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ВСТУП 

 Актуальність теми дослідження Розвиток валютного ринку 

характеризується зростанням обсягів торговельних операцій та пов'язаних з 

ними ризиків, скороченням часу на прийняття торгових рішень і рядом інших 

наслідків, що ускладнюють прийняття раціональних інвестиційних рішень. 

Все це зумовлює необхідність постійного вдосконалення та розробки нових 

підходів і методів підтримки та прийняття рішень в області формування 

стратегій поведінки учасників ринку. Особливу значимість мають розробки 

аналітичних систем підтримки прийняття рішень. Важливість розробок з 

аналітичного супроводу інвестиційної діяльності на валютному ринку і 

визначила актуальність тематики даної  роботи.  

 Метою дослідження Метою дослідження є аналіз методів фільтрації 

динаміки валютних курсів, побудування механічної торгової системи на 

основі викладених методів.Для досягнення зазначеної мети в дипломній 

роботі поставлені наступні завдання: 

 проведення аналізу сучасного стану валютного ринку та його 

складових; 

 аналіз функіонування ринку FOREX, дослідження його операцій; 

 дослідження функіонування системи прогнозування на міжбанківських 

валютних ринках; 

 аналіз методів прогнозування міжбанківських валютних ринків; 

 дослідження системи підтримки прийняття рішень; 

 створення механічної торгової системи і процес її оптимізації. 

Об'єктом дослідження є процес прийняття рішень на міжбанківських 

валютних ринках. 

 Предметом дослідження методи фільтрації, аналізу та прогнозування 
динаміки ринкових курсів 

 

 



 

 

 

РОЗДІЛ 1 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ І ОСОБЛИВОСТЕЙ 
ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 

 

1.1 Валютний ринок ,  його структура та складові. 
В даний час глобалізація світової економіки призвела до різкого 

зростання ролі фінансових ринків  ринкових інститутів, які є каналами 

перерозподілу грошових коштів. Як валютний, так і фондовий ринки є 

частиною всесвітнього фінансового ринку, і дуже схожі один на одного 

механізмами формування ринкових курсів, прогнозування та отримання 

прибутку. Тому, для виявлення найбільш привабливого в українських умовах 

ринку, необхідний їх детальний аналіз. 

Валютний ринок - це вся сукупність конверсійних операцій з купівлі-

продажу, розрахунків та надання в позичку іноземної валюти на конкретних 

умовах (сума, обмінний курс, період) з виконанням на певну дату, 

здійснюваних між учасниками ринку . Поточні конверсійні операції по 

обміну однієї валюти на іншу складають основну частку валютних операцій. 

Валютний ринок - один з найбільш швидкозростаючих і активно 

розвивається. 

За останні роки обсяги торгівлі збільшилися в декілька разів, що 

обумовлено його широкою доступністю. 

Передумовами для виникнення валютного ринку виступили наступні 

обставини: 

 розвиток економічних відносин між державами; створення 

державного регулювання валютної системи 

 світу шляхом укладення угод між країнами; 

 поширення фінансових розрахунків на міжнародному рівні; 

 широкий розвиток міжнародних міжбанківських 

розрахунків;  



 

 

 

  поширення засобів зв'язку. 

З одного боку, валютний ринок являє собою сукупність фінансових 

центрів, в яких зосереджена купівля-продаж валют і цінних паперів у валюті 

на основі попиту і пропозиції на них.  З іншого боку, валютний ринок є 

сукупністю різних комунікаційних систем, які пов'язують між собою 

учасників валютного ринку різних країн, які проводять міжнародні 

розрахунки і інші валютні операції. 

З функціональної точки зору валютні ринки забезпечують своєчасне 

здійснення міжнародних розрахунків, страхування від валютних ризиків, 

диверсифікацію валютних резервів, валютну інтервенцію, отримання 

прибутку їх учасниками у вигляді різниці курсів валют.  З інституційної 

точки зору валютні ринки являють собою сукупність уповноважених банків, 

інвестиційних компаній, валютних бірж, брокерських контор, іноземних 

банків, експортерів, імпортерів, фізичних осіб, які здійснюють валютні 

операції.  З організаційно-технічної точки зору валютний ринок являє собою 

сукупність комунікаційних систем, що зв'язують між собою банки різних 

країн, здійснюють міжнародні розрахунки і інші валютні операції. 

Головною особливістю нинішнього валютного ринку вважається його 

відкритість для широкого кола осіб.  Обсяги торгівлі зросли з введенням 

електронних платформ для торгівлі і ринок набув популярності в колах 

приватних інвесторів, як найбільш ліквідний ринок.  Можна виділити ряд 

переваг валютної біржі: 

 цілодобова доступність: спекулювати на валюті можна в 

будь-який зручний час, що обумовлено різницею в часі в роботі 

найбільших фінансових центрів; 

 дилінгові центри та фінансові організації надають 

спекулянтам кредитне плече, яке дозволяє торгувати великими 

коштами, а не тією сумою, яку має інвестор; 

 висока ліквідність - попит на валюту є завжди. 



 

 

 

До числа недоліків валютного ринку слід віднести високу 

ризикованість операцій, тобто інвестор може не тільки заробити на біржі, а й 

програти гроші.  У зв'язку з підвищеними ризиками рекомендується 

проходити курси навчання цієї специфічної торгівлі та здійснювати біржове 

планування. 

  Товаром на валютному ринку виступають різні види валют, а всіх 

учасників валютного ринку можна розділити на три групи: активні, пасивні 

учасники і посередники. 

Активні учасники - це маркет-мейкери (центральні банки, великі 

комерційні банки, фінансові компанії), які здійснюють котирування 

валютних курсів на певний день або на майбутнє, а своїми активами можуть 

вплинути на рух валютних курсів на світових, регіональних валютних ринках 

або  ринках окремої країни.   

Центральний банк держави або групи країн може бути регулюючим 

органом або активним учасником валютного ринку.   

 

Рис.1.1 Динаміка інтервенцій НБУ 

У його функції як регулюючого органу входять управління золото-

валютними резервами, проведення валютного контролю над валютними 



 

 

 

операціями резидентів і нерезидентів на внутрішньому валютному ринку, а 

також встановлення величини процентних ставок по вкладеннях в 

національній валюті. Функцію активного учасника валютного ринку 

центральний банк виконує лише  у випадках, коли необхідно стабілізувати 

курс національної валюти, проводячи, наприклад, валютні інтервенції для її 

підтримки.   

В країнах з нестабільною економічною ситуацією центральні банки 

досить часто виступають в ролі активних учасників, використовуючи різні 

інструменти валютної політики. В Україні НБУ досить часто проводить 

інтервенції валюти. Динаміка інтервенцій НБУ за останні роки показана на 

Рис.1.1  

Найбільшим впливом на світові валютні ринки мають Центральний 

банк США - Федеральна резервна система (US Federal Reserve, або FED), 

Європейський центральний банк і Банк Англії (Bankof England, званий також 

Old Lady).   

Комерційні банки проводять основний обсяг валютних операцій.  У 

банках тримають рахунки учасники валютного ринку і проводять необхідні 

конверсійні операції.  Банки визначають (через операції з клієнтами) сукупні 

потреби ринку в валютних транферах, в залученні і розміщенні засобів і 

виходять з ними на міжбанківський ринок.  Крім задоволення заявок клієнтів 

банки можуть проводити операції і самостійно, за рахунок власних коштів.  В 

кінцевому підсумку валютний ринок являє собою ринок міжбанківських 

угод, і, кажучи про рух курсів валют, потрібно мати на увазі міжбанківський 

валютний ринок.  Великі комерційні банки проводять операції, обсяги яких 

досягають 500 млн доларів, в той час як угода в 10 млн доларів вже робить 

відчутний вплив на валютний ринок.  Внаслідок швидких темпів розвитку 

інформаційних технологій в останні два десятиліття сам ринок змінився 

невпізнанно. Колись вкутана ореолом таємничості професія валютного 

дилера стала майже масовою.  Операції з валютою, які ще недавно були 

привілегією лише найбільш великих банків-монополістів, тепер є 



 

 

 

загальнодоступними завдяки системам електронної торговлі.  І найбільші 

банки також часто вважають кращою торгівлю в електронних системах ніж 

індивідуальні двосторонні операції. 

Пасивні учасники - це маркет-юзери (середні і дрібні комерційні банки, 

юридичні та фізичні особи), які використовують для своїх операцій курс, що 

встановлюється для них маркет-мейкерами, тобто вони є користувачами 

ринку.  Окремою групою можна виділити інститути валютного ринку, які 

створюють його інфраструктуру і виконують посередницькі функції, - це 

валютні біржі, інвестиційні фонди, брокерські компанії.  Валютні біржі - 

зазвичай некомерційні підприємства, що здійснюють купівлю і продаж 

валюти і проводять її котирування.  На відміну від фондових бірж вони 

проводять операції не в певному приміщенні і в певні години. 

Завдяки розвитку телекомунікаційних технологій більшість провідних 

фінансових установ світу користуються послугами бірж безпосередньо і 

через посередників цілодобово.  Найбільш великими світовими валютними 

біржами є Лондонська, Нью-Йоркська і валютна біржа Токіо.  У ряді країн з 

перехідною економікою функціонують валютні біржі, у функції яких входить 

здійснення обміну валют для юридичних осіб і формування ринкового 

валютного курсу.  Держава зазвичай активно регулює рівень обмінного 

курсу, користуючись компактністю біржового ринку.  Інвестиційні фонди - 

компанії, представлені різного роду міжнародними інвестиційними, 

пенсійними, взаємними фондами, страховими компаніями та трастами, вони 

здійснюють політику диверсифікованого управління портфелем активів, 

розміщуючи кошти в цінні папери урядів і корпорацій різних країн.  

Найбільш відомий фонд Quantum Джорджа Сороса, що проводить успішні 

валютні спекуляції.  До даного виду фірм відносяться також крупні 

міжнародні корпорації, що здійснюють іноземні виробничі інвестиції: 

створення філій, спільних підприємств. 

Брокерські компанії - посередники, які здійснюють пошук покупця і 

продавця іноземної валюти і проводять між ними конверсійні операції.  За 



 

 

 

своє посередництво брокерські фірми стягують брокерську комісію.  На 

FOREX зазвичай відсутня комісія у вигляді відсотка від суми угоди або у 

вигляді заздалегідь оговоренної певної суми.  Як правило, дилери 

брокерських компаній котирують валюту із спредом, в якому вже закладені 

їх комісійні.  Брокерська фірма, що володіє інформацією про курси, є місцем, 

де формується реальний валютний курс по вже укладених операціях.  

Комерційні банки отримують інформацію про поточний рівень курсу від 

брокерських фірм.  Хедж-фонд (англ. Hedgefund) - приватний, не обмежений 

нормативним регулюванням, або схильний до слабшому регулюванню 

інвестиційний фонд недоступний широкому колу осіб і керований 

професійним інвестиційним керуючим.  Відрізняється особливою 

структурою винагороди за управління активами.  Всього в світі більше 12 000 

хедж-фондів, що управляють активами близько 3 трлн доларів. На валютних 

ринках проводяться різноманітні операції з ціною валюти, основними з яких 

є конверсійні.  Саме ці операції є індикатором змін, що відбуваються на 

валютних ринках.   

 

Розглянемо класифікацію валютних ринків:  

1) За сферою розповсюдження: 

 міжнародний; 

 внутрішній. 

2) За відношенням до валютних обмежень:  

 вільний;  

 невільний.   

3) За способом фіксації валютних курсів: 

 з одним режимом;  

 з подвійним режимом.   

4) За ступенем організованості: 

 біржовий;  



 

 

 

 позабіржовий.   

5) За використанням форм розрахунків: 

 готівковий; 

 безготівковий. 

Дамо характеристику окремих видів валютного ринку.  Так, за сферою 

поширення валютні ринки поділяються на міжнародний і внутрішній ринок 

окремої країни.  Міжнародний валютний ринок охоплює валютні ринки всіх 

країн світу, пов'язані між собою системами кабельних і супутникових 

комунікацій.  Між ними проходить постійний перетік коштів у залежності від 

поточної інформації і прогнозів провідних учасників ринку щодо можливого 

положення окремих валют.  Функціонування валютних ринків не 

припиняється ні на хвилину.  Свою роботу в календарній добі вони 

починають на Далекому Сході, в Новій Зеландії (Веллінгтон), проходячи 

послідовно часові пояси - в Сіднеї, Токіо, Гонконгу, Сінгапурі, Москві, 

Франкфурті-на-Майні, Лондоні, і закінчуючи день в Нью-Йорку і  Лос-

Анджелесі.  Відлік часових поясів ведеться від нульового меридіана, що 

проходить через Гринвіч (передмістя Лондона), а час носить назву світового, 

або GMT - Greenwich Meridian Time.  Залежно від сезону (літнього або 

зимового) час в різних фінансових центрах земної кулі буде відрізнятися від 

світового часу GMT на певну кількість годин.  Міжнародний валютний ринок 

ділиться на три сегменти:  

1) американський (центр в Нью-Йорку);   

2) європейський (з центрами у Франкфурті-на-Майні і в Лондоні);   

3) азіатський (з центрами в Токіо і Сінгапурі). 

Крім того, виділяється міжнародний валютний ринок FOREX, який 

являє собою сукупність операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та 

надання позичок на конкретних умовах (сума, обмінний курс, процентна 

ставка) з виконанням на певну дату.  Серед учасників цього ринку можна 

виділити: комерційні банки, валютні біржі, центральні банки, фірми, що 

здійснюють зовнішньоторговельні операції, інвестиційні фонди, брокерські 



 

 

 

компанії;  стає дедалі більше безпосередню участь в цих валютних операціях 

приватних осіб.   

Щодо використання форм розрахунків ринок ділиться на готівковий і 

безготівковий.  Основними видами операцій на готівковому ринку є 

конверсійні операції фізичних осіб через обмінні пункти банків.  На 

безготівковому ринку операції проводяться контрагентами з використанням 

окремих рахунків, відкритих в банках із застосуванням різних форм і 

інструментів безготівкових розрахунків. 

За відношенням до валютних обмежень валютний ринок поділяється на 

вільний (без валютних обмежень) і невільний (з валютними обмеженнями).  

Валютні обмеження - це система державних заходів (адміністративних, 

економічних, організаційних) щодо встановлення порядку проведення 

операцій з валютними цінностями.  Існують різні підходи до класифікації 

валютних обмежень, один з найбільш поширених - це поділ їх на валютні 

обмеження за операціями, пов'язаними з рухом капіталів, і по поточних 

операціях платіжного балансу.  Валютні обмеження за операціями з рухом 

капіталів:  

 державний контроль за іноземними інвестиціями та вивезенням 

капіталу;   

 централізоване залучення зовнішніх позик резидентами;  

 обов'язкове отримання дозволу валютних органів для при- потягу 

зовнішніх позик;   

 депонування певної частини отриманих позичальниками 

іноземних кредитів і позик на спеціальні рахунки в цен- тральних банку;   

 надання певних пільг іноземним інвесторам з метою 

стимулювання притоку в країну іноземного капіталу: гарантії переказу за 

кордон всієї або частини прибутку протягом встановленого періоду, 

залучення зовнішніх позик без спеціального дозволу валютних органів.   



 

 

 

Внутрішній валютний ринок - валютний ринок окремої країни, який 

може ділитися на регіональні валютні ринки, якщо в країні функціонує кілька 

валютних бірж. Даний тип ринку здійснює обслуговування грошових потоків 

країни і забезпечення зв'язку між національною та світовою економіками.  

Чим більшу активність проявляє держава на світовому ринку, тим краще її 

економіка інтегрована до світової структури. 

Позабіржовий (міжбанківський ринок) представляє собою сукупність 

банків, брокерських компаній, юридичних і фізичних осіб, які здійснюють на 

договірній основі різні види валютних операцій через комерційні банки.  

Прикладом позабіржового або міжбанківського ринку є ринок FOREX по 

причині того, що кожна угода укладається між сторонами по телефону або 

при використанні електронних мереж.  Торгівля FOREX децентралізована і 

не підпорядковується обмеженням бірж, як це трапляється на фондовому або 

ф'ючерсному ринках.  FOREX - це ринок конверсійних арбітражних 

валютних операцій в іноземних валютах на умовах margin trading, що 

означають покупку або продаж однієї іноземної валюти за іншу в розрахунку 

на отримання при- були від зміни валютного курсу на міжнародному ринку.  

При цьому обов'язковим є проведення двох протилежних угод з купівлі та 

продажу валюти на однакову суму грошового закладу.  Цей ринок 

сформувався в 1971 р, коли міжнародна торгівля перейшла від фіксованих 

курсів до плаваючих. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.2 Сучасне уявлення функціонування ринку FOREX 

 

В даний час глобалізація світової економіки призвела до різкого 

зростання ролі фінансових ринків  ринкових інститутів, які є каналами 

перерозподілу грошових коштів. Як валютний, так і фондовий ринки є 

частиною всесвітнього фінансового ринку, і дуже схожі один на одного 

механізмами формування ринкових курсів, прогнозування та отримання 

прибутку. Тому, для виявлення найбільш привабливого в українських умовах 

ринку, необхідний їх детальний аналіз. 

Динаміка зростання обсягу валютних операцій на валютному ринку 

(трлн дол.) зображена на рисунку 1.2. 

 

Рис. 1.2. Динаміка розвитку ринку FOREX 

У таблиці 1.1. наведено порівняльні характеристики валютних (на 

прикладі FOREX) і фондових ринків (на прикладі американського ринку 

цінних паперів), актуальні в даний час . 

 

 

 



 

 

 

Таблиця 1.1 

Порівняльні характеристики FOREX і фондових ринків 

№ Найменування 
характеристики 

Наявність і особливості характеристики в розрізі 

валютних ринків фондових ринків 

1      Кредитний важіль Від 1:10 до 1:100 Максимум 1:2 

2      Час роботи Цілодобовість роботи ринку за 
винятком вихідних 

Робота тільки протягом близько 
6 годин, зазвичай у незручний 
для України час 

3      Кількість торгових 
інструментів 

Невеликий вибір - від 10 до 20 
валют 

Великий вибір акцій (близько 
18 000 емітентів) плюс опціони 

4      Глобальність факторів, 
що впливають на 
поведінку торгових 
інструментів 

Глобальність прогнозованих 
явищ і дослідження світової 
макроекономіки 

  

Конкретність новин по 
емітентам 

5      Ступінь ліквідності 
ринку 

100% ліквідність по будь-яким 
валют 

За деякими інструментам 
недостатня ліквідність 

6      Наявність комісійних Комісійних, як правило, немає Комісійні брокера становлять 
від $ 10 до $ 35 за одну 
операцію 

7      Можливості 
маніпулювання 
спредом і розміром 
лота. 

Неможливість зменшити 
спред і торгувати не круглий 
лот 

Можливість виконання не 
круглих лотів і зменшення 
спреду 

8      Можливість отримання 
додаткового до 
спекулятивного доходу 

Відсутність відсотків на не 
використовувані в угоді 
грошові кошти і дивідендів по 
акціях 

Нараховується відсоток на 
залишки грошових коштів, і 
виплачуються дивіденди 

9      Ступінь 
централізованості 
ринку 

Децентралізованість ринку, 
що призводить до відсутності 
єдиних котирувань, проте 
зменшує можливість 
свідомого маніпулювання 
ринком 

Централізованість ринку: в 
даний момент угода здійснена 
за найкращою ціною. Для 
малоактивних паперів є 
потенційна можливість 
маніпулювання 

10     Наявність органів 
контролю за 
дотриманням правил 
торгівлі 

За дотриманням «правил гри» 
стежить сам дилінговий центр 

За дотриманням «правил гри» 
стежить держава в особі Комісії 
з цінних паперів 

  

11     Ступінь врегулювання 
юридичних питань 

Юридична законність при 
використанні українських 
дилінгових центрів 

Юридичні питання для 
українських користувачів не 
врегульовані 

 



 

 

 

У відношенні конверсійних операцій в англійській мові прийнятий 

стійкий термін Foreign Exchange Operations, скорочено FOREX або FX [8]. 

З таблиці 1.1 випливає, що найбільш сильним відзнакою валютного 

ринку від фондового, є значно більше кредитне плече, яке представляє собою 

цільовий кредит під заставу депозиту трейдера. Якщо на основних фондових 

ринках законом встановлений граничний розмір плеча 1 до 2, то на валютних 

ринках цей розмір визначається угодою між трейдером і дилінговим 

центром. При цьому величина плеча може бути обрана довільно, але на 

практиці звичайно застосовуються значення від 1 до 10 до 1 до 100 [14]. 

Ринок FOREX умовно поділяється на декілька сегментів, класифікація 

яких показана  на рисунку 1.2  

 

Рис 1.2 Сегменти ринку FOREX 

Ринок спот — це рикон, поставка валюти на якому відбувається на 

другий робочий банківський день після дня проведення операції. У світовій 

практиці комерційні банки здійснюють клієнтські платежі на умовах спот.  

Крім того, на умовах спот прийнято проводити поточні конверсійні операції.  

