 
визначаються попитом і пропозицією на них, а сам процес купівлі-
продажу регламентується правилами і нормами, тобто це певним 
чином організований ринок цінних паперів.    
 На фондовій біржі успішні трейдера можуть заробляти багато 
грошей, але при цьому не всі розуміють яким же чином це в них 
виходить. У справжнього трейдера в голові повинна бути чітко 
усвідомлена мета. Головною ціллю трейдера є виграш якомога 
більше прибуткових угод. Щоб досягти цієї мети він повинен 
виробити для себе спеціальну тактику поведінки, наслідком 
реалізації якої й буде бажаний результат. На мою думку, така 
тактика повинна базуватися на наступних правилах. 
 Трейдер не повинен бути жадібним і корисливим, на ринку з 
такими якостями робити нічого, крім частих і великих збитків 
нічого не отримаєте. Трейдер повинен зберігати холодний розум за 
будь-яких умов.        
 Розмірковуючи про тактику біржової торгівлі, фокусуйтеся на 
процесі, а не на прибутках / збитках.     
 Трейдер не повинен забувати про те, що легше увійти в тренд, 
ніж потім вийти з нього.      
 Підвищуйте ризик поступово. Поступове збільшення розміру 
набагато більш ефективне, ніж різкі стрибки.    
 Якщо раптом ринок пішов проти вашої позиції, потрібно або 
поміняти позицію, або найкраще вийти з неї.    
 Не треба намагатися відіграти збиткову угоду збільшенням 
обсягу угоди, це може привести до збільшення втрат. Таку угоду 
краще закрити.         
 Завжди використовуйте зрозумілі і прості методи аналізу 
ринку, які зрозумілі саме вам, складні і не зрозумілі можуть 
призвести до втрат.        
 Краще зосередитися на власному плані дій, ніж намагатися 
зрозуміти складні механізми, за допомогою яких рухається ринок. 
Не слід намагатися отримати все і відразу, краще поступово 
нарощувати прибуток. Не ставте перед собою завищених цілей. 
Не треба ловити  точні мінімуми і максимуми цін. 



Не варто намагатися йти попереду ринку, це ще нікому не 
вдавалося. Треба йти слідом за ринком, тобто за трендом. 
Якщо ваша угода перебуває в збитку, не слід довго роздумувати, 
краще її закрити і вийти з позиції, щоб уникнути втрати всього 
депозиту.         
 Використовуйте уявні репетиції, щоб зробити загрозливі 
ситуації знайомими. Треба частіше в уяві програвати загрозливі 
ситуації, подумки репетируючи необхідну послідовність 
відповідних дій.        
 Насправді фондовий ринок – це низка тонких та логічних дій. 
Тому кожен трейдер повинен обдумувати кожний свій крок, якщо 
цього не робити то ніякого результату він не зможе досягти. 
 Всі успішні трейдери використовують стопи і не здійснюють 
операції тільки від нічого робити. Вони мало радяться зі своїм 
«внутрішнім голосом» і діють виключно на підставі розрахунків. 
 Переможці, в основному, торгують на невеликому числі 
ринків, які вони знають краще за інших, невдахи ж розкидаються і 
міняють ринки та інформаційні бюлетені.    
 Усі переможці цілком вірять в те, що вони зможуть зробити 
гроші і не дозволяють поганому вторгатися в їхнє життя, не 
здійснюють дурних вчинків на ринку. 

Мороз Богдан Олександрович, 

 КНЕУ, 3 курс, 

 прикладна статистика 
 
 

Оцінити 
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Проблеми розвитку сучасного фондового ринку України та 
можливі шляхи їх вирішення 

Фондовий ринок в Україні був сформований за достатньо короткий 

період часу, але, на мою думку, на сьогодні він все  ще  перебуває  у  стадії  

становлення.  Розглядаючи процес становлення фондового ринку України, 

можна сказати,  що це становлення має достатньо  високий  темп   розвитку.  

