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Есе: Фінансовий зоопарк 

 

Шемчук Марина Юріївна, ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана", 3 курс 

Ми знаємо, що на фондовому ринку працюють трейдери — люди , які здійснюють 

операції з цінними паперами. На мою думку, далі буде доцільно розглянути види 

трейдерів, оскільки кожен з них виконує певні особливі, притаманні лише йому функції 

для виконання свого основного завдання. 

Існує чотири типи трейдерів: ведмеді, бики, курчата і свині. Всі крім свиней можуть 

обіграти ринок, а свиня залишається ні з чим через жадібність. Ми вже багато разів 

використовували терміни "бики" і "ведмеді" в ході роботи з програмами та підручниками 

з менеджменту, але сьогодні прийшов час розглянути весь біржовий "зоопарк". Трейдери 

та інвестори діляться на чотири загальних категорії, в залежності від їх стратегії і тактики 

на фінансових ринках:бики, ведмеді, свині, курчата. 

Вам цікаво, який тип найкращий? Тоді потрібно розглянути всі види для їх порівняння 

та визначення їх переваг та недоліків. 

Бик — купує. Інвестор або трейдер типу Бик вірить, що ринок буде в майбутньому 

зростати, і в основному прагне купити. Такий термін виник через те, що тварина бик, 

атакуючи, насаджує жертву на роги і підкидає вгору. Саме через те, що підкидає вгору, 

бики і отримали своє прізвисько. Також прийнято асоціювати стан ринку з його 

ключовими гравцями. Наприклад, на бичачому ринку все йде в гору. У бичачому стані 

ринку економіка зростає, зменшується безробіття, ВВП набирає ходу, і акції теж ростуть. 

Але тільки треба пам’ятати, що вічного росту не буває, і що врешті-решт буде спад. Бикам 

треба бути обережними, тому що ринок може перенасититься і акції можуть стати 

переоціненими. У такому випадку, спад неминучий. З бичачого ринку треба вміти вчасно 

вийти. 

Ведмідь — інвестор який продає. Ведмедями називаються такі трейдери, які очікують 

рецесії і падіння ринку. Ведмедів прозвали так через те, що тварина ведмідь топче свою 

жертву, як би штовхаючи її вниз, в землю. Оскільки ключове слово — вниз, то інвесторів, 

що продають і прозвали ведмедями. Ведмеді прагнуть продати. На ведмежих ринках все 

протилежно: безробіття зростає, ВВП знижується, і ціна на акції теж. На ведмежому ринку 

важко знайти акцію, в яку можна вигідно вкласти. Але це не означає, що ведмеді завжди 

в програші: є спеціальні техніки, стратегії і торгові алгоритми, які дозволяють отримувати 

великі прибутки на падаючих фінансових ринках і акціях. 

Але крім цих двох основних типів трейдерів є ще два типи: курча і свиня. Курча — 

боягузливий занадто пильний інвестор. Курчата бояться втратити все. Вони дуже 

пильнують. Вони настільки пильні, що дуже рідко вкладають. Тобто їх страх втрати 

настільки великий, що вони бояться вийти в ринок. Їх девізом можна назвати: краще спати 

спокійно, ніж увійти в ринок і мучитися від страху, не спати, і витрачати здоров’я. Але 

всьому є межа адже неможливо обіграти фінансовий ринок, не торгуючи на ньому. 

Свиня — безстрашний інвестор. Свині не бояться ризикувати, і ця відсутність страху 

переступає всі мислимі і немислимі норми. У гонитві за скаженим прибутком, свині 

не замислюються про те, у що вкладають. Вони дуже нетерплячі, емоційні і жадібні 

товариші. Як правило, свиням дуже важко обіграти ринок, і найчастіше вони залишаються 

ні з чим через свою безвідповідальність. 
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Таким чином, виходить, що всі гравці фінансових ринків діляться на чотири типи, а весь 

ринок це свого роду "фінансовий зоопарк". Отже, хто кращий у цьому "зоопарку"? кожен 

відповість на це питання сам, вивчивши особливості кожного виду. Особисто для мене 

кращими є бики, оскільки вони продають акції, заробляють гроші та поводять себе 

розумно на ринку, не піддаючись емоціям, а слідують за здоровим глуздом. 

 

Оцінити 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.investor.ux.ua/ru/m/501/16788/20121119-ese-fnansoviy-zoopark.aspx?year=2012
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Есе: Кожен сам за себе 

 

Мороз Богдан Олександрович, КНЕУ ім. В. Гетьмана 3 курс 

На фондовому ринку «трейдерами» називають співробітників інвестиційних компаній і 

приватних інвесторів, що торгують на біржі та заробляють на короткострокових 

коливаннях цін - від декількох хвилин до декількох тижнів. 

Така стратегія дозволяє обігравати індекси та заробляти більше, ніж у середньому по 

ринку, використовуючи тренди не тільки на підвищення цін, але і на пониження. Однак, 

чим частіше відбуваються угоди, тим більше ризик зробити помилку і тим більше часу 

потрібно приділяти аналізу, торгівлі та управління ризиками. 

Деякі приватні інвестори, які серйозно займаються трейдингом, спостерігають за торгами 

протягом всієї біржової сесії, деякі проводять у торгового терміналу по парі годин на 

день, але в будь-якому випадку така стратегія вимагає постійно бути в курсі рухів на 

ринку. 

