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Преамбула

Починаючи від фінансової кризи 2008 року серед інвесторів спостерігається 
пожвавлення інтересу до економічної та фінансової історій. Деякі інвестори
практики давно зрозуміли користь уроків фінансового минулого. Наприклад, 
Рассел Нап’є у книзі «Анатомія ведмедя» («The Anatomy of the Bear»), а та
кож Ендрю Смітерс і Стівен Райт у книзі «Оцінка Воллстрит» («Valuing Wall 
Street») використовують фінансову історію для інформування про їхню інвес
тиційну стратегію та її координування. Багато інших важливих публікацій 
є результатом сумлінної роботи практиків, які бажають глибше зрозуміти, 
чому фінансові ринки розвивались за тими векторами, які були популярними 
останні декілька сотень років. Серед таких прикладів — «Еволюція грошей» 
(«The Ascent of Money») Ніла Ферґюсона, «Витоки вартості» («The Origins of 
Value») Вільяма Ґецманна та Ґерта Рувенгорста, «Рятуючи капіталізм від ка
піталістів» («Saving Capitalism from the Capitalists») Рагхурама Раджана та Лу
їджі Зінгалеса, а також «Гроші змінюють усе» («Money Changes Everything») 
Вільяма Ґецманна.

У липні 2015 року у бізнесшколі Джаджа Кембриджського університе
ту ми провели семінар для обговорення історії фінансів, на якому зібралися 
провідні науковці світу в галузі історії фінансових ринків, а також серед учас
ників були 30 старших інвестиційних аналітиків. Пропонована монографія, 
що вийшла у світ за підтримки Ньютонського центру ендаументів Кемб
риджської бізнесшколи Джаджа, містить розділи, які були уперше пред
ставленими на цьому семінарі та доповнена декількома іншими важливими 
дослідженнями. 

Монографія пропонує матеріали досліджень 22х провідних істориків 
фінансів, об’єднаних у чотири основні частини. У першій частині розглянуто 
сучасний стан наукових досліджень щодо ризиків та дохідності таких тра
диційних активів, як акції, облігації та валюти, а також таких альтернативних 
активів, як нерухомість, колекційні предмети розкоші, дорогоцінні метали 
та каміння. Практики можуть скористатися дослідженнями істориків фі
нансів для накопичення та створення подібних історичних баз даних. Чим 
достовірніша кількісна інформація про довгострокову дохідність, якою во
лодіють інвестори, тим більш поінформованими та краще підготовленими 
будуть їхні інвестиційні рішення.

Друга частина присвячена історичному розвитку фондових ринків. 
Містить розділи щодо зростання та розвитку Лондонської фондової бір
жі, найважливішого світового ринку до 1913 року; еволюцію торгів на 
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НьюЙоркській фондовій біржі на початку ХХ століття; про розвиток ринків 
первинних публічних пропозицій в усьому світі протягом останніх ста років.

«Фінансові бульбашки» зазвичай згадуються в тому ж ключі, що й фон
дові ринки. Тож у третій частині йдеться про те, чого ми можемо навчитися, 
вивчаючи попередні «бульбашки» фондових ринків. І на фондовому ринку, і 
на ринку нерухомості «бульбашки» дуже часто супроводжуються настанням 
фінансових криз, а у відповідь їм — політичними рішеннями, які використову
ються для попередження прецеденту. Історія надає науковцям багато дже
рел, із яких можна зробити висновки для практиків.

У четвертій частині дізнаєтеся про роль інновацій для фінансових рин
ків та здивуєтеся тому, наскільки давно такі інновації з’явилися вперше. Ми 
вважаємо структуровані фінанси винаходом останніх днів. Проте такі цінні 
папери в найпростішій формі уперше були випущені близько двох століть 
тому. Перші інститути спільного інвестування, такі як взаємні фонди, з’яви
лися приблизно в той самий час. А фінансові ринки ХХ століття засвідчили 
імплементацію двох основних інновацій: венчурний капітал та інституціона
лізацію інвестиційної діяльності.

Заключна частина колективної монографії присвячена перспективному 
прогнозу та підказує читачеві, якими будуть вектори науководослідницької 
діяльності з історії фінансів у майбутньому, під час загострення Глобальної 
фінансової кризи.

Дослідницький фонд CFA Institute Research Foundation записав цикл ін
формаційних інтерв’ю з деякими авторами публікацій цієї книги. Заохочуємо 
читачів ознайомитися з відеозаписами.

Висловлюємо щирі слова подяки Волтеру (Бад) Гаслетту, CFA, виконав
чому директору, та Лоуренсу Б. Сіґелу, директору з наукової роботи CFA 
Institute Research Foundation, а також Барбарі Петтіт, CFA, головній редак
торці видання «Журналу фінансових аналітиків» («Financial Analysts Journal») 
за заохочування нас до продовження цього проєкту та значну підтримку й 
координацію роботи. Ми вдячні за підтримку семінару із фінансової історії, 
який відбувся у липні 2015 року і став відправною точкою для цієї моно
графії, генеральному спонсору — CFA Institute Research Foundation, а також 
нашим партнерам: бізнесшколі Джаджа у Кембриджі, «Карн Макро едвай
зерз» (Carn Macro Advisors), CFA Society Великої Британії, Дослідницькому ін
ституту Кредит Свісс (Credit Suisse Research Institute), «Фіделіти інтер нешнл» 
(«Fidelity International»), «Дж. П. Морґан ессет менеджмент» («J. P. Morgan 
Asset Management»), «Ньютон інвестмент менеджмент» («Newton Investment 
Management») та Інвестиційному офісу «Сендеір» (Sandaire Investment Office).

