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19─1 Логіка портфельного 

інвестування 

Засаднича мотивація: 

диверсифікація портфеля 

фінансових активів з метою 

мінімізації ризику та 

максимізації прибутку 

 

Bear Market Descends on 

Global Stocks  
Oliver Renick OJRenick  

February 11, 2016 — 11:26 PM 

EET 

“Бики” і “ведмеді” 

http://www.bloomberg.com/authors/ARGa5t5ToD4/oliver-renick
http://twitter.com/OJRenick


One easy measure of an 

investment is how long it 

takes to double your money. 

As interest rates have 

plunged around the world, 

that’s taking longer and 

longer. The only 

investments that double 

quickly are risky.  
By Peter Coy and Dorothy 

Gambrell August 29, 2014   

http://www.businessweek.com/authors/2027-peter-coy
http://www.businessweek.com/authors/52326-dorothy-gambrell
http://www.businessweek.com/authors/52326-dorothy-gambrell


Структура портфельних 

інвестицій 

 Акції  

 Облігації  

 державні 

 приватні 

 Вторинні цінні папери  

 ф’ючерси 

 опціони 

 обмінні операції 

 



Інвестори: 

 Інвестиційні компанії  

 Страхові компанії  

 Фонди взаємного 

інвестування (англ. mutual 

funds) 

 Інституційні інвестори 

(пенсійні фонди)  

 Хедж-фонди (англ. hedge 

funds) 

 Sovereign funds 



Засадничі міркування: 

 Підвищення процентної ставки зменшує попит на 
акції і облігації  

 Збільшенню попиту на облігації сприяють 
 розширення діяльності пенсійних фондів і страхових 

компаній,  

 зростаючі валютні резерви країн Південно-Східної Азії 

 використання кредитних деривативів 

   



Три складові доходу на акції: 

(The Economist 15 Feb 2006):  

 Дохід у вигляді дивідендів (англ. dividend 

yield, ie price divided by previous dividend)  

 Динаміка дивідендів (англ. dividend 

growth)  

 Зміна співвідношення “вартість 

акцій/дивіденди” (англ. the price/dividend 

ratio)  



За даними 105 років для 17 промислових країн 
та ще 36 країн (епізодично) виявлено (Elroy Dimson, 

Paul Marsh and Mike Staunton from London Business School):  

 Економіки з нижчим зростанням ВВП на душу 

населення забезпечують вищу дохідність на акції  

 найкращими виявилися показники Австралії, а далі Швеції, 

ПАР, США, Канади і Великобританії 

 Наприкінці 2004 р. загальна доходність акцій у 

повільно зростаючих економіках становила 12% 

річних, а у швидко зростаючих ― 6%  

 Ймовірні пояснення: 
 до часу, коли країну починають вважати “fast-growing”, її акції вже 

встигають значно подорожчати для  newcomers 

 інсайдери можуть приховувати прибутки 

 зростання можуть забезпечувати малі компанії, які не мають 

фондових лістингів 



Ще сильніший висновок (Jay Ritter of the University of Florida):  

 Не лише минуле, але й майбутнє зростання не 

гарантують високої доходності цінних паперів, окрім 

перехідних економік 

 Потрібно аналізувати  

    дані за щонайменше  

    10 років, щоб  

    абстрагуватися від  

    циклу ділової  

    активності 



Drown Your Oil, Gold and Equities Sorrows With a Whisky 

  
Thomas Buckley tgbuckley 

February 5, 2016  

The Rare Whisky Apex 1000 

Index -- the broadest and most 

comprehensive index for 

Scotch -- is advancing, while 

commodity and equity assets 

are bruising investors. A bottle 

distilled in the 1920’s averages 

more than 7,000 pounds 

($10,150) at U.K. auction 

A Few Big Names Turn Art Into a Much Bigger 

Business  

How big is the global art market? It's grown a lot 

bigger than you think. Auction sales of Zhang 

Daquian hit $506.7 million last year, and Qi Bashi, 

$445.1 million. Meanwhile, among living artists, 

the 11 Gagosian galleries are running a massive 

exhibit of Damien Hirst's 331 spot paintings. 

