МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
Факультет фінансів
Кафедра фінансів
галузь знань
спеціальність
спеціалізація

07 Управління та адміністрування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси і кредит

Освітньо-професійна програма «Фінанси і кредит»
Форма навчання: денна

МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА
на тему: «Стратегії торгівлі ф’ючерсами на фондові індекси»
студента

Гордієнко Оксани Миколаївни ___________

Науковий керівник доц., к.е.н.
_________ Щербина А.Г.
(підпис)

Магістерська дипломна робота допущена до захисту в
Екзаменаційній комісії з атестації здобувачів вищої
освіти
Завідувач кафедри д.е.н., професор
_______________ В. Федосов
(підпис)

Київ 2019

Зміст
ВСТУП……………………………………………………………………

3

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ Ф’ЮЧЕРСНОЇ ТОРГІВЛІ…….
6
1.1 Економічна сутність біржової торгівлі ф’ючерсними
контрактами………………………………………………….
6
1.2 Інформаційне забезпечення дослідження деривативів на
фондові індекси ………………………………………………
15
1.3 Огляд наукових публікацій з проблематики торгівлі
ф‘ючерсами на фондові активи………………………………
28
РОЗДІЛ II. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ТОРГІВЛІ ІНДЕКСНИМИ
Ф’ЮЧЕРСАМИ В УКРАЇНІ…………………………………………….
38
2.1 Методика та інструментарій аналізу стратегій торгівлі
ф’ючерсами на фондові індекси на прикладі ТОВ «Капітал
Таймс»…………………………………………………………
38
2.2 Аналіз біржової динаміки торгів деривативами на фондові
активи в Україні……………………………………………….
45
2.3 Стратегії торгівлі ф’ючерсами на фондові індекси та
проблематика їх використання……..……………………….
50
РОЗДІЛ III. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Ф’ЮЧЕРСНОЇ ТОРГІВЛІ
НА ФОНДОВІ ІНДЕКСИ……………………………………………….
60
3.1 Зарубіжний досвід торгівлі ф’ючерсами на фондові індекси
та можливості використання досвіду в Україні…………….
60
3.2 Оцінка ефективності стратегій торгівлі деривативами на
фондові індекси в Україні…………..……………………….…
73
3.3 Основні напрямки розвитку ринку ф’ючерсів на фондові
індекси…………………………………………………………....
83
ВИСНОВКИ …………………………………………................................
91
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………
97
ДОДАТКИ………………………………………………………………..
108

2

ВСТУП
Розвиток світового біржового ринку за останнє десятиліття свідчить
про масштабність глобалізаційних процесів, динамічність та кардинальні
зміни тенденцій на ньому. Сучасний світовий біржовий ринок перебуває у
н

н

н

н

стані безперервної трансформації організаційної структури бірж, технології
н

н

н

н

н

біржової торгівлі, біржових інструментів, видів базисних активів.
н

н

н

н

н

Серед основних здобутків останнього десятиліття є повномасштабна
електронізація усіх процесів біржової торгівлі та клірингових розрахунків.
Процеси консолідації бірж сприяли біржовому об’єднанню в альянси та
н

н

трансформації світови х товарни х і фондових бірж в універсальні біржові
н

н

н

н

н

платформи, які забезпечують одночасно торгівлю фінансовими і товарними
н

н

н

н

н

н

інструментами. Сучасні світові біржі забезпечують широкі можливості для
н

н

н

учасників торгівлі.
н

н

Досі дискусійними та недостатньо вивченими залишаються проблеми
моніторингу та моделювання ф’ючерсної торгівлі, управління ризиками на
н

н

макро- та мікрорівнях, обґрунт ування існування ризик-премії, доречності
н

н

н

н

різних видів хеджування, економічної інтерпретації отриманої вигоди,
н

н

н

н

аналітичної цінност і статистики міжнародних ф’ючерсних ринків. Гострі
н

н

н

н

дискусії ведуться навколо впливу строкового сегменту та ф’ючерсних ринків,
н

н

н

н

зокрема на майбутній розвиток світового економічного середовища.
н

н

н

н

н

Початок у вивченн і ф’ючерсних ринків заклали відомі зарубіжні вчені
н

н

представники неокласичної школи Дж. Гікс, Дж. М. Кейнс, А. Маршалл та їх
н

н

послідовники Г. Блау, Г. Воркінг, Г. Гофман, Н. Калдор. До російських та
н

н

вітчизняних вчених, які займалися фінансовими деривативами, можна
н

н

н

н

віднести А. Н. Буреніна, В. В. Васильєву, А. І. Вострокнутову, О. А.
н

н

н

н

Кандинську, О. Капитоненко, Ю. Я. Кравченка, О. М. Мозгового, Л. О.
н

н

н

н

Примостка, Т. Ю. Сафонову, О. М. Сохацьку, Щербину А.Г., М. Чекулаєва та
н

н

н

ін.
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н

Актуальність даної теми полягає у тому, що ф'ючерсні біржі за
допомогою використання похідних інструментів, зокрема – ф'ючерсних
н

н

н

н

контрактів, дозволяють швидше реалізовувати товар, зменшувати ризик
н

н

н

н

втрат від несприятливих змін цін, прискорювати повернення авансованого
н

н

н

н

капіталу в грошовій формі в кількості, максимально близькому спочатк у
н

н

н

н

н

н

авансованого капіталу, плюс відповідний прибуток.
н

н

н

н

Об’єктом дослідження даної роботи є сукупність стратегій торгівлі
н

н

н

н

ф’ючерсами на фондові індекси, що призвели до поширення ф’ючерсних
н

н

контрактів на світових фінансових ринках.
н

н

н

Предметом даного дослідження є біржовий ринок ф’ючерсних
н

н

контрактів та особливості їх використання.
н

н

н

Метою даної роботи є дослідження механізму функціонування
н

н

н

ф’ючерсних контрактів на фондові індекси на світови х біржах.
н

н

Виконання мети даного дослідження вимагає розв’язання таких
н

завдань як: визначити економічну сутність біржової торгівл і ф’ючерсними
н

н

н

н

контрактами, дослідити інформаційне забезпечення деривативів на фондові
н

н

н

н

н

індекси, оглянути наукові публікації з проблематики торгівлі ф’ючерсами на
н

н

н

н

фондові активи, визначити методику та інструментарій аналізу стратег ій
н

н

н

н

торгівлі ф’ючерсами на фондові індекси на прикладі ТОВ «Капітал Таймс»,
н

н

проаналізувати біржову динаміку торгів деривативами на фондові індекси в
н

н

н

Україні, дослідити стратегії торгівлі ф’ючерсами на фондові індекси та
н

н

н

проблематику їх використання, дослідити зарубіжний досвід торгівл і
н

н

н

н

н

ф’ючерсами на фондові індекси та можливості використання досвіду в
н

н

Україні, оцінити ефективність стратегій торгівлі деривативами на фондові
н

н

н

н

індекси в Україні та визначити основні напрямки розвитку ринку ф’ючерсів
н

н

н

на фондові індекси.
В процесі дocлiдження булo використано такі нaукoвi метoди:
н

н

н

мaтемaтичнoї cтaтиcтики (при вивченнi обсягів ринку ф’ючерсних контрактів
н

н

н

на фондові індекси i його cтруктури), aнaлiз i cинтез (при дocлiдженнi
н

н
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нaявних фaктoрiв впливу на ринок ф’ючерсних контрактів), cиcтемaтизaцiя,
н

н

узaгaльнення тa порівняння.
н

н

5

н
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