Крім того, ми вдячні професору Йосту Джонкеру (Утрехтський уні
верситет), дру Данкану Нідгему (Кембриджський університет) та Рашиду 



Преамбула

Салейддіну (докторанту Кембриджського університету) за те, що вони взяли 
участь у дискусії, а також професору Гаролду Джеймсу (Принстонський уні
верситет) та Чарлі Еллісу за їхні блискучі доповіді під час семінару. Особли
во вдячні Сарі Картер, виконавчій директорці Ньютонського центру управ
ління активами ендаументів, за організацію семінару, а також Еллен Квіґлі 
(докторантці Кембриджського університету) за редагування рукопису.

Ми щиро бажаємо, щоб ця книга стала в пригоді та була корисною про
фесійним інвесторам, зокрема CFA чартерголдерам та студентам, а також 
цікавою з погляду розкриття базових знань з історії фінансових ринків. Ми 
сподіваємось, що наша монографія допоможе читачам приймати більш під
готовлені та проінформовані інвестиційні рішення в майбутньому.

Девід Чемберс та Елрой Дімсон,
Бізнес-школа Джаджа
Кембриджського університету,
листопад 2016 року
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Вступ

Стефен Дж. Браун,
виконавчий директор «Журналу фінансових аналітиків»,
викладач фінансів Бізнес-школи Монаша, 
почесний професор Бізнес-школи Леонарда Н. Стерна Нью-Йоркського університету 

Тридцять три роки тому я розпочав свою викладацьку діяльність в Єльсько
му університеті. Тоді Бертон Малкіел, декан Єльської школи менеджменту, 
пояснив мені, що їхні студентимагістри є грамотними та вправно володіють 
риторикою, адже засвоїли курси з літератури та історії. Єдина порада, яку 
він мені тоді озвучив, — максимально наповнювати свої лекції історичними 
й літературними алюзіями. Як з’ясувалося, іноді ці деталі та відсилання були 
дещо незрозумілими авдиторії. Проте серед студентів трапився один, який 
висловив подяку за мою роботу з першоджерелами. Наступного року він 
став моїм асистентом на лекціях, згодом я переконав його вступити до аспі
рантури. Цим студентом був Вільям Ґецманн.

Роками я витрачав багато часу на розроблення методології з історич
ними перспективами при викладанні вступного курсу до фінансів, глибоко 
переконаний у тому, що єдиний шлях до повноцінного розуміння сучасних 
фінансових угод лежить через розуміння проблем, відповіді на які пропону
ють ці контракти. У книзі «Гроші змінюють усе: як фінанси породжують циві
лізацію» («Money Changes Everything: How Finance Made Civilization Possible») 
Вільям Ґецманн відмовляється від фокусування на центральних ньюйорк
ських панорамах ефемерної Воллстрит, розглядаючи фінансові інновації 
насправді широко — як важливу рушійну силу розвитку людської цивілізації.

У липні 2015 року редактори цієї книги др Девід Чемберс і професор 
Елрой Дімсон організували з’їзд багатьох провідних науковців зі всієї плане
ти і лідерів думок в інвестиційній галузі, які справді зацікавлені в досліджен
ні історії фінансів. Вони разом із фінансовими істориками розглянули низку 
матеріалів та дійшли висновку про обов’язкову вимогу для інвестиційних 
практиків володіти знаннями про історію фінансів. Запропонована моногра
фія продовжує розпочату розмову й доводить, що історія фінансів має над
звичайно важливе практичне значення.

Перший розділ цієї монографії присвячено вивченню проблематики спів
відношення ризику та дохідності на основі масштабного аналізу історичної 
дохідності акцій, облігацій та інших активів. Елрой Дімсон, Пол Марш та 
Майк Стонтон досліджують довгострокову дохідність акцій, облігацій і обмін
них курсів, скоригованих з урахуванням інфляції, для 23х країн за 116 років, 
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Вступ

починаючи від 1900 року. Вчені вважають, що багаторічна історія вивчення 
дохідності активів забезпечує вичерпний діапазон історичних ринкових умов, 
необхідних для повноцінного розуміння фахівцямипрактиками можливого 
діапазону інвестиційних результатів. За цей період ринки зазнали суттєвих 
змін: якщо спершу ринок Великої Британії був найбільшим, то на початку ХХ 
століття ринок Сполучених Штатів Америки перевершив його. Також за цей 
час відбулися суттєві зміщення (трансформації) за кожним із ринків на галу
зевому та промисловому рівнях. Незважаючи на невдачі, за 116 років акції 
за дохідністю обігнали інструменти з фіксованою дохідністю (облігації) в усіх 
досліджуваних країнах; загалом у світі річна дохідність акцій перевищила на 
4,2 % дохідність короткострокових державних облігацій, і на 3,2 % — довго
строкових облігацій.