Цьому  сприяла низка факторів, серед яких важливе місце посідає  

інфраструктура  фондового  ринку,  яка,  незважаючи  на  складність  та 

суперечність економічних процесів, що активно проходять в Україні, має на 

сьогодні тенденцію до розвитку та зростання, незважаючи на невелику 

затримку під час вражаючої фінансової кризи у 2009 році.   

 На сьогодні ринок цінних паперів в Україні у зв’язку зі своїм 

розвитком продовжує розширювати і сферу своїх інвестиційних 

можливостей. Одним із вирішальних чинників такого швидкого розвитку 

стала катастрофічна нестача грошової маси. Розвиток біржової торгівлі 

сприяв виникненню значної кількості спеціалізованих брокерських компаній, 

основним видом діяльності яких стали операції за кошти на ринку цінних 

паперів. Фінансовий ринок України є відкритим для західних інвестицій, 

однак його привабливість, за оцінкою західних інвесторів, на жаль, украй 

низька. Останнім часом особливої актуальності набуває підвищення 

ефективності використання іноземних кредитів, а також залучення на 

фінансовий ринок нереалізованого інвестиційного потенціалу домашніх 

господарств. Аналізуючи обсяги заощаджень, можна зробити висновок, що 

навіть за умов довготривалої економічної кризи інвестиційний потенціал 

домашніх господарств як постачальників інвестицій є вельми суттєвими. 

 На розвиток фондового ринку України впливає також і ряд інших 

негативних факторів, серед яких потрібно виділити такі: 

• низький рівень захисту прав власників і покупців цінних паперів; 



• недосконалість чинного законодавства України з питань захисту 

власності, що призводить до виникнення численних конфліктних 

ситуацій між учасниками ринку та можливості здійснення 

тіньових фінансових операцій; 

•  низький рівень нормативного та інформаційного забезпечення 

учасників ринку; 

• обмеженість асортименту цінних паперів, які реально 

використовуються на вітчизняних ринках цінних паперів, 

порівняно з аналогічними ринками розвинутих держав 

•   відсутність відкритих вторинних ринків ЦП, на яких має 

відбуватись масовий рух цінних паперів тощо. 

Враховуючи вище зазначені умови, я вважаю, що основними 

пріоритетними напрямами розвитку українського ринку цінних паперів 

повинні бути:   

• стабілізація чинної законодавчої бази, запровадження системи 

врегульованих оптимальних норм і методів через найвпливовіші, 

та, головне, ефективні та стимулюючі важелі;  

• проведення адміністративної реформи і, зокрема, реформи 

Міністерства фінансів у напрямі вдосконалення його 

організаційної структури, уточнення функції, підвищення ролі і 

статусу; 

• здійснення заходів щодо стимулювання внутрішнього ринку 

капіталів;  

• запровадження та розвиток таких інститутів, як ринок застави, 

іпотечні кредити, споживчі кредити, на умовах доступності для 

вітчизняного інвестора;  

• обмеження зовнішніх запозичень й розширення випуску 

державних і місцевих позик;  



• залучення на фінансовий ринок нереалізованого інвестиційного 

потенціалу домашніх господарств;  

• створення системи захисту прав інвесторів на фінансовому 

ринку. 

 
Вовк Ганна, 3 курс, прикладна статистика 

Оцінити 
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Від студента до трейдера 
 