Однак подібні операції можна проводити і з датою валютування «tomorrow» 

або «том». На наступний робочий день (не враховуючи вихідних і свят) після 

дати укладення угоди.  Наприклад, якщо валютна операція з розміщення 

одноденного депозиту полягає в п'ятницю 14.03 на умовах «том-некст» (t / n), 

це означає, що дата валютування (дата поставки коштів на рахунок 

позичальника) припадатиме на понеділок 17.03, а повернення депозиту 

позичальником  буде здійснено у вівторок 18.03.  Різниця між двома групами 



 

 

 

конверсійних операцій полягає в даті валютування.  У міжнародній практиці 

прийнято, що поточні конверсійні операції здійснюються на умовах спот, 

тобто з датою валютування на другий робочий день після дня укладання 

угоди.    Умови розрахунків спот досить зручні для контрагентів угоди: 

протягом поточного і наступного дня зручно обробити необхідну 

документацію, оформити платіжні та інші телекси для виконання умов угоди. 

Форвардні операції (forward operations, або скорочено, fwd) - це угоди з 

обміну валют за попередньо узгодженим курсом, які укладаються сьогодні, 

але дата валютування (тобто виконання контракту) відкладена на певний 

період часу.  Наприклад, якщо 1 березня укладена конверсійна угода спот, то 

датою валютування буде другий робочий день після дня укладення, 2 березня 

. Якщо, на відміну від угоди спот, 1 березня укладена тримісячна форвардна 

угода, то датою  валютування   буде 1 березня + три місяці.  Форвардні 

операції поділяються на два види:  

 угоди аутрайт (outright) - одноразова конверсійна 

операція з датою валютування, що відрізняється від дати спот;   

 угоди своп (swap) - комбінація двох протилежних 

конверсійних операцій з різними датами валютування.   

Зазвичай, форвардні операції укладаються на термін до одного року, і 

їм відповідають періоди в 1, 2, 3 місяці, 6 місяців і рік з назначеними датами 

валютування (straight dates, або fat dates).  Однак клієнтам банку часто часто  

підписують форвардні контракти, дати валютування яких не будуть збігатися 

зі стандартними термінами (наприклад, угода аутрайт на 40 днів).  У цих 

випадках вважається, що угоди мають ламану дату (brokendates).  Дилерам, 

які проводять форвардну операцію з ламаної датою слід брати до уваги, що 

ліквілніть цього ринку значно менша, ніж на ринку угод зі стандартними 

термінами, і знайти для неї контрагента для закриття операції і 

урівноваження валютної позиції може бути складно.   



 

 

 

Форвардні операції широко застосовуються для страхування валютних 

ризиків, а також для спекуляцій.  Наприклад  зовнішньоторговельні 

організації, що отримують платежі і надходження в різних валютах, 

використовуючи форвардні контракти, здатні застрахувати ризик зміни 

валютних курсів. Знаючи заздалегідь обмінний курс, підприємство в змозі 

прорахувати свої майбутні витрати і налагодити правильну інвестиційну і 

цінову політику. 

У форвардних угодах застосовується спеціальний форвардний курс, 

який зазвичай відрізняється від курсу спот.  Часом зустрічається точка зору, 

згідно з якою форвардний курс відображає очікування учасників ринку, що 

стосуються майбутнього курсу, і є індикатором значення курсу спот через 

певний період часу.  З іншого боку, багато хто ставить собі питання, чому 

курс спот і форвардний валютний курс повинні відрізнятися і чому, уклавши 

конверсійну угоду на споті, не можна за таким самим курсом укласти 

конверсію з датою валютування через 3 місяці.  Існує безліч пояснень факту 

відмінності курсу спот і форвардного курсу, однак головною причиною є 

різниця в процентних ставках за депозитами в двох валютах.   

Угоди своп — проведення відразу двох операцій (купівлі та продажу, 

одна з яких угода спот, інша — форвардна). Дата виконання спот угоди 

називається датою валютування, а дата виконання форвадної угоди - датою 

закінчення свопу (maturity).  Зазвичай свопи підписуються на період до 

одного року.  Якщо спот угода є покупкою валюти (зазвичай базової), а 

форвард - продажем валюти, такий своп називається «купив / продав» - buy 

and sell swap (buy / sell, b + s).  Якщо ж спочатку здійснюється операція з 

продажу валюти, а протилежна їй угода є покупкою валюти, цей своп буде 

називатися «продав / купив» - sell and buy swap (sell / buy або s + b).  Як 

правило, угода своп проводиться з одним контрагентом, тобто обидві 

конверсії здійснюються з одним і тим самим банком.  Однак допускається 

називати свопом комбінацію двох протилежних конверсійних угод з різними 

датами валютування на однакову суму, укладених з різними банками.  



 

 

 

Наприклад, якщо банк купив 1 млн доларів проти гривні з датою 

валютування на споті і одночасно продав цей 1 млн доларів проти гривні на 

умовах тримісячного форварда (угода аутрайт), це буде називатися 

тримісячним свопом долара США в гривню (3monthUSD / UAHbuy / 

sellswap) 

За термінами валютні свопи можна поділити на три види:  

 Стандартні свопи (зі споту).  Якщо банк здійснює першу угоду на 

споті, а обернену їй на умовах тижневого форварда, такий своп називається 

«спот-уїк» (spot-week swap або s / w swap).   

 Короткі одноденні свопи (до споту).  Якщо перша угода 

здійснюється з датою валютування «завтра» (tomorrow), а зворотна - на споті, 

такий своп називається «том-некст» (tomorrow-nextswap або t / nswap).   

 Форвардні свопи (після споту).  Для форвардних свопів 

характерне поєднання двох аутрайт угод, коли ближча за терміном угода 

складається на умовах форвард (дата валютування пізніше, ніж спот) і 

зворотна їй угода складається на умовах більш пізнього форварду.  

Наприклад, банк підписав одночасно дві угоди: тримісячну форвардну угоду 

аутрайт з продажу 1 млн доларів проти гривні та  6-місячну форвардну угоду 

аутрайт з купівлі 1 млн доларів проти гривні (3 month against 6 month USD / 

UAH sell and buys wap або 3 ×  6 month USD / UAH s / b swap). 

Приблизне процентне співвідношення операцій на ринку FOREX 

показана на рисунку 1.3. 

При розгляді, FOREX вимагає більшої глобальності мислення, ніж 

більшість фондових ринків, оскільки обмінні курси залежать від безлічі 

факторів макроекономічного характеру і факторів міжнародної взаємодії 

[13]. До цього слід додати внутрішні чинники держав-емітентів валюти. У 

той же час, ринок акцій, незважаючи на глобалізацію сучасної економіки, все 

ж значно більше залежить від досить конкретних подій, що мають 



 

 

 

відношення до строго певним компаніям, в гіршому випадку, до певних 

галузях економіки. Масштаб фундаментального аналізу ринків різний [11]. 

 

 

Рис. 1.3 Співвідношення сегментів ринку FOREX 

На відміну від фондових ринків, ринок FOREX має абсолютну 

ліквідність. Це означає, що в будь-який момент на запропоновану учасником 

ринку за поточним ринковим курсом валюту знайдеться покупець, і навпаки. 

У той же час для деяких типів малоактивних акцій, їх ліквідність може 

виявитися недостатньою, що іноді призводить до непередбачених витрат. 

Комісійні брокера є невід'ємною рисою ринку акцій. На ринку ж FOREX 

комісійні часто взагалі відсутні [3]. 

Кількість валют Може буті невисокою, але и тоді їх число не йде ні в 

яке порівняння з кількістю емітентів акцій, яких тільки в США налічується 

більше 18 000 [11] . 

При роботі на FOREX відсотки на невикористаний торговий капітал не 

нараховуються, і, тим більше, не виплачуються дивіденди, на відміну від 

ринку акцій, який, за визначенням, для цього і призначений [12]. 



 

 

 

Відсутність єдиної торговельної площадки при торгівлі валютою не 

дозволяє говорити, що трейдер здійснив операцію з найвигіднішою ціною, 

що існувала в той момент, то є дані про поточні ціни, що надходять від 

різних інформаційних агентств, можуть незначно відрізнятися один від 

одного. Але ця децентралізація і не дозволяє маніпулювати ринком. Навіть 

валютні інтервенції центральних банків призводять лише до демпфіруванню 

цінових зрушень, але не до їх реверсу [14]. На фондовому ж ринку, навпаки, 

в будь-який момент часу, завжди можна сказати, що операція була здійснена 

за найкращою ціною. Але централізація торгівлі та її досить вузька 

локалізація створюють передумови для маніпулювання ринком [23]. 

Одним з найважливіших пунктів при порівнянні валютних і фондових 

ринків є законодавче регулювання виникаючих правових питань. І якщо 

робота із закордонним ринком акцій українським законодавством не 

регламентується зовсім, то робота на валютному ринку FOREX через 

дилінгові центри вітчизняних комерційних банків, має досить досконалу 

законодавчу базу [15,18]. 

Таким чином, незважаючи на те, що операції на валютних і фондових 

ринках багато в чому схожі, через такі якості валютного ринку, як абсолютна 

ліквідність, цілодобовість роботи, децентралізованість ринку та юридична 

законність проведених операцій, в умовах української економіки, робота з 

ними краще, навіть за відсутності у вітчизняних фахівців досить потужних 

інструментальних засобів для підтримки прийняття рішень. При цьому дане 

дослідження зосереджено на валютному ринку FOREX, як найбільшому з 

існуючих в даний час валютних ринків. 

Для дослідження процесів, що супроводжують прийняття рішень на 

міжбанківських валютних ринках, варто ввести класифікацію основних 

учасників ринку : 

 комерційні банки; 

 валютні біржі; 



 

 

 

 центральні банки; 

 фірми, що здійснюють зовнішньоторговельні операції; 

 інвестиційні фонди; 

 брокерські компанії; 

 індивідуальні учасники. 

В Україну, в даний час, крім центрального банку, в торгівлю на FOREX 

вступили деякі великі комерційні банки, наприклад, такі як Приватбанк і 

Укрсоцбанк, Альфа-Банк [17]. Активно розширюється мережа брокерських 

контор, як самостійних, так і філій зарубіжних, швидкими темпами зростає 

кількість індивідуальних учасників валютного ринку. 

У торгівлі на міжбанківських валютних ринках приймає участь безліч 

суб'єктів, починаючи від центральних банків і валютних бірж, і закінчуючи 

індивідуальними учасниками. Різні суб'єкти ринку мають різну мотивацію 

своєї поведінки на ринку і різні ресурси (в термінах економіко-

математичного моделювання - різні критерії оптимальності та обмеження). 

Центральні банки можуть проводити «валютні інтервенції» на ринках, 

для здійснення впливу на міжнародний курс національної валюти [11]. При 

цьому операції проводяться без розрахунку на отримання прибутку, а 

критерій оптимальності для них можна визначити, наприклад, як 

максимальна відповідність валютного курсу запланованому значенням, при 

мінімальних витратах ресурсів. 

Інвестиційні фонди беруть участь у ринкових операціях з метою 

отримання прибутку, але разом з тим вони обмежені умовами мінімізації 

ризику своїх операцій [19]. Таким чином, метою інвестиційних фондів є не 

одна-дві вигідних угоди, а створення валютного портфеля, який би в цілому 

відповідав заданим умовам прибутковості при мінімальному ризику. При 

цьому прийняття рішень ведеться з розрахунку довгострокової перспективи - 

від декількох місяців до декількох років. 

Отже, у торгівлі на міжбанківських валютних ринках приймає участь 

безліч суб'єктів, починаючі від центральних банків, і закінчуючи 



 

 

 

індивідуальними учасниками.  Різні суб'єкти ринку мають різну мотивацію 

своєї поведінки на ринку и різні ресурси (в термінах економіко-

математичного моделювання - різні критерії оптимальності та обмеження). 
 

Таблиця 1.2 

Порівняльні характеристики суб'єктів валютного ринку FOREX. 

№ 

 
Суб’єкт ринку Особливості Функції 

1 Комерційні банки 

Проводять основний обсяг 

валютних операцій. У банках 
тримають рахунки інші 

учасники ринку і здійснюють з 
ними необхідні конверсійні 

операції. В кінцевому підсумку 
валютний ринок являє собою 
ринок міжбанківських угод, і, 
кажучи про рух курсів валют, 

слід мати на увазі 
міжбанківський валютний 

ринок. На світових валютних 
ринках найбільший вплив 
мають міжнародні банки, 

щоденний обсяг операцій яких 
досягає мільярдів доларів [31]. 

Акумулювання (через операції 
з клієнтами) сукупних потреб 
ринку у валютних конверсіях. 

Залучення та розміщення 
коштів. 

Задоволення заявок клієнтів, а 
також проведення операцій 

самостійно, за рахунок 
власних коштів [2]. 

2 

Фірми, що здійснюють 
зовнішньоторговельні 

операції 

Прямого доступу на валютні 
ринки, як правило, не мають і 

проводять конверсійні операції 
через комерційні банки. 

В залежності від роду 
зовнішньоторговельної 

діяльності, пред'являють 
стійкий попит або пропозицію 

на іноземну валюту. 

3 Інвестиційні фонди 

Представлені різного роду 
міжнародними інвестиційними 

та пенсійними фондами, 
страховими компаніями і 

трастами. 

Також до цієї групи належать 
великі міжнародні корпорації, 

що здійснюють іноземні 
виробничі інвестиції. 

Здійснюють політику 
диверсифікованого управління 

портфелем активів, 
розміщуючи кошти в цінних 
паперах урядів і корпорацій 

різних країн. 

4 Приватні особи 

Найбільш численна група, яка 
проводить валютні операції зі 

спекулятивними цілями. 

Проводять широкий спектр 
неторгових операцій в частині 

зарубіжного туризму, 
перекладів заробітної плати, 



 

 

 

пенсій, гонорарів, покупки і 
продажу іноземної валюти. 

 

Центральні банки можуть проводити «валютні інтервенції» на ринках, 

для здійснення впливу на міжнародний курс національної валюти [11]. При 

цьому операції проводяться без розрахунку на отримання прибутку, а 

критерій оптимальності для них можна визначити, наприклад, максимальна 

відповідність валютного курсу запланованому значенням, при мінімальних 

витратах ресурсів. 

Інвестиційні фонди беруть участь у ринкових операціях з метою 

отримання прибутку, але разом з тім обмежені умов мінімізації ризиків своїх 

операцій [19]. Таким чином, метою інвестиційних фондів є не одна-дві 

вигідних угод, а створення валютного портфеля, який би в цілому відповідав 

завданням умов прибутковості при мінімальному ризику. При цьому 

прийняття рішень ведеться з розрахунку середньострокової перспективи - від 

декількох днів до декількох тижнів. 

Комерційні банки, брокерські контори та індивідуальні учасники є 

суб'єктами ринка, найбільш націленими на отримання прибутку від ринкових 

операцій в найкоротшій термін. Тому велика частина транзакцій припадає на 

угоди тривалістю від декількох хвилини до доби [6]. Операції в більшості 

випадків відбуваються з використання технології маржевої торгівлі, коли 

наявний у розпорядженні суб'єкта капітал збільшується за рахунок 

банківського «плеча». За його використання оператор, що надає послугу, 

стягує певне комісію з кожної угоди. Критерієм оптимальності прийняття 

рішень для даної групи суб'єктів валютного ринку є максимізація прибутку, а 

обмеження - капітал суб'єкта и комісія за здійснення угоди. 

Існування даного ринку життєво необхідно ринку товарному та іншим 

ринкам, оскільки угоди в кожній країні здійснюються в національній валюті. 

Для покупки товарів закордоном необхідна її валюта, яку можна отримати, 

обмінявши на неї свою валюту. Це одна з багатьох причин існування 



 

 

 

Міжнародного валютного ринку. Оскільки відносні вартості валют постійно 

змінюються, представляється можливим отримувати прибуток від покупки 

тієї або іншої валюти в момент, коли ціна її знизилася, і продажі в період 

підйому ціни.  

Курс котирування або ціна валюти визначається самим ринком і 

виражається наступним чином:  

 пряме котирування – це кількість національної 

валюти за одну одиницю іноземної,  

 зворотне котирування виражає кількість іноземної 

валюти за одиницю національної.   

Як ми можемо побачити, поняття прямого і зворотного котирування 

пов'язані з точкою відліку.  На FOREX котирування базових валют 

розглядаються як котирування валют для США.  Пряме котирування: GBP = 

1,5000 USD, за один англійський фунт стерлінгів дають 1,5000 

американських доларів.  Зворотне котирування: USD = 1,3000 CHF ,.  за один 

американський долар дають 1,3000 швейцарських франків.  USD = 120,00 

JРY, тобто за один американський долар дають 120,00 японських ієн. 

Серед основних причин популярності ринку FOREX можна виділити 

наступні:  

- по-перше, це ліквідність. Саме гроші мають найвищу ліквідність 

з всіх можливих активів. Тому ринок FOREX, на якому в якості активів 

звертаються гроші, приваблює багатьох інвесторів. Адже саме ліквідність і 

дозволяє їм вільно працювати на ринку, здійснювати угоди будь-якого 

обсягу;  

- по-друге, це оперативність. Ринок FOREX працює цілодобово, 

що дуже зручно для учасників ринку, так як їм не доводиться чекати, щоб 

відреагувати на те чи іншу подію на ринку;  



 

 

 

- по-третє, це вартість. Ринок FOREX традиційно не має ніяких 

комісійних витрат, окрім природної ринкової різниці - спреда (spread), 

різниці між цінами попиту та пропозиції;  

- по-четверте, це однозначність котирувань. Через високу 

ліквідність ринку продаж практично необмеженої кількості лотів може бути 

виконана за єдиною ринковою ціною. Це дозволяє уникнути проблеми 

нестійкості, яка існує у ф'ючерсах та інших фондових інвестиціях, де в один 

час і за певною ціною можуть бути продані тільки обмежена кількість 

контрактів;  

- по-п'яте, це розмір маржі. Дилінговий важіль (кредитне «плече») 

на ринку FOREX встановлюється дилінгової компанією і, як уже було 

сказано вище, визначає співвідношення між сумою застави і виділеним під 

неї заставними капіталом: 1:20; 1:40; 1:50; 1:100 і так далі. Використання 

таких великих кредитних «плечей» робить цей ринок високоприбутковим і 

одночасно високо ризикованим.  

Міжнародний валютний ринок можна класифікувати з різних сторін. З 

одного боку, він може бути класифікований по виду операцій. Наприклад, 

існує світовий ринок конверсійних операцій (у ньому можна виділити ринки 

конверсійних операцій типу долар США/японська ієна або долар США/ 

канадський долар). З іншого боку, можна провести класифікацію за 

територіальною ознакою. В даний час світовий валютний ринок FOREX 

утворює систему постійно взаємодіючих між собою за допомогою новітніх 

комп'ютерних технологій валютних ринків, які знаходяться в різних куточках 

світу, в різних часових поясах.  

Необхідно зазначити, що ключовим моментом в процесі прийняття 

рішення є прогнозування ринку. Якщо припустити гіпотетичну ситуацію, при 

якій заздалегідь відомі всі коливання ринкових курсів, то завдання 

максимізація прибутку може бути зведена до задачі оптимізації, методи 

вирішення якої досить добре розроблені [4, 16]. 



 

 

 

Для дослідження умов побудови ефективної системи, необхідно 

розглянути проблему детальніше. Так як результати прогнозування 

використовуються для підтримки прийняття рішень, то, отже, природа 

прийнятих рішень визначає більшість бажаних характеристик прогнозуючої 

системи. Вивчення проблеми прогнозування має забезпечити відповідь на 

питання про те, що потрібно прогнозувати, яку форму повинен прийняти 

прогноз, які тимчасові елементи включаються і яка бажана точність 

прогнозу. 

Таким чином, з аналізу характеристик міжбанківських валютних 

ринків, структури учасників ринку та схеми прийняття рішень при операціях 

на ньому, випливає, що при економіко-математичному моделюванні процесів 

прийняття рішень в системі міжбанківських валютних ринків, ключовим 

питанням є прогнозування ринкової ситуації.  

1.3. Функіонування системи підтримки прийняття рішень в комерційних 
банках 

Сучасний комерційний банк представляє собою складний економічний 
об'єкт багаторівневої ієрархічної структури з вираженим поділом функцій 
між його елементами. Тому розробку структури системи підтримки 
прийняття рішень в міжбанківських валютних операціях варто почати з 
аналізу існуючої схеми взаємодій валютних підрозділів банку. Далі 
необхідно розглянути завдання, в яких застосування розглянутих моделей і 
методів забезпечить економічний ефект. Потім, на підставі цієї інформації 
буде розроблено структуру системи підтримки прийняття рішень. 
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Рис. 2.1. Схема взаємодії ГО ВБР-Банку та його філій. 