Record price for one: $3.48 million. Do the math 

http://www.bloomberg.com/authors/ASQoC4zFnC8/thomas-buckley
http://twitter.com/tgbuckley
http://twitter.com/tgbuckley
http://www.rarewhisky101.com/my_media/2015_Rare_Whisky_101_Annual_Report.pdf
http://www.rarewhisky101.com/my_media/2015_Rare_Whisky_101_Annual_Report.pdf


Індикатор Абромавичуса. Чому дохідність 

українських єврооблігацій зростає 

Вікторія Руденко, для ЕП — Понеділок, 8 лютого 2016 

 Відразу ж після заяви про відставку міністра економіки Айвараса 

Абромавичуса вартість українських єврооблігацій знизилася  

 Наприкінці січня 2016 р. вартість суверенних єврооблігацій становила 88-

93% від номіналу, а доходність - 9,5-10% 

 В січні 2016 р. агентство Bloomberg назвало придбання 

єврооблігацій "Укрзалізниці" найвигіднішою інвестицією 2015 р. 

 Річний прибуток становив 90%, що перевищило показник лідера в сегменті 

акцій – Ямайського фондового індексу, який зріс на 83% 

 Однако така доходність лякає навіть найбільш ризикових 

інвесторів!!!  

 
Вітчизняними облігаціями цікавляться переважно глобальні фонди, 

де Україна становить лише незначну частку інвестиційного портфеля 



Індикативні ціни єврооблігацій та їхня доходність, 2 лютого 2016 р.  

Назва  

облігації 

Купон, 

% 
Погашення 

Доходність, 

% 

Вартість, 

% від номіналу 

Сума, 

млн дол. 

Украина 2019 7,8 09.2019 10 94,7 1 155 

Украина 2027 7,8 09.2027 9 89,7 1 286 

МХП 2020 8,3 04.2020 13 85,4 750 

ДТЭК 2018 (10,375) 10,4 03.2018 67 39,6 160 

Феррэкспо 2019 10,4 04.2019 37 52,0 161 

Метинвест 2017 10,5 11.2017 68 42,0 290 

Метинвест 2018 8,8 02.2018 67 40,0 750 

Укрлендфарминг 2018 10,9 03.2018 75 36,0 500 

Авангард 2018 10,0 10.2018 46 44,5 206 

ПУМБ 2018 11,0 12.2018 24 73,0 208 

Приватбанк 2018 (10,250) 10,3 01.2018 31 70,5 200 

ПриватБанк 2021 11,0 02.2021 25 61,0 220 

Ощадбанк 2023 9,4 03.2023 12 86,9 700 

Ощадбанк 2025 9,6 03.2025 12 85,4 500 

Укрэксимбанк 2022 9,6 04.2022 12 87,8 750 

Укрэксимбанк 2025 9,8 01.2025 12 85,5 600 
Джерело: ИК Adamant Capital 

 



Ряд Фібоначчі  

   Окремі трейдери вважають, що тренд змінюється, якщо 

точка зростання перевищує точку спаду на 61.8%, або 

точка спаду стає на 61.8% нижчою від точки зростання 

  
Проф. Roy Batchelor і 

Richard Ramyar of the 

Cass Business School 

заперечують таку 

залежність на основі 

вивчення поведінки 

індексу Dow Jones за 

1914-2002 рр.  



Хедж-фонди: 
 They are usually pooled investments (like 

mutual funds) structured as private partnerships 
(unlike mutual funds)  

 Значний леверидж (англ. leverage)  

 Обмеження залучення коштів від клієнтів 
(своєрідний фейс-контроль)  

 Проведення операцій в найменш ліквідних 
нішах фінансового ринку (опціони, ф’ючерси, 
обмінні операції та “екзотичні” securities) 



Доходи хедж-фондів: 

 Lahde Capital в 2007 р. 