Приватних трейдерів ще часто називають «спекулянтами». На фондовому ринку 

спекулянти виконують вкрай корисну і дуже важливу функцію - вони створюють 

ліквідність. Чим більше бажаючих купити і продати, тим більше виставляється заявок до 

біржової торговельної системи, тим вужчими стають спряди між цінами купівлі та 

продажу і тим більш ліквідними стають біржові інструменти. 

Купуючи цінні папери, всі ми переслідуємо одну і ту ж мету - отримання прибутку, і 

різниця між інвестором і трейдером полягає в інвестиційному горизонті. Тобто час 

очікуваного отримання прибутку буде фактором, що визначає поведінку на ринку. 

За кожним типом поведінки, будь то інвестування або трейдинг, стоять певні тактичні 

прийоми і в тому числі різні підходи до аналізу. Для інвестора найважливіше мати під 

рукою розкладки з фундаментального аналізу тих цінних паперів, у які він інвестує. Адже 

йому необхідно знати, що купувати і що продавати. 

Трейдер буде спиратися більше на технічний аналіз, а іноді, можливо, і на інтуїцію - тут в 

основі стоїть питання, коли купувати і продавати. Трейдер відчуває себе відносно вільно 

на будь-якому ринку - він може торгувати і на перегрітому ринку, і на падаючому. Ціни 

волатильні, тобто схильні хаотичним коливанням в межах одного дня і навіть однієї 

години, що і дає трейдеру можливість заробляти. 

Слід відзначити ще одну розбіжність між інвестором і трейдером. Вона скоріше 

психологічна. А саме - кожен сам вирішує для себе, наскільки склад його характеру 

найбільше потрапляє під одну з вищевказаних категорій і скільки часу і сил він може 

приділити самому процесу. 

Якщо ви відчуваєте себе готовим змінювати напрям думки кілька разів на день, можна з 

легкістю торгувати часто і досить агресивно. Однак, якщо комусь важко поміняти своє 

рішення або переглянути свою точку зору, після того як він все проаналізував і зважив, то 

такій людині визначено легше орієнтуватися як мінімум на середньострокову 

перспективу, тобто бути інвестором.У будь-якому випадку, чим довше Ваш інвестиційний 

горизонт, тим менше часу на фондовий ринок ви витратите. У цьому сенсі, інвестування, 
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на відміну від трейдингу, звільняє від необхідності щогодини, а часом щохвилини 

тримати руку на пульсі фондового ринку.                            Оцінити 

Есе: Самоконтроль в трейдингу 

Порубльов Сергій Анатолійович, ДВНЗ "КНЕУ ім. В.Гетьмана ", 3 курс 

Трейдинг - це індивідуальний бізнес, де все залежить від вас. Тільки ви несете за все 

відповідальність, ви самі собі начальник і компаньйон. 

У зв'язку з цим і бесіди про ваш бізнес вам доведеться в першу чергу вести з самим собою. 

Здавалося б, що може бути простіше? Ми знаємо себе краще за інших, але, як не 

парадоксально, практика показує, що в житті вкрай складно контролювати і правильно 

аналізувати себе. 

Трейдинг як раз таки дає можливість навчитися цьому, точніше навіть змушує опанувати 

самоконтролем і самоаналізом досконало. Ті, кому це вдається, досягають більших висот, 

причому не тільки в трейдингу, а у всіх життєвих сферах, ну а той, хто здається, говорить, 

що в трейдингу нереально заробити 

Отже, як же почати роботу в цьому руслі? 

Напружені ривки цін на графіках часто ускладнюють бачення картини в цілому, але 

необхідно вміти робити це (якщо звичайно хочете вижити і процвітати). Самим головним 

помічником у цій нелегкій справі для вас має стати щоденник трейдера. 

Щоденник може приймати будь-який зручний вигляд. Це може бути файл на комп'ютері, 

спеціально заведений зошит або секретна записна книжка на замку, куди ви будете 

самостійно рукописно вносити записи (є щось таке в рукописних записах, чого немає в 

електронних документах; ймовірно, у момент написання на аркуші залишається ваша 

енергетика , енергетика ваших емоцій). Також можна записувати на диктофон свою 

промову (це теж один способів ведення щоденника). Тут вже кому, як зручніше. 

У цей щоденник не варто писати, як ви провели день. Це ваш щоденник трейдера. Там 

потрібно фіксувати інструмент, лот, дату та час операції, за якою ціною зайшли, за якою 

ціною вийшли, результат угоди в пунктах і в грошах, зміна депозиту після угоди в грошах 

і у відсотках (в % можна і від попереднього значення депозиту і від значення депозиту на 

початок місяця) і все, що вважаєте за потрібне. За можливість під час входу в ринок і 

виходу потрібно робити скріншот екрану і зберігати ці фотографії в окремій папці. 

Але НАЙГОЛОВНІШЕ - фіксуйте там свої думки в момент кожної угоди: чому відкрили 

позицію? які емоції у вас виникли (страх, впевненість, байдужість, розгубленість і т.д.)? 

чому закрили позицію? по стопу вийшли або самі? що відчували після закриття угоди? Не 

хвилюйтеся про граматику, тут це абсолютно не важливо, це ваш особистий щоденник, 

він тільки для вас. 