 

Учасникам цієї схеми можна зіставити такі функції: 

Головне відділення: 

 аналіз ситуації на міжнародних валютних ринках, 

 складання довгострокових, середньострокових і 

короткострокових прогнозів поведінки основних міжнародних 

валют, 

 покупка/продаж валюти на міжнародних валютних 

ринках 

 контроль валютної позиції банку в цілому, 

 стеження і контроль валютної позиції філій, 

 контроль перерозподілу валютних ресурсів між 

філіями, 

 установка курсів покупки/продажу валюти при 

межфіліальних розрахунках. 



 

 

 

Філії: 

 покупка/продаж готівкової та безготівкової валюти, 

 установка курсів покупки/продажу валюти 

юридичним та фізичним особам − клієнтам філії, 

 управління своєю валютною позицією шляхом 

продажу/покупки частини валютних коштів іншим філіям або ГО. 

При управлінні своєю валютною позицією, філії прагнуть досягти 

невеликого позитивного її значення. Це відбувається шляхом перерозподілу 

валютних ресурсів через Головне відділення. Надлишки валютних коштів 

частково акумулюються в головному офісі, частково виставляються на торги 

через міжнародний валютний ринок FOREX. Операції безпосередньо на 

FOREX проводить дилінговий центр (ДЦ), що є структурним підрозділом 

Головного відділення. До складу ДЦ входить також штат аналітиків, що 

здійснюють аналіз і прогнозування ситуації на міжбанківських валютних 

ринках. 

Оскільки на всіх рівнях структурні підрозділи прагнуть, перш за все, до 

отримання прибутку, виникає потреба в оперативному прогнозуванні 

валютних курсів. В описаній схемі необхідність в короткострокових (до 

одного дня, включно) прогнозах руху курсів валют виникає як на рівні ГО, 

так і на рівні філій. 

На рівні ГО: 

 при установці курсів покупки/продажу валюти в 

межфіліальних розрахунках, 

 при визначенні напрямку відкриття валютної позиції 

в торгах на FOREX. 

На рівні філії: 

 при установці курсів покупки/продажу валюти 

юридичним та фізичним особам − клієнтам філії, 

 при операціях купівлі / продажу валюти у ГО, 

 при управлінні валютною позицією філії. 



 

 

 

Валютна позиція (ВП) банку − це залишки коштів в іноземних валютах, 

які формують активи та пасиви у відповідних валютах і створюють у зв'язку з 

цим ризик отримання додаткових доходів або витрат при зміні курсів валют 

встановлюються Національним Банком України (НБУ). 

Розрізняють: 

 закриті валютні позиції, коли обсяги вимог і 

зобов'язань рівні. У цьому випадку зміна курсу валюти ніяк не 

відбивається на дохідних/витратних статтях банку; 

 короткі відкриті валютні позиції, коли зобов'язання 

перевищують вимоги. В цьому випадку переоцінка при зростанні 

курсу НБУ лягає на видаткові статті, а при зниженні курсу валюти 

− на прибуткові; 

 довгі відкриті позиції, коли вимоги перевищують 

зобов'язання. Вплив зміни курсу валюти при цьому назад 

розглянутому вище для випадку короткої позиції. 

Таким чином, прогнозуючи курс, філія може в деяких межах керувати 

своєю валютною позицією і отримувати тим самим додатковий дохід. 

Оскільки курс НБУ встановлюється директивно один раз на добу, 

формально, описані в попередньому розділі методи, не підходять для його 

прогнозування. Однак, насправді, по всім курсам, за винятком долара США, 

існує значна кореляція між курсами НБУ і курсами FOREX. Для 

підтвердження цієї тези, були взяті й проаналізовано курс євро до долару 

США за річний період з 1 січня 2011 по 01 січня 2012 (рис 2.2). 

Обидва цих тимчасових ряду не є безперервними, так як FOREX не 

працює по вихідних днях, а курси НБУ не встановлюються не тільки у 

вихідні, а ще й у святкові дні. Для цього, відповідно до методики, 

застосовуваної комерційними банками України при роботі чергових 

відділень у вихідні та святкові дні, значення полів, які відповідають дням, в 

які курси не встановлювалися, приймалися рівними значенням попереднього 

встановленого курсу. 



 

 

 

В даний час, на рівні ГО прогнозування курсів FOREX здійснюється 

групою аналітиків, що використовують у своїй роботі методи технічного та 

фундаментального аналізу, закладені в дилінгову інформаційну систему 

REUTERS і свій власний досвід. На рівні філій прогнозування здійснюють 

або інтуїтивно, або вдаючись до допомоги все тих же аналітиків Головного 

відділення. 

Таким чином, виникає необхідність у застосуванні ефективної системи 

підтримки прийняття рішень. Причому, якщо на рівні ГО роль такої системи 

виконує пакет REUTERS, то на рівні філій використання даного пакета 

недоцільно, оскільки для цього необхідні висока кваліфікація та практика 

роботи на міжнародних валютних ринках. Описувана нижче система 

підтримки прийняття рішень відповідає вимогам до простоти використання 

та ефективності вироблюваних рішень. 

На ринку FOREX одночасно присутні мільйони гравців з різних країн 

різних континентів. Кожен з них працює з однією або декількома валютними 

парами. Таким чином, у кожний момент часу на ринку є учасники, що 

відкривають довгі позиції (угода на покупку), і ті, хто відкриває короткі 

позиції (угода на продаж). 



 

 

 

 

Рис. 2.2. Коливання курсу EUR/USD 

 

Зміна ціни розвивається в залежності від співвідношення між цими 

двома категоріями гравців. Тих, хто грає на підвищення (намагається купити 

дешевше і продати дорожче), називають «биками». Тих же, хто грає на 

пониження (спочатку продає дорожче, потім купує дешевше), називають 

«ведмедями». Присвоєння тваринних аналогій може бути пояснено з точки 

зору здорового глузду: свою жертву бик підкидає (грає на підвищення), а 

ведмідь підводиться і прибиває лапами до землі (грає на пониження). 

Поведінка ринку залежить від співвідношення між биками і ведмедями 

в конкретний момент часу. Якщо переважають бики, то ринок називається 

«бичим», інакше − «ведмежим». Якщо на ринку панують бичачі настрої, то 

більше угод відбувається на покупку тієї або іншої валюти, ніж угод на 

продаж. Звідси випливає, що попит перевищує пропозицію, що підніме ціну.  

Іншими словами, ціна однієї валюти в одиницях іншої буде 

збільшуватися. Якщо на ринку переважають ведмежі настрої, тобто полягає 

більше угод на продаж, ніж на покупку, ціна знижується. На ринку завжди є 



 

 

 

бики і ведмеді, причому поперемінно ними можуть бути одні і ті ж учасники 

ринку. Підбивши підсумок описаної ситуації, варто зробити висновок, що 

поведінка ціни на ринку FOREX залежить від агрегованого вирішення всіх 

суб'єктів, складається з безлічі приватних рішень. 

Можна зробити припущення про те, що кожне приватне рішення 

приймається окремо, незалежно від рішення інших. В такому випадку 

виходить наступна картина: кожен учасник ринку аналізує наявну в нього 

інформацію про ринок, приймає рішення (здійснює операцію на покупку або 

продаж); далі ринок порівнює агрегований попит і пропозицію, маркет-

мейкери знижують або підвищують ціну. 

Можна, однак, припустити (це буде ближче до дійсності), що рішення 

учасниками приймаються не одночасно, а в різний час. При досить великій 

кількості учасників можна також припустити, що рішення про купівлю або 

продаж приймаються на ринку постійно. Тоді, проаналізувавши 

характеристики ринку, гравець на ринку бачить, які настрої превалюють на 

ринку, тобто бичачий це ринок або ведмежий. В результаті, на додаток до 

його особистих міркуваннях щодо зміни ціни валюти в майбутньому у нього 

буде матися уявлення про співвідношення биків і ведмедів на ринку. 

Це означає, що рішення він прийме не незалежне від інших учасників 

ринку, а беручи до уваги рішення, прийняті до нього на ринку. Якщо 

прийняти останню гіпотезу (про взаємозалежність прийнятих рішень), можна 

трактувати коливання ринкових цін виходячи також з колективної 

психології. 

Існує поширена думка, що міжнародний валютний ринок являє собою 

випадковий процес або щось близьке до нього. Також стверджується, що 

процес зміни ціни на коротких проміжках часу (від тикових графіків до 

часових свічок) носять виключно випадковий характер. Наведемо в 

спростування даної позиції кілька теорій, які доводять не стохастичний 

характер ринку FOREX. 



 

 

 

Дійсно, з першого погляду може здатися, що ринок мало або взагалі не 

передбачуваний. Проте емпірично доведено, що існують фундаментальні 

показники, зміна яких впливає на валютні котирування, однак їх зміни носять 

непередбачуваний характер. Прикладом до такої точки зору може служити 

взаємозв'язок між курсом долара до інших валют і зміною облікової ставки 

Федеральної Резервною Системою. Облікова ставка − це той відсоток, під 

який Федеральний Резервний Банк кредитує комерційні банки. Цей 

макроекономічний показник коригує сукупний попит на долар США. При 

підвищенні облікової ставки капітал стає більш дорогим (а депозити більш 

привабливими). Іноземні інвестори прагнуть розмістити свої кошти в банках. 

Більше валюти обмінюється на долари, через що долари стають дорожчими.  

Аналогічним чином можна розписати ситуацію зі зниженням облікової 

ставки. У ринку також є деякі очікування щодо того, як зміниться облікова 

ставка ФРС та інші макроекономічні показники. Однак точно передбачити 

такі зміни представляється мало можливим через сильну вплив політики в 

даних питаннях. 

Можна зробити припущення (аналогічно одному з постулатів 

технічного аналізу) про те, що ринок досить ємний, щоб обробити і 

прореагувати на всю інформацію, яка може мати відношення до FOREX. У 

такому випадку практично кожна новина, яка викидається на ринок, має на 

нього вплив. Різні новини мають різний вплив на ринок і можуть діяти 

одночасно. Більш наочно це припущення можна пояснити на ринку акцій, де 

гучні відставки і призначення можуть вплинути як на компанію, фігурує в 

даній новини, так і на всю галузь і весь ринок в цілому. 

Поєднуючи початкові міркування про колективності прийняття рішень 

і факторах, які впливають на ринок, можна зробити наступні висновки. 

Новини, з'являються на ринку, оцінюються його учасниками і породжують у 

них бичачі або ведмежі настрої. Таким чином, ринок відображає не самі 

новини, а ставлення до ним учасників ринку, які приймають свої рішення. 



 

 

 

Зупинимося детальніше на процесі зміни цін на ринку FOREX. Якщо 

на ринку більше биків, ніж ведмедів, то ціна піде вгору. Якщо це буде 

продовжуватися достатній час, то можна говорити про наявність тренду.  

Нескінченно такий рух продовжуватися не може, тому що рано чи 

пізно ті трейдери, у кого були відкриті позиції на покупку, закриють їх. 

Таким чином, після деякого росту зростання це припиниться, тому що буде 

укладено багато угод на продаж і валюта перестане дорожчати. З моменту 

початку падіння ціни в гру включаються ведмеді, які побачать початок 

розвороту тренду і початку падіння. Одночасно з трейдерами, які закривають 

свої довгі позиції після зростання, ведмеді також укладуть достатню 

кількість угод на продаж валюти, що й визначить спадний тренд. 

Іншими словами, зростання і падіння в даному трактуванні ринку 

відбувається через очікування трейдерів руками самих трейдерів. Якщо 

слідувати тій передумові, що рішення приймаються з урахуванням 

домінуючої думки на ринку, припустимо також, що перепад настрою ринку з 

одного на інше відбувається не відразу, а поступово. Дійсно, ці міркування 

не позбавлені сенсу при досить великій кількості учасників ринку. Якщо 

умовно розділити гравців на чотири категорій, за критерієм швидкості оцінки 

зміни ситуації на ринку (дуже адекватно реагує, адекватно реагує, середньо 

адекватно реагує, слабо адекватно реагує), можна зробити висновок, що 

кожна група буде приймати рішення про відкриття або закриття позиції 

(варіанти поведінки при зміні тренду) на різному етапі. Наприклад, перша, 

найбільш швидка категорія може побачити швидкий кінець тренду при 

уповільненні зростання, менш швидкі зрозуміють це при припиненні 

зростання, інші − при розвороті ринку і так далі.  

Нижче, на рисунку 2.3 розглянута структура системи підтримки 

прийняття рішень в міжбанківських валютних операціях. 

У модулі 1 здійснюється ініціалізація параметрів, що стосуються 

роботи розробленої моделі і проводиться попередня обробка вхідних даних 



 

 

 

для більш зручної подальшої обробки методами, що описані в попередніх 

частинах роботи. 

У модулі 2 здійснюється процедура фільтрації ринкової інформації 

побудованою торговою системою, після чого будуються матриці buy і sell, на 

основі яких  приймається рішення про купівлю, або продаж валют.  

 

Рис. 2.3. Структурна схема системи підтримки прийняття рішень на 
міжбанківському валютному ринку 

 

Модуль 3 призначений для моделювання ринкової ситуації на базі 

тестової вибірки, або реальних даних, вироблення рішення і візуалізації 

результатів роботи системи. До складу модуля входить тестова система для 

розрахунку параметрів прибутковості розробленої системи. 

Необхідність використання подібної системи для визначення якості 

вироблених сигналів, поряд з результатами роботи за тестовою вибіркою, 

обумовлена тим, що остання рідко буває достатньо малою для забезпечення 

статистичної значущості експерименту. 

Висновки до розділу 1 

Таким чином, з аналізу характеристик міжбанківських валютних 

ринків, структури учасників ринку та схеми прийняття рішень при операціях 

на ньому, випливає, що при економіко-математичному моделюванні процесів 

прийняття рішень в системі міжбанківських валютних ринків, ключовим 

питанням є прогнозування ринкової ситуації. 



 

 

 

Дослідження сучасного стану системи фондових і валютних ринків 

дозволило встановити їх відмінності, як у світовому масштабі, так і в умовах 

України. 

За допомогою системного підходу було проаналізовано процедуру 

прийняття рішень на валютному ринку, наведено приклад системи підтримки 

прийняття рішень при торгівлі на валютних ринках. 

Побудована схема процесу прийняття рішень в системі міжбанківських 

валютних ринків, на підставі якої визначена ключова роль прогнозування 

стану ринку в процесі прийняття рішень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ АНАЛІЗУ МІЖБАНКІВСЬКИХ 
ВАЛЮТНИХ РИНКІВ 

2.1 Аналіз методів прогнозування міжбанківських валютних ринків 



 

 

 

За час існування фондових і валютних ринків було накопичено значну 

кількість методів прогнозування ринкових курсів і в даний час їх кількість 

вже перевищує тисячу . 

Дані, на основі яких будується прогноз, можна розділити на дві 

категорії. До першої категорії належить інформація, яка надходить 

безпосередньо з ринку, тобто в стандартному біржовому форматі OHLC 

(Open, High, Low, Close, тобто відповідно ціна на початок описуваного 

періоду, максимальна ціна за період, мінімальна ціна за період, і ціна на 

кінець періоду). До другої категорії належать дані, не пов'язані 

безпосередньо з біржею, як наприклад макроекономічні показники, 

політична ситуація і т.п. . 

Як видно з рис. 2.1, крім масивних угруповань методів за джерелом 

надходження інформації, існує також загальноприйнятий розподіл на 

економіко-математичні методи аналізу, технічний аналіз і фундаментальний 

аналіз. Розглянемо умови застосування цих методів для прогнозування 

міжбанківських валютних ринків більш докладно. 

Економіко-математичні методи мають на увазі побудову прогнозу на 

основі обробки часових рядів за допомогою різних математичних 

інструментів. 

Статистичний підхід передбачає, що існує деякий ймовірнісний 

розподіл, що характеризує поведінку досліджуваного часового ряду. 

Найважливішою характеристикою розподілу, з точки зору статистичного 

підходу, є щільність. Щільність розподілу ймовірностей для ціни ринку 

позначимо f(p). Її експериментальне значення може дорівнювати, наприклад, 

значенню відхилень цін закриття від лінії лінійної регресії. Чим більше число 

спостережень, тим точніше висота стовпчика наближається до істинного 

значення щільності розподілу. 
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Рис. 2.1. Класифікація методів прогнозування фінансових часових 
рядів 

При використанні статистичних методів для прогнозування валютних 

ринків необхідно знати, чи існує певний стандартний тип розподілу, якому 

підпорядковуються ринкові графіки, і який цей тип розподілу. Наприклад, 

графік щільності розподілу денних коливань курсу EUR/USD, добре 

відповідає гаусовському розподілу . 

Однак для менших інтервалів і для графіків з яскраво вираженим 

трендом спроби побудувати подібні розподілення призводять до інших 

результатів, гістограми сильно змінюються на різних ділянках графіка. Одна 



 

 

 

з причин, чому гаусовське розподілення грає дуже важливу роль в 

статистичних задачах, полягає в тому, що якщо спостережувана в 

експерименті невизначеність є наслідком додавання великої кількості 

незалежних малих вкладів, то така невизначеність описується нормальним 

розподілом . 

У цьому випадку можна, на основі спостереження, знайти точні оцінки 

параметрів розподілу та створити надійні правила прийняття рішень. Якщо 

вимірювання (спостереження) представляють собою випадкові величини з 

гаусовським розподіленням, то їх середнє арифметичне (вибіркове середнє) 

сходиться при збільшенні n до математичного сподівання a. Це принципово 

важливо для будь-яких додатків: чим більше число спостережень, тим 

точніше можна оцінити потрібні параметри. Саме на цьому ґрунтується 

застосування багатьох індикаторів технічного аналізу , що використовують 

вибіркові середні (Moving Averages, MACD, Bollinger Bands та ін.) . 

Однак, як відомо, властивості ринкових часових рядів рідко 

підпорядковуються нормальному розподілу . Реальні гістограми ринкових 

графіків найчастіше виявляються несиметричними, мають високі значення 

при великих відхиленнях від центру, і з плином часу сильно змінюються 

(нестаціонарність поведінки ринків). 

Саме по собі відхилення законів розподілу від ідеального, гаусівського 

типу, не спростовує можливість прогнозування міжбанківських валютних 

ринків статистичними методами. Доведені в теорії ймовірностей граничні 

теореми стверджують, що при великій кількості спостережень оцінки типу 

вибіркового середнього матимуть близькі до гаусовського розподілу, а самі 

значення таких оцінок будуть сходитися в істинним значенням параметрів. 

Але виявляється, що властивості розподілів, спостережуваних на ринкових 

графіках, не задовольняють умовам подібних граничних теорем, зокрема 

дисперсія таких розподілів може бути дуже великою . 

Однак обмежити опис ринків класом стійких розподілів некоректно. 

Поняття стійкості тісно зв’язано з властивістю незалежності спостережень: 



 

 

 

Стійкі розподіли - це такі розподіли, які зберігають свій вигляд при 

підсумовуванні необмежених випадкових величин. На ринку ж ситуації, коли 

рух ціни є наслідком підсумовування великого числа незалежних факторів, 

складаються вкрай рідко. Подібне, можливо переважно в періоди затишшя. 

Самі ж істотні рухи ринку відбуваються у вигляді масових явищ, коли дії 

учасників ринку найсильнішим чином взаємопов'язані і підкоряються єдиним 

мотивами, тобто умова існування стійкого розподілу не виконується. 

В ринку може бути дуже багато різних форм статистичного поведінки, 

«станів ринку». Розподіли ймовірності, які відповідають цим станам, можуть 

володіти істотно різними властивостями. Серед них можуть бути і 

благополучні розподілення, такі як гаусовське, але можуть бути і розподілу з 

важкими хвостами (стійкі або інваріантні). Перехід ринку від одного стану до 

іншого викликається інформацією про різні події і діями учасників ринку. 

Оскільки на ринку одночасно діє велика кількість учасників з різними 

тимчасовими горизонтами планування операцій, які мають своїми 

можливостями доступу до важливої інформації і вельми відрізняються за 

величиною капіталами, то їх дії призводять до великої волатильності цін [65]. 

А такі зміни цін, в свою чергу, впливають на поведінку і прийняття рішень 

учасників ринку, що створює «ефект натовпу» і замикає ланцюг зворотного 

зв'язку. 

Очевидно, фінансові операції вимагають розвитку якихось інших 

підходів. Основний напрямок пошуку таких нових методів пов'язані зараз з 

розробкою методів оцінювання та прогнозування, які продовжують 

функціонувати в умовах нестаціонарності і при «поганих» розподілах (тобто 

при розподілах, що мають важкі хвости). Останнім часом з'явилися роботи, 

присвячені використанню для прогнозування міжбанківських валютних 

ринків авторегресійними моделями з умовною гетероскедастичністю, 

моделям, заснованих на Броуновському русі , стохастичних інтегралах і 

мартингалах, що використовують найбільш досконалий математичний апарат 

для побудови оцінок і прогнозів . 



 

 

 

Однак, хоча ці дослідження і сприяють розумінню природи ринків, 

статистичні методи демонструють дуже низьку ефективність в торгових 

рішеннях і практичне застосування знаходять тільки в пост-аналізі ринку. 