Aнттi Iльманен наголошує, що ці показники розкривають щонайкраще 
прогноз за майбутньою дохідністю акцій за умови сталої очікуваної реальної 
дохідності. Науковець до того ж документує важливі зміни в академічно
му та практичному мисленні, якими визнають, що очікувана дохідність не є 
постійною, а змінюється з інтервалами в часі. І всетаки експерт доводить, 
що використання цієї мінливості у часі для отримання прибутків є складною 
задачею. Ян Аннаерт, Франс Б’юеленс та Анджело Ріва вивчають практичні 
проблеми при аналізі історичних даних, а також способи їхнього вирішення. 

Перша частина завершується оглядом інших фінансових ринків. Олів’є 
Аккомінотті розглядає історію фондових ринків та валютних спекуляцій від 
середньовіччя й до сьогодення. Він доводить, що історія високої дохідно
сті торгових операцій часто супроводжується значними збитками, отже, 
спекулятивний дохід компенсує ризики. Крістоф Спеньєрс вивчає історію 
доходів за довгостроковими активами та нерухомістю, що часто є найваж
ливішою складовою інвестиційного портфеля. І від початку ХХ століття, за 
його висновками, довгострокові активи відзначалися скромною дохідністю 
від приросту капіталу, показуючи при цьому істотну волатильність цін, що 
компенсувалося орендним доходом від нерухомості. Колекційні предмети 
розкоші мали вищу дохідність, але й трансакційні витрати також були ви
сокими. Відсутність поточної дохідності від володіння золотом, сріблом і 
дорогоцінним камінням пояснює, чому саме такі довгострокові інвестиції є 
несуттєвими, хоча ці активи можуть бути й корисними для диверсифікації.

Друга частина монографії досліджує історичну еволюцію торгівлі фі
нансовими активами. Хоча технологія біржових торгових операцій зазнала 
значних трансформацій від часу зародження світових фінансових ринків 
1871 року, серйозні конфлікти між банкірами та компаніями з управління 
інвестиціями, з одного боку, та торговцями акцій, з іншого, тривають. У пуб
лікації Ларрі Ніла з цього приводу можна знайти прикладілюстрацію про 
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зростання та розвиток Лондонської фондової біржі. Л. Ніл говорить, що су
часна тенденція корпоративного управління фондовими біржами, де банки 
володіють більшою часткою власності, відображає конфлікти між власни
ками та операторами на час заснування біржі 1801 року. Керолайн Фолін, 
своєю чергою, окреслює еволюцію торгових операцій на цих ринках — від 
незначних аукціонів на вимогу до ринків безперервної торгівлі, які вико
ристовують новітні технології, — і визнає, що не істотно покращило інфор
маційну та економічну ефективність. 

Ця історія дозволяє нам краще зрозуміти конфлікти, які виникають у 
торгових структурах та інформаційних потоках і їхній вплив на якість ринку. 
Особливо непокоїть нерівномірний розподіл інформації та відповідно вплив 
на поширення паніки і кризи ліквідності. Карстен Бургоп та Девід Чемберс 
стверджують, що це питання також є особливо проблемним на ринку пер
винної публічної пропозиції. Ринки первинних публічних розміщень існува
ли стільки ж часу, скільки функціонували самі фондові ринки, і, як засвідчує 
історія, для цих ринків характерним є циклічний розвиток. Тим не менше, 
вочевидь, занижена ціна первинних публічних розміщень під час випуску ак
цій та погана довгострокова дохідність після розміщення можуть вказувати 
на деякі ознаки того, яким шляхом розвивалися ринки капіталу упродовж 
ХХ століття.

Третя частина монографії розкриває гіпотезу про те, що фінансові ринки 
за своєю суттю є схильними до «ірраціонального розбалансування» та «буль
башок». Вільям Ґецманн пояснює, що фінансові «бульбашки» — явище, що 
трапляється насправді надзвичайно рідко. Саме через їхню непоширеність 
варто бути надзвичайно обережними, будуючи закономірності на основі іс
торичного досвіду. 

Ретельне дослідження даних фондового ринку ще у 1900х роках дово
дить, що навіть нечасті ринкові інциденти призводять до суттєвого зростан
ня ринкових цін, але й не кожен бум завершується тотальним колапсом 
ринку. Крім того, важливо також знати про «бульбашки», які не лопають, 
адже недостатнє інформування може привести до низьких інвестиційних 
результатів. Юджин Вайт погоджується з таким висновком. Хоча «бульбаш
ки» й трапляються рідко, історія доводить, що їх ініціюють засадничі зміни 
чи інфляція, які можуть ірраціонально зірвати ринки. Тим не менше, відмова 
від роботи з активами, ціни на які зростають дуже швидко, може призвести 
до втрати можливостей. Тим не менше, навіть якщо роль ірраціонального 
розбалансування є зрозумілою, усе ж важко визначити напевно, наскільки 
можуть зрости ціни на активи або коли вони можуть обвалитися. Ця неви
значеність має важливі наслідки для управління інвестиціями. Експерт та
кож зауважує, що центральні банки не мають активно втручатися, оскільки 
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момент інтервенції визначити важко, і, крім того, будьяка інтервенція може 
підірвати мету стабільності та повну зайнятість. Цю думку підтримує Чарлз 
Ґудгарт, який відзначає, що хоча економічна історія останніх трьох століть 
продемонструвала чимало прикладів фінансових криз і банківських невдач, 
їхні впливи на вартість активів і реальну економіку були досить різноманітни
ми. Багато що залежить від того, як влада реагує на подібне. Експерт ствер
джує, що хоча з історії ми й розуміємо чинники, які призводять до кризи й 
посилюють її, будьякі спроби знизити частотність таких криз та попередити 
небезпечне поглиблення негативних наслідків у подальшому зазнали пораз
ки. За його версією, економіка без фінансових криз, врешті, є «химерною».