Все це не просто записи . На вихідних їх потрібно періодично переглядати, аналізувати, 

бажано роздрукувати ті скріншоти відкриття і закриття позицій, і дивитися вже на них з 

історичної точки зору. Запевняю вас, ви знайдете стільки нового для себе і про себе! 

Напевно ви побачите модель своєї поведінки. Ви зрозумієте, чого ви боїтеся, на яких 

ділянках ринку у вас слабкі місці, в який час вам краще торгувати і взагалі краще 

зрозумієте самого себе. 

http://www.investor.ux.ua/ru/m/501/16849/20121122-ese-kozhen-sam-za-sebe.aspx?year=2012
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Ймовірно, існує щось, що ви робите, і це постійно приводить до негативних результатів. І 

як тільки Ви виявите проблему, рішення зазвичай стає очевидним. Тільки Ви можете 

зробити це для себе. Ніхто не подбає про ваші справи краще за вас самих. 

Загляньте в себе. Ви будете вражені результатами.   Оцінити 

Есе: 20 золотих правил емоційного контролю в трейдингу 

 

Кругляк А.И. 

Емоційний контроль - це найважливіший фактор успіху на біржі. Якщо ви будете 

прагнути виконувати правила, які я описала нижче, вам буде набагато легше домогтися 

позитивних результатів. 

Щоб досягти успіху, необхідно контролювати не тільки негативні емоції, але й позитивні. 

 Наступні правила мають однакову значимість і важливість. Будь-яке правило, яке на 

перший погляд може здатися елементарним для розуміння, може виявитися дуже 

складним на практиці. 

      Отже, поїхали: 

 Не забігати вперед; чекайте, поки ринок не дасть вам сигналу перед тим, як увійти 

в угоду. Рухайтеся лише тоді, коли у вас є підтвердження. Не приймайте рішення, в 

основі яких лежить нетерпіння. 

 Не витрачайте багато часу, намагаючись зрозуміти, що стоїть за рухом ціни. 

Відповідь завжди полягає в тому, що говорить графік і ціна. 

 Намагайтеся уникати порад інших трейдерів і аналітиків. Як мінімум, це може 

викликати нерішучість і нерозумні висновки, а наслідком цього неодмінно стане 

втрата грошей. 

 Видаліть надію зі своєї торгівлі. Надія на те, що графік піде в ту чи іншу сторону, - 

це справжня форма азартної гри. Якщо ви бачите, що технічно графік не може вже 

йти в якусь сторону, не чіпляйте за надію і виходите з позиції. 

 Не будьте занадто самовпевненими через свого виграшу або занадто пригніченими 

через програш. Ви повинні досягти емоційної рівноваги. 

 Завжди дотримуйтеся вашим планом і ніколи не міняйте своє рішення під час 

торгів. Знайдіть метод, який емоційно і інтелектуально працює для вас. 

 Грайте без партнерів, самостійно приймайте рішення щодо ваших власних грошей. 

 Успішний інвестор не торгує на ринку весь час - часом ви повинні бути повністю в 

готівки. Якщо ви не впевнені у напрямку ринку - чекайте. 

 Ніколи не втрачайте контроль над своїми емоціями, коли ринок іде проти вас. 

Приймайте це як належне. Можливо, ви просто не вчасно увійшли в ринок. Варто 

дочекатися нового сигналу і нової можливості. 

 Необхідно мати здатність неупереджено спостерігати за фактами та рухом ціни. 

 Необхідно коректно і об'єктивно запам'ятовувати ключові графічні моделі. 

 Потрібно розвивати в собі здатність вивчати і накопичувати отримані знання. 

 Необхідно придушити в собі жадібність, яка живе у всіх людях. Навчіться забирати 

прибуток при досягненні мети, яка була поставлена ще до відкриття вашої позиції. 

 Навчитеся придушувати в собі страх. У стані страху розумні люди ведуть себе 

необґрунтовано, стають наляканими, коли починають втрачати гроші. 

http://www.investor.ux.ua/ru/m/501/17173/20121206-ese-samokontrol-v-treydingu.aspx?year=2012
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 Остерігайтеся невігластва - ринок необхідно вивчати не час від часу, а глибоко і 

цілеспрямовано. Знання - це сила. 

 Ніколи не намагайтеся логічно обгрунтувати свою позицію проти того, що 

говорить графік. 

 Ніколи не стаєте «мимовільним інвестором», ударжівая знижується акцію. 

 Будьте більш мобільним, не прив'язуйтесь до одного напряму ринку. Завжди 

будьте готові змінити свою позицію в залежності від ринкової ситуації. 

 Якщо ви займаєтеся торгівлею на біржі, то готуйтеся до нерозуміння з боку 

оточуючих. Запам'ятайте: саме в цьому бізнесі «ОДИН в полі воїн». 

 Спекуляції - це бізнес, і, як в будь-якому іншому бізнесі, для успіху в ній 

необхідний важка праця і старанність. 

Отже щоб стати успішним трейдером  достатньо дотримуватись цих правил. Бажаю 

успіхів) 

 

Оцінити 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.investor.ux.ua/ru/m/501/17181/20121207-ese-20-zolotih-pravil-emocynogo.aspx?year=2012
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Есе: Що необхідно знати перед розробкою своєї стратегії? 

