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ПЕРЕДМОВА 

 

Термінологічний словник-довідник містить близько 1000 слів і сло-

восполучень, що формують термінологію доволі складної та багатогранної 

сфери професійної діяльності, пов’язаної із технічним та фундаментальним  

аналізом фінансових ринків, інтернет-трейдингом, управлінням капіталом 

на ринку Форекс, біржовими послугами та консультуванням, торгово-посе-

редницькими операціями на фінансових ринках тощо. 

Матеріал словника-довідника включає базові терміни й поняття з 

усіх розділів навчальної дисципліни “Комп’ютерний аналіз фінансових ри-

нків”. Містить термінологічні одиниці понятійно-термінологічного поля 

фахівців з ризик-менеджменту, трейдингу, досліджень фінансових ринків, 

Money Management. 

Терміни та поняття розміщені у словнику-довіднику за алфавітним 

порядком, що дозволяє читачам легко орієнтуватись у виборі потрібного 

матеріалу.  

Словникові статті теоретичного характеру і чисто термінологічні, як 

правило, коротші за статті, що стосуються фундаментального та технічно-

го аналізів ринку. Проте усі вони складаються із: 

 заголовного слова чи словосполучення; 

 етимологічної довідки до слів іншомовного походження; 

 визначення. 

Статті словника-довідника умовно можна поділити на декілька ос-

новних груп: 

 валюти; 

 суб’єкти та об’єкти фінансових ринків; 

 індикатори та моделі технічного аналізу; 

 показники фундаментального аналізу; 

 жаргонні слова та вирази; 

 окремі терміни і поняття суміжних наук, які застосовуються в ана-

лізі фінансових ринків із використанням інструментарію механіч-

них торгових систем. 

Пояснення кожного терміну дається з урахуванням сучасних досяг-

нень економічної та фінансової науки, інформаційних, технічних та еконо-
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мічних змін у житті суспільства. Структура і зміст навчально-довідкового 

видання забезпечують належну теоретичну базу і методичну зручність для 

самостійної підготовки студентів. 

Матеріал словника-довідника відповідає змісту програми навчальної 

дисципліни «Комп’ютерний аналіз фінансових ринків» та спрямований на 

розвиток таких умінь і навичок у студентів як: 

− правильно використовувати терміни, абревіатури, назви, скорочен-

ня, сленг у професійному мовленні; 

− тлумачити значення термінів, вжитих у професійних текстах; 

− працювати з термінологічними словниками для вибору потрібних 

термінів і словосполучень; 

− використовувати матеріали словника-довідника для фундамента-

льного та технічного аналізу стану міжнародного валютного ринку  

Forex; 

− орієнтуватися у фахових текстах, використовуючи їх дидактичні 

можливості. 

Термінологічний словник-довідник з комп’ютерного аналізу фінан-

сових ринків пропонується студентам і викладачам для використання у 

навчальному процесі з метою формування більш широкого світогляду в 

даній галузі знань. Автор також має сподівання, що дане видання буде ко-

рисним для широкого кола читачів (аспірантів, докторантів, наукової гро-

мадськості, керівників підприємств та організацій, фінансових аналітиків, 

трейдерів), зацікавлених у фаховому дослідженні питань стану розвитку 

вітчизняних та міжнародних фінансових ринків. 
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АБРЕВІАТУРИ 

 