Проте, необхідно зазначити, що інструментарій математичної 

статистики використовується практично у всіх числових методах технічного 

аналізу, а також інших методах аналізу та прогнозування біржових даних. 

Підводячи підсумок короткому опису економіко-математичних методів 

аналізу, можна відзначити їх різноманіття, а також виділити одну загальну 

для даного дослідження рису: всі розглянуті методи створені для вирішення 

інших завдань і адаптовані для застосування на валютних, чи фондових 

ринках. 

Далі розглянемо методи, які спочатку з'явились саме в результаті спроб 

передбачення біржових курсів, і практично не використовуються для 

вирішення завдань за межами валютних і фондових ринків. 

Фундаментальний аналіз вивчає макроекономічні чинники, що визначають 

динаміку котирувань цінних паперів і цін на товари на сировинних ринках . Він 

сприяє виявленню основного ринкового тренду. Основне завдання 

фундаментального аналізу - вивчення впливу різних економічних факторів 

фундаментального характеру (таких, наприклад, як зміна облікової ставки або 

зростання інфляції, падіння врожайності або зміна керівництва у великій компанії - 

емітента) на динаміку курсу цінного паперу. Корпоративні інвестори, які 

здійснюють довгострокове інвестування фондового ринку, у своїх прогнозах 

приділяють велику увагу саме цьому типу аналізу. Фундаментальний аналіз 

неможливо проводити без порівняння різних взаємозалежних факторів, таких як 

інфляція, динаміка валового національного продукту (ВНП) і рівень безробіття, 

процентні ставки і динаміка грошової маси і пр. Домінантну роль при аналізі 

фундаментальних даних грає їх експертна оцінка провідними фахівцями з 

макроекономічних проблем. Така оцінка виражається в реакціях і очікуваннях як 

курсу національної валюти, динаміки всього ринку в цілому і конкретних цінних 



 

 

 

паперів, якщо фундаментальні чинники стосуються окремої галузі або компанії в 

цілому. 

Фундаментальний аналіз дозволяє відстежувати формування як 

короткострокових, так і довгострокових тенденцій на фондовому ринку. Вивчення 

економічної обстановки, положення різних сфер економіки відіграє значну роль у 

прогнозуванні динаміки зміни котирувань цінних паперів. 

У силу наявності значного масиву даних і факторів, що впливають на 

динаміку курсів цінних паперів, даний тип аналізу важко розглядати з 

математичної точки зору. Більш того, оцінка ринком створених тенденцій є не 

завжди однаковою, тому в роботі основний акцент буде робитися на технічний 

аналіз. 

При використанні фундаментального аналізу трейдери, які приймають 

рішення про покупку або продаж валюти, після появи повідомлення про 

значення того чи іншого економічного індикатора, повинні миттєво 

відповісти на ряд питань, від правильного рішення яких залежить розмір 

отриманого прибутку або збитку. При чому ці значення можуть бути такими, 

як очікував ринок, або, навпаки, несподіваними. А оскільки трейдери 

заздалегідь знають прогноз економічного показника, то в разі збігу 

прогнозного і реального значень показника значного руху курсу валюти, як 

правило, не відбувається. В разі невідповідності прогнозних та реальних 

даних, напрямок невідповідності може бути позитивним, або негативним, що 

визначає подальшу поведінку трейдерів. Позитивний напрямок призводить 

до зростання курсу валюти, негативний, навпаки, до його зниження. При 

цьому до уваги приймається також показник, що враховує сезонну 

циклічність. 

Виділяють такі основні фундаментальні фактори: валютний курс за 

паритетом купівельної спроможності (ПКП), валовий національний продукт 

(ВНП), рівень реальних процентних ставок, рівень безробіття, рівень 

інфляції, платіжний баланс, індекс промислового виробництва, індекс 

головних показників, індекс ділового оптимізму. 



 

 

 

Для трейдера універсальним індикатором відкриття позиції є 

очікування і настрій більшості учасників ринку. Цю інформацію він отримує 

шляхом аналізу ситуації з публікацій, при вивченні оглядів стану ринку, при 

обміні думками з іншими трейдерами. Таким чином, завдання трейдера 

полягає в тому, щоб приєднатися до руху курсу, продиктованому більшістю 

учасників ринку. 

Проте, методи прогнозування, за допомогою аналізу фундаментальних 

факторів використовують асоціативні можливості трейдера, практично не 

піддаються формалізації, і, відповідно, автоматизації. 

 

2.2 Технічний аналіз і його складові. 
 

Технічний аналіз − це загальноприйнятий підхід до вивчення ринку, що 

має на меті прогнозування руху валютного курсу і що припускає, що ринок 

має пам'ять, а тому на майбутній рух курсу роблять великий вплив 

спостережувані закономірності його минулого поведінки . Технічний аналіз 

являє собою деякий набір підходів і методів до побудови прогнозів руху 

ринкових цін на основі спостережень за минулим поведінкою ринку.  

Можна сказати, що обґрунтування працездатності методів технічного 

аналізу криється в особливості психології людей і існуванні стереотипів 

їхньої поведінки на ринку. Приблизно однаковий набір факторів, що 

впливають на прийняття рішень про покупку і продаж валюти, призводить 

кожного разу до подібному результату − появи повторюваних 

закономірностей руху курсу. 

На сьогоднішній день існує декілька сотень прийомів і методів 

технічного аналізу, але всі їх можна поділити на числові і візуальні . 

У технічному аналізі прийнято виділяти на графіках певний набір 

типових елементів, на основі яких будується опис поведінки графіків. Це, 

перш за все, лінія тренду, яка вказує напрямок та темп зростання/падіння цін, 

канал − діапазон коливань ціни (курсу валюти). З цих елементів складаються 



 

 

 

так звані фігури: трикутник, клин, «голова і плечі», подвійний верх і 

подвійне дно, вимпели, прапори та інші, які є для трейдерів орієнтирами в 

побудові прогнозів майбутньої поведінки ринку . Зрозуміло, сучасні 

комп'ютерні системи технічного аналізу дозволяють автоматизувати всю 

рутинну роботу, але суть методу від цього не змінюється. 

Числові методи більш складні і вимагають від трейдера певної 

додаткової підготовки. Більшість з них використовує інструментарій 

математичної статистики. Так, у всіх комп'ютерних системах аналізу 

присутня можливість згладжування графіка за допомогою експоненціальних 

середніх різних порядків, широко застосовується теорія циклів та інші. 

Інший різновид числових методів − це  осцилятори, що представляють 

собою індикатори стану ринку, які сигналізують про перебування ринку в 

стані перепроданості або перекупленості. Спочатку осцилятори розроблялися 

для аналізу щоденних коливань курсу, однак сучасний стан обчислювальної 

техніки дозволяє використовувати осциляторний аналіз для як завгодно 

малих відрізків часу . 

Головний недолік осциляторних методів прогнозування ринків полягає 

в тому, що в різних ринкових умовах лаг між сигналом осцилятора і 

прогнозованим рухом ринку може істотно відрізнятися. Крім того, 

оптимальні значення граничних рівнів також варіюються для різних ринків. 

Одним з методів покращення якості прогнозів, одержуваних на основі 

осциляторного аналізу, є створення індикатора, що діє на основі сигналів 

кількох осциляторів.  Однак, проблеми, пов'язані з адаптацією індикатора під 

ринок конкретної валюти поки що залишаються. Таким чином, перспективи 

розвитку осциляторних методів прогнозування припускають в першу чергу 

надання їм властивості адаптивності для чіткого відстеження поведінки 

ринку. 

Комбіновані методи аналізу ринкової інформації є найцікавішою 

групою методів аналізу ринкової інформації. Нажаль, ця група є і самою 

нечисленною. Насамперед, сюди можна віднести методи, що виникли на 



 

 

 

стику економіко-математичного та технічного методів аналізу. Тобто, з 

одного боку - математичну обробку інформації, що витягується за 

допомогою прийомів технічного аналізу, а з іншого - прогнозування 

прийомами технічного аналізу біржової інформації, що пройшла попередню 

обробку математичними методами. 

Технічний аналіз заснований на положенні про те, що ринок враховує все. 

Іншими словами, всі знання, дії , бажання учасників ринку відображені в динаміці 

цін ринку, а всі зовнішні фактори вже включені в ціну. В результаті і ціна й обсяг 

угод включають в себе кожну проведену мільйонами трейдерів операції купівлі-

продажу цінних паперів. Інструментарієм технічного аналізу є методи 

математичної аппроксімації інформації (індикатори цін), хвильовий аналіз 

(методом визначення основного руху і розкладу його на хвилі з метою розпізнання 

точок розвороту розвитку тренду), визначення цілей відповідно до методики 

Демарка, графічного аналізу (аналіз класичних фігур), а також методом японських 

свічок (взаємне розташування котирувань ціни на ціновому чарті). Безумовно, всі 

види аналізу не описати в рамках одного дослідження ми привели лише найбільш 

поширені. Далі основний упор буде робитися на математичний аналіз графіка ціни. 

Технічний аналіз називають аналізом професіоналів, так як трейдеру не 

обов'язково вникати в тонкощі і особливості конкретного ринку, на якому він 

працює (як у випадку фундаментального аналізу). Більш того, в ситуації, коли в 

торговий портфель входять акції, які є представниками різних галузей, при 

фундаментальному аналізі трейдеру потрібно б значно більше часу для прогнозу, 

ніж інструментарієм технічного. При технічному аналізі, використовуючи одну або 

кілька методик, досить поглянути лише на графік і отримати цілком достовірне 

рішення про характер торгової угоди. Таким чином, технічний аналіз 

універсальний для застосування на різних ринках і не прив'язаний до конкретних 

галузей . 

В основі технічного аналізу лежить вивчення цін. Під ціною розумітимемо 

результат переваг учасників ринку, компроміс попиту пропозиції. Ціна - це 

котирування цінного паперу або ж вартість однієї акції. Найчастіше вона або 



 

 

 

завищена, або занижена, тому варто розглядати технічний аналіз як можливість 

прогнозування цін, переваг і очікувань ринку за допомогою аналізу числових 

значень ціни. 

При технічному аналізі важливо не стільки значення котирування в 

поточний момент, скільки відомості про те, якою була ціна на початку і в кінці 

періоду часу, а також - у яких межах відбувалися коливання. У зв'язку з цим 

розрізняють ціну відкриття, закриття, максимальну і мінімальну по певному 

проміжку часу (докладніше про це буде сказано в будові свічок). Після 

проходження через математичний фільтр числової інформації, отриманої з 

фондового ринку можна однозначно робити висновок про подальшу поведінку 

ціни: чи буде вона зростати, знижуватися або ж перебувати в обмеженому коридорі 

цін. Технічний аналіз більш точний і однозначний вже в силу того, що більшість 

правил в ньому суворо регламентовані і формалізовані. Підвищення ефективності 

портфельного інвестування з допомогою технічного аналізу говорить на користь 

останнього вже самим фактом здатності однозначно давати оцінку характеру 

поведінки ціни. Більш того, в умовах роботи відразу з декількома сферами 

економіки найбільш раціональним буде застосування технічного аналізу, як 

аналізу, що спирається на історичних даних зміни котирувань цінних паперів. 

Три аксіоми технічного аналізу спираються на наступні твердження: 

Аксіома 1. Рух ринку враховує все. Це твердження - наріжний камінь 

технічного аналізу, його усвідомлення - головне для адекватного сприйняття всіх 

методик. Суть аксіоми полягає в тому, що будь-який чинник, що впливає на ціну - 

економічний, політичний, психологічний, - наперед врахований і відображений в її 

графіку. Тому вивчення графіка цін - все, що потрібно для прогнозування. Неважко 

переконатися, що ціна чуйно реагує на зміну всіх зовнішніх умов. Простий 

приклад: якщо попит перевищує пропозицію, то ціна на товар зростає. Технічний 

аналітик робить висновок «навпаки»: якщо ціна на товар зростає, то попит 

перевищує пропозицію. Таким чином, люди, що використовують технічний аналіз, 

живуть у реальному світі і чітко розуміють, що зростання і спад ціни обумовлений 

певними фундаментальними причинами. Припускаючи, що при вивченні графіків 



 

 

 

рухів ринку в них вже закладені всі фундаментальні фактори . Розгляд технічного 

аналізу в рамках даного дослідження необхідно для оптимізації управління 

сформованим торговим портфелем. Причому, спираючись на досвід вже існуючих 

моделей, метою ставиться створення нового інструменту, призначеного для оцінки 

інформації, що надходить з біржі. 

Аксіома 2. Ціни рухаються направлено. Це припущення стало основою для 

створення всіх методик технічного аналізу . Термін «тренд» означає певний 

напрямок руху цін. Головним завданням технічного аналізу є саме визначення 

трендів (тобто характеристик рухів ринку від моменту виникнення до закінчення) 

для використання в торгівлі. 

Види рухів на ринку: 

• ціни рухаються вгору – «бики» піднімають ціни вгору (бичий (bullish) 

тренд); 

• ціни рухаються вниз – «ведмеді» прибивають ціну вниз (ведмежий (bearish) 

тренд); 

• ціни стабілізувалися в горизонтальному діапазоні (бічний тренд (range , 

flat)). 

Насправді не існує чистого виду тренду, бо відбувається постійна боротьба 

«биків» і «ведмедів», і ціни постійно коливаються. Тому мова, звичайно, йде про 

домінуючий тренд. Причому прорив вузького горизонтального діапазону 

стабілізації цін супроводжується швидким і сильним рухом. Це нагадує ефект 

стиснутої пружини, коли до межі стиснута пружина розпрямляється швидко і з 

силою. 

Необхідно враховувати і інерційність тренду, що підсилює корисність та 

ефективність технічного аналізу. Інерційність означає наступне: якщо тренд 

сформувався , то він зазвичай є самопосилюється і триває достатній проміжок часу, 

щоб його можна було встигнути розпізнати і використовувати в цілях отримання 

прибутку. Причому приєднання до тренду чергового учасника збільшує силу цього 

тренду. Дійсно, якщо є зростаючий тренд, то все більшу кількість учасників 

вважають, що потрібно купувати, і кількість покупців зростає. При цьому 



 

 

 

збільшується попит на валюту і зростає її ціна, тим самим підтримується і 

посилюється зростаючий тренд. У даному випадку приведений причинно- 

наслідковий механізм опису наслідків принципу натовпу. Зазвичай тренд втрачає 

силу і розгортається тільки в точках сильної переоціненість або недооціненість, 

коли всім учасникам ринку стає ясною неприродність екстремальних цін. Дані 

області досить точно дозволяють визначити індикатори класу осциляторів. 

Найскладніше питання, який слабо і неоднозначно опрацьований як в 

технічному аналізі, так і в фундаментальному, - проблема визначення моменту, 

коли тренд ослабне і розвернеться. Розворот короткострокового, тренду легше і 

точніше можна визначити за допомогою технічного та комп'ютерного аналізу. 

Слід сказати, що ціна може перебувати до 2/3 часу свого розвитку в бічному 

тренді. Відразу виникає питання: «як же торгувати, якщо ціна практично не 

змінюється?». Коли на ринку штиль, то багато індикаторів не працюють або дають 

некоректні результати. Тому при торгівлі на бічному ринку потрібна підвищена 

увага (як показує практика, більшість фінансових втрат і розчарувань аналітиків у 

трендовому аналізі пов'язано саме із застосуванням інструментів технічного 

аналізу, спрямованих на вивчення трендової складової, але не пристосованих до 

бічної тенденції). Успішні трейдери діють за принципом: якщо ринок йде вгору, 

вигідніше купувати, якщо вниз - краще продавати: якщо ж ринок у флеті, то 

найкраще рішення - залишатися поза ринком. Але, хоча ціна не розвивається, вона 

все-таки коливається в певному коридорі, точки відкриття в якому нам дають 

методи технічного аналізу - індикатори класу осциляторів. Визначення тенденцій 

розвитку ринку, відкрило безкраї поля для вдосконалення методів технічного 

аналізу, оскільки до визнання даних постулатів вважалося, що ціни розвиваються 

хаотично, а виділення трендів не тільки розмежував руху на ринку, але значно 

упорядкував рух ринку як такого. В умовах забезпечення прибутковості та 

ефективності управління торговим портфелем завдання про розгляд всіх емітентів, 

що входять у портфель, стає складною. 

Аксіома 3. Історія повторюється. По суті, технічний аналіз займається 

історією певних подій, пов'язаних з ринком, а значить, в якійсь мірі і вивченням 



 

 

 

людської психології. Головний «двигун» цін - соціально-масовий, емоційний 

настрій, воно повторюється протягом всієї історії і відображається у графіках 

динаміки ринку. У даному контексті можна припустити, що якщо певні типи 

прогнозування працювали в минулому, то вони працюватимуть і в майбутньому. 

Іншими словами, відповідно до теорії технічного аналізу, розуміння майбутнього 

лежить у вивченні минулого. Звідси і «настройка» механічних торгових систем на 

значних історичних даних. На основі аксіоми 3 та принципу фрактальної геометрії 

(геометрії частин), можна судити про прогнозування різних часових проміжків цін. 

Це передбачає наступне: в рівній мірі успішно можна аналізувати і п'ятихвилинний 

ціновий тренд і довгостроковий тренд. При цьому можна використовувати одні й ті 

ж методики, оскільки і закони поведінки, і структура цінового графіка завжди одні 

й ті ж. 

У теорії технічного аналізу важливе місце займають методи математичної 

апроксимації. До таких методів належать технічні індикатори - методи фільтрації, 

засновані на застосуванні різних математичних формул до рухів цін на ринку. 

Термін фільтри говорить про те, що ці методи виділяють трендові цінові рухи від 

нетрендових, екстремуми ринку від його рівномірного розвитку [45]. З часів 

заснування перших фондових бірж трейдери намагалися аналізувати рух цін, 

довести, що рух цін не є хаотичний розвиток цін. Всі ціни піддаються трендам, а, 

отже, завдання трейдера вчасно розпізнати розвивається тренд. Завдяки розвитку 

прогресу, сьогодні нам не доводиться щодня займатися копіткою роботою 

викреслювання графіків вручну. Таким чином, навіть не приступаючи до стадії 

індикаторних досліджень, трейдер затрачав колосальні зусилля для візуалізації 

даних, що надходять з біржі. 

Еволюція індикаторів показує нам простий факт: процес створення все 

більше ускладнює формулу створюваного індикатора, але все ж нові індикатори 

безумовно своїми складовими частинами спираються на досвід раніше винайдених 

математичних інструментів. Найперший індикатор лише усереднював значення 

ціни за певний період, наступним же етапом була модифікація цього 

найпростішого індикатора. Варто зауважити, що найпростіший не означає 



 

 

 

застарілий або ж неактуальне в даний час. Навпаки, більшість відомих на 

сьогоднішній момент індикаторів були створені десятки років тому. На жаль вкрай 

рідко ставляться проблеми створення нових індикаторів, тому база технічного 

аналізу не поповнюється з часом. Сьогоднішні трейдери рідко створюють дійсно 

нові індикатори в силу того, що загострюють свою увагу не стільки на створенні 

індикаторів, скільки безпосередньо на хід розвитку торгів. У цьому дослідженні 

пропонується розробка нового індикатора, здатного привнести нову торгову 

стратегію оцінки руху цін на ринку. 

Отже, всі існуючі індикатори діляться на два класи: трендові індикатори 

(індикатори, призначені для розпізнавання трендів) та індикатори класу 

осциляторів (призначені для торгівлі в відсутність трендів). 

 

2.3 Застосування трендових індикаторів і осциляторів під час 
валютних операцій. 

 

Особливу цікавість представляє перша група методів, зокрема − 

використання осциляторних прогнозів в якості додаткового джерела для 

аналізу ринкових даних. В даний час ці прогнози використовуються для 

часткового усунення обмеження по «глибині занурення». Експерименти 

показують, що подібні заходи дійсно можуть підвищити якість прогнозу на 

50-60%, що вже є досить добрим результатом . 

Ковзна середня (МА) є найбільш широко використовуваним і 

багатоцільовим технічним індикатором, що може бути легко 

запрограмований у комп'ютері, дозволяючи створювати ефективні ковзні за 

тенденцією системи технічного аналізу. Практично майже для всіх 

індикаторів, що графічно відбивають кількісну інформацію про стан ринків, 

основою служить ковзна середня. 

Ковзні середні бувають двох типів: прості ковзні середні (MA) і 

зважені ковзні середні (WMA). Експонентні ковзні середні (EMA) є часткою 

случаємо зважених ковзних середніх. У технічному аналізі ковзні середні, 



 

 

 

обчислені на інтервалі усереднення, ставляться на кінець цього інтервалу 

(адаптивні ковзні середні). Приклад простої ковзної середньої можна 

побачити на рисунку 2.2 

 Просте ковзне усереднення:  
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де  m - відносний час усереднення (вікно усереднення); 

-ціна закриття i-го бара [5]. 

При розрахунку ковзного середнього виробляється математичне 

усереднення ціни закриття за даний період (рис. 2.2). 