 

Максимович Марина, КНЕУ, 3 курс 

Думаю, ви зі мною погодитеся, що кожна людина унікальна. У кожного з нас своя 

зовнішність і свій внутрішній світ. Торгова стратегія, по якій торгує трейдер, є його 

відображенням. Подивившись на те, як торгує людина, можна багато що сказати про її 

характер. 

Взагалі у більшості прибуткових торгових систем, як правило, одні і ті ж принципи входу 

і виходу в ринок, але, тим не менше, кожен трейдер використовує ці принципи по-своєму. 

Кожна людина заточує стратегію під себе, вносить свої корективи. Це можуть бути зміни 

в управлінні капіталом або ж в аналізованому таймфрейме, але принципи аналізу ринку 

при цьому залишатимуться однаковими. Головне знати принципи, а все інше з досвідом 

складається в єдину відточену торгову стратегію. 

Для початку потрібно розуміти, що робота над торговельною стратегією - це досить 

складний і клопіткий процес. Однак, як відомо, немає нічого неможливого. Основне 

завдання у цьому процесі - отримувати досвід. Досвід набирається при аналізі як 

прибуткових, так і збиткових угод. 

Необхідно бути готовим до того, що спочатку мозок буде отримувати дуже багато 

інформації,та навіть не буде зрозумілим, чому ринок іде проти трейдера. 

Але з досвідом, коли у трейдера буде статистика з безлічі угод, він зможе визначати 

найбільш оптимальні місця для відкриття і закриття позиції. У цьому процесі важливу 

роль відіграє щоденник трейдера. 

При розробці своєї власної торговельної системи, необхідно побоюватись основної 

помилки всіх початківців трейдерів - братися за все і відразу Трейдинг не любить 

розгубленості, тому для початку треба подумати над тим, ДЕ, ЧИМ і ЯК буде 

проводитись  торгівля. 

Кожен трейдер має подумати над ти, скільки часу він зможе приділяти трейдингу? Як 

часто він хоче заходити в ринок? Чого йому більше хотілося: кожен день забирати з ринку 

по трохи або ж брати істотний прибуток з угоди, яка триває кілька днів? 

Ясна річ, що спочатку потрібно буде покладатися на ті поради й інформацію, які трейдер-

початківець десь прочитав, але все ж, приблизний алгоритм своєї торгівлі він зможете 

визначити для себе самостійно. 

І ще один важливий момент. При розробці стратегії важливо розуміти, що якщо 

використовується одне джерело інформації, то з більшою ймовірністю будуть помітні які-

небудь закономірності. 
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Це стосується індикаторів, якими так люблять користуватися початківці трейдери. Але 

чим більше усяких індикаторів, тим складніше буде привести всі сигнали в єдину систему. 

Просто-напросто трейдер почне закопуватися в достатку всіх перетинів і викривлень 

Вірогідність позитивного результату операції можна значно збільшити, якщо почати 

вивчення ринку з мінімальної кількості інформації. У подальшому напрацьований досвід 

дозволить піти від всіх індикаторів і знайти систему, яка буде більшою мірою давати 

позитивні угоди. 

Як відомо, для того, щоб заробляти на ринку, зовсім не обов'язково отримувати прибуток 

постійно. При цьому я скажу навіть більше: для того, щоб заробляти, не так уже й 

важливо мати більше прибуткових операцій, чим збиткових. Досить грамотно управляти 

капіталом, і все буде добре! 

Оцінити 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.investor.ux.ua/ru/m/501/17203/20121210-ese-scho-neobhdno-znati-pered-rozrobkoyu.aspx?year=2012
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Есе: Різниця між трейдерами та інвесторами 

 

Вовк А., "КНЕУ ім. В. Гетьмана", 3 курс       

 Дуже часто на фондовому ринку ми зустрічаємося із поняттями «трейдер» 

та «інвестор», іноді їх навіть ототожнюють, спираючись на подібність операцій, які вони 

здійснюють на ринку, проте це не так. Насамперед, трейдер спекулює цінними паперами 

виключно з метою заробити прибуток, тоді як інвестор зацікавлений зберегти свої активи 

від інфляції чи навіть примножити їх. Щоб зрозуміти загальну різницю між трейдером 

та інвестором, розглянемо їх відмінності більш детально. 

Хочу виділити такі відмінності, які, на мою думку, є найбільш суттєвими: 

1. Мотив укладання угод на ринку. Що цікавить трейдера на біржі? Прибуток, тому він 

може заробити як у довгостроковому, так і короткостроковому періоді, продаючи цінні 

папери. Для трейдера важливим є зрозуміти поточну динаміку ринку, а не те, яким цей 

ринок буде через декілька років. Що стосується інвестора, то він продає акції лише у тих 

випадках, коли це справді необхідно: страхування власних ризиків чи актив, в які були 

направлені інвестиції, перестав бути цікавим для інвестора. Від здійснення операцій 

на біржі інвестор очікує як мінімум збереження капіталу та як максимум отримання 

доходу. 