заробив 1000%, поставивши 

на зниження вартості 

іпотечних облігацій  



19─2 Основні тенденції 

 Кінець 1980-х ― початок 1990-х років ― лібералізація 
потоків капіталу в світовому масштабі 

 Початок 1990-х років ― активізація “виникаючих ринків” 

 Друга половина 1990-х років ― бурхливий розвиток 
фондового ринку США 

 Крах “бульбашки” на фондовому ринку Північної Америки 
(англ. bursting of the dotcom bubble) ― 2001─02 рр.  

 Поступова стабілізація фондових ринків ― 2003─05 рр.  

 Часткова корекція ринку ― з початку 2006 р. 

 Світова фінансова криза ― 2008─09 рр.  

 

Поточний стан ― зростаюча нестабільність фінансових 
ринків    



Причини зростаючої нестабільності світових 

фінансових ринків (Economist May 25th 2006):  

 побоювання зростаючої інфляції, а звідси ― 

підвищення процентної ставки 

 надлишок ліквідності  

 
Дивувало поєднання високого темпу 

зростання ВВП і порівняно низької 

інфляції, адже з 2003 р. світова ціна 

на нафту зросла втричі!!! В минулому 

нафтові шоки завжди позначалися 

стагфляцією 



Причини відсутності стагфляції:  

 “відкриття” та успішна інтеграція в світову економіку 
Китаю, Індії та інших “виникаючих” ринків 

 Загроза втрати робочих місць допомогла стримати 
зростання заробітної плати у промислових країнах 

 Рекордне зниження короткочасних процентних ставок 
в 2003 р.  

 Це не лише стимулювало подорожчання нерухомості, але 
й змусило інвесторів до ризиковніших інвестицій за 
кордоном, створюючи низку локальних “бульбашок”  



Аналітичний підсумок: 
   Спільна дія позитивного шоку 1) з боку пропозиції (від 

“виникаючих ринків”) та 2) потужного стимулювання 

попиту (англ. easy money) нівелювала негативний 

вплив від подорожчання сирої нафти 

ПРОТЕ: ера “дешевих” грошей завершується !!! Так і 

сталося 



The Financial Times: вузька група професіоналів 

діє на зразок футбольних фанатів  

 Джон Кэй: фінансову кризу викликали не економічні 
причини, а особливості масової свідомості 
професіоналів ринку 

 Кожний член групи хоче виділитися. Це веде до 
невиправданих ризиків, які бере на себе трейдер, який 
хоче виділитися (Жером Кервель із Societe General).  

 Час від часу виникає мода на той чи інший 
«алхімічний» актив (дот-коми). Небезпека в тому, що не 
знайдеться тверезого гравця, який заявить: король 
голий! А якщо така людина і знайдеться, йдучи проти 
натовпу, то її ніхто не слухає. 



Найпереконливіші приклади:  

 Січень 1995 р. ─ Nik Leeson наніс збитків найстарішому банку 

Європи Barings Bank на суму 850 млн фунтів стерлінгів (це 

втричі перевищило власні активи банку) 

 Січень 2008 р. ─ Jérôme Kerviel призвів до збитків Société 

Générale на суму €4.9 billion ($7.2 billion)  

А. Ротштейн: “Якщо людина  дурна, хтось 
витягне з неї все найкраще, то чому це маєте 
бути не ви? А якщо не ви, то ви такий же 
дурень, як і він"  
 
"Людям подобається думати, що вони кращі, 
ніж хтось інший. Доти доки вони готові 
платити, щоб довести це, я з радістю 
надаватиму їм таку можливість"  



Найвідоміші спекулянти 

фінансового ринку:  

 Ivar Kreuger (1980-1932) ─ 

“піраміда” вартістю $400 м 

 

 Ivan Frederick Boesky 
(1928) ─ отримав 2,5 року в 

1986 р. плюс $100 м штрафу 

"I think greed is healthy. 
You can be greedy and still 
feel good about yourself” 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Kreuger_ca1920.jpg


 Bernard "Bernie" Madoff (2009 р.) ─ $60 

млрд. 