МА малого порядку дуже чутлива й може створювати багато 

помилкових сигналів, а середня дуже великого порядку буде поводитися 

досить флегматично. Тобто порядок середньої, як і будь-який часовий 

інтервал при застосуванні графічних методів, важливий для визначення 

терміновості прогнозу, що становить. МА зберігає порядок, варто взяти до 

уваги дані, що мають однакову актуальність. Однак ця ж сама властивість 

може давати й негативний ефект [7]. МА у своєму ковзанні в часі постійно 

заміняє найбільш старе своє значення на знову отримане. 

 

Рис. 2.2 Проста ковзна середня 
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У цей момент отримане значення враховується в перший раз. Другий 

раз це значення буде враховано в момент його старіння й у зв'язку із цим 

«відходу на пенсію» з ряду розрахункових значень. І якщо в якийсь момент 

часу найбільш старе значення є ще й найбільш випадаючим по своїй 

величині із загального ряду, то на наступному кроці середня, розрахована 

вже без обліку цього застарілого значення, може досить сильно змінитися. І 

навіть якщо поточна ціна на цьому кроці не зміниться, то зміна самої 

середньої може привести до несподіваної появи сигналу. 

Тому, у технічному аналізі використаються не тільки прості середні 

(MA), але й зважені ковзні середні (WMA). 
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де  wi - ваговий коефіцієнт при підсумовуванні Ci . 

 

Зважені ковзні середні відрізняються законами формування вагових 

коефіцієнтів. Ціні, по якій пройшов більший об'єм при розрахунку середньої 

ціни за період надається відповідна більша вага [15]. Але деякі аналітики 

вважали, останні ціни мали більше значення, тому на останнє розрахункове 

значення зваженої ковзної середньої приходила найбільший ваговий 

коефіцієнт. 

Експоненціальна ковзна середня - це індикатор, в основі якого лежить 

вивчення останніх значень цін вибраних для торгівлі валют. Даний ринковий 

інструмент відрізняється від зваженої середньої тим, що інтегрує в собі не 

тільки ціни в інтервалі, заданих при установці, але і всі ціни попереднього 

періоду. Крім того, індикатор EMA робить упор на свіжі дані, завдяки чому 

більш оперативно реагує на будь-які рухи ринку і згладжує лаг. Математична 

формула його виглядає так: 
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  ваговий коефіцієнт, що згладжує, залежить від періоду 

ЕМА. 

Їхня відмінність саме й полягає в тім, що більша вага при розрахунку 

середнього значення за період надається недавнім даним, а вага старих даних 

зменшується швидше, ніж інтервал спостереження, а отже, чим більше  

експонента, чутливість ЕМА зростає, і якщо це стає негативним фактором, те 

єдино вірним рішенням буде розширення періоду спостережень, інакше 

кажучи, використання прийому згладжування кривої ЕМА переходом на 

іншу експоненту . Це можна робити й у другий і третій раз, пам'ятаючи лише 

про те, що на відповідному аналізованому ринковому циклі розширення 

інтервалу ЕМА веде до втрати її чутливості. 

Зміни цінової тенденції визначаються по перетинаннях ковзних МА із 

трендом. Оскільки перетинання ціною кривої МА подають чітку інформацію 

на покупку або продаж, це сприяє рятуванню від суб'єктивізму при побудові 

й інтерпретації трендових ліній. Треба завважити, що й МА по своїй суті є 

кривою трендовою лінією й також виконує роль підтримки й опору. 

Недолік МА полягає в деякому запізнюванні сигналів. Якщо період дії 

тенденції незначний (звичайно він повинен бути вдвічі довше періоду 

розрахунку ковзного середнього), то ви  зазнаєте збитків.  

Повороти напрямку кривої МА нерідко є сигналами більше надійними 

для аналізу, ніж перетинання її трендом. Дуже потужний і діючий сигнал 

видається, коли зміна напрямку МА відбувається поблизу моменту 

ринкового повороту, але в більшості випадків МА робить поворот значно 

пізніше утворення нової тенденції й може бути корисне лише як 

підтвердження ситуації. 

Будь-яке проникнення тренду через криву МА інтерпретується 

аналітиками як ринковий сигнал . Однак при уважному аналізі виявляється 

чимало сумнівних ситуацій, і на практиці дуже складно розібратися, який 

сигнал є вірним, а який − помилковим. Повністю  позбутися від сумнівних 



 

 

 

моментів неможливо через вплив на ринок невідомих аналітикам факторів, 

тому вони сприймаючих як неминучість. 

Після прориву ціною довгострокового ковзного середнього можна 

спостерігати як ціни повертаються до неї й лише потім продовжують рух у 

напрямку прориву. 

І все-таки є способи відсікання деяких помилкових сигналів шляхом 

їхньої фільтрації. Вид «фільтра» залежить від тривалості прийнятого для 

розрахунку МА періоду, але більшою мірою від особистого досвіду 

аналітика. 

Для оцінки надійності перетинань трендом кривої МА існує практика 

очікування, поки тренд не продовжить хід після прориву на якусь емпірично 

обумовлену величину. 

Побудова декількох МА й спостереження за моментом, коли вони 

зійдуться в одному пункті, дозволяє розпізнати ситуацію, коли баланс між 

продавцями й покупцями злегка порушується з однієї або іншої сторони, ціни 

одержують волю, щоб почати велику зміну [19]. 

Як діючий сигнал служить перетинання двох МА, але даний прийом 

збільшує час запізнювання обох МА від змін ринку, але зате відтинає багато 

помилкових сигналів. 

Сходження трьох МА різної тривалості тимчасового інтервалу 

попереджає про ймовірну важливу зміну цін, але підтвердження такого 

сигналу наступає лише після прориву кривих ціновим трендом [6]. 

Всі види ковзних середніх представляють собою компроміс між 

втратою часу й чутливістю цих індикаторів. 

Метод МА може бути зразковий до аналізу практично будь-якої 

інформації, що відбиває зміну в часі елементів ринкової структури. Вона 

може обчислюватися за даними про зміну різного роду індексів, об'єму, 

включаючи збалансований об'єм, ширині ринку, відкритому інтересі, 

спредах, пропорціях або частках. За допомогою МА можна аналізувати й 

осцилятори. 



 

 

 

МА є індикатором, що діє тільки в умовах трендового ринку. При 

бічному тренді кількість помилкових сигналів занадто велика, що неминуче 

приводить до втрат.  

Перевага МА полягає в тому, що вона дозволяє грати в напрямку 

поточної тенденції, тому що адже будь-якій зміні ціни обов'язково передує 

відповідний прорив кривій ковзного середнього. Головна перевага ЕМА 

полягає в тому, що вона містить у собі всі ціни попереднього періоду, а не 

тільки відрізок, заданий при установці періоду . 

Оскільки перетинання графіком ціни кривої МА подають чітку 

інформацію на покупку або продаж, це сприяє рятуванню від суб'єктивізму 

при побудові й інтерпретації трендової лінії. Ковзні середні можна також 

використати для згладжування хаотично мінливих даних. Ковзне середнє 

допомагає розглянути істинну тенденцію в динаміці цих даних. Ще одної з 

переваг є те, що МА може бути застосована до аналізу практично будь-якої 

інформації, що відбиває зміну в часі елементів ринкової структури (за 

допомогою МА можна аналізувати й осцилятори). 

 Головний недолік МА в тім, що вона реагує на одну зміна курсу два 

рази: при одержанні значення й при його вибутті з розрахунку. Ще один з 

недоліків МА полягає в деякому запізнюванні сигналів. Якщо період дії 

тенденції незначний (звичайно він повинен бути вдвічі довше періоду 

розрахунку ковзного середнього), то можливі збитки. При всьому цьому МА 

вимагає оптимізації під певний історичний період і фінансовий ринок. 

Приклад використання двох ковзних середніх з різними періодами 

усереднення представлені на рисунку 1.4. Також варто відзначити що 

прибутковість МТС, побудованої на основі МА відчутний вплив робить 

місця виходу з угоди (величина лічильника).  

Підсумовуючи, варто відзначити, що ковзна середня є гарним і 

перевіреним методом технічного аналізу, але потребуючого підтвердження 

іншими методами, наприклад осциляторами. 



 

 

 

 

Рис. 2.3 Використання двох ковзних середніх з різними періодами 

Індикатор MACD, розроблений Джеральдом Аппелем, є одним із самих 

цікавих і надійних технічних індикаторів. Він поєднує позитивні якості 

осциляторів й індикаторів спостереження за трендом . 

Як і перетинання двох ковзних середніх, даний інструмент 

призначений для аналізу трендових ринків. У випадку його використання в 

млявих або паралельних трендах, він генерує множину помилкових 

керуючих сигналів. Індикатор MACD складається із двох кривих: 

− швидка крива MACD; 

− повільна крива MACD. 

При цьому алгоритм обчислення MACD наступний: 
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ЕМА(12) означає, що при експонентному рівнянні використається 

еквівалентне взаємне вікно m=12. При цьому 1538.0
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На противагу іншим популярним осциляторам (таким, як RSI-індекс 

відносної сили й стохастичним індексам) коливання MACD не обмежені 

фіксованими верхніми й нижніми межами. MACD буде продовжувати 

підніматися на нові максимуми або падати до нових мінімумів доти, поки 

швидкість тренду наростає (тобто відстань між швидкою й повільної 

ковзними середніми збільшується). Щодо цього MACD поводиться як 

індикатор спостереження за трендом. Крім того, оскільки MACD вимірює 

темп прискорення або вповільнення розбіжності двох ковзних середніх, він 

поводиться як осцилятор, що визначає, набирає ринок швидкість або втрачає 

її. Популярним варіантом лінії MACD і сигнальної лінії є гістограма MACD.  

Вона виходить шляхом вирахування сигнальної лінії з лінії MACD і 

зображення різниці у вигляді послідовності вертикальних стовпчиків 

відносно нульового рівня. Приклад такої реалізації даного індикатора 

наведений на рисунку 2.4 

 

Рис. 2.4 Гістограма MACD 



 

 

 

Деякі технічні аналітики вважають, що гістограма MACD подає більш 

своєчасні й більш прибуткові сигнали, ніж MACD і сигнальна лінія. 

Основний метод торгівлі за допомогою MACD полягає в тім, щоб 

купувати, коли лінія MACD перетинає сигнальну лінію знизу нагору, і 

продавати, коли лінія MACD перетинає сигнальну лінію зверху вниз. Однак 

відкриття й закриття позицій, засноване тільки на перетинаннях MACD і 

сигнальної лінії, часто приводить до збитків у ситуаціях, коли завдяки 

високої волатильності ринку MACD швидко перетинає сигнальну лінію в 

протилежному напрямку, скасовуючи попередній сигнал [4]. Щоб 

використати MACD найбільше ефективно, варто почекати таких перетинань, 

яким передує розбіжність й які підтверджуються наступним поводженням 

ринкових цін. 

Перетинання ліній MACD і сигнальної вказують на зміни біржових 

плинів. Торгувати в напрямку таких перетинань − виходить, плисти за течією 

(рис. 2.4). Ця система дає менше сигналів (у тому числі помилкових), чим 

механічна, заснована на одному ковзному середньому: 

- якщо швидка лінія MACD піднімається вище повільної − це 

сигнал про купівлю. Варто купувати валюту; 

- якщо швидка лінія падає нижче повільної − це сигнал до продаж. 

Варто продавати валюту.  

Гістограма MACD дозволяє оцінити співвідношення сил між биками й 

ведмедями глибше, ніж стандартний MACD. Вона показує, яка група домінує 

й становиться чи ця група сильніше або слабкіше. Це один із кращих 

індикаторів в арсеналі трейдера. 

МАСD − це приклад крокування за тенденцією, або «запізнілого», 

індикатора. Тому як і у випадку з Stochastic Oscillator індикатор MACD має 

постійні параметри алгоритму обчислення, що виключає його оптимізацію.  

Такі індикатори діють при відносно тривалих цінових тенденціях. Вони 

не попереджають про майбутні зміни цін, а просто повідомляють про 



 

 

 

напрямок їхнього руху (тобто росту або падіння), орієнтуючи на відповідні 

дії.  

Індикатор Momentum показує швидкість зміни цін, або іншим словами, 

темп зміни цін, будучи при цьому одним з найпростіших й ефективних 

інструментів технічного аналізу (рис 2.5). 

 

Рис. 2.5 Індикатор Momentum 

У сучасних підручниках існує розбіжність щодо формул Momentum. 
Вищевказана формула є не єдиної, але швидше за все саме вона є 
правильною. Існує ще одна варіація розрахунку Momentum, що  збігається з 
Rate of Change:  
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де  iC - ціна закриття поточного періоду, 

niC  - ціна закриття n періодів назад [11]. 

 

Моментум являє собою найпростіший трендовий індикатор. Його 
формула настільки проста й інтуїтивно зрозуміла, що не вимагає опису. 
Перевищення поточних цін закриття над минулими, показує висхідний тренд, 
а якщо поточні ціни нижче минулих за обраний часовий інтервал, це означає 
спадний тренд.  



 

 

 

Іноді використається згладжений моментум, щоб зменшити його 

волатильність. Для цих цілей застосовуються ковзні середні.  

Індикатор у більшості випадків є випереджальним стосовно основного 

цінового руху. Перед вершиною тренду індикатор розвертається (ціни при 

цьому звичайно продовжують рости) і починає падати, тільки після цього 

звичайно тренд розвертається вниз. Перед мінімумом ринку навпаки, 

індикатор сповільнює своє падіння (ціни при цьому звичайно продовжують 

падати, але більше повільними темпами), розвертається й починає рости, 

після чого тренд розвертається нагору.  

Використається даний індикатор у декількох випадках, таких як: 

- індикатор Momentum може використатися в якості осцилятора (хоча 

таким не в класичному розумінні не є). Сигнал на продаж з'являється, коли 

Momentum або його ковзне середнє піднімається на істотну величину, 

розвертається й починає падати [23]. Сигнал на покупку з'являється, коли 

Momentum або його ковзне середнє падає на значну величину, розвертається 

й починає підніматися нагору. Ця «значна величина» буде розрізнятися на 

кожній валютній парі на Forex й її потрібно тестувати окремо; 

- індикатор Momentum може використатися на Forex у якості 

трендового індикатора, у цьому випадку як сигнал використаються 

перетинання його нульової лінії. Коли лінія перетинається зверху вниз, 

подається сигнал на продаж, коли знизу нагору, подається сигнал на покупку;  

- на індикаторі Моментум також використається аналіз дивергенцій.  

Якщо ціни роблять новий максимум на графіку, що вище попереднього, а 

Momentum у цей час робить новий максимум на своєму графіку, але нижче 

попереднього - це означає, що незабаром може початися розворот висхідного 

руху вниз.  

І навпаки якщо ціни роблять новий мінімум на графіку на графіку, що 

нижче попереднього, а Momentum у цей час робить новий мінімум на своєму 

графіку, але вище попереднього - це означає, що незабаром може початися 

розворот спадного тренду нагору;  



 

 

 

Недоліки в індикатора моментум, такі ж як й у багатьох інших 

індикаторів: він швидко міняється при вході в розрахунок нових сильно, що 

відрізняються від основного русла цін, і при їхньому виході з розрахунку. 

Таке поводження дає більшу нестабільність результатів.  

Індикатор RSI розроблений Дж. Уоллесом Уайлдером. Уперше Relative 

Strength Index був представлений у червні 1978 року в журналі Commodities 

(тепер відомий як Futures), а потім вийшов у його книзі «Нові концепції в 

технічних торговельних системах» і з тих по став одним з найбільш 

популярних осциляторів, що оцінюють силу руху [12]. Relative Strength Index 

порівнює величину підйомів ціни активу за останнім часом з величиною її 

падінь і надає цю інформацію у вигляді числа в діапазоні від 0 до 100. 

Єдиний параметр індексу відносної сили - часовий період, використовуваний 

у розрахунку.  

Сам автор рекомендує використати як основний параметр 14 періодів. 

Необхідно відзначити, що для періоду RSI рівного 14, середнє значення 

позитивних змін ціни закриття (і середнє значення негативних змін ціни 

закриття) ділиться на 14, навіть якщо самих цих позитивних (або негативних) 

відхилень усього 5. Середнє значення позитивних змін ціни закриття й 

середнє значення негативних змін ціни закриття не є дійсними ковзними 

середніми [23]. Замість ділення на кількість позитивних і негативних змін 

обидва показники в знаменнику мають загальну кількість періодів для 

розрахунку RSI.  
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Коли середнє значення позитивних змін ціни закриття більше чим 

середнє значення негативних змін ціни закриття RSI росте, оскільки значення 

RS більше одиниці, відповідно, коли середнє значення позитивних змін ціни 

закриття менше, ніж середнє значення негативних змін ціни закриття RSI 

падає, оскільки RS менше одиниці.  

Як й у більшості осциляторів, чим більше даних використається для 

розрахунку RSI (більше період RSI), тим більше точними будуть результати 

розрахунку. У більшості випадків для аналізу ринку по RSI використається 

типовий метод зон перекупленности й перепроданности осциляторів [20]. На 

рисунку 1.7 представлений індикатор RSI на ціновому графіку. 

 

Рис. 2.6 Індикатор RSI 



 

 

 

Автор (Уайлдер) рекомендує використати для визначення зон 

перекупленности й перепроданности відповідно зони вище 70 і нижче 30. 

Зона вище 70 у такий спосіб по авторі показує, що ринок перекуплений 

(тобто подальший рух нагору незабаром вичерпає себе), а зона нижче 30 

уважається зоною перепроданности (тобто подальший рух униз незабаром 

вичерпає себе). Однак існує багато інших варіація щодо співвідношення цих 

рівнів: 75/25 або 80/20. На ринку Forex частіше використається останнє 

співвідношення рівнів. У якості центральної, звичайно розглядають рівень 

50. Однак і тут існують варіації. Так, іноді на висхідному тренді центральну 

лінію й рівні перекупленности перепроданности зміщають нагору, а на 

спадному тренді - униз.  

Relative Strength Index в основному використається на ринках, що 

перебувають у бічному тренді, оскільки на ринках, які перебувають у 

спрямованому тренді, він може використатися лише для визначення крапок 

входу й виходу усередині тренду, тобто для прогнозування локальних 

максимумів і мінімумів [19]. Використання Relative Strength Index як 

основний індикатор на трендовом ринку може привести до великої кількості 

помилкових сигналів.  

Найбільше часто в технічному аналізі використаються RSI(8) і RSI(14) 

[5]. Як й у випадку MACD, найбільш ефективними сигналами RSI є сигнали 

від сходження/розбіжності трендів цінових графіків і трендів на RSI. 

Недоліком даного індикатора можна назвати те, що він погано працює 

в період тренду на ринку (подає багато помилкових сигналів).  

Stochastic Oscillator розроблений Джорджем С. Лэйном. президентом 

корпорації "Инвестмент Эдьюкейторз". Стохастический осцилятор це 

індикатор, що показує відношення поточної ціни закриття до 

максимуму/мінімуму за встановлений період .  

Фактично під загальною назвою  STOCHASTIC ховаються два різних 

осцилятора: K (швидкий) і D  (повільний). Найбільш значимі торговельні 

сигнали ці осцилятори дозволяють генерувати в зонах перекупленности й 



 

 

 

перепроданности. У той час, коли інші осцилятори в цих зонах генерують 

масу помилкових торговельних сигналів, в STOCHASTIC цей недолік значно 

менший. Будь-яка сучасна торговельна система не обходиться без 

STOCHASTIC.    

Розглянутий осцилятор складається із двох кривих (двох осциляторів): 

K=100[( 5LCi   )/( 55 LH   )],    (2.10) 

де:  iC - поточна ціна закриття; 

5L - найменше значення low з останніх п'яти барів; 

5H - якнайбільше значення high з останніх п'яти барів.  

 

Крива K є «швидким» осцилятором. Другий осцилятор D є простий 

ковзної середньої першого осцилятора при m=3    

Крива D є «повільним» осцилятором. Осцилятор  K, D змінюються в 

часі в межах від 0 до 1 (0..100%). Для того,  щоб генерувати за допомогою 

STOCHASTIC торговельні сигнали, необхідно виділити дві зони його 

перебування: 100%...80% й 20%...0% [5]. Перша область називається зоною 

перекупленности, а друга - зоною перепроданности (рис. 2.7). 

               

Рис. 2.7 Індикатор Stochastic Oscillator 



 

 

 

Stochastic Oscillator створений з метою експлуатувати одне із 

властивостей цін ринку: коли на ринку відбувається підйом, то ціни закриття 

звичайно ближче до верхньої границі торговельного діапазону за деякий 

часовий інтервал і навпаки, при зниженні ринку ціни закриття звичайно 

ближче до нижньої границі торговельного діапазону за певний часовий 

інтервал.  

Stochastic Oscillator саме й вимірює розташування ціни закриття 

останнього періоду щодо верхньої й нижньої границі зміни ціни за певний 

часовий інтервал (певна кількість періодів).  

Якщо остання ціна закриття буде близька до верхньої границі 

діапазону зміни цін за період то Stochastic Oscillator буде близький до 100%, 

якщо до нижньої границі діапазону, те осцилятор буде близький до 

нульового значення. Домноження на 100 у формулі осцилятора 

використається, щоб перетворити числовий ряд у процентний ряд.  