2. Кількість укладених угод та їх терміни. Для інвестора є характерним купувати 

небагато цінних паперів, якими він володітиме тривалий термін. Це пов’язано з мотивами, 

які характеризують поведінку інвестора. Придбані цінні папери створюють портфель 

інвестицій, який відповідає інтересам інвестора. Трейдер укладає набагато більше угод, 

які мають переважно короткостроковий характер. Для нього не є характерним 

довгострокове володіння активами. 

3. Інструментарій та напрямки аналізу ринку. Оскільки інвестора цікавить, 

що відбудеться з його активами, наприклад, через рік, тобто його цікавить довгостроковий 

аналіз, він використовує фундаментальний аналіз та оцінку економічної ситуації в цілому. 

Фундаментальний аналіз необхідний для прогнозування майбутньої ціни акцій 

перспективних підприємств, в які можуть вкладати інвестори. Якщо у майбутньому ціна 

акцій виросте, то інвестори отримають значні прибутки. Трейдери переважно 

користуються технічним аналізом, оскільки на ринку їх цікавить динаміка цін акцій 

у короткостроковому періоді, їм важливо зрозуміти ці зміни та діяти відносно отриманих 

результатів аналізу. 

4. Об’єкти укладених угод. На відміну від трейдера, який оперує цінними паперами, 

інвестори можуть вкладати свої гроші не лише на фондовому ринку, таким чином, окрім 
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акцій портфель інвестицій може бути представлений також у вигляді інвестицій 

в нерухомість, землю, тощо. 

5. Власний капітал. Щоб займатись інвестуванням, потрібно володіти власними 

заощадженнями, тоді як трейдер може займатись торгівлею, не маючи свого капіталу. 

У цьому випадку трейдинг — професія в певній фінансовій установі, яка, надаючи активи 

трейдеру, стає його інвестором. 

Отже, «інвестор» та «трейдер» досить різні поняття, але вони не є протилежними. Одна 

людина може бути одночасно як трейдером, так і інвестором, з часом навіть деякі 

трейдери починають займатись інвестуванням. Насправді, неважливо, бути трейдером 

чи інвестором, важливо успішно вести свою діяльність на фондовому ринку.  

Оцінити 
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Есе: Біржова спекуляція 

 

Дарья К. ДВНЗ КНЕУ ім.В.Гетьмана 

Як заробляти на біржових спекуляціях? 

Заробляти на акціях можна різними способами. Найбільш простий шлях - купити акції 

компанії, дочекатися кінця року і отримати належні дивіденди. Рішення про їх розмір 

приймає керівництво компанії, стверджує його Рада директорів. 

Інший спосіб заробляти на акціях - використання їх змінення ціни на фондовій біржі - рух 

котирувань. Інвестори купують акції з розрахунком на тривалу перспективу - кілька 

місяців або навіть років. При вдалому збігу обставин акції дорожчають, власник продає їх 

і отримує свій дохід у вигляді різниці між вартістю купівлі та продажу пакета цінних 

паперів. Проте акції можуть з плином часу і подешевшати, і тоді інвестор повинен сам 

вирішувати, що йому робити: продавати раніше наміченого терміну, не чекаючи, коли 

ціна впаде ще нижче, або залишити у себе в очікуванні зростання. 

Третій спосіб заробити на акціях - спекуляції. Спекулянти діють інакше. Вони «ловлять» 

рух котирувань протягом короткого періоду, купують і продають акції всередині однієї 

торгової сесії - тобто робочого дня фондової біржі. Різниця в ціні покупки і продажу 

складає дохід (або збиток) біржового гравця - принцип той самий, що в інвестора, але все 

відбувається набагато швидше. Здійснювати операції купівлі-продажу акцій протягом 

однієї торгової сесії можна скільки завгодно разів, ніяких обмежень тут немає. Розглянемо 

цей вид діяльності більш докладно. 

Як стати біржовим спекулянтом 

Стати біржовим спекулянтом чисто технічно нескладно: достатньо звернутися до 

інвестиційної компанії, відкрити там рахунок і внести на нього гроші. Далі можна діяти 

двома шляхами: або віддавати накази про операції зі своїми акціями брокеру, 

відстежуючи рух котирувань, або самостійно приймати рішення про покупки і продажу і 

здійснювати операції. 

Працюючи самостійно, ви самі, користуючись торгової програмою, виставляєте заявки 

щодо купівлі або продажу певного кількості акцій за визначеною ціною (в електронному 

вигляді) і слідкуйте за їх виконанням. 

Торгуючи через брокера, ви або довіряєтесь його рекомендацій про здійсненні операцій, 

або особисто віддаєте йому накази про їх виконання. 

Чому непросто бути біржовим спекулянтом 

Даний вид діяльності вважається одним з найбільш складних серед всіх видів бізнесу , і 

для цього є чимало підстав. Щоб стати біржовим спекулянтом, необхідно мати відповідну 

підготовку. 
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Вельми бажано розуміти процеси, що відбуваються в економіці, і в політиці, причому не 

тільки у внутрішній, але й світової. Зміна ціни акцій на біржі обумовлено великою 

кількістю факторів, і їх вплив необхідно враховувати. 

Біржовий гравець повинен бути дуже обізнаним, компетентним людиною, який постійно 

знаходиться в курсі новин, стежить за економічними зведеннями і основними світовими 

біржовими індексами. Тому участь у біржових спекуляціях тільки на перший погляд 

здається простим заняттям, не вимагає особливого напруження і витрат часу. 