 



Підозри щодо Goldman Sachs (лютий 2010 р.) 

Мета – приховати справжній розмір державного 

боргу Греції 

Otmar Issing Peter Sutherland  Brian Griffiths  

http://www.rp.pl/galeria/67572,1,442815.html
http://www.rp.pl/galeria/67572,2,442815.html
http://www.rp.pl/galeria/67572,3,442815.html


Raj Rajaratnam hedge fund Galleon 

Danielle Chiesi  



Джозеф Е. Стігліц – 

Нобелівський лауреат 

 припинити звертати увагу на так 

     званих фінансових геніїв,  

     які втягнули нас в цей безлад, 

 2010 р. став справжнім жахом 

 Греція, Ірландія 

 високе безробіття в США 

 Кількість і серйозність великомасштабних помилок при 
розміщенні капіталу на фінансових ринках з 
настанням кризи ще більше зросла 



Ситуацію на світових фінансових ринках визначають: 

2011 р. 

 Рекордно низькі процентні 

ставки 

 Президент США Барак Обама: 

необхідно знизити 

корпоративні податки і 

боротися податковими 

пільгами для окремих 

корпорацій і галузей 

 Зниження ВВП у Великій Британії на тлі триваючого 
економічного зростання у Німеччині 

 Зниження кредитного рейтингу Японії 

 Інфляційні ризики в Китаї 

 



Too much risk, not enough 

reward (Economist, Mar 17th 2012 ) 

“equity risk premium” 

Experience during the second half of 

the 20th century seemed to bear out the 

theory:  

• Government-bond returns were 

savaged by inflation in the 1960s and 

1970s 

• equities benefited from the absence of 

the wars and depression that had 

marked the first half of the century.  

In recent years the premium seems to have evaporated:  

• just as the belief that American house prices could never fall fuelled the 

subprime lending boom, so the cult of equity pushed share prices to 

stratospheric levels. With values so high, future returns were bound to be 

low. That is a problem for savers.  





2014 р. 

 Деяке (очікуване) зменшення попиту на цінні папери 

промислових країн 

 початок відмови від “кількісного пом’якшення”  

 Відплив капіталу з “виникаючих ринків” 

 Дестабілізація фондового ринку в Росії   

3 березня 2014 р. ─ “обвал” фінансового ринку Росії у зв’язку з 

рішенням Ради Федерації Росії наділити президента В. Путіна правом 

на введення військ на Україну  

• Індекс ММВБ впав на 11% 

• 4 березня котирування відіграли приблизно половину своїх втрат. 

Індекс ММВБ піднявся на 5,3%, а показник РТС - на 6% 

• 6 березня відбувся черговий “обвал” 



2016 р. 

 Побоювання рецесії в США  зменшення попиту на акції 

та облігації  

 Це може пригальмувати процес підвищення процентної ставки ФРС  

 Падіння китайського фондового ринку 

 Здешевлення акцій європейських банків 

 Зниження інвестицій в Німеччині під впливом стагнації попиту на 

зовнішніх ринках 

 Непевність щодо акцій сировинних компаній  

Основні ризики (www.bloomberg.com, FEB 22, 2016):  
• Зменшення виручки компаній внаслідок сповільнення світової 

економіки та неефективності стабілізаційної політики 

• Зниження довіри до здатності центральних банків стримувати 

нестабільність фінансових ринків 

• Немає припливу довгострокового капіталу на фінансові ринки 

http://www.bloomberg.com/


19─3 Кредитні 

рейтинги 

Кредитні рейтинги впливають на: 

 оцінку ризику окремих країн, 

 визначення вартості зовнішніх запозичень 

 динаміку фондового ринку 

 

Аnnie Monroe: “Краще 

низький рейтинг, ніж 

жодного”  