У четвертій та п’ятій частинах книги пропонуємо ознайомитися з істо
рією фінансових інновацій. Інструменти структурованого фінансування часто 
сприймають як відносно сучасну реалію, яка тісно асоціюється з надлишко
вістю, що передувала нещодавній фінансовій кризі. За Ґертом Рувенгорстом, 
ідея банкірів виводити на ринок цінні папери, які являли собою реструкту
ровані набори вимог на інші фінансові інструменти, була популярною новин
кою в Нідерландах ХVІІІ століття. Перші інститути спільного інвестування 
виникли ще за часів тонтин, які з’явилися в той період, саме коли видава
ли кредити під плантації, що слугували забезпеченням позик на житло у 
ВестІндії, і це було схоже на гру в лотерею. Важливо розуміти, що тоді ін
вестори мали обмежений набір активів і структуровані фінансові продукти 
були чи не найкращим інструментом в інвестиційному портфелі.

Том Ніколас досліджує історію високотехнологічного інвестиційного 
фінансування у Сполучених Штатах Америки, яка є пов’язаною із розвит
ком венчурного фінансування. Дослідник відзначає, що для Сполучених 
Штатів Америки характерний сприятливий зв’язок між фінансами та ін
новаціями, і наводить приклад історії Американської корпорації розвитку 
(АКР, American Development Corporation) як першопрохідця. Стратегія АКР 
щодо відстеження численних інвестицій та управління найприбутковіши
ми з них, в очікуванні ліквідності є спокусою та об’єктом конкуренції для 
багатьох венчурних інвесторів і сьогодні, хоча організаційна модель щодо 
управління такими активами вже сформована й діє. Джанетт Руттерфорд 
і Леслі Ганна засвідчують зростання інституційних інвесторів протягом 
ХХ століття до точки ринкового домінування на ринку в 1990ті роки й 
у Сполучених Штатах Америки, і в Сполученому Королівстві Великої Бри
танії та Північної Ірландії. Спочатку галузь страхування вважали запору
кою такого зростання, а пізніше, після Другої світової війни, пенсійні фонди 
стали просувати розвиток інституційних інвесторів завдяки активній дер
жавній підтримці. Інститути спільного інвестування також стрімко зросли 
відразу після Другої світової війни.



Історія фінансових ринків: від класиків — сучасникам

На завершення монографії Баррі Айхенґрін наводить своє припущення 
про те, що межа досліджень в історії фінансів буде визначатись сучасними 
викликами, зумовленими фінансовою кризою 2009‒2009 років. Науковець 
вказує на деякі з джерел, в яких пропонується переосмислити історичні дані, 
керуючись тим, як ми наразі розуміємо роль банків та системного ризику. До
слідження за цим напрямком стали можливими завдяки низькій витратності 
та доступності історичних даних. Існує ризик, що доступ до таких даних, 
може призвести до хибного трактування поставлених питань. І наостанок 
експерт запевняє, що ретроспектива не може дозволити нам спрогнозувати 
майбутнє, проте дозволяє нам зрозуміти ширший історичний контекст та 
нашу спроможність цінувати унікальність теперішніх обставин. Таке важли
ве спостереження допомагає з’ясувати, чому вивчення фінансової історії має 
таке суттєве практичне значення за сучасних економічних обставин.
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Частина 1. Ризик та дохідність 
у довгостроковій 
перспективі
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Елрой Дімсон,
голова Центру управління активами цільових фондів Кембриджської бізнес-школи Джаджа,  
почесний професор фінансів Лондонської бізнес-школи,  
радник Правління індексно-рейтингової компанії «FTSE International».

Пол Марш,
почесний професор фінансів Лондонської бізнес-школи.

Майк Стонтон,
директор Лондонської бази даних цін на акції (LSPD),  
дослідник Лондонської бізнес-школи.

У цьому розділі узагальнено глобальні історичні дані про довгострокову 
дохідність акцій, облігацій та обмінні курси, скориговані з урахуван-
ням інфляції, упродовж 116-ти років, починаючи від 1900 року. Подано 
оновлену та розширену версію довідки, що опублікована в нашій книзі 
2002 року під назвою «Тріумф оптимістів» («Triumph of the Optimists»). 
З огляду на волатильність дохідності, довгострокові історичні дані 
відіграють важливе значення для розуміння дохідності за цінними па-
перами, а великі вибірки даних рекомендовано вивчати і для зменшення 
похибок вимірювання, і для дослідження максимально широкого діапа-
зону історичних ринкових умов.