Біржова гра вимагає  від вас і напруги іншого роду - психологічної, моральної. Це 

пов'язано з необхідністю постійної концентрації уваги, швидкої реакції, а головне - 

відповідальність за прийняття власних рішень та їх наслідки. І це, мабуть, є самою 

великою складністю. Біржові спекулянти відчувають великі психологічно 

перевантаження, приймаючи рішення в умовах дефіциту часу і часто непередбачуваності 

в розвитку подій. Це вимагає незалежності мислення, великого холоднокровності і 

психологічної стійкості. 

Чого не слід робити біржового гравцеві 

Учасники ринку купують акції не тільки на свої власні кошти, але і залучають кредити 

інвестиційної компанії - тобто працюють з кредитним плечем. Починаючому біржового 

спекулянта категорично не рекомендується грати на залучені кошти. Необхідно 

обмежитися тільки власними грошима. 

Головний мінус торгівлі з кредитним плечем - це ризики: завжди є небезпека програти не 

тільки свої, а чужі гроші. Щоб гравці не захоплювалися торгівлею з великими плечима і 

не виявилися у боргу перед компанією, за станом їх рахунків стежить ризик-менеджер. 

Дуже бажано мати інше джерело постійного доходу, не розраховуючи на біржовий дохід 

як на засіб існування. Отримуєте прибуток, нарощуєте свій рахунок - дуже добре. Не 

вдається - не впадайте у відчай, уміння і досвід прийдуть до вас  з часом. 

 

Оцінити 
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Есе: Устав трейдера 

 

Алена, ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана, курс 3 

«Встановлюй свої правила. І ти завжди будеш у виграші.» 

Ед Макбейн 

У кожного з нас є певні правила, які ми намагаємося дотримуватися на протязі нашого 

життя. Ось, наприклад у трейдорів, крім правил в особистому житті є і певні правила на 

ринку. Якщо говорити про те, що їх робота, без чітко виписаних, і неухильно виконуючих 

правил, заздалегідь приречена на провал, ймовірно зайве. 

Розглянемо кілька правил, які на мою думку є основними. По-перше трейдеру необхідно 

дійсно створити робочу обстановку - щоб на протязі всього періоду торгівлі його ніщо не 

відволікало, тим паче  якщо він торгує всередині дня. Як відомо, торгових систем, що 

приносять прибуток, повно. Ось інша справа, це біда в їх виконанні. Для цього потрібна 

залізна дисципліна, що б обрана стратегія спрацювала. 

По-друге, це спокій. Як і в будь-якій інший роботі, він нікому не буде  заважати, тож  в 

даному випадку, це дуже важливо. Приступати до виконання такої роботи, потрібно в 

урівноваженому стані, і без єдиної негативної емоції. Звичайно ж, я вважаю, що це важко. 

По-третє, це поради. Я думаю що це, так само як і в житті, ми часто слухаємо підказки, і 

поради від інших людей і навіть інколи  дотримуємося їх. Але на ринку цього робити не 

варто, важливо думати своєю головою, але все ж вислуховувати ці поради не завадить.    

Терпіння, як і вище наведені «правила» грає не малу роль в житті трейдера. Якщо ми не 

будемо терплячі, ми ж самі від цього постраждаємо. Так що так, терпіння і витримка 

повинні стояти не на останньому місці. 

Природно, що у кожного трейдера, повинен бути свій особисто складений план. Тут без 

цього нікуди, тикати пальцем в небо не підійде. Якщо ми хочемо якогось зрушення, 

потрібно стежити за новинами та робити власний аналіз.   

Ці правила всього лише маленька частина, того що потрібно виконувати, граючи на біржі. 

Я думаю, що набираючи досвід, роблячи помилки, ми б навчилися дотримуватися всіх 

правил на автоматі, навіть не підозрюючи про це. Звісно, що говорити про всілякі 

правила, можна нескінченно, їх наявність - це вірно і добре. У тому то і сіль, що без 

правил нікуди, це як у приказці: «часом не зовсім важливо, коли ти зайшов в ринок, 

важливо де ти вийдеш!» Тільки  ось, всі ці  правила самі по собі нічого не дадуть, що на 

справді важливо, так це дія їх дотримання. 
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Торгівля на фінансових ринках, це дуже складна робота, при якій звичайно існує чималий 

ризик, але він повинен бути контрольованим. 

Тому висновок тут тільки один дотримуємось правил, і це тільки  піде нам на користь) 

 

Оцінити 

 

 

 

 

Есе: Наскільки вірогідна зміна тренда? 

 

Максимович М., КНЕУ, 3 курс 

Найприбутковіші торгові стратегії завжди засновані на торгівлі по тренду. Цю ж теорію 

підтверджують і самі успішні трейдери світу. Але чому це так? Чому контртрендові 

стратегії не такі успішні? У цьому есе я хочу розкрити цю основну аксіому трейдингу. 

Уявіть вокзал і стоїть на рейках поїзд. Як тільки підходить час відправлення, поїзд 

починає свій рух, повільно рушаючи з місця. Поступово потяг набирає швидкість 

і в підсумку мчить з величезною швидкістю. 

Так от, ринковий тренд — це потяг. Тенденція розвивається аналогічно руху поїзда. 