ADX − індекс середньої спрямованості 

CEST − центральноєвропейський літній час 

DM − направлений рух 

EMA – експоненціальне ковзне середнє 

ER − коефіцієнт ефективності 

EZ – Єврозона 

FRB − Федеральний резервний банк США 

GD − денний наказ 

GDP − валовий внутрішній продукт 

IBS − внутрішня сила бару 

IKH − індикатор Ішимоку 

JMA − ковзне середнє Юрика 

MACD – індикатор сходження-розходження 

MP − медіанна ціна 

OS – перепроданість 

PF – профіт фактор 

PPO − процентний ціновий осцилятор 

RBA − Резервний  центральний банк Австралії 

RBNZ − Резервний центральний банк Нової Зеландії 

SMA − просте ковзне середнє 

SNB − Національний центральний банк Швейцарії 

TB – торговий баланс 

VMA − адаптивне ковзне середнє 

ZAR – ранд 

БССА − багатовимірний сингулярних спектральний аналіз 

ВВП − валовий внутрішній продукт 

ВКВ − вільно конвертована валюта 

ВПС − віртуальний приватний сервер 

ДЦ – дилінговий центр 

ІСЦ – індекс споживчих цін 
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ІЦВ – індекс цін виробників 

МА – ковзне середнє 

МБРР − Міжнародний банк реконструкції і розвитку 

МТС − механічна торгова система 

НФА − Національна Ф’ючерсна Асоціація 

ПАР  − Південно-Африканська Республіка 

РГВ – ринок готівкової валюти 

СС – динамічне (ковзне) середнє 

ССА – сингулярний спектральний аналіз 

ТА − технічний аналіз 

ТС – торговельна система 

ТФ – таймфрейм 

ФА – фундаментальний аналіз 

ФКК − ф’ючерсний комісійний комерсант 

ФРС – Федеральна резервна система 

ФФС – Форум фінансової стабільності 

ХО − точковий графік 

ЦБ – Центральний банк 

 

 

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ 

 

англ. – англійська мова 

див. – дивіться 

жарг. – жаргонний вираз 

лат. – латинська мова 

розм. – розмовне слово, розмовний вираз 

скор. – скорочення, скорочено 

та ін. – та інше 

яп. – японська мова 
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СЛОВНИК-ДОВІДНИК ОСНОВНИХ 

ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ 

 

 

 

УКРАЇНСЬКИЙ АЛФАВІТ 

 

        

Символ Аа Бб Вв Гг Ґ ґ Дд Ее 

Назва літери а  бе ве ге ґе де е 

Фонетична транскрипція [а] [б] [в] [г] [ґ] [д] [е] 

        

Символ Єє Жж Зз и Іі Її Йй 

Назва літери є же зе и і ї йот 

Фонетична транскрипція [йе] [ж] [з] [и] [і] [йі] [й] 

        

Символ Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр 

Назва літери ка ел ем ен о пе ер 

Фонетична транскрипція [к] [л] [м] [н] [о] [п] [р] 

        

Символ Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч 

Назва літери ес те е еф ха це це 

Фонетична транскрипція [с] [т] [у] [ф] [х] [ц] [ч] 

        

Символ Шш Щщ ь  Юю Яя  

Назва літери ша ща знак м’якшення ю я  

Фонетична транскрипція [ш] [шч] [']  [йу] [йа]  
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А 
 

Абсолютний річний показник − 

значення відповідного економічно-

го показника за один рік. Основни-

ми економічними показниками ри-

нку Форекс є: ВВП (валовий внут-

рішній продукт), процентна ставка, 

ставка рефінансування. 

Абсолютний ціновий осцилятор 

(англ. Absolute price oscillator) − є різ-

новидом цінового осцилятора і роз-

раховується як різниця значень двох 

ковзних середніх різного періоду. 

Це базовий індикатор технічного 

аналізу, виражений в абсолютних 

значеннях. Число часових періодів 

трейдер за бажанням може зміню-

вати. Для денних графіків з метою 

відфільтрування деякої частини ри-

нкового шуму, пов’язаного з що-

денним падінням і піднесенням цін, 

необхідно вибирати довгі ковзні се-

редні. Для тижневих графіків, які 

вже фільтрують деяку частину рин-

кового шуму, більш придатними є 

короткі ковзні середні.  

Абсолютний ціновий осцилятор 

(англ. Absolute Price Oscillator) − тех-

нічний індикатор, який є різнови-

дом цінового осцилятора.  