База даних Дімсона-Maрша-Стонтона (ДМС)
Нашу базу даних щорічної дохідності [DMS, 2016c] було розширено. До вибір-
ки увійшли 23 країни від початку 1900 року до початку 2016 року. База даних 
охоплює інформацію про річну дохідність акцій та облігацій, а також — дані 
про інфляцію та курси обміну валют. На сьогодні база даних включає два пів-
нічноамериканські ринки (США та Канада), десять ринків єврозони (Австрія, 
Бельгія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, Нідерланди, Порту-
галія та Іспанія), шість європейських ринків поза Єврозоною (Данія, Норвегія, 
Росія, Швеція, Швейцарія, Сполучене Королівство Великої Британії), чотири 
ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону (Австралія, Китай, Японія та Нова 
Зеландія), і один африканський ринок (Південна Африка). Станом на початок 
2016 року ці країни становлять 92 % активів для глобального інвестора, виходя-
чи з ринкової капіталізації активів, що котируються на фондових біржах. У на-
шій базі даних також є три глобальні індекси (весь світ; весь світ, крім США; 
Європа) виражені в спільній валюті (доларах США). Індекси акцій зважено за 
ринковою капіталізацією, а індекси облігацій зважено за показником ВВП.
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Загальна методологія
База даних ДМС містить найкращі вибірки дохідності від зростання капіталу 
та поточної дохідності, які були доступні авторам для кожної країни, вона знач-
ною мірою ґрунтується на попередніх дослідженнях та сучасних джерелах. За 
можливості дані добирають із рецензованих наукових праць або високо оціне-
них фахових досліджень, які занесені до бази даних [DMS (2002, 2007, 2016b)]. 
Багато із досліджень також перераховані у праці Яна Аннаерта, Франса Б’юе-
ленса та Анджело Ріви [Annaert J., Buelens F., Riva A., 2016]. Ми оновлюємо 
ці дослідження, пов’язуючи дані про дохідність із наявними найкращими і 
найбільш вичерпними показниками дохідності. Щоб охопити весь період від 
1900 року, ми зв’язуємо численні індекси доходності із наявних альтернатив. 
Найпоказовіший індекс обирається за кожним із періодів, а коли з’являється 
кращий показник, то в розрахунках беруть поточний найкращий, який був зге-
нерований та став заміною попереднього. Інші чинники мають однакову вагу, 
також було обрано індекси власного капіталу, що дозволяють найбільш масш-
табне покриття ринку. Показники ДМС охоплюють сукупні доходи, включаючи 
реінвестований дохід (дивіденди на акції; купони на облігації).

Створення бази даних ДМС значною мірою було дослідницьким процесом 
з пошуку та відновлення даних. Більшість вибірок вже існували, але деякі були 
давно забуті, досі неопубліковані або згенеровані на основі сучасних дослі-
джень. У решті випадків ми мали оцінити сукупну дохідність, пов’язуючи диві-
денди з теперішніми індексами приросту капіталу. У деяких країнах були пері-
оди, коли не існувало адекватних серій індексів. Тоді індекси розраховувалися 
на основі архівних даних про цінні папери. Детальний опис джерел за кожною 
з країн разом із покликами на численних дослідників, яким ми завдячуємо ін-
формацією і на чиї дослідження ми спиралися, подано в «Ґлобал Інвестмент 
Ретернс Соурсбук» (Global Investment Returns Sourcebook) [DMS, 2016b].

1900 року було започатковано формування мультинаціональної бази даних 
ДМС зі спільною датою ініціювання проведення міжнародних порівнянь. На-
явність даних та їхня якість визначили вибір дати початку і для практичних 
цілей, 1900 рік був визнаний найоптимальнішою датою ініціювання бази між-
народних порівнюваних даних із широким покриттям [див. DMS, 2007].

Кожна із 23-х країн у певний період змушена була закрити ринок, це пере-
важно відбувалося у воєнний час. Проте у всіх, окрім двох випадків, можна не 
зважати на цей недолік та побудувати історичну криву дохідності інвестицій, 
яка охоплює інтервал закритого ринку. Тому для 21-ї країни ми маємо повну 
116-річну історію дохідності інвестицій. Для Росії і Китаю закриття ринку су-
проводжувалося примусовим відчуженням, тому ми можемо вийти на ринкову 
дохідність тільки в перед- і в посткомуністичні періоди. Ці доходи включають-
ся до світових і регіональних індексів, показуючи сукупні збитки і російських, 
і китайських акцій та облігацій на початку комуністичної доби. Коротка історія 
за кожним із ринків додається до бази даних ДМС [DMS, 2016a].
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Минуле та сучасне
На рис.	1.1 показано відносні масштаби світових ринків капіталу на 1 січня 
1900 року (секція A) та відповідні зміни станом на 2016 рік (секція Б). Секція 
Б ґрунтується на частці ринкової капіталізації, яка торгується на біржах, серед 
компонентів індексу FTSE All-World Index, тобто вона вказує на множину ак-
тивів, в які можуть легко інвестувати глобальні інвестори. Зауважте, ринки, що 
розвиваються, особливо Китай, мали б більшу вагу, якщо оцінювання здійсню-
валося б за повною ринковою капіталізацією та якщо були б відкинуті обме-
ження й квоти для іноземних інвесторів [див. DMS, 2014].