Спочатку все відбувається дуже повільно і незрозуміло. Іноді буває, що сидиш (лежиш, 

стоїш) у вагоні, дивишся у вікно, а навпроти стоїть ще один поїзд. І в якийсь момент 

ти не можеш зрозуміти, чи то твій поїзд рушив, чи то поїхав той, що стоїть за вікном. 

Так само і на ринку спочатку не зрозуміло, хто куди рушив Однак у міру розвитку подій 

(набору швидкості) рух ринку (поїзда) стає очевидним і ні в кого вже не викликає сумніву. 

Всі знають, в який бік іде ринок, і активно підтримують цей рух. Що призводить 

до ще більшого розвитку тренда. 

А тепер уявіть поїзд, що мчить на величезній швидкості. Чи зможе він різко загальмувати 

і відразу ж розгорнуться? Звичайно, ні. У будь-якому випадку навіть при екстреному 

гальмуванні поїзд ще пройде якусь відстань. Це буде так званий гальмівний шлях. 

Ринок, набравши швидкість, розвинувши свою тенденцію руху, не зможе різко 

зупиниться. Навіть коли ринок вже буде дуже слабкий, він все одно якийсь час 

продовжить рух по тренду, після чого почне зменшувати швидкість, тобто почне 

консолідуватися. 

Ринкову консолідацію можна розглядати як зупинку поїзда. На відміну від ринку, поїзд 

може повністю зупиниться. Ринок же постійно знаходиться в русі, і його бічний рух 

і є свого роду стоянка. 

Після стоянки поїзд, як правило, продовжує намічений шлях вперед, поки не досягне 

пункту призначення. По досягненні пункту призначення, поїзд поїде у зворотному 

напрямку. Однак на цьому шляху може бути багато стоянок, довгих і коротких. 

Ринок теж довгий час йде в одному напрямку, іноді зупиняючись і рухаючись в боковику, 

щоб перевести дух, а потім з новими силами рухається в обраному напрямку. 

http://www.investor.ux.ua/ru/m/501/17258/20121213-ese-ustav-treydera.aspx?year=2012
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Ринкова тенденція частіше триває, ніж змінюється. Швидкісний потяг важко моментально 

зупинити і розвернути. На це потрібен час. Розворот ринку рідко буває різким, зазвичай 

після довгого тренда настає період консолідації, а тільки після цього зміна тренда. 

Тому ніколи не сподівайтеся на зміну тренда, а краще встрибуйте в швидкісний потяг 

і рухайтеся разом з ним. Звичайно ж, краще заходити в вагон на стоянках або 

на початкових рухах, ніж на величезній швидкості 

І найголовніше ніколи не думайте: «Ой, вже високо, вище ринок не піде» або «Ой, як же 

ринок сильно впав, зараз будуть відкуповувати». Викиньте ці думки з голови. Найчастіше, 

коли починаєш так думати, ринок або іде ще вище (при висхідному тренді), або 

провалюється нижче плінтуса (при низхідному тренді).    

 Так що шукайте тренд і рухайтеся з ним в одну ногу!   

Оцінити 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.investor.ux.ua/ru/m/501/17276/20121213-ese-nasklki-vrogdna-zmna.aspx?year=2012
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Эссе: Психология трейдера, ее роль для эффективной биржевой торговли 

 

Карабанова Ольга Вячеславовна, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 3 курс 

Каждый человек, который приходит на фондовый рынок, хочет добиться финансового 

успеха. Придя на рынок, в своих планах Вы четко представляет увеличение своего 

капитала и приток денежных средств на своем банковском счете. У Вас уже есть какой-то 

багаж знаний, с помощью которого Вы, казалось бы, можем заработать на фондовом 

рынке. Но все мы – разные люди. Поэтому прежде чем начать торговать, Вы должны 

понять, какие врожденные человеческие качества могут подтолкнуть Вас на ошибки, 

чтобы в будущем Вы могли лучше контролировать себя во время торговли на фондовом 

рынке. 

Основная задача (основная цель) трейдера на фондовом рынке состоит в том, чтобы 

с помощью своих способностей получить максимальную прибыль и при этом 

минимизировать риски. Об этом знают все – это может Вам сказать любой трейдер (легко 

говорить – трудно сделать!). И мол психология, мысли и эмоции здесь ни при чем. Хотя 

жизнь неоднократно доказывает, что как раз «при чем» и еще как! «при чем»... 

Психология мышления человека неразрывно связана с его врожденными способностями, 

взглядами на жизнь и эмоциональными действиями. Люди ходят в кинотеатры, посещают 

выставки, ходят на футбол, отправляются в путешествия, поднимаются на горные 

вершины мира, прыгают с парашютом, играют в азартные игры, смотрят телевизор – все 

это они делают для того, чтобы получить или выразить какие-то свои эмоции: радость, 

возмущение, страх, зависть, разочарование, гордость, надежда, восхищение, ревность, 

переживания. И не говорите, что «ничего из этого» Вам не присуще. Но ведь все это 

может повлиять на Ваши торговые решения. 