Автоматичні торгівельні сис-

теми (англ. Automated trading sys- 

tems) − комп’ютерні програми, на- 

писані на спеціальній мові програ-

мування (MQL та ін.). Такі торгові 

системи працюють на торгових те-

рміналах і наділені функціями са-

мостійного генерування торгових 

сигналів та відкриття торгових по-

зицій на підставі цих сигналів. Ав-

томатична торгова система здатна 

здійснювати самостійну торгівлю, 

на підставі заданого для неї торго-

вого алгоритму, без участі людини. 

На відміну від людини, торговий 

радник (робот), здатний торгувати 

цілодобово, без перерв. Радник по-

збавлений будь-яких емоцій, влас-

тивих трейдеру і приймає торгові 

рішення лише на підставі логіки 

своєї програми. 

Агресивна реклама (англ. Spam) 

– див. Спам. 

Адаптивне ковзне середнє (англ. 

Adaptive Moving Average, скор. АМА) - 

це група індикаторів технічного ана-

лізу, що змінюють спосіб або пара-

метри розрахунку середнього в за-

лежності від параметрів цінового ру-

ху. До різновидів АМА відносяться 

JMA, VIDYA, KAMA. Вперше ада-

птивне ковзне середнє було пред-

ставлене Перрі Кауфманом в 1995 р. 

в книзі “Розумний трейдинг”, де ав-

тор описав перший оригінальний 
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трендовий спосіб торгівлі, що базу-

вався на АМА. Кауфман стверджу-

вав, що найнадійнішим методом то-

ргівлі на ринку Форекс є проходження 

напрямку тренда. Адаптивна ков-

зна середня спроектована таким чи-

ном, щоб в залежності від сили по-

точного тренда можна було регулю-

вати її чутливість. Адаптивна ковзна 

середня залежно від сили тренда на 

ринку змінює кількість періодів ко-

взної середньої. Відмінність АМА 

від інших індикаторів своєї групи 

полягає в наступному: період обчи-

слення ковзної середньої знаходи-

ться в прямій залежності від дина-

міки цін і стану ринку. Так, при рі-

зких рухах тренда період ковзної 

середньої починає поступово змен-

шуватися для більшої чутливості, в 

моменти зниження активності і за-

гасання ринку період ковзної сере-

дньої підвищується, фільтруючи 

тим самим незначні коливання. 

Адаптивний стохастичний ос-

цилятор (скор. ASO, англ. Adaptive 

stochastic oscillator) − це індикатор 

розроблений Тушара Чендей в 90-х 

рр. минулого століття. Стохастики 

служать для прогнозвання розворо-

тів  ринкових  точок і  найбільш ко- 

рисні  для  вимірювання  величини  

поточної тенденції. У разі якщо по-

ряд з осциляторами ціни досягають 

нових екстремальних точок, можна 

з великою впевненістю говорити 

про продовження тенденції. Багато 

трейдерів Форекс вважають, що най-

оптимальнішою можливістю для за-

няття позиції є момент, коли АSO 

рухається в протилежному з ціною 

напрямку або по горизонталі – тоб-

то при подібних розбіжностях най-

вигідніше займати позицію в проти-

лежному попередній тенденції нап-

рямку. Найбільш сильними торго-

вими сигналами є розбіжності запа-

дин або піків, коли перша западина 

або перший пік перетинається гра-

ничною лінією (найчастіше 20 і 80 

відсотків), а другий − ні. Слабший 

торговий сигнал − це стан перепро-

даності або перекупленості, коли 

одна або обидві лінії розташову-

ються вище верхньої або нижче ни-

жньої граничної лінії. Відкриття по-

зиції відбувається в момент повер-

нення ліній у напрямку до середніх 

значень. Найбільш поширеним ча-

сом входу є момент, коли швидка 

лінія перетинає повільну. 

Активність ринку − період най-

більшої активності з укладання угод 

на Форекс. Активність ринку впли-

ває на волатильність валютних кур-

сів і знаходиться в прямій залежно- 

сті від часу роботи основних фінан-

сових центрів. 
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Актуальна ціна – котирування, 

за яким компанія готова укласти 

угоду в певний момент часу. 