 Про поняття фондового ринку я почула давно, але знала про 
нього лише те, що він є ринком на якому здійснюються операції з 
цінними паперами і нічого більше. Трохи подумавши я почала 
згадувати: які ж цінні папери можуть діяти на ринку. Трохи 
пошукавши, я дізналась, що на фондовому ринку України діють 
акції, державні і муніципальні облігації внутрішньої позики, 
облігації підприємницьких структур, казначейські зобов'язання, 
ощадні сертифікати, державні і компенсаційні сертифікати, житлові 
чеки, інвестиційні сертифікати, облігації зовнішньої позики. Тобто 
цінні папери, що мають місце на Українському фондовому ринку  є 
дуже різноманітні та можуть виступати як власністю державних 
підприємств так і власністю звичайних людей. 
 Коли поруч з поняттям фондового ринку з’явилося поняття 
фондової біржі, то відрізнити їх для мене було дуже важко оскільки 
мої тодішні знання не давали такої можливості. 
 Зробити це я змогла вже згодом на парах менеджменту. 
Почитавши певну літературу я зробила для себе висновок, що 
фондова біржа це власне місце, де трейдери торгують цінними 
паперами. Це дало мені змогу побачити відчутну різницю між 
поняттями фондового ринку та біржі. 
 Потім був семінар з інтернет-трейдингу, як наступний крок у 
моєму пізнанні вже зазначених понять. На цьому семінарі трейдер з 
Росії розповідав про практичну сторону своєї діяльності, 
намагаючись зацікавити нас, і таким чином знайти собі «колег». На 
семінарі прозвучали поняття багатьох видів трейдингу серед яких 
особисто мені найбільш запам’ятався такий вид, як скальпер. Цей 
вид трейдингу зацікавив мене своїми високими можливостями 
прибутку , швидкістю дій та прийняття рішень. Це ідеальна робота 
для молодих і активних людей. 
 Особисто я вважаю, що трейдером може стати кожна смілива, 
цілеспрямована молода людина, адже для цього не потрібно багато: 
лише розуміння ринку та вміння ризикувати. 
 В одній книзі я прочитала думку вже досвідчених «гравців» на 
ринку, що 80% торгівлі – це психологія і лише 20% – техніка. Тобто 
успіх залежить не лише від вміння торгувати та приймати рішення  
а й від вміння організовувати себе, свій час та свої думки. Це 
означає, що потрібно кожен день розпочинати з «чистого листа», 



тобто весь негатив та емоції вчорашнього дня потрібно залишати у 
вчорашньому дні. 
 Особисто мене трейдинг зацікавив тим, що це можна сказати 
ціла наука. Наука самостійного прийняття рішень, самодисципліни, 
власної мотивації. 
 Можна писати дуже багато, я більш ніж впевнена, що дехто зі 
мною не погодиться, але я дуже рада, що в мене була можливість 
побувати на семінарі трейдера – практика який на власному досвіді 
розповів про можливості та втрати, про ризик та прибуток.  Який 
доступною мовою пояснив чому саме так діяв у певних ситуаціях, а 
не інакше, чому саме такі рішення приймав. 
 Я вважаю те, що студентам дається можливість 
поспілкуватися з представниками різних професій та приймати 
участь у цікавих конкурсах дуже важливим у становленні 
особистого усвідомлення студентом своєї майбутньої діяльності та 
свідомого вибору майбутньої професії. 
 

Шемчук Марина Юріївна, 
  3 курс, прикладна статистика 
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Хто такий трейдер?чоловік чи жінка? 

Сьогодні з’явилося багато професій про які більшість людей мають 

туманне уявлення. До таких професій можна віднести професію трейдера.

 Я сама тільки  зовсім не давно про це почула.Я студентка 3 курсу і в 

мене в цьому році з'явився новий предмет,який називається менеджмент.І ось  

після першої лекції нас запросили на семінар "Зроби кар'єру трейдера".Мене 

це зацікавило,так як я взагалі вперше в житті почула що є така професія як 

«трейдер».І мені захотілось дізнатися чим вони займаюся,які плюси і мінуси 

цієї роботи ну і різні там деталі.І насправді я там багато чого нового для себе 

дізналася.           

 Саме слово трейдер, походить від англійського to trade – торгувати. 

Зазвичай це слово стосовно до фінансових ринків. Предметом торгівлі 

трейдера є акції, валюта, ф’ючерси.        

 Якщо зовсім просто, то трейдер, це спекулянт, як правило, на ринку 

цінних паперів. Основне завдання якого, отримання прибутку від торгівлі, 

дешево купити і дорого продати або навпаки.     

 Зазвичай трейдерів можна розділити на професіоналів і аматорів. 

Зрозуміло, що професіонал – це людина, яка займається цим професійно, як 

правило він є найманим працівником в якій-небудь компанії або банку і його 

зарплата складається з фіксованої частини, зазвичай маленькою, і відсотки 

від прибутку. Деякі професіонали працюють на себе і зі своїми грошима. 