Січень 2011 р. ─ зниження  довгострокового суверенного кредитного 

рейтингу Японії агентством S&P до АА- з AA на тлі зростаючого 

держборгу країни обвалило японський фондовий ринок  



Інвестиційні рейтинги 

INVESTMENT GRADE 

Moody’s S&P Moody’s S&P Moody’s S&P 

Aaa 

Aa1 

Aa2 

Aa3 

AA

A 

AA+ 

AA 

AA 

Top 

quality;  

“gilt-

edged” 

High 

grade; 

very 

strong 

A1 

A2 

A3 

A+ 

A 

A   

Upper 

medium 

grade; 

strong 

Baa1 

Baa2 

Baa3 

BBB+ 

BBB 

BBB 

Medium 

grade; 

adequate 



Рейтинги, які нижчі від інвестиційного 

BELOW INVESTMENT GRADE 

Moody’s S&P Moody’

s 

S&P Moody’s S&P 

Ba1 

Ba2 

Ba3 

BB+ 

BB 

BB 

Speculati

ve 

elements; 

major 

uncertaint

ies 

Caa1 

Caa2 

Caa3 

CC

C+ 

CC

C 

CC

C 

Poor 

standing; 

vulnerable 

to default 

C C Lowest 

quality 

(1) Not rated;  

assessed 

“very 

strong” 

B1 

B2 

B3 

B+ 

B 

B 

Not 

desirable; 

impaired 

ability to 

meet 

obligatio

ns 

Ca CC Highly 

speculative 
(2) Not rated;  

assessed 

“strong” 

(3) Not rated; 

 





Підвищення рейтингу дозволяє: 

 “відкриття” фондового ринку для інституційних 
інвесторів 

 зниження вартості зовнішніх запозичень 

 підвищення ліквідності облігацій  

 збільшення лімітів кредитування іноземними банками  

 полегшення залучення іноземного капіталу  

... але не без негативних “побічних ефектів”: 

 приплив спекулятивного капіталу  

 загострення проблеми інфляції  





Рейтингові компанії не виглядають ідеально:  

 Березень 2003 р. ― агентство S&P доволі несподівано 

понизило кредитні рейтинги найбільших підприємств 

Німеччини (ThyssenKrupp AG, Deutsche Post AG и Linde 

AG) 

 Середина 2003 р. ― агентство Moody’s присвоїло Росії 

"інвестиційний рейтинг" Ваа3 



Рейтинг України  

Fitch Moody’s S&P 

Дата L S Дата L S Дата L S 

06.03 p. B+ B 

12.03 p. B+ B BB 

21.01.05 р. ВВ B 12.12.04 B1 12.06.05 B+ 

15.10.08 р. B+ B 24.10.08 B B 

13.02.09 р. B 25.02.09 CCC C 

11.11.13 p. В 6.12.12 B3 

7.2.14 p. СС 1.02.14  Сaa2 1.11.13 B B 

14.2.15 р. ССС 4.04.14  Сaa3 29.01.14 ССС+ C 

RD 25.03.15 Сa 10.04.15 CCC- 

14.2.15 р. ССС 20.10.15 B-/В  





Еволюція рейтингів від Fitch: 
 Січень 2005 р. ―  довгостроковий 

    рейтинг підвищено з В+ до ВВ: 

 перехід від періоду вагомих до періоду середніх політичних 

ризиків  

 стабілізація динаміки золотовалютних резервів НБУ і динаміки 

банківських депозитів;   

 очікування макроекономічних і структурних реформ, що 

поліпшить інвестиційний клімат 

 Червень 2005 р. ― прогноз довгострокового рейтингу ВВ- 

поліпшено зі "стабільного" до "позитивного“  

 Січень 2006 р. ―  прогноз погіршено із “позитивного” до 

“стабільного” 

 відставка уряду Ю. Єханурова 

 



 Жовтень 2006 р. ― прогноз поліпшено зі “стабільного” до 
“позитивного”  
 високий темп зростання ВВП; 
 швидка адаптація до підвищених цін на природний газ  

 Жовтень 2008 р. ―довгостроковий рейтинг за 
зобов’язаннями в іноземній та національній валюті 

знижено з ВВ- до В+. Прогноз залишено негативним.  
 Зміна рейтингу енергійно критикувалася багатьма 

вітчизняними економістами та політиками 

 Лютий 2009 р. ― довгостроковий рейтинг за 
зобов'язаннями в іноземній і національній валюті знижено 
до "В" з "В+". 