Алігатор (англ. Alligator) – тех-

нічний індикатор, який представляє 

собою комбінацію з трьох згладже-

них ковзних середніх з різними пе-

ріодами (5, 8 і 13), які зміщені на рі-

зні періоди − 3, 5 і 8 відповідно. 

Альтернативні торгові систе-

ми (скор. ATS, англ. Alternative tra-

ding systems) − сегмент інфраструк-

тури ринку, представлений різними 

комп’ютерними мережами (electro-

nic communication networks або 

ECNs), які надають можливість більш 

швидкого та дешевого доступу до 

ринку. Найбільш відомі ECN: Inte-

gral, Currenex, CitiFX Pro, Hotspot 

FX, FastMatch. Найбільш відомі ATS 

фондового ринку: Instinet, SOES, 

Island, SelectNet, Terra Nova. 

Аналіз хвиль Елліотта (англ. 

Elliott Wave Analysis) − метод тех-

нічного аналізу фінансових ринків, 

заснований на Хвильовий теорії 

Елліотта. Ціноутворення на ринку 

розвивається за законами, вперше 

виявленими і описаними Р.Н. Еллі-

оттом в першій половині минулого 

століття. Згідно з його відкриттям, 

поведінка натовпу підкоряються пев- 

ним характерним законам. Хвильова 

теорія Елліотта описує поведінкові 

моделі, які мають властивість по-

вторюватися, а тому в великій мірі 

прогнозовані. 

Аналітичний прогноз (англ. Fo-

recast) − оцінка майбутньої тенден-

ції за допомогою дослідження та 

аналізу доступної інформації. Про-

гнозування (forecasting) являє со-

бою перспективну фінансову інфо-

рмацію, підготовлену на основі на-

явних знань, фактів, теорій і су-

джень − припущень щодо майбут-

ніх подій, які, найвірогідніше пови-

нні відбутися. 

Анонімна торгівля − цей термін 

використовується для опису транзак-

цій компаніями, які з яких-небудь 

причин воліють тримати свою тор-

гівлю на ринку Форекс в секреті. У 

таких випадках анонімність гравця 

іноді дозволяє уникати небажаних 

реакцій ринку. 

Антимартінгейл (англ. antimar-

tingale) − стратегія торгівлі, протиле-

жна стратегії мартингейл, де ставка 

підвищується при зменшенні капі-

талу або в період програшів. У стра-

тегіях антимартінгейл ставка підви-

щується під час смуги виграшів і в 

разі збільшення капіталу. Даний ме-

тод торгівлі підходить тим, хто не 

хоче  використовувати  в  торгах  на 

Форекс стратегію мартінгейл або 

трейдерам,  які  встигли  розчарува- 
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тися в її застосуванні. Відмінність 

антимартінгейлу від мартінгейлу по-

лягає в наступному: перший фіксує 

ризик, а другий − його збільшує. 

Арбітраж (англ. Arbitrage) – 1) ку-

півля або продаж фінансового ін-

струменту та одночасне відкриття 

протилежної позиції на зв’язаному 

ринку, щоб отримати прибуток за 

рахунок невеликої розбіжності цін 

між ринками; 2) отримання прибу-

тку на ціновий різниці ідентичних 

фінансових інстументів, на різних 

ринках або у різних брокерів. Вико-

ристання арбітражних стратегій за-

боронено або обмежено у більшості 

брокерів ринку FOREX. З деякими 

застереженнями арбітраж допуска-

ється при торгівлі на біржах та у ве-

ликих банках. 