У цілому стохастичний осцилятор, як й інші види осциляторів добре 

працює тільки на нетрендовом ділянці ринку. Один з найпоширеніших видів 

його використання - установка контрольних рівнів. Джордж Лэйн 

рекомендує використати рівні 80 й 20. Таким чином, показання Stochastic 

Oscillator нижче 20 означають, що ринок зараз перебуває у фазі 

перепроданности, а показання вище 80, означають, що ринок перебуває у 

фазі перекупленности.  

Однак сам Лейн не затверджував, що знаходження Stochastic Oscillator 

вище 80 - це обов'язково сигнал на продаж, а нижче 20 - сигнал на покупку. 

Актив може рости в ціні ще довго, після того як Stochastic Oscillator 

переборов рівень 80 і відповідно ще довго падати, після того як він упав 

нижче рівня 20. Лейн затверджував, що гарні сигнали надходять, коли 

осцилятор виходить із зони перекупленности або перепроданности, тобто із 

зони вище 80 униз або із зони нижче 20 нагору.  

Недоліками як й у випадках інших осциляторів і звичайної ковзної 

середньої, Stochastic Oscillator швидко міняється при вході в розрахунок 



 

 

 

нових, що сильно відрізняються від основного русла цін і при їхньому виході 

з розрахунку [5]. Таке поводження дає більшу нестабільність результатів.  

Stochastic Oscillator дає багато помилкових сигналів усередині тренду- 

він дає сигнали на відкриття проти тренду. На жаль, визначити заздалегідь 

тренд буде чи ні, і відповідно, використати сигнали стохастика чи ні, досить 

складно або неможливо зовсім. Однак якщо це все-таки вдалося зробити, то 

стохастичний осцилятор непогано використати для додавання до позиції на 

короткострокових відкотах і для виходу або часткового закриття позиції на 

локальних максимумах висхідного тренду й локальних мінімумів спадні.  

Таким чином, дослідження сучасного стану системи фондових і 

валютних ринків дозволило встановити їх відмінності, як у світовому 

масштабі, так і в умовах України. 

На основі дослідження існуючих методів прогнозування валютних 

ринків, проведена їх класифікація. Виділено три групи практично 

використовуваних методів: економіко -математичний аналіз, технічний 

аналіз і фундаментальний аналіз. Виявлено переваги та недоліки різних 

підходів до прогнозування та на теоретичному рівні виявлено основні шляхи 

вирішення завдання прогнозування ринку. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Було зроблено висновок, що всі існуючі індикатори діляться на два 

класи: трендові індикатори (індикатори, призначені для розпізнавання 

трендів) та індикатори класу осциляторів (призначені для торгівлі в 

відсутність трендів). 

На основі дослідження існуючих методів прогнозування валютних 

ринків, проведена їх класифікація. Виділено три групи практично 

використовуваних методів: економіко-математичний аналіз, технічний аналіз 

і фундаментальний аналіз. Виявлено переваги та недоліки різних підходів до 



 

 

 

прогнозування та на теоретичному рівні виявлено основні шляхи вирішення 

завдання прогнозування ринку . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3 

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ 
РІШЕНЬ ДЛЯ ДИЛІНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ 

 

3.1. Синтез системи підтримки прийняття рішень для дилінгових 
операцій 

 

Кінцева ефективність будь-якого рішення залежить від послідовності 

подій, що виникають вже після прийняття рішення. Можливість передбачити 

некеровані аспекти цих подій перед прийняттям рішення дозволяє зробити 

найкращий вибір, який міг би бути не таким вдалим в іншому випадку.  

Тому першим етапом прийняття рішення є прогнозування ринку, в ході 

якого відбувається розробка прогнозу  розвитку ринкової ситуації на один 



 

 

 

або декілька різних періодів вперед. В ході наступних етапів , аналізу 

ситуації та аналізу ресурсів, проводиться імовірнісна оцінка прогнозів, 

оцінка можливих доходів та витрат з урахуванням наявних ресурсів, а також 

оцінка ступеня ризику. На основі отриманих даних проводиться розробка 

альтернатив, в ході якої генерується декілька альтернативних варіантів 

розвитку поведінки на ринку, що включають вибір ринкового інструменту 

(пари валют), період дії позиції і умови закриття позиції. 

На етапі вибору альтернатив, з них обирається одна, яка найбільше 

підходить до обраної стратегії. Якщо обраний варіант призводить до 

пасивної поведінки, то відбувається повернення до прогнозування ринку. 

Якщо ж прогноз показує  сприятливий розвиток ситуації, відбувається 

відкриття позиції на обраній парі валют. Після цього здійснюється 

моніторинг позиції на предмет виконання умов її подальшого закриття. При 

виконанні даних умов проводиться закриття позиції і система повертається в 

початковий стан. 

Схема процесу прийняття рішень є загальною для більшості суб'єктів 

міжбанківських валютних ринків. Незначними модифікаціями процесу  

можна отримати варіанти розвитку подій для окремих випадків. Так, для 

зовнішньоторговельного підприємства, яке  пов'язане з ринком операцій 

продажу валютної виручки, з наведеної схеми виключаються етапи 

моніторингу та закриття позиції, оскільки кінцевим результатом  його дій на 

ринку є саме отримання національної валюти (за найбільш вигідним курсом). 

Варто зазначити, що ключовим моментом в процесі прийняття рішення 

є прогнозування ринку. Якщо допустити гіпотетичну ситуацію, при якій 

заздалегідь відомі всі коливання ринкових курсів, то завдання максимізації 

прибутку може бути зведене до задачі оптимізації, методи вирішення якої  

розроблені на достатньому рівні. 

Таким чином, прогнозування використовують для передбачення 

майбутніх подій з метою зменшення ризику при прийнятті рішень. У той же 

час точність прогнозу залежить від помилки прогнозуючої системи, яка 



 

 

 

використовується при  аналізі. Надаючи системі більше ресурсів, зазвичай, 

можна збільшити точність прогнозу і зменшити збитки, які пов'язані з 

невизначеністю при прийнятті рішень . Але навіть у найсучасніших і дорогих 

системах точність прогнозування далека від ідеальної. Так, за оцінками 

дилінгових компаній, досвідчений трейдер, дає правильний прогноз ситуації 

тільки в 60% випадків. 

Для всіх суб'єктів валютного ринку, дії яких спрямовані на отримання 

прибутку, процес прийняття рішень в вигляді можна представити у вигляді 

наступних етапів: 

1. Аналіз ринкової ситуації. 

2. Розробка альтернатив. 

3. Аналіз ресурсів. 

4. Прогнозування ринку. 

5. Вибір альтернатив. 

6. Відкриття позиції. 

7. Моніторинг позиції. 

8. Закриття позиції. 

Взаємозв'язок цих етапів представлена на рисунку 3.1. 

 

Дана система є «оберненою» і має на увазі постійне механічне 

здійснення торгівельних операцій. Правила торгів запрограмовані в 

механічну торгівельну систему, та дозволяють аналізувати поточну ринкову 

ситуацію цілодобово за десятками валютних пар і уникнути «людського 

фактора». Під людським фактором розуміється втома при тривалому аналізі 

ринку, прийняття до уваги суб'єктивних чинників, що впливають на якість 

аналізу і результати роботи торговельної системи. 



 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Схема процесу прийняття рішень при торгівлі 

на валютному ринку 

 

 

 

Постановка завдання прогнозування складається з трьох етапів. 

На першому етапі необхідно визначити необхідний рівень деталізації, 

тобто кількість і набір характеристик об'єкта прогнозування, які аналізуються 

і передвіщаються. На рівень деталізації та точності впливає безліч факторів: 

доступність і точність даних, вартість аналізу . У ситуаціях, коли найкращий 

набір змінних невідомий,  можна спробувати різні альтернативи і вибрати 

один з варіантів, який дає найкращі результати. Зазвичай так здійснюється 
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вибір при розробці прогнозуючих систем, заснованих на аналізі історичних 

даних . 

Другий етап побудови прогнозуючої системи - це визначення 

наступних параметрів: періоду прогнозування, горизонту прогнозування та 

інтервалу прогнозування. Період прогнозування - це одиниця часу, на яку 

робиться прогноз. Може задаватися прогноз значення курсу валюти на 

наступний день. У цьому випадку період - 1 день. Горизонт прогнозування - 

це число періодів в майбутньому, які покриває прогноз. Тобто, якщо потрібен 

прогноз на 10 днів вперед, з даними на кожен день, то період прогнозування - 

одна доба, а горизонт прогнозування - 10 діб. Нарешті, інтервал 

прогнозування - це частота , з якою робиться новий прогноз. Часто інтервал 

прогнозування збігається з періодом прогнозування. Якщо горизонт завжди 

має одну і ту ж довжину (t-періодів) і прогноз переглядається кожний період, 

тоді говорять, що робота відбувається на основі рушійного горизонту. 

Вибір періоду і горизонту прогнозування диктується умовами 

прийняття рішень в області, для якої проводиться прогноз. Для того щоб 

прогнозування мало сенс, горизонт прогнозування повинен бути не менше, 

ніж час, необхідний для реалізації рішення, прийнятого на основі прогнозу. 

Оскільки із збільшенням горизонту прогнозування точність прогнозу, 

зазвичай, знижується, процес прийняття рішення можна покращити, 

зменшивши час, необхідний на реалізацію . 

Інтервал прогнозування як правило визначається операційним 

режимом системи обробки даних, яка збирає інформацію про прогнозовану 

змінну. У тому випадку, якщо котирування повідомляються щодня, то, 

можливо, для денного прогнозу цих даних недостатньо і інтервал 

прогнозування - доба є більш обгрунтованим . 

При розробці системи прогнозування біржових даних, необхідно 

звертати увагу на відмінність між даними за період і точковими даними. Дані 

за період характеризують деякий період часу. Наприклад, середня ціна і 

частота котирувань валюти за добу. Точкові дані представляють значення 



 

 

 

змінної в конкретний момент часу, наприклад, останнє котирування валюти 

на кінець доби. Різниця між цими двома типами даних важливо в основному 

для вибору використовуваної системи збору даних, процесу вимірювань і 

визначення помилки прогнозування . 

Третім етапом побудови прогнозуючої системи є визначення 

необхідної форми прогнозу. Зазвичай при прогнозуванні проводиться оцінка 

очікуваного значення змінної, плюс оцінка варіації помилки прогнозування 

або проміжку, на якому зберігається ймовірність змісту реальних майбутніх 

значень змінної. Цей проміжок називається передбачуваним інтервалом . 

Після аналізу робочих даних генерується рішення щодо купівлі або 

продажу валюти, на цьому функціонування системи припиняється, а 

вироблений сигнал и буде результатом роботи системи підтримки прийняття 

рішень. Якщо ж відбувається аналіз тестової вибірки, то сигнал порівнюється 

з еталоном, на підставі цього порівняння, а також потенційної прибутковості 

операції, робиться висновок про ефективність роботи системи в цілому. 

Після аналізу вхідних даних система підтримки прийняття рішень 

виробляє один з двох сигналів (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1. 

Сигнали, що виробляються розробленою системою 

№   Сигнал Значення сигналу 

1 -1 Відкриття позиції вниз (Продати валюту) 

2 1 Відкриття позиції вгору (Купити валюту) 

Після закінчення адаптування и тестування розробленої моделі, тобто 

досягненні позитивних результатів, що влаштовують користувача, подальша 

робота системи підтримки прийняття рішень зводиться до користування 

тільки модулями 1 (для перетворення  отриманних вихідних даних) i 3 (для 

отримання рекомендацій від системи). 



 

 

 

Потенціал комбінованих методів далеко не вичерпаній и користувач 

може використовувати інші прийоми комбінації методів технічного та 

економіко-математичного аналізу. 

Організацію, що займається валютним дилінгом, схематично можна 

представити під видом системи з трьох компонентів: власне ринок; особа, яка 

приймає рішення (ОПР); ресурси, що знаходяться в розпорядженні ОПР. В 

схему також включено блок прогнозування, що є, як встановлено вище, 

одним з найважливіших компонентів процесу прийняття рішень. 

Призначенням системи є отримання якомога більшої позитивного 

фінансового результату. 
 

ОПР

Ресурси

Фінансовий
  результат

ПрогнозФундаментальний
  аналіз

Економіко-математичний 
аналіз

Технічний аналіз

Ринок

 

Рис. 3.2. Структура дилінгової системи 

 

Фінансовий результат досягається шляхом оперування наявними 

ресурсами на міжбанківському валютному ринку. Щоб не перевантажувати 

схему, з неї виключені посередницькі організації між ОПР и ринком, такі як 

організація, що надає послуги; біржа, на якій власне у и проводяться торги; 

структура, що забезпечує інформаційну підтримку. Незважаючи на те, що в 

реальній дилінговій системі існують затримки в канали передачі даних, 



 

 

 

проте-сучасні інформаційні технології дозволяють настільки зменшити ці 

затримки. 

Висновки ОПР базуються на інформації, що надходить з ринку. 

Інформація надходить як в необробленому вигляді (потокова ринкова ціна), 

так и оброблена різними методами аналізу. Якщо на підставі цієї інформації 

ОПР робіть висновок про можливість активних дій на ринку, то в рамках 

доступних ресурсів може буті відкрита коротка або довга валютна позиція, 

або закрита існуюча позиція. Поняття короткої позиції означає продажів 

валюти, в очікуванні зниження курсу. Відкриваючі довгу позицію, ОПР 

купує валюту, припускає, що курс зростатиме. У будь-якому випадку, 

відкриваючи, або закриваючі позицію, ОПР впливає на ринок, тім більше, 

чим більше ресурсів бере участь в транзакції. 

Щоденний оббіг такого валютному ринку FOREX, перевищує 4 трлн. 

USD. Беручи до уваги, що розмір одного лота становіть 100 тис. USD, ціну 

означає, що виробляється не менше 40 млн. операцій за добу. Тому на 

практиці вкрай важко в точності визначити миттєве значення попиту и 

пропозиції, и тім більше, побудувати прогноз цих значень.   Отже, модель, на 

жаль, має виключно теоретичне значення. Проте з неї можна зробити важливі 

висновки: 

 будь-які події, що впливають на баланс попиту та пропозиції 

валюти, впливають и на валютний курс. Це може буті все, що завгодно, від 

оголошення воєнних дій, до появи нових методів прогнозування ринку. На 

цьому висновку засноване існування прийомів фундаментального аналізу; 

 за однакових умов будуть спостерігатися однакові реакції ринку. 

Тобто, точне повторення умов, що мали місце в минуло, викличе 

адекватну реакцію ринку. Цей висновок покладено в основу методів 

технічного та економіко-математичного аналізу. 

Таким чином, аналіз існуючих систем підтримки прийняття рішень на 

міжбанківському валютному ринку дозволяє сформулювати загальні вимоги 

ОПР до такої системи та розробити концептуальну модель її реалізації.  



 

 

 

Вироблене рішення в форматі продавати/купувати. Рішення 

передається ОПР. Діючи на підставі цих даних и в межах свого капіталу, 

ОПР взаємодіє з ринком. 

Розробка комплексу моделей и методів, що складають систему 

підтримки прийняття рішень в системі міжбанківських валютних ринків, 

вимагає вирішення таких проміжних завдань. 

1. Перевірка гіпотезі про ефективність використання моделей 

технічного аналізу в якості додаткового джерела інформації для системи 

обробки інформації. 

2. Розробки ефективної моделі прогнозування міжбанківського 

валютного ринка, що задовольняє вимоги. 

3. Побудова моделі знаходження еталону поведінки на ринку, з 

можливістю її адаптації до різних схем торгів. 

4. Проведення всебічного аналізу ефективності використання 

моделі на базі одного з комерційних банків України. 

Виконанні цих умов забезпечує побудова ефективної автоматизованої 

системи підтримки прийняття рішень на міжбанківських валютних ринках,  

Процес прийняття рішень, з використанням розробленої системи, в 

структурі комерційного банку має ряд особливостей. Тому необхідно 

детальний поетапний опис технології застосування розроблених моделей і 

методів для прийняття рішень в міжбанківських валютних операціях 

комерційного банку «ВБР Банк». 

Формальне використання осциляторів поза суворої ринкової стратегії 

може обернутися дуже великими збитками, оскільки осцилятор може 

передбачити тенденцію, але ніколи не буває точно ясна величина 

майбутнього підйому або спаду. 

Виникає необхідність контролю рівня прибутку, при якій слід 

закривати операцію під час відкритої позиції. Також виникає необхідність 

контролю рівня втрат, при якому слід закривати операцію під час відкритої 

позиції, оскільки знову ж точно не відома величина руху в невигідному для 



 

 

 

гравця напрямку. 

Безсумнівно, враховуючи всі перераховані вище аспекти застосування 

осциляторів, трейдер може розраховувати на досягнення більш високих 

успіхів, тому виникає питання перевірки ефективності розроблених правил в 

рамках торгової стратегії. Безсумнівно, найкращою перевіркою торгової 

стратегії є її реальна експлуатація, але такий шлях може призвести до 

великих ризиків. Тому на практиці новостворену стратегію тестують на 

історичних даних. Це дозволяє заздалегідь врахувати можливі слабкі місця 

стратегії ще до її реальної експлуатації. Під побудовою ефективної стратегії в 

даній роботі поряд з виробленням торговельних правил буде також 

розумітися і тестування торгової стратегії, а також і внесення коригувань в 

роботу стратегії за результатами тестування. 

Виходячи з вищесказаного, для більш ефективної роботи 

використовувати осцилятори завжди слід в рамках суворої ринкової стратегії, 

що враховує як властивості осциляторів корисні для прогнозування, так і 

економічні умови роботи. Для вирішення перерахованих вище проблем була 

розроблена методика побудови ефективних торгових стратегії на ринку 

FОRЕХ. 
 

3.2. Створення механічної торгової системи і процес її оптимізації 

 

Якість торгової системи швидко можна оцінити за нижчевикладеним 

характеристикам: 

Позитивне математичне очікування. Створювана система повинна бути 

потенційно прибутковою. Середня торгівля повинна мати позитивний 

результат. Ця властивість визначається не співвідношенням кількості 

прибуткових і збиткових угод. Система може бути прибутковою і при малій 

кількості прибуткових угод, якщо вони високоприбуткові. І не 

співвідношенням розмірів середнього збитку для всіх збиткових угод і 



 

 

 

середнього прибутку для всіх прибуткових (система може бути прибутковою 

і при малій середньої прибутковості угод, якщо прибуткових операцій багато 

більше, ніж збиткових). Прибутковість системи визначається тим фактом, що 

середній прибуток від усіх угод за період тестування більше нуля. 

Мала кількість правил. При великій кількості правил потрібно більше 

даних. Чим більше правил - тим менше операцій. З ростом числа правил, 

загальна прибуток системи спочатку зростає - за рахунок відсіву поганих 

угод обмежуючими правилами, а потім починає падати - в силу того, що 

кількість угод знижується настільки, що робота стає занадто епізодичній. З 

ростом числа правил ризики трейдера спочатку ростуть, потім починають 

швидко знижуватися. З певного етапу ризики і прибуток знижуються 

синхронно, до повного припинення роботи і, відповідно, прибутків і збитків. 

Ще ніхто не знайшов те оптимальну кількість правил, яку треба 

використовувати в торговельній системі. З одного боку зрозуміло, що 

торговельна система, заснована на одному правилі, навряд чи дасть хороші 

результати. З іншого боку, якщо правил багато, то в них легко заплутатися 

самому і ймовірність угоди при цьому падає. Коли кількість задіяних 

змінних перевищує деяке число, достовірність прогнозу падає - це закон 

інформатики. 

Американський технічний аналітик індуського походження Т. Чанд 

проводив масштабні дослідження принципів побудови торгових систем. 

Згідно з цими дослідженнями при збільшенні кількості правил падає 

кількість угод, укладених за цими правилами. Занадто мало ситуацій на 

ринку відповідають поєднанню все нових і нових правил - у цьому сенсі 

кожне нове правило діє як ще один фільтр, крізь який «проходять» не всі 

угоди. Крім того, потрібно більше даних. Наступний момент - при 

збільшенні правил прибутковість системи спочатку росте (мається на увазі, 

що правила розумні). Потім, з подальшим падінням кількості угод, починає 

знижуватися і прибуток. 



 

 

 

Визначеність (жорсткість) торгових правил. Правила не повинні 

допускати різночитань, трейдер повинен або слідувати сигналу, або ні. 

Сигнал не повинен допускати різночитань. 

Повна механістичність системи. Всі правила повинні містити жорстку 

формалізацію. Інакше систему не можна протестувати, а отже не можна 

сказати нічого певного і порівняти з іншими системами. Ми отримуємо дані - 

дані визначають однозначні рішення - рішення тягнуть за собою певні дії. Не 

завжди результатом буде прибуток, але торгові рішення повинні щораз 

втілюватися без модифікацій. 