 загроза поглиблення валютної та банківської кризи 

 політичний консенсус, необхідний Україні для виконання 
програми МВФ залишається тендітним, а макроекономічна 
ситуація у світі продовжує погіршуватися  

 



 Лютий 2014 р. ― рейтинг за зобов'язаннями в іноземній 
валюті знижено з B- до ССС. Рейтинг в національній 

валюті збережено на рівні B-  
 Серпень 2014 р. ― підтверджено кредитний рейтинг в 

іноземній валюті на рівні ССС і знижено кредитний рейтинг 
в національній валюті до ССС з В- 

 Лютий 2015 р. ― довгостроковий рейтинг України в 
іноземній валюті знижено до рівня СС з ССС, водночас 
підтверджено рейтинг у національній валюті на рівні ССС 
 зниження зумовлене все ще вірогідністю дефолту, низьким 

рівнем валютних резервів та високим дефіцитом бюджету   

 Жовтень 2015 р. ― рейтинг України знижено до RD  

 Листопад 2015 р. ― довгостроковий рейтинг України в 
іноземній валюті підвищено до ССС 
 Україна уникнула дефолту 12 листопада після емісії нових 

єврооблігацій на суму 15 млрд. доларів 

 



19─4 Шляхи поліпшення 

інвестиційного клімату 

 Макроекономічні “фундаментальні” чинники 

 Селективна лібералізація потоків капіталу 

 Розширення фондового ринку 

 Подолання деструктивної корупції  

 Гарантії прав власності 

 



Додаткові можливості розвитку фондового ринку: 

 пенсійна реформа (Чилі)  

 монетизація пільг за 

російським зразком (це 

збільшить потребу в 

запозиченнях регіонів) 
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19─5 Портфельні інвестиції в Україні 

Особливості вітчизняного фінансового ринку: 

 Присутність національних фінансово-промислових груп 

(ФПГ)  

 
 Підвищення 

капіталізації ФПГ 

неможливе без 

залучення іноземного 

капіталу 

 Залежність від цінової 

кон’юнктури на 

світових ринках 



Позитивні очікування після 2005 р.:  

 ліквідація чи обмеження пільг і спеціальних умов 

діяльності 

 спрощення регуляторної системи 

 більша прозорість під час прийняття рішень  

В. Юрчишин про “інвестиційні провали”  2005 р. 
 неврегульованість і політизація прав власності   

 підвищення ризиків інвестування внаслідок намірів 
реприватизації  

 висока соціалізація бюджету 

 

НЕ РОЗІБРАВСЯ?  



 Один з авторитетних гравців фондового ринку про 
значне зростання ринку у 2006-2008 роках:  "Ми 
заманили нерезидентів обгорткою від цукерки. Там не 
було не тільки наповнювача з ромом - там взагалі не 
було цукерки. Розкрутивши ринок  до рівня "азійського 
тигра", ми нахабно дурили наївних нерезидентів.  

    Ми можемо наш  

    ринок перефарбувати у  

    будь-який колір, аби  

    гроші дали".  



Фондовий ринок України  
Порівняно з початком 2011 р. індекс ПФТС знизився на 45,9% , або 

на 453 пункти, а індекс Української Біржі - на 1034 пункти або на 

41,5%. У 2011 р. обидва індекси втратили всі набрані за 2010 р. 

пункти і навіть опустилися нижче своїх значень початку 2010 р. 