Арбітражна угода (англ. Arbit-

rage deal) − це фінансова операція, 

що полягає в одержанні прибутку з 

різниці у цінах на певний товар на 

різних  ринках. Тобто товар купує- 

ться на одному ринку, а продається 

на іншому ринку. На різниці цін на 

куплений товар на різних ринках 

формується прибуток. Проведення 

арбітражних операцій веде до того, 

що ціни на один і той самий товар 

на  різних  ринках  будуть  наближа-

тися в міру збільшення інтенсивно-

сті  арбітражної  торгівлі.  Це  пояс- 

нюється тим, що купуючи товар на 

тому ринку, де він коштує менше, 

трейдер тим самим збільшує ціну 

на нього на тому ринку, а продаючи 

куплений раніше товар на іншому 

ринку, де він коштує дорожче, він 

автоматично зменшує ціну на той 

товар. 

Арун (англ. Aroon) − це техніч-

ний індикатор, який використову-

ється для визначення нового тренда 

ринкових інструментів (валютної 

пари, індексу і т. д.) і його сили. Для 

розрахунку індикатора необхідний 

один параметр − кількість часових 

періодів. При побудові індикатора 

рахується кількість періодів з мо-

менту появи мінімального і макси-

мального значення в межах часового 

діапазону. Індикатор Aroon представ-

ляється двома лініями: лінією Aroon 

Up (Арун Ап), яка показує скільки 

періодів минуло після останнього 

денного максимуму; лінією Aroon 

Down  (Арун  Даун),  яка  показує, 

скільки періодів минуло після ос-

таннього денного мінімуму. Aroon 

up і Aroon down коливаються між 0 

і +100. Коли індикатор Aroon Down 

знаходиться вище рівня 70, а індиа-

тор Aroon Up нижче 30, то тренд на 

ринку спадний. Рівні 70 і 30 є рівня- 

ми консолідації. Коли ж індикатор 

Aroon Up  вище  рівня  70,  а  індика 
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тора Aroon Down нижче 30, то на 

ринку сильний зростаючий тренд. 

Якщо індикатори Aroon Up і Down 

рухаються уздовж осьової лінії на 

рівні 50 пунктів, то ринок вступає в 

період консолідації. Значення вище 

75 вказують на сильний тренд в 

тому ж напрямку. Змінюючи дов-

жину періоду, індикатор Aroon мо-

же показувати довгострокові і ко-

роткострокові тендерції. За замов-

чуванням цей показник становить 

25 Aroon періодів, але можуть бути 

і більш короткі проміжки. 

Асоціація фінансових ринків  

(англ. The  Financial  Markets  Asso- 

ciation, скор. АСI) − це міжнародне  

співтовариство дилерів фінансово- 

го ринку Форекс, яке складається з 

національних Форекс клубів та їх-

ніх іноземних філій. АСI була за-

снована у Франції в 1955 р. після 

прийнятої угоди між дилерами в 

Лондоні і Парижі. 

Афінне перетворення (англ. Af-

finity) − це перетворення графіка 

руху ціни трендового каналу, при 

якому осі координат ціна / час пове-

ртаються на певний кут нахилу ка-

налу тренда. Аффінні проекції біль-

шість рухів цін можуть зробити 

більш передбачуваними і явними, а 

також дозволяють виявити фігури 

технічного аналізу, невидимі до мо-

менту перетворення. 

 

Б 
 

Багатовимірний сингулярних 

спектральний аналіз (англ. Multi-

Channel Singular Spectrum Analysis, 

сокр. БССА / MSSA) − це сукупність 

математичних методів для аналізу ча-

сових рядів. Поведінка складової змін-

ної (біржових індексів зокрема) ро-

зглядається як результат складання 

групової трендової, шумової і декі-

лькох хвильових складових. БССА 

використовується для визначення 

найбільш ймовірної поведінки ціни 

в майбутньому. Програмний пакет і 

метод, який використовує БССА, 

називають “гусеницею”. Таку назву 

він отримав через хвилеподібний 

рух цін за графіком. Ще один попу-

лярний метод прогнозування − ССА 

(сингулярний спектральний аналіз), 

який є окремим випадком БССА, 

коли розглядається тільки один по-

казник, наприклад, ринковий шум.  

Багаторівнева структура про-

грами − можливість адаптувати то- 

рговий термінал під рівень досвіду 

трейдера. Трейдер-початківець мо- 
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