Правила торгової системи повинні бути однозначними. Вони не 

повинні допускати довільного тлумачення. Користувач повинен у будь-якому 

стані хвилювання, втоми, тверезості і т.д. абсолютно однозначно розуміти, 

відповідає склалася на ринку ситуація правилам чи ні. І, відповідно, що 

потрібно робити - чи не робити. При хвилюванні здатність людини критично 

мислити сильно знижується - це добре відомо. 

Трейдинг на валютних ринках - вельми хвилююча річ. Тому 

однозначність інструкцій, їх жорсткість, зрозумілість так важливі. Система 

повинна бути повністю механістичної. Це означає, що в системі всі правила 

повинні бути настільки чітко сформульовані, щоб не могло виникнути 

неоднозначності при будь-яких ситуаціях. 

Хороша перевірка механістичності системи - можливість записати її у 

вигляді набору правил, перевірити її роботу на вибраних даних, потім 

передати ці правила іншій людині і нехай він перевірить результати роботи 

системи на тих же даних. Якщо результати співпадуть, то система, швидше 

за все, механічна. Якщо система не буде повністю механічною, її не можна 

буде протестувати. 

При побудові торгової механічної системи пропонується керуватися 

правилами для гри за розробленим індикатору. Тоді сигнали на відкриття 



 

 

 

довгих позицій (купівля валюти) і на їх закриття визначатимуться системою 

нерівностей.  

Для знаходження оптимальних коефіцієнтів, актуальних на даний 

момент (серія оптимальних значень хi), була використана система Меtаstоск. 

У даній системі за знаходження значень індикаторів відповідають параметри 

оптимізації opt, яким задається інтервал і крок зміни [44]. Таким чином, ми 

будемо працювати з котируванями валюти або інших цінних паперів, а 

оптимальні значення хі - замінимо, відповідно до правил програмування 

системи Меtаstоск, на opt. Механічна торгова система буде будуватися 

відповідно до рекомендацій, описаними в розділі, присвяченому створенню 

індикатора. Створена модель грунтується на взаємних перетинах складових 

фільтра indicator_5, тоді вихідна модель на мові програмування інтернет-

аналітичної системи Меtаstоск повинна виглядати таким чином: 

Відкриття довгої позиції (купівля): 
Cross ((Mov(((C-Mov(C,optl,W))/Stdev(С,optl)),opt2,W) -Mov(((C-

Mov(C,optl,W))/Stdev(C,optl)),opt3,W)) ,(Mov((Mov(((C-Mov(C,optl,W))/Stdev(C,optl)),opt2,W) -

Mov(((C-Mov(C,optl,W))/Stdev(C,optl)),opt3,W)),opt4,W))) AND 

(Mov(((C-Mov(C,optl,W))/Stdev(C,optl)),opt2,W) -Mov(((C-Mov(C,optl,W))/Stdev(C,optl)),opt3,W)) 

<opt5 

 

Закриття довгої позиції: 
Cross ( (Mov( (Mov(((C-Mov(C,optl,W) )/Stdev(C,optl) ) ,opt2,W) - 

Mov(((C-Mov(C,optl,W))/Stdev(C,optl)),opt3,W) ),opt4,W) ) , (Mov(((C- 

Mov(C,optl,W))/Stdev(C,optl)),opt2,W) -Mov(((C- 

Mov(C,optl,W))/Stdev(C,optl)),opt3,W))) AND 

(Mov( ( (C-Mov(C,optl,W) )/Stdev (C, optl) ),opt2,W) -Mov ( ( (C-Mov(C,optl,W))/Stdev(C,optl)),opt3,W)) 

>opt6 

 

Відкриття короткої позиції (продаж): 

Cross ( (Mov( (Mov( ((C-Mov(C,optl,W) ) /Stdev (C, optl) ) ,opt2,W) -Mov(((C-

Mov(C,optl,W))/Stdev(C,optl)),opt3,W) ),opt4,W) ) , (Mov(((C-Mov(C,optl,W))/Stdev(C,optl)),opt2,W) -

Mov(((C-Mov(C,optl,W))/Stdev(C,optl)),opt3,W))) AND 



 

 

 

(Mov(((C-Mov(C,optl,W))/Stdev(C,optl)),opt2,W) -Mov(((C-Mov(C,optl,W))/Stdev(C,optl)),opt3,W)) 

>opt6 

 

Закриття короткої позиції: 

Cross ( (Mov(((C-Mov(C,optl,W))/Stdev(C,optl)),opt2,W) -Mov(((C-

Mov(C,optl,W))/Stdev(C,optl)),opt3,W)) ,(Mov((Mov(((C-Mov(C,optl,W))/Stdev(C,optl)),opt2,W) -

Mov(((C-Mov(C,optl,W))/Stdev(C,optl)),opt3,W)),opt4,W))) AND 

(Mov(((C-Mov(C,optl,W))/Stdev(C,optl)),opt2,W) -Mov(((C-Mov(C,optl,W))/Stdev(C,optl)),opt3,W)) 

<opt5  

Одним з важливих зауважень в створюваній моделі є можливість на 

продаж фінансового активу з метою покупки його в майбутньому за нижчою 

і вигідною ціною. Даний факт зумовлений механізмом функціонування 

валютного ринку. Таким чином, в рамках створюваної моделі не має 

необхідності відмовлятися від «короткій позиції», на відміну від роботу на 

фондовому ринку. 

При побудові систем важливо на початковому етапі прагнути значно 

скорочувати область пошуку параметрів. З одного боку це прискорює процес 

аналізу, з іншого - прибирає завідомо неправдиві підходи до використання 

моделі. У силу цього область пошуку проводилася в наступних межах (табл. 

20): 

Таблиця 3.2 

Діапазони і кроки зміни параметрів моделі. 

№ Min Max Step № Min Max Step 

Орt1 2 34 1 Орt4 2 21 1 

Орt2 2 34 1 Орt5 -0,5 -0,1 0,05 

Орt3 2 34 2 Орt6 0,1 0,5 0,05 

 

Отримані діапазони обумовлені наступними факторами: 

• для виключення надходження надлишкового числа збиткових 

сигналів початкове згладжування пропонується проводити в 

середньостроковому діапазоні; 



 

 

 

• щоб відсікти некоректні сигнали, що не укладаються в модель - 

другий і третій оптимізатор в загальному випадку не повинні перекриватися 

(тобто згідно з принципами побудови системи орt2 <оpt3); часткове же 

перекриття робиться для повторної перевірки побудованої моделі (при 

коректній підстановці і переоптімізаціі правило перекриття даних 

оптимізаторів має зберігатися); 

• згладжування «швидких» осциляторів ковзними середніми великого 

порядку є безглуздим, бо в такому випадку ми отримуємо велику кількість 

помилкових сигналів, на довершення до всього сигнали будуть занадто 

сильно запізнюватися, що може спричинити за собою не тільки поява великої 

кількості помилкових сигналів, але (при продовження збільшення порядку) і 

зникнення сигналів взагалі (причому відсоток збиткових угод серед 

залишилися помітно зросте); 

• використання кордонів оптимізації дорівнюючим числам-членам 

прогресії Фібоначчі, широко застосовуваної в класичному технічному 

аналізі. 

Отже, після рішення оптимізаційної задачі можна отримати графік 

прибутковості системи. 

Що стосується графіка прибутковості - сам графік слід розуміти як 

можливість поліпшення отримання прибутку від безсистемної торгівлі на 

ринку. Це означає, що за відсутності механізму управління капіталом 

(механічна торгова система) учасник ринку буде отримувати прибуток, який 

дорівнює задіяному капіталу, помноженому на поточне значення 

прибутковості системи. Для зручності тестування пропонується назвати 

«пунктом» (pips) - мінімальний крок зміни валюти. Дане позначення 

застосовується на фінансових ринках і позначає мінімальний крок зміни 

фінансового інструменту. Таким чином, очікувана віддача в пунктах від 

створюваної системи повинна бути більше, ніж накопичена величина пунктів 

за весь період функціонування системи. Прирівняємо мінімальне значення 

зміни індексу до значення 0,0001. У такому випадку, при інвестуванні 



 

 

 

капіталу розміром 100 000 доларів ціна одного пункту буде дорівнювати 10 

доларів. 

Торгові угоди, що укладаються відповідно до МТС (рис 3.3): 

 

 

Рис. 3.3. Торгові угоди, що укладаються відповідно до МТС, валютна пара 

«EUR/USD» 2020 рік 

 

На валютному графіку (рис. 3.3) стрілками відображаються сигнали на 
відкриття позиції (купівля\продаж валюти), а хрестиками - сигнали на 
закриття позиції. Усі сигнали виходять після процесу оптимізації механічної 
торгової системи (МТС). Таким чином, тут і далі буде ілюструватися 
вихідний графік зміни котирувань цінних паперів, а маркери будуть 
вказувати на найбільш ефективну торгівлю з даного фінансового 
інструменту. 

Оптимізовані параметри механічної торгової системи, побудованої на 
технічному індикаторі Indicator_5 для обох систем виглядають таким чином 
(див. табл. 3.3, 3.4): 



 

 

 

 

Таблиця 3.3. 

Оптимізовані вихідні коефіцієнти для моделі «EUR/USD» 

Механічна торгова система: значення 

оптимальних вихідних коефіцієнтів при роботі з 

моделлю «EUR/USD» 

Орt1 6 Орt3 5 Орt5 -0,1 

Орt2 10 Орt4 4 Орt6 0,1 

 

Треба зауважити, що при тестуванні та оптимізації на моделях 

«EUR/USD» і «USD/JPY» механічна торгова система показала схожі 

оптимальні значення вихідних параметрів орt, Що показує гнучкість системи 

до застосування та оптимізації на різних вихідних даних. 

Отже, в ході оптимізації системи були знайдені оптимальні коефіцієнти 

механічної торгової системи і відмінності містяться тільки в другому 

коефіцієнті.  

Безглуздий перебір параметрів з метою отримання хоч якогось 

прибутку приречений на провал - така система свідомо нестійка. 

Таблиця 3.4. 

Оптимізовані вихідні коефіцієнти для моделі «USD/JPY» 

Механічна торгова система: значення 

оптимальних вихідних коефіцієнтів при роботі з 

моделлю «USD/JPY» 

Орt1 5 Орt3 5 Орt5 -0,1 

Орt2 9 Орt4 4 Орt6 0,1 

 

Причина криється в наступному: якщо вибирати певний проміжок 

розвитку ринку в якості досліджуваної вибірки та оптимізувати протягом 

цього проміжку отриману систему, ми дійсно будемо стикатися з 

максимізацією прибутку. Але при простому переборі параметрів будуть 



 

 

 

виходити оптимальні коефіцієнти, але й діяти вони будуть, на жаль, лише на 

дослідженому проміжку. 

Для уникнення цього для початку були проведені дослідження 

математичного фільтра на різних часових проміжках, часових масштабах і 

розмірах вибірки. Тому вважається реальним отримати дійсно актуальні 

коефіцієнти моделі, діючі і в майбутньому. 

У процесі побудови системи наведемо два механізми підтримки її 

життєздатності і збільшення максимально можливого прибутку. 

При розробці комплексу математичних моделей були досягнуті 

наступні результати: 

- побудовані декілька варіацій торгової системи, орієнтованих на 

різних учасників фінансових ринків; 

- розроблено технічний індикатор класу осцилятори для прогнозування 

руху котирувань; 

- на основі розробленого технічного індикатора створена механічна 

торгова система, що подає сигнали на відкриття і закриття торговельних 

позицій без участі людини в момент закінчення тимчасового проміжку (у 

разі оцінки щоденних даних - наприкінці дня). 

Оскільки розглянута система націлена на прогнозування динаміки зміни 

індексу інвестиційного портфеля на щоденній основі, то кожен день (на 

кінець кожного робочого дня) можливе вчинення одного з двох подій, кожна 

з яких дробиться на сигнали: 

Варіант 1. Надходить сигнал: 

• на відкриття довгої позиції; 

• на закриття довгої позиції. 

Варіант 2. Сигнал не надходить: 

• система залишається у ринку (у момент закінчення тимчасового 

проміжку відкрита торгова позиція); 

• система знаходиться поза торгівлі (у момент закінчення тимчасового 

проміжку система не відкрита на покупку). 



 

 

 

Від учасника валютного ринку потрібно на щоденній основі перевіряти 

прогнози системи. Причому чим керуватиметься конкретний трейдер - 

заздалегідь вирішує для себе він сам: торгувати лише за системою або 

підтверджувати свої прогнози сигналами системи. Дана система розрахована 

як на початківців портфельних інвесторів, так і на досвідчених учасників 

ринку. 

Нижче представлені результати дії механічної торгової системи на 

різних валютних парах. Зауважимо, що значення оптимальних коефіцієнтів, 

що входять в структуру механічної торгової системи сильно не змінювалися. 

Всі результати дії систем засновані на одних і тих же значеннях коефіцієнтів, 

різниця між значеннями коефіцієнтів в механічних системах при обрахунку 

інвестиційних портфелів не перевищувала 1 одиниці. 

Слід зауважити, що механічні торгові системи показали підвищення 

ефективності управління усіма інвестиційними портфелями. Якщо 

аналізувати величину збільшення ефективності, то справедливо буде 

твердження, що чим динамічніше і не стабільніше характер графіка  - то 

вище збільшення прибутку від застосування механічної торгової системи. 

Сам факт прогнозування збиткових ділянок графіка, будь то котирувань 

цінних паперів або валютного графіку, показує, що чим гладше крива зміни 

котирувань - тим менш буде помітно вплив механічної торгової системи. 

Максимально можливий прибуток на зазначеному проміжку часу: при 

впровадженні МТС на основі фільтра indicator_5 с  оптимізацією - на 

коефіцієнтах, отриманих за попередній період (01.01.2009 - 01.01.2013). 

Таким чином, була запропонована ситуація формування портфеля на підставі 

статистичних даних 01.01.2009 - 01.01.2013, із застосуванням оптимальних 

значень МТС, отриманих на тому ж контрольному проміжку часу. 

З боку учасників валютного ринку даний підхід може бути 

використаний як застосування більш чутливого фільтра: іншими словами, в 

ході торгів можуть оцінювати прибутковість кожної конкретної валютної 

пари і розглядати прибуток від інвестування та застосування механічної 



 

 

 

торгової системи. У разі небажаних результатів (малий прибуток у 

порівнянні з іншими складовими портфеля), учасник ринку може 

відмовитися від використання конкретного фінансового інструмента. Отже, 

дана схема є більш гнучкою до застосування і розрахована на застосування 

досвідченими інвесторами, оскільки займає більше часу на відстеження 

надходить інформації і може бути підкріплена фундаментальними даними по 

кожній валютній парі. 

 

3.3. Методи оцінки моделей прийняття рішень в системі 
міжбанківських валютних ринків 

 

При моделюванні прийняття рішень на міжбанківському валютному 

ринку вирішальну роль у виборі моделей грають методи оцінки ефективності 

систем підтримки прийняття рішень і ризиків здійснення валютних операцій. 

Це обумовлено необхідністю отримання ряду оцінок, що характеризують 

надійність моделі при практичному застосуванні. Аналіз джерел дозволяє 

сформулювати перелік цих оцінок: 

1. Ефективність застосування системи підтримки прийняття рішень. 

2. Стабільність прибутку/збитків від валютних операцій (включаючи 

оцінку плавності накопичення прибутку і вірогідну оцінку ризиків). 

3. Можливість адаптації моделі до зміни ринкової ситуації. 

4. Відносна ефективність застосування даної моделі в порівнянні з 

максимально досяжною ефективністю на даному фінансовому тимчасовому 

ряду. 

Аналіз літератури показав, що дотепер не існує загальноприйнятого 

критерію ефективності МТС. Кожен трейдер оптимізує МТС за своїм 

розсудом. У більшості випадків це максимальний загальний прибуток від 

торгів за звітний період. Даний підхід не враховує безпосередньо величину 

інвестиційного ризику. Вона управляється побічно шляхом аналізу 

послідовних виграшів і програшів, введення в МТС сигналів stoploss, в 



 

 

 

підході при виборі величини об'єму відкритої позиції. Багато хто з трейдерів 

будуть розчаровані, коли довідаються, що від ефективної МТС не слід 

очікувати підвищення прибутковості [3,4]. Навіть навпаки середня 

прибутковість ефективних МТС буде трохи нижче, ніж у МТС, що 

використають окремі частки індикатори без їхнього об'єднання. Основна 

перевага ефективних МТС полягає в тому, що, при відносно незначному 

зниженні загальної прибутковості, істотно знижується інвестиційний ризик 

трейдера. Це досягається шляхом застосування багатомірного статистичного 

аналізу. Кожен незалежний приватний індикатор це нова міра. Чим їх більше 

поєднується, тим більше кількість інформації виділяється із цінового графіка. 

При цьому значно знижуються помилки 1-го й 2-го роду (рідше 

пропускаються вдалі ринкові ситуації; зменшується число помилкових 

сигналів) 

Оцінка ефективності застосування системи підтримки прийняття 

рішень представляє певну складність. Адже абсолютне значення фінансового 

результату багато в чому залежить від факторів, які не мають прямого 

відношення до аналізованої системі. Зокрема, великий вплив має розмір 

капіталу, що знаходиться в розпорядженні ОПР [24]. Тому, для того, щоб 

мати можливість визначення фінансового результату від застосування 

системі, необхідний метод, результат якого залежав би лише від якості 

прийнятих рішень. 

При моделюванні прийняття рішень в системі міжбанківських 

валютних ринків, основним критерієм настройки моделі є прибуток, що 

отримується в кінці аналізованого періоду. Змінюючи параметри моделі, 

можна оцінити їх вплив на прибуток. Це найбільш зручна мета при побудові 

системи аналізу. Однак, крім настройки моделі на отримання максимального 

прибутку, потрібно також враховувати показники ризику прийняття рішень 

за тестовою методикою. Отже, критерієм оптимізації є не максимізація 

прибутку, а отримання оптимальної динаміки накопичення прибутку у часі 

[38].  



 

 

 

Наприклад, система прийняття рішень, що показала значний прибуток 

за період тестування, не може вважатися оптимальною, якщо це результат за 

одну дуже вдалу операцію на тлі безлічі угод, які принесли дрібні збитки. 

Очевидно, що рівень довіри до такої системи з боку ОПР, при практичному 

застосуванні буде стрімко падати у міру накопичення збитків в очікуванні 

гіпотетичного великого доходу. При цьому, реальний капітал, що 

знаходиться в розпорядженні ОПР, як правило, обмежений, на відміну від 

віртуального капіталу, з яким проводяться тестові прийняття рішень. Отже, 

ЛПР може і не дочекатися великого виграшу на валютному ринку, повністю 

витративши свій капітал. 

Однак максимізація прибутку при моделюванні процесів прийняття 

рішень є не єдиним завданням. Адже зростання прибутку, як правило, 

супроводжується збільшенням ризику. Тому виникає необхідність в оцінці 

стабільності прибутку/збитків від валютних операцій при використанні 

аналізованої моделі прийняття рішень [ 7 , 33 ]. 

Основні завдання оцінки стабільності можна згрупувати у два блоки: 

оцінка плавності накопичення прибутку і імовірнісна оцінка ризиків, 

впроваджених в модель прийняття рішень, тобто визначаються 

характеристиками цієї моделі, а не зовнішнім середовищем. 

Отже, оптимізація динаміки накопичення прибутку повинна 

проводитися в ході створення та тестування системи підтримки прийняття 

рішень. 

Графік накопичення прибутку дозволяє оцінити, наскільки стабільно і 

рівномірно функціонує система читання ринку. Якщо наприкінці тестового 

періоду система показує прийнятний фінансовий результат, її, тим не менше, 

не можна використовувати, не налаштувавши на плавне і рівномірне 

накопичення прибутку. При цьому її підсумкова прибуток може виявитися 

нижче максимально можливого. 

Оцінка проводиться на підставі статистики угод, отриманої при 

тестуванні системи (результати угод розраховуються , як правило , спочатку 



 

 

 

в пунктах). Насамперед, природно, нас цікавить підсумковий результат. 

Очевидно, що він повинен бути позитивним. Якщо система в минулому 

виявилася збитковою, то в майбутньому вона абсолютно точно повторить 

свій результат. Якщо ж за певний відрізок на історії було отримано прибуток, 

то є непогані шанси , що , принаймні , ще якийсь час система буде приносити 

дохід. Тому збиткова система повинна відразу відбраковують, а от з 

прибутковою все не так просто. Для того щоб переконатися, що шанси 

системи опинитися в майбутньому теж прибутковою високі, ми і повинні 

провести аналіз її ефективності . 

Почати краще всього з візуальної оцінки кривої прибутковості системи 

Беремо двомірний графік . За однією осі відкладаємо період тестування 

системи , а за іншою результати угод у пунктах наростаючим підсумком. 

Крива прибутковості повинна бути максимально гладкою, тобто 

прибуток повинен надходити рівномірно. Якщо з'єднати прямою лінією 

кінцеву точку кривої прибутковості з початковою , то крива не повинна 

сильно відхилятися від цієї прямої . 