Секція А на рис. 1.1 відображає розподіл країн на початку ініціювання бази 
даних ДМС. Тоді фондовий ринок Великої Британії був найбільшим у світі, 
що відповідало чверті світової капіталізації, а решту лідерів на цьому ж ринку 
представляли Сполучені Штати Америки, Німеччина та Франція, де на кожну 
країну припадає близько 12‒15 % глобального пулу цінних паперів. Ринки Ро-
сії та Австрії мають кожен по 5‒6 %. І далі в рейтингу представлено ще двох 
гравців серед країн Бенілюксу (Бельгію та Нідерланди) і дві тодішні британські 
колонії (Австралію та Південну Африку), за якими йдуть 12 менших ринків. 
Загалом база даних ДМС охоплює 98,3 % капіталізації глобального ринку акцій 
на початку 1900 року.

Ще на початку ХХ століття США обігнали Велику Британію, щоб стати 
світовим лідером фондового ринку (хоча від початку 1988 року і до початку 
1990 року Японія недовго була найкрупнішим учасником ринку, маючи майже 
45 % світового індексу на початку 1989 року порівняно з 29 % у Сполучених 
Штатах Америки). Змінні показники дохідності окремих країн, які детально 
відображені в базі даних ДМС [DMS, 2013], порушують два важливих питання. 
Перше — зміщення у бік ринків, що вижили. Тоді як інвесторам окремих кра-
їн пощастило, інші зазнали фінансової поразки. Включення Китаю та Росії до 
нашої бази даних — двох найпотужніших ринків, які не змогли вижити — сто-
сується саме чинника виживання. Китай був невеликим ринком у 1900 році і в 
наступні десятиліття, але Росія становила близько 6 % глобальних ринків акцій 
ще 1900 року. Аналогічно Австро-Угорщина мала 5 % у світового індексу 1900 
року, і хоча цілковитої поразки може й не трапилося, то був найгірший ринок 
акцій і другий найгірший ринок облігацій серед 21-ї країни з безперервною ін-
вестиційною історією. Включення Австрії, Китаю та Росії різко знижує потен-
ційний вплив зміщення розподілу доходності на глобальних ринках внаслідок 
ігнорування ринків, які припинили існування, та ринків у стані глибокої кризи.

Секція Б на рис. 1.1 показує, що сьогодні ринок США домінує над його 
найближчими суперниками, складаючи більше половини глобального фондо-
вого ринку. Наступними є Японія та Сполучене Королівство Великої Британії, 
де на кожного припадає частка обсягом 7‒9 % глобальних ринків. На глобаль-
ному ринку капіталу Швейцарія, Франція та Німеччина мають приблизно 3 % 
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Рис. 1.1.  Відносні розміри світових фондових ринків, 1 січня 1900 vs  
1 січня 2016 року

А. 1 січня 1900 

   Німеччина (13 %)
        Франція (11,5 %)
    
          США (15 %)      Росія (6,1 %)

            Австрія (5,2 %)

             Бельгія (3,5 %)

           Австралія (3,5 %)
         Південна Африка (3,3 %)
Велика Британія (25 %)            Нідерланди (2,5 %)
         Італія (2,1 %)
         Менші ринки (7,7 %)
      Не враховані (1,7 %)

Б. 1 cічня 2016

            Японія (8,6 %)

        США (52,4 %)             Велика Британія (7,1 %)

           Швейцарія (3,2 %)

              Франція (3,1 %)

               Німеччина (3,1 %)
              Канада (2,5 %)
            Австралія (2,4 %)
         Китай (2,3 %)

                Менші ринки (7,0 %)

       Не враховані (8,3 %)

Джерела: DMS (2002, 2016b); FTSE Russell (2015).
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кожна, а Канада, Австралія й Китай на сьогодні утримують по 2 % кожна. За 
цими ринками слідують 14 менших ринків. Сектор діаграми з позначкою «інші» 
представляють країни, які було виключено, оскільки наявні дані не дозволяють 
схарактеризувати безперервно весь період від 1900 до 2016 років або навпаки 
від 2016 до 1900 років. Перші — це невеликі ринки, які не змогли розвинутися 
(«безперспективні ринки»); останні — це здебільшого ринки, що зародилися 
після 1900 року («ринки, що розвиваються»).

Як з’ясувалося, критичнішим є питання щодо зміщення у бік успішних 
ринків, аніж у бік ринків, що вижили. Найкраще документальну базу щодо рин-
ків капіталу підготовлено у Сполучених Штатах Америки, і відомості про дов-
гострокову дохідність активів, які використані для складання бази даних ДМС, 
також переважно американські, насамперед від компанії «Ібботсон асошіейтез» 
(див., наприклад, [Ibbotson Associates, 1999]). Екстраполяція даних надзвичай-
но успішного ринку без урахування того, що економічні й фінансові показники 
країни були винятком, призводить до зміщення у бік кращих ринків. Цей факт 
компенсується використанням даних великої вибірки країн. 

Велика трансформація1

У 1900 році, початковій даті нашої глобальної бази даних про дохідність ак-
тивів, практично ніхто не мав особистого автомобіля, не знав про телефонний 
зв’язок і не здогадувався, як вмикати світло, не слухав музичних записів та не 
дивився кінострічок; про літаки хіба що можна було мріяти, про радіо узагалі 
не чули і не знали, що таке є телевізор, не користувалися комп’ютерами, елек-
тронною поштою й смартфонами. Тоді ще не відомо було про рентгенівське 
випромінювання, МРТ, ДНК-тести чи трансплантати й ніхто не приймав анти-
біотиків; і в результаті багато хто помер молодим.