 Любителі – це люди, для яких гра на біржі не є основним заняттям. Для 

них це більше, просто гра. Як правило, люди з цієї групи або йдуть, або 

стають професіоналами.         

 За способом аналізу торгової ситуації, трейдерів можна розділити на 

чотири основні групи.          

 Перша група – це люди, які використовують технічний аналіз. 

Використання технічних індикаторів: свічковий аналіз, хвильовий аналіз, 

нейромережі.           

 Друга група – це люди використовують фундаментальний аналіз. Дуже 



розумні люди, що мають аналітичний склад розуму.     

 До третьої групи, можна віднести людей, які використовують власні 

методи або просто грають.         

 І четверта група – це люди, які торгують на інтуїції, як правило, 

професіонали з великим досвідом. Але дещо мене все ж таки заділо на цьому 

семінарі.Нам сказали що ця робота не для жінок. Вважається, що це заняття 

більше підходить представникам сильної статі, і успішним трейдером може 

стати тільки чоловік. Адже такі якості, як логіка та аналітичне мислення, 

притаманні їм у більшій мірі, ніж дамам. Отже, отримувати прибуток від 

торгівлі валютою їм вдається краще. Чи так це насправді?    

 Я захотіла детальніше про це дізнатися,хто ж все таки краще знається 

на цій справі,адже як на мій погляд то це якось не справедливо по 

відношенню до жіночої статі.Я прочитала багато інформації про все це,і 

дійшла такого висновку.Дами, яких зацікавила торгівля валютою, прагнуть 

пройти гарне навчання, щоб не втратити даремно час і гроші, а прийти рано 

чи пізно до стабільних заробітків. Отже, в чому ж секрет трейдера жіночої 

статі?            

 Тут можна сміливо провести аналогію з водінням автомобіля. Колись 

давно жінка за кермом сприймалася як нонсенс, дурне виняток із загального 

правила. А сьогодні наші пані – мало того, що хвацько роз'їжджають на своїх 

іномарках – так ще і водять автомобіль часто акуратніше чоловіків. І, крім 

того, сумлінно займаються на курсах, уважно вивчають Правила дорожнього 

руху і з усією серйозністю готуються до іспитів. Вони не схильні ганяти на 

граничних швидкостях і створювати на дорогах аварійні ситуації. 

 Відповідальність і обережність допомагають жінкам і на валютній 

біржі, де вони ретельно обдумують ситуацію перш, вивчають дослідження 

ринку перш, ніж прийняти рішення. Обравши будь-яку стратегію поведінки, 

вони наполегливо їй слідують. Це допомагає їм, по-перше, на практиці 

пізнати переваги і недоліки тієї чи іншої лінії поведінки на біржі, а по-друге, 

позбавляє від спокуси ризикувати там, де це абсолютно не виправдано. 



Можливо, що з логікою у багатьох представниць прекрасної статі не все 

гаразд, зате інтуїції більшості жінок не позичати. Ось чому серед трейдерів 

жіночої статі щасливих набагато більше, ніж серед гравців-чоловіків. 

Допомагають їм ще й такі якості, як здатність спокійно переживати невдачі і 

терпіння, які, схоже, геть відсутня у сильної статі.Просто для чоловіків це як 

азартна гра,вони весь час хочуть бути у виграші ,але ж це як рулетка-перший 

раз ти виграв,а на другий програв.А жінки не бачать у торгах чогось життєво 

важливого і настільки цікавого, що в цю справу можна поринути з головою. 

Такі є,але їх дуже мало.        

 Тому, я хочу сказати ,що дорогі жінки досить дивитися серіали по 

телевізору, починайте сміливіше працювати на фінансових ринках. До того ж 

це не так вже ризиковано як здається. 

Фещенко Ганна Олександрівна, 

студентка 3-го курсу  

спеціальності "Прикладна статистика" 

 

Оцінити 

http://www.investor.ux.ua/ru/m/501/16053/20121015-ese-hto-takiy-treyder-cholovk.aspx?year=2012


 

 

 

Играем вместе 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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