 Оборот цінних паперів у 2013 р. скоротився на третину – до 1,69 
трлн грн, через податкову та депозитарну реформу українського 
фондового ринку. 

 На тлі зростання біржового обороту цінних паперів на 80% (до 
474,6 млрд грн) відбулося скорочення позабіржових операцій 
більш ніж удвічі – з 2,27 трлн грн до 1,21 трлн грн. (частка 
організованого фондового ринку збільшилася з 10,4% до 28%) 

 Структура операцій з фінансовими інструментами 

 державні облігації ─ 74% 

 облігації підприємств ─ 10% 

 акції ─ 10% 

 Ринок було переформатовано введенням з 1 січня 2013 р. 
акцизу на продаж ЦП поза біржею 

 1,5% від суми угоди 

 0,1% ─ за умови знаходження паперів в лістингу фондової біржі  

 0% ─ при наявності біржового курсу – і зовсім до 0%. 

 для похідних інструментів (ф’ючерси, опціони) розмір акцизу на 
біржі склав 0%, за її межами – 85 грн. 



Перешкоди для інвестицій: 

 несформованість влади 

 переобтяженість суспільства партійними протистояннями 

 відсутність зрозумілої стратегії розвитку 

 цінові “спазми”   
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Інвестиції в Україні 

(% від ВВП), 

2000―2015 рр. 



Проблеми для обговорення: 

 Як вплинула на структуру портфельних інвестицій світова 
фінансова криза 2008─2009 рр.? 

 Якими фактами можна проілюструвати тезу Д. Стігліца, що 
“кількість і серйозність великомасштабних помилок при 
розміщенні капіталу на фінансових ринках з настанням кризи 
[2008─2009 pp.] ще більше зросла”? 

 Від чого залежать курси акцій на світових фінансових ринках? 
Як це впливає на валютні курси? 

 Чи можна сподіватися на відсутність стагфляції у світовій 
економіці в 2013─2014 рр. після стрімкого подорожчання 
енергоносіїв та інших сировинних товарів?  

 Що зумовило домінування «биків» на світових фондових 
ринках зі середини 2015 р.? 

 Як пояснити високу доходність такого специфічного 
інвестиційного «активу» як дороге віскі? Якими є подібні 
активи?  

 

 

 



 Охарактеризуйте окремі етапи портфельного інвестування 

в Україні (хто, коли, мета, результати) 

 Як пояснити численні “пікові” надходження портфельних 

інвестицій в економіку України (1997 р., 2000 р., 2004 р., 

2006─2007 рр.)? Що зумовило значний приплив капіталу в 

2010 р.? Які причини зумовили його відплив у 1998 р., 

1999 р., 2003 р., 20082009 рр.?  

 Чи можна твердити про інвестиційний “провал” в Україні у 

2005 р.? Які чинники зумовили зниження інвестицій в 

2014─2015 рр.? 

 Які чинники впливали на зміну кредитних рейтингів 

України в 2015 р.? На підставі чого можна очікувати 

підвищення кредитних рейтингів до інвестиційного рівня?   

 

 

 



 Порівняйте логіку інвестування в акції та облігації – 

корпоративні та державні. Чи відрізняється попит на акції 

та облігації в циклі ділової активності?  

 Розрахуйте середній річний темп зростання портфельних 

інвестицій та їхню частку у ВВП України. Якими є 

портфельні інвестиції – про-, анти- чи ациклічними?  

 Розрахуйте різницю між ставками LIBOR та в Україні та 

зробіть її прогноз за допомогою двох методів: а) 

трендового та б) експоненційного згладжування   

 Cкільки треба часу, щоб подвоїти інвестиційний доход від 

єврооблігації українського уряду? облігації уряду США? 

 Оцініть циклічні аспекти портфельних інвестицій в 

економіку України. Як портфельні інвестиції впливають на 

інвестиційний процес у вітчизняній економіці (з 

врахуванням циклу ділової активності)?  

 

 

 

 

 



 

The End 