Людство насолоджувалося хвилею трансформаційних інновацій, що почина-
ються від Промислової революції та тривають до «Золотої доби винаходів» кінця 
ХІХ століття й до інформаційної революції сьогодні. Ці перетворення призвели 
до зародження цілком нових галузей промисловості: електрика та виробництво 
електроенергії, автомобілі, аерокосмічна галузь, авіакомпанії, телекомунікації, 
нафта й газ, фармацевтика й біотехнології, комп’ютери, інформаційні техноло-
гії, а також засоби масової інформації та розваги. Тим часом виробники кінних 
карет і вагонів, транспортних засобів для водних комунікацій каналами, парові 
локомотиви, свічки й сірники пішли на спад. Відбулися глибинні зміни в тому, що 
виробляється, як виробляють, і в тому, як люди живуть і працюють.

Ці трансформації можна відстежити у зміні галузевої структури фірм, чиї 
акції котируються на світових фондових ринках. Рис.	1.2 демонструє галузевий 
розподіл компаній, чиї акції котируються на біржах Сполучених Штатів Аме-
рики і Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Верхні 
1 Джерело матеріалу цього розділу: [Dimson, E., Marsh P., Staunton M., 2015].
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Рис. 1.2. Вага галузей у СШA та Великій Британії, 1900 vs 2015

     A. 1900 США    Б. 1900 Велика Британія

        В. 2015 США      Г. 2015 Велика Британія

Примітки: дані за 1900 рік включили дані про топ 100 компаній Великої Британії та відповідні 
дані щодо ринку США загалом.        
Джерела: [DMS (2002), (2015)]; [FTSE, Russell, 2015]

дві кругові діаграми показують стан на початку 1900 року, тоді як нижні дві 
ілюструють ситуацію від початку 2015 року. Компанії залізничної галузі пере-
важали на фондових ринках від початку ХХ століття, дорівнюючи 63 % акцій 
в обігу на американському ринку і майже 50 % в Сполученому Королівстві Ве-
ликої Британії та Північної Ірландії. Понад сторіччя потому частка залізничних 
комунікацій на фондовому ринку знизилася майже до точки вимирання фондо-
вого ринку, маючи менше 1 % ринку США та із майже нульовими показники на 
ринку Великої Британії.

Ринок США станом на 1900 рік мав понад 80 % капіталізації у галузях, 
що сьогодні є незначними або яких вже не існує; для ринку Великої Британії 
аналогічна частка складала 65 %. Окрім залізниць, суттєво скоротилася частка 
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текстильної галузі, видобування залізної руди та вугілля, виробництва сталі. Ці 
галузі ще функціонують, але мігрували до регіонів, що розвиваються, із низь-
кими витратами виробництва. Проте подібності між 1900-ми роками та сього-
денням є, безумовно, очевидними. Банківська та страхова галузі продовжують 
залишатися важливими. Крім того, такі галузі, як продукти харчування, напої 
(включаючи алкоголь), тютюн та комунальні послуги були в 1900-х роках та-
кими ж, як і сьогодні. A в капіталізації Лондонської фондової біржі компанії 
видобувної галузі мають сьогодні ту саму вагу, яку вони мали у 1900 році.

Але навіть галузі, які спершу видавалися схожими, часто згодом доко-
рінно змінюються. Для прикладу, порівняйте телеграф 1900 року зі смартфо-
нами сьогодні. Обидві були високотехнологічними, кожна — для свого часу. 
Або  порівняйте складові галузі транспорту 1900-х років — судноплавні лінії, 
трамваї та транспортні доки — з їхніми сучасними аналогами, авіакомпаніями, 
автобусами та вантажівками. Так само у промисловій галузі до переліку компа-
ній 1900 року входить найбільший у світі виробник свічок та світовий лідер із 
виробництва сірників.

Ще один дуже показовий факт, що випливає з рис.	1.2, — це висока частка 
сучасних компаній, що належать до галузей, які 1900 року були несуттєвими або 
взагалі ще не існували, капіталізація таких фірм наразі складає 62 % у США, 
47 % — у Великій Британії. Провідні галузі сьогодні — це високі технології (зо-
крема у США), нафтогазова, банківська, охороні здоров’я, широка група інших 
промислових підприємств, видобувна промисловість (для Великої Британії), те-
лекомунікації, страхування та роздрібна торгівля. З цього переліку нафтогазова 
галузь, високі технології та охорона здоров’я (включаючи фармацевтику та біо-
технології) були майже відсутні 1900 року. Телекомунікації та медіа, принаймні, 
в тому вигляді, як в якому ми їх знаємо, також були тоді новими галузями. 

Наш аналіз стосується виключно компаній, чиї акції котируються на фон-
дових біржах. Деякі галузі існували упродовж усього періоду вибірки, але їхні 
представники не завжди розміщували свої акції на біржах. Наприклад, бага-
то операторів роздрібної торгівлі 1900 року, за винятком крупних супермар-
кетів, часто були невеликими місцевими крамничками, на відміну від таких 
національних і глобальних роздрібних мереж, як «Волмарт» («Walmart») або 
«Тес ко» («Tesco»). Крім того, 1900 року більшість промислових фірм належали 
до родинного бізнесу і були приватними. У Сполученому Королівства Великої 
Британії та Північної Ірландії і в інших країнах націоналізація також призвела 
до того, що цілі галузі — залізнична, житлово-комунальна, телекомунікаційна, 
металургійна, авіакомпанії та аеропорти — зникли з реєстрів фондових бірж, 
але відповідні компанії часто знову приватизовували пізніше.