Торгующие трейдеры, которые не могут управлять психологическим процессом 

мышления и своими эмоциями, принимают неправильные решения. Например, в виде 

обычной любительской ошибки удерживания проигрышных позиций в надежде, что 

когда-нибудь она станет выигрышной – это самый бессмысленный поступок, который 

только может допустить трейдер. Это тоже самое, что оставлять дорогой автомобиль без 

сигнализации на всю ночь на улице. Почему люди ставят сигнализацию на свой 

автомобиль (хотя это не дешево)? – а для того, чтобы его не украли. Страх потери 

автомобиля заставляет его владельца понести некоторые расходы, чтобы быть уверенным 

в том, что его автомобиль будет «в ценности и сохранности». 

Почему же трейдер на фондовом рынке боится незначительных расходов, чтобы быть 

уверенным в том, что его «автомобиль» будет в ценности и сохранности? – Избегание 
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незначительных расходов на фондовом рынке является классической и одновременно 

критической ошибкой для биржевого трейдера. По своей человеческой природе 

мы испытываем вдвое большую боль от проигрыша 1$, нежели радость от выигрыша 1$. 

Избегание потерь заставляет большинство трейдеров удерживать проигрышную позицию, 

в то время как она резко ухудшается. 

Помните, чтобы стать успешным трейдером Вам, вместо множества случайных биржевых 

сделок, нужна всего лишь одна хорошая сделка. Поэтому среди множества возможных 

вариантов для входа в рынок выбирайте тот, который наиболее соответствует Вашей 

торговой системе – ищите идеальную точку входа в рынок. 

Подведем итог: Ваше мышление и эмоции играют большую роль в определении того, 

потерпите ли Вы неудачу или преуспеете на фондовом рынке. Ваши мысли и эмоции 

формируют две различные сферы, имеющие отношение к Вашему торговому успеху. 

Нужно научиться с помощью мыслей управлять своими эмоциями. 

 

Оцінити 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.investor.ux.ua/ru/m/501/16443/20121101-esse-psihologiya-treydera-eerol.aspx?year=2012
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Есе: “Успіх ” 

 

Недавня Вікторія Русланівна, ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» 

Дві людини, дивлячись на одну і ту ж річ, можуть зробити абсолютно різні висновки. 

Наприклад: 

1. Склянка наполовину налита водою - один бачить, що склянка наполовину порожня, в 

той час як інший бачить, що та ж сама склянка наполовину повна. 

2. Хтось може дивитися на неприємності, як на проблему, що приводить його до стресу, в 

той час як інший дивиться на неприємності як на виклик. 

3. Деякі дивляться на судно під час шторму, як на смертельну небезпеку, в той час як інші 

розглядають це як захоплюючу пригоду. 

Список подібних прикладів можна продовжувати до нескінченності, але саме в них ми 

можемо доторкнутися до терміну "психологія успіху". Психологія успішної людини дуже 

серйозно відрізняється від того, як дивиться на життя «середня» людина. 

Що ж таке психологія мислення і як вона пов'язана з психологією успіху? 

У двох словах, психологія мислення пов'язана з вашими поглядами і емоціями і 

відповідями на будь-яку ситуацію. У торгівлі на прийняття торгівельних рішень вплив 

може надати страх, жадібність, марнославство, гордість, надія, ревнощі і т.д. Хоча ваша 

мета на фондовій біржі полягає в тому, щоб максимізувати свій прибуток і мінімізувати 

свій ризик, думки та емоції часто призводять до того, що це буває легше сказати, ніж 

зробити. 

Наприклад, трейдери, які не можуть управляти своїми емоціями, приймають неправильні 

рішення - начебто звичайну аматорську помилку утримування програшних позицій в 

надії, що колись вона стане виграшною. Тільки час йде, а виграшною позиція не поспішає 

ставати, а втрати, навпаки, зростають. 

Уникання втрат є класичною помилкою. За своєю природою люди сильніше оцінюють 

втрати. Тому, вони відчувають майже вдвічі більший біль від програшу 100 $, ніж радість 

від отримання тієї ж суми. Уникання втрат змушує більшість трейдерів утримувати 

програшну позицію, в той час як вона різко погіршується. Таке міркування явно 

суперечить принципу торгівлі - скорочуйте свої втрати і дайте прибутку рости. 

Емоційні трейдери утримують програшні позиції, тому що вони розглядають втрати по 

позиції інакше, ніж зафіксовані втрати. Такі трейдери також беруть участь в інших 
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формах нераціональної поведінки. Прикладом може бути сприйняття успіху як природну 

ситуацію, а втрати як невдачу… 

Це тільки вершина айсберга. При розгляді інших руйнівних ефектів у торгівлі, можна 

однозначно зробити висновок, що якщо у вас немає належної психології мислення та 

емоцій, наслідки можуть бути руйнівними. 

Все це створює проблеми для початківців трейдерів, і потім вони дуже швидко обнуляють 

свої депозити. Більшість трейдерів повністю втрачають первинний торгівельний капітал в 

перший рік, а то й раніше. Таким чином, ваше мислення та емоції відіграють велику роль 

у визначенні того, терпите ви невдачу або процвітаєте. Ваші думки і емоції формують дві 

різні сфери, що мають відношення до торгівельного успіху. 

Дозвольте психології успіху заповнити ваш розум, тоді простіше буде заповнити 

гаманець! 

Оцінити 

 

 

 

 

http://www.investor.ux.ua/ru/m/501/16601/20121107-ese-usph.aspx?year=2012
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