На кривої прибутковості не повинно бути очевидних провалів. Якщо 

такі є, то можна зробити висновок, що в якомусь стані ринку система 

відверто втрачає кошти. Необхідно зіставити графік кривої прибутковості з 

графіком ціни, щоб виявити причину такого збою, після чого причину треба 

усунути, скорегувавши правила торговельної системи. Слід пам'ятати, що в 

будь-якому стані ринку хороша система повинна  принаймні , не втрачати всі 

засоби. 

Статистику угод можна набрати двома способами: торгуючи в 

реальному часі і моделюючи вчинення правочинів на історії. Напевно, 

експеримент в режимі реального часу дозволить зібрати більш якісний 

матеріал для аналізу, але у такого підходу є очевидні недоліки. Головний з 

них - для збору достатньої кількості статистики буде потрібно значну 

кількість часу, при цьому немає ніякої гарантії , що експеримент виявиться 

успішним. Експеримент в реальному часі на реальних грошах може 



 

 

 

виявитися не тільки витратним за часом, але і досить дорогим. Таким чином, 

нам не залишається нічого іншого, окрім як набирати статистику на минулих 

даних, що власне і є тестування системи на історії. 

Головний аргумент у супротивників цього підходу - ринок постійно 

змінюється, і стверджувати, що система виявиться життєздатною в 

майбутньому, грунтуючись на її успіхи в минулому, щонайменше, сумнівно. 

Безумовно, в такому твердженні є частка істини, але нічого іншого у нас все 

одно немає. 

Отже, чого ж потрібно для якісного набору статистики . 

1. По-перше, необхідні чіткі правила, за якими статистика буде 

набиратися. Тобто, правила торгової системи повинні бути сформульовані 

гранично ясно і не допускати ніякого двоякого тлумачення. Будь 

неоднозначна ситуація в минулому буде підсвідомо інтерпретована на свою 

користь, оскільки ми знаємо, що було далі. У результаті отримана статистика 

не буде достовірною . 

2 . Наступний важливий момент - це вибір відрізка історії для 

тестування. Тут поширені дві протилежні точки зору: 

- інтервал тестування повинен бути по можливості великим, щоб 

перевірити, як працює система в самих різних станах ринку; 

- ринок сьогодні вже зовсім не той, що був два- три роки тому, тому 

старі дані про зміну цін не мають для нас аналітичної цінності - отже, один- 

два роки історії для збору статистики цілком достатньо. 

Перший важливий критерій - це кількість угод, отриманих в процесі 

тесту. З курсу статистики відомо, що для отримання скільки- достовірного і 

придатного для аналізу матеріалу необхідно принаймні 25-30 спостережень. 

Таким чином, отримання статистики з 25-30 угод на історії є необхідним, але 

аж ніяк не достатньою умовою, щоб вважати її достатньою для отримання 

коректних висновків про придатність системи до роботи. Також очевидно, 

що чим більше отримано угод, тим краще. 



 

 

 

Другим важливим критерієм є наявність на розглянутому відрізку 

історії різних станів ринку. Тут можна заперечити, що система може 

припускати вчинення правочинів тільки в цілком певних станах ринку, і для 

цього в її правилах передбачений фільтр, що дозволяє відокремити ті стану 

ринку, які становлять для нас інтерес, від всіх інших. Напевно, так і треба 

підходити до процесу побудови торгової системи. Однак, яким би 

досконалим був наш фільтр, проте він запізнюватиметься при розпізнаванні 

потрібного або непотрібного стану ринку, а також час від часу помилятися. 

Одне із завдань тестування - переконатися, що в будь-якому стані ринку 

система як мінімум відверто не втрачає гроші. 

Оцінка можливості адаптації моделі до змін ринкової ситуації 

проводиться як на стадії тестування, так і на стадії практичного застосування. 

На стадії тестування параметри стабільності моделі розраховуються 

для однієї і тієї ж її конфігурації, але на тимчасових рядах, що відносяться до 

різних періодів існування валютного тренду. Цей метод дозволяє виділити 

грубі помилки, допущені при моделюванні, проте оскільки процес розробки 

моделі включає в себе аналіз існуючих даних, оцінка можливостей адаптації 

тільки на стадії тестування моделі не дає гарантованого результату через 

наявність «ефекту пам'яті» [36]. 

На стадії практичного застосування механізм аналізу ефективності 

системи дозволяє проводити моніторинг параметрів стабільності моделі і 

керування ризиком, для своєчасного відстеження негативних тенденцій у 

зміні цих параметрів. 

Слід зазначити, що застосування при моделюванні прийняття рішень на 

міжбанківських валютних ринках інструментів прогнозування з вбудованими 

механізмами адаптації (наприклад - нейронних мереж і генетичних 

алгоритмів) значно підвищує адаптивність системи в цілому. 

Як загальний критерій МТС пропонується розглядати два окремих 

критерії оптимальності: 

- загальна середня прибутковість за звітний період; 



 

 

 

- мінімальний інвестиційний ризик. 

- профит-фактор; 

- -фактор відновлення 

Такий вибір критерію оптимальності МТС оптимальний, він не 

відкидає критерій максимальної загальної прибутковості, і, одночасно 

кількісно враховує реальний інвестиційний ризик. Оцінка проводиться на 

підставі наступних коефіцієнтів: 

1. Відношення середнього розміру прибутку до середнього розміру 

збитків за базовий період: 

K1=П*Кзб/Кпр*У      (3.1) 

де: П − загальний прибуток за базовий період; 

У − загальний збиток за базовий період; 

Кпр − кількість прибуткових угод за базовий період; 

Кзб − кількість збиткових угод за базовий період, 

Кзаг − загальна кількість угод за базовий період. 

2. Profit factor (РF) - відношення кількості прибуткових угод до їх 

загального числа за базовий період: 

PF =Кпр/Кзаг      (3.2) 

Застосування МТС має практичний сенс при К2> = 0,6 .. 0,7. 

Рекомендоване значення ПФ для результатів, отриманих при 

тестуванні дорівнює двом. Однак навіть при ПФ рівному 1.5 і грамотному 

управлінні капіталом можна домогтися дуже швидкого збільшення депозиту. 

Далі, очевидна залежність між значенням ПФ і нахилом кривої 

прибутковості. Нарешті, профіт-фактор може виявитися корисним для нас 

при розрахунку робочого лота. 

Економічний сенс РF − це математичне сподівання відносини 

середнього розміру прибутку до середнього розміру збитків за звітний 

період. При рівному для двох систем ПФ, ймовірно, краще та, яка отримує 

його з меншою кількістю «зайвих рухів», тобто при більш низьких 

абсолютних значеннях сумарного профіту і сумарного збитку. Великі 



 

 

 

сумарний профіт і збиток, як правило, є результатом більшого числа угод або 

довшого перебування в ринку. Перший фактор спричиняє великі витрати на 

торгівлю, другий − збільшує ризик впливу на відкриті позиції різних 

факторів. 

Такий вибір критерію оптимальності МТС кращий тому, що він не 

відкидає критерій максимальної загальної прибутковості, а тільки усереднює 

її, і, одночасно кількісно враховує реальний інвестиційний ризик. Дуже 

зручно ці два критерії об'єднати в один у вигляді коефіцієнта Шарпа: 

     
(3.3) 

де   − коефіцієнт Шарпа; 

 − відповідно значення прибутку й банківської ставки. 

 

=       (3.4) 

де  n = Кзаг − кількість торгів за звітний (базовий) період; 

Пi − поточний прибуток (збитки) МТС; 

 − середнє значення прибутку МТС.  

 

Кількісно величину ризику можна виміряти за допомогою 

середньоквадратичного відхилення S результатів угод від свого середнього 

(СКО), яке обчислюється за формулою: 

    (3.5) 

Де,  хi − результат i-то операції 

М − середня величина результату угоди 

 

Фактор відновлення - один з важливих показників працездатності 

торгової стратегії трейдера, що розраховується як співвідношення 
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абсолютного профіту до максимального просідання. Фактор відновлення 

зазвичай вимірюється в пунктах або відсотках. 

Даний показник дає уявлення про те, наскільки сумарний прибуток по 

стратегії перевищує глибину максимальної осідання. Вказує на резерви 

системи для відновлення позицій після просадок. 

Згідно вищенаведених показників було протестована система, яка 

генерує вказівки щодо купівлі або продажу валюти на основі  перетину 

ковзних середніх з оптимальними параметрами для цієї ділянки курсу. 

Оптимальними параметрами виявилися 2, та 12,ці параметри підібрані 

експериментально, як параметри, при яких система дає хоча б мінімальній 

прибуток. 

Системи, побудовані на ковзних середніх найбільш поширені, тому що 

мають просту систему підтримки рішень, а також прості та чіткі правила. Для 

побудови таких систем не потрібно багато складних обчислень та великого 

досвіду в математичних або економічних науках. Тому більшість початківців 

обирає саме системи, побудовані на ковзних середніх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.5 

Показники роботи торговельної системи на основі перетину ковзних 
середніх для EUR/USD 

System Tester Report EUR/USD  

Підсумковий прибуток 465   

Валовий прибуток 2050 Валовий збиток -1585 



 

 

 

Максимальна просадка -587 Фактор відновлення 0,792164 

Профіт фактор 1,29338 Достовірний профіт фактор 1,10473 

Загальне число угод 42   

Число прибуткових угод 21 

(50.00%) 

Число збиткових угод 21 

(50.00%) 

Середній прибуток 97,619 Середній збиток -75,4762 

Максимальний прибуток 299 Максимальний збиток -312 

Максимальне число перемог 
поспіль 

3 Максимальне число втрат 
поспіль 

4 

Всього довгих позицій 21 Всього коротких позицій 21 

Число прибуткових угод / Число 
збиткових угод 

1 Середній прибуток / 
Середній збиток 

1,29338 

Всього інтервалів поза ринком 0 Максимальний період поза 
ринком 

0 

Середній період поза ринком 0   

 

Аналізуючи отриманий результат можна зробити висновок, що 

побудування механічної торгової системи з цими параметрами е дуже 

ризикованим та майже не принесе прибутку, а можливо, при зміні ринкових 

обставин, навіть завдасть збитків.  

Необхідно зазначити, що надмірна оптимізація параметрів ковзних 

середніх під певний торговий відрізок часу є негативним фактором при її 

подальшому використанні та при зміні ринкової кон’юнктури зросте 

ринковий торгівельний ризик, та не будуть відповідати тестовим загальні 

параметри роботи механічної торгової системи.   
Таблиця 3.6 

Показники роботи торговельної системи на основі перетину ковзних середніх для USD/JPY 

System Tester Report USD/JPY  



 

 

 

 

 

Перевага системи торгівлі за допомогою ковзного середнього полягає в 

тому, що вона дозволяє грати в напрямку поточної тенденції: адже будь-якій 

більш-менш істотній зміни ціни обов'язково передує відповідний прорив 

кривої ковзного середнього. Недолік її полягає в деякому запізнюванні 

сигналів. Якщо період дії тенденції незначний (зазвичай він повинен бути 

вдвічі довше періоду розрахунку ковзного середнього) , то ви понесете 

збитки. 

Підсумковий прибуток 732   

Валовий прибуток 1 947 Валовий збиток -1 215 

Максимальна просадка -892 Фактор відновлення 0,820628 

Профіт фактор 1,60247 Достовірний профіт фактор 1,28807 

Загальне число угод 31   

Число прибуткових угод 21 

(67.74%) 

Число збиткових угод 10 

(32.26%) 

Середній прибуток 92,7143 Середній збиток -121,5 

Максимальний прибуток 382 Максимальний збиток -346 

Максимальне число перемог 
поспіль 

6 Максимальне число втрат 
поспіль 

3 

Всього довгих позицій 16 Всього коротких позицій 15 

Число прибуткових угод / Число 
збиткових угод 

2,1 Середній прибуток / 
Середній збиток 

0,763081 

Всього інтервалів поза ринком 20 Максимальний період поза 
ринком 

20 

Середній період поза ринком 1,25   



 

 

 

 

Рис. 3.4. Зміна стану депозиту при використанні торгової системи  
на ковзних середніх (EUR/USD). 

 

Рис. 3.5. Зміна стану депозиту при використанні торгової системи  
на ковзних середніх (USD/JPY). 

 

 

 



 

 

 

Таблиця 3.7 

Показники роботи торговельної системи на основі побудованого 
індикатору для EUR/USD 

System Tester Report EUR/USD 
 

Підсумковий прибуток 712 
  

Валовий прибуток 940 Валовий збиток -228 

Максимальна просадка -103 Фактор відновлення 6,91262 

Профіт фактор 4,12281 Достовірний профіт фактор 3,94737 

Загальне число угод 28 
  

Число прибуткових угод 
24 

(85.71%) 
Число збиткових угод 

4 

(14.29%) 

Середній прибуток 39,1667 Середній збиток -57 

Максимальний прибуток 40 Максимальний збиток -103 

Максимальне число перемог 
поспіль 

12 
Максимальне число втрат 

поспіль 
1 

Всього довгих позицій 16 Всього коротких позицій 12 

Число прибуткових угод / Число 
збиткових угод 

6 
Середній прибуток / 

Середній збиток 
0,687135 

Всього інтервалів поза ринком 246 
Максимальний період поза 

ринком 
53 

Середній період поза ринком 16,4 
  

 

Коефіцієнт Шарпа склав 0,3 – це дуже низьке значення, 

проаналізувавши цей показник можна сказати, що в побудованій системі на 1 

долар ризикового капталу приходиться 0,3 долара винагороди за ризик. 

Використання цієї системи не рекомендовано, адже вона може завдати 

збитків інвестору. 

Аналізуючи отримані результати можна зробити висновок, що 

побудовані механічні торгові системи володіють прийнятними якостями для 

використання в реальній торгівлі. Сумарний прибуток, отриманий при роботі 

по ТС-1, склав − 712 пунктів, за ТС-2 склав 696 пунктів за рік. За умов 



 

 

 

роботи стандартним лотом на валютному ринку прибуток дорівнював би 

71200 та 69600 доларів прибутку на 100000 доларів капіталу інвестора та за 

умов ризику 10%  на кожну угоду. 

Відношення кількості прибуткових угод до їх загального числа за 

базовий період склало 85,7%. Всього 4 з 28 угод виявилося збитковими. 

Профіт-фактор за отриманими системам склав 4,1228 при роботі по системі 

«EUR/USD». Фактор відновлення дорівнює 6,91, це означає, що на один 

долар збиткую система потім заробляє майже 7 доларів прибутку. Ризик, 

розрахований для прибутків даних систем, за даними двох стратегій склав 

10% на кожну угоду 

Таблиця 3.8 

Показники роботи торговельної системи на основі побудованого 
індикатору для USD/JPY 

System Tester Report USD/JPY 
 

Підсумковий прибуток 696  
 

Валовий прибуток 760 Валовий збиток -64 

Максимальна просадка -80 Фактор відновлення 8,7 

Профіт фактор 11,875 Достовірний профіт фактор 11,5625 

Загальне число угод 39  
 

Число прибуткових угод 38 

(97.44%) 

Число збиткових угод 1 

(2.56%) 

Середній прибуток 20 Середній збиток -64 

Максимальний прибуток 20 Максимальний збиток -64 

Максимальне число перемог 
поспіль 

27 
Максимальне число втрат 

поспіль 
1 

Всього довгих позицій 27 Всього коротких позицій 12 

Число прибуткових угод / Число 
збиткових угод 

38 
Середній прибуток / 

Середній збиток 
0,3125 

Всього інтервалів поза ринком 
267 

Максимальний період поза 
ринком 

117 



 

 

 

Середній період поза ринком 44,5  
 

 

Відношення кількості прибуткових угод до їх загального числа за 

базовий період склало 85,7%. Всього 1 з 39 угод виявилася збитковою. 

Профіт-фактор за отриманими системам склав 11,87 при роботі по системі 

«USD/JPY», це відмінний показник. Фактор відновлення дорівнює 8,7, це 

означає, що на один долар збитків система потім заробляє майже 9 доларів 

прибутку. Ризик, розрахований у вигляді СКО для прибутків даних систем, за 

даними двох стратегій склав 10%. 

Коефіцієнт Шарпа склав 5,91 – це високе значення, проаналізувавши 

цей показник можна сказати, що в використаних системах на 1 долар 

ризикового капталу приходиться 5,91 долара винагороди за ризик. 
 

 

Рис. 3.6. Зміна стану депозиту при використанні торгової системи  
на основі побудованого індикатору (EUR/USD). 

 



 

 

 

 

Рис. 3.7. Зміна стану депозиту при використанні торгової системи  
на основі побудованного індикатору (USD/JPY). 

 

В якості рекомендацій до застосування обраних систем управління 
капіталом варто дотримуватися системи з постійним реінвестуванням 
капіталу. При такому малому значенні ризику, і такому значенню профіт-

фактора системи, вона дає значно більшу сумарну прибуток за період, що, 
відповідно, призводить до значного збільшення показника 
прибутковість\ризик. Це є ключовим фактором при аналізі ефективності 
використання капіталу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

Розглянуто критерії оцінки продуктивності механічних торгових 

систем. Досліджено особливості оцінки ефективності систем прийняття 

рішень на міжбанківських валютних ринках, які дозволили зробити висновок 

про те, що завжди система, яка показує найкращий фінансовий результат за 

результатами тестових прогонів, є найефективнішою.  

Створена механічна торгова система для дилінгового відділу банку на 

основі OLAP - процесингу для оперативного отримання, аналізу, обробки 

даних та прийняття рішення, щодо купівлі або продажу валюти в реальному 

часі.  

Апробація моделі на прикладі біржових даних валютного ринку 

FOREX дозволила зробити висновок, що її ефективність вище аналогічного 

показника існуючих брокерських контор. Таким чином, результати 

моделювання підтверджують ефективність застосування запропонованого 

методу. 

Розраховані показники роботи побудованих систем були наступними: 

максимальний прибуток при мінімальному ризику показала торгова система 

«USD/JPY». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Висновки 

Ключовим пунктом прийняття рішень при операціях на валютному 

ринку є фільтрація ринкової ситуації, та її формалізація, саме на основі цих 

даних і буде прийматися рішення про покупку і продаж валюти. 

Аналіз існуючих літературних джерел і побудована торгова система 

показали, що побудований біржовий індикатор є високоефективним засобом 

для фільтрації фінансових часових ряді, та допомагає в прийнятті 

прибуткових рішень на валютному ринку. 

На відміну від методу цінової фільтрації, заснованого на ковзних 

середніх, метод, запропонований метод фільтрації має значно менше 

запізнювання щодо цінового графіка, характеризується мінімальним 

коливанням, є більш чутливим, формує більшу кількість керуючих сигналів. 

З аналізу характеристик міжбанківських валютних ринків, структури 

учасників ринку та схеми прийняття рішень при операціях на ньому, 

випливає, що при економіко-математичному моделюванні процесів 

прийняття рішень в системі міжбанківських валютних ринків, ключовим 

питанням є прогнозування ринкової ситуації. 

Дослідження сучасного стану системи фондових і валютних ринків 

дозволило встановити їх відмінності, як у світовому масштабі, так і в умовах 

України. 

За допомогою системного підходу було проаналізовано процедуру 

прийняття рішень на валютному ринку, наведено приклад системи підтримки 

прийняття рішень при торгівлі на валютних ринках. 

Побудована схема процесу прийняття рішень в системі міжбанківських 

валютних ринків, на підставі якої визначена ключова роль прогнозування 

стану ринку в процесі прийняття рішень. 

Всі існуючі індикатори діляться на два класи: трендові індикатори 

(індикатори, призначені для розпізнавання трендів) та індикатори класу 

осциляторів (призначені для торгівлі в відсутність трендів). 



 

 

 

На основі дослідження існуючих методів прогнозування валютних 

ринків, проведена їх класифікація. Виділено три групи практично 

використовуваних методів: економіко-математичний аналіз, технічний аналіз 

і фундаментальний аналіз. Виявлено переваги та недоліки різних підходів до 

прогнозування та на теоретичному рівні виявлено основні шляхи вирішення 

завдання прогнозування ринку . 

Розглянуто критерії оцінки продуктивності механічних торгових 

систем. Досліджено особливості оцінки ефективності систем прийняття 

рішень на міжбанківських валютних ринках, які дозволили зробити висновок 

про те, що завжди система, яка показує найкращий фінансовий результат за 

результатами тестових прогонів, є найефективнішою.  

Створена механічна торгова система для дилінгового відділу банку на 

основі OLAP - процесингу для оперативного отримання, аналізу, обробки 

даних та прийняття рішення, щодо купівлі або продажу валюти в реальному 

часі.  

Апробація моделі на прикладі біржових даних валютного ринку 

FOREX дозволила зробити висновок, що її ефективність вище аналогічного 

показника існуючих брокерських контор. Таким чином, результати 

моделювання підтверджують ефективність застосування запропонованого 

методу. 

Розраховані показники роботи побудованих систем були наступними: 

максимальний прибуток при мінімальному ризику показала торгова система 

«USD/JPY». 

 