 Ми включили до бази даних залізниці, чиї акції котирувались на біржах, 
але до неї не включені автомагістралі, які залишаються, в основному, в дер-
жавній власності. Зміни у галузевій структурі корпоративного сектора під-
креслюють важливість того, щоб уникати зміщення даних у бік галузей, що 
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Рис. 1.3. Кумулятивна реальна дохідність класів активів у США  
і Великій Британії, 1900–2015

А. США

Б. Велика Британія

Джерела: [DMS (2016b), (2016c)].
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вижили, і всередині окремого індексу ринку акцій, і під час порівняння різних 
індексів [див. DMS, 2002].

Довгострокова дохідність активів
На рис.	1.3 показано кумулятивну реальну дохідність за основними категоріями 
активів у Сполучених Штатах Америки та Сполученому Королівстві Великої 
Британії та Північної Ірландії. Дохідність враховує реінвестування поточного 
доходу, вимірюється у місцевій валюті й коригується на показник інфляції. Для 
всіх країн наскрізно характерна висока дохідність акцій, і нижча — для дов-
гострокових державних облігацій, причому дохідність казначейських векселів 
виявляється найнижчою. У Сполучених Штатах Америки початкова інвестиція 
в обсязі 1 долар зросла б у реальній вартості до 1271 долара за умови інвес-
тування в акції, до 10 доларів — у довгострокові облігації та до 2,7 доларів — 
у короткострокові облігації. У Великій Британії початкова інвестиція в розмірі 
1 фунт стерлінгів зросла б у реальній вартості до 445 фунтів стерлінгів за умови 
інвестування в акції, до 7 фунтів стерлінгів — у довгострокові облігації та до 
3,3 фунтів стерлінгів — у короткострокові облігації.

Раніше ми відзначали потребу бути обережними з узагальненнями щодо 
Сполучених Штатів Америки, які в ретроспективі стали локомотивом світової 
економіки. Ми вже продемонстрували прийнятну, але нижчу, довгострокову до-
хідність у Великій Британії. Для кращого розуміння ми перевіряємо інвестиційні 
доходи в інших країнах. На рис.	1.4 розглянуто показники реальної середньоріч-
ної дохідності акцій, довгострокових та короткострокових облігацій з безперерв-
ною історією біржових індексів, плюс світовий індекс; увесь світ, крім США та 
індекс Європи. Ринки ранжуються у низхідному порядку на основі показників 
реальної (скоригованої на розмір інфляції) ринкової дохідності акцій, які були 
додатними всюди та зазвичай становили від 3 % до 6 % на рік. Акції були завжди 
найдохіднішим класом активів. Довгострокові облігації у всіх країнах мали вищу 
дохідність, ніж короткострокові. У більшості країн, облігації мають додатну ре-
альну дохідність протягом 116 років, окрім чотирьох виключень: Австрія, Італія, 
Німеччина і Японія. 

Ці країни також характеризуються низькою дохідністю акцій, що зумовлене 
подіями першої половини ХХ століття. Це були країни, які найбільше постражда-
ли від спустошень війни та наступних періодів високої інфляції або гіперінфляції.

На рис.	1.4 можна відстежити, що США мали дуже високі показники, по-
сідаючи третє місце за акціями (6,4 % на рік) і шосте за облігаціями (2,0 % на 
рік). Отже, підтверджується припущення про те, що дохідність у США була 
вищою за середнє. Проте різниця в річній дохідності є помірною. Хоча ринок 
цінних паперів США продемонстрував доволі оптимістичні результати, утім 
США не займали позицію лідера, а дохідність акцій не була особливо високою, 
зокрема за середніми світовими показниками. Реальна дохідність за акціями 
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у США складає 6,4 %, що контрастує з виміряною у доларах США реальною 
дохідністю індексу «Світ без США», яка дорівнює 4,3 %. Спільною ознакою 
для найдохідніших ринків цінних паперів за останні 116 років є те, що це були 
ринки країн, багатих ресурсами та / або країн Нового світу.

Хоча акції, які як клас активів є більш ризиковими, показали вищу дохід-
ність, аніж менш волатильні облігації, інвестори не одержали вигоди від інвес-
тування до більш волатильних фондових ринків порівняно зі стабільнішими 
ринками. Акції США характеризувалися стандартним відхиленням дохідності 
в розмірі 20,1 %, тобто США були серед ринків із нижчими ризиками та по-
сідали шосте місце після Канади (17,0 %), Австралії (17,7 %), Нової Зеландії 
(19,4 %), Швейцарії (19,5 %) та Великої Британії (19,7 %). Світовий індекс, зі 
стандартним відхиленням лише на рівні 17,5 %, показує зниження ризику у 
зв’язку із міжнародною диверсифікацією. Найбільш волатильними ринками 
були Португалія (34,4 %), Німеччина (31,7 %), Австрія (30,0 %), Фінляндія 
(30,0 %), Японія (29,6 %) та Італія (28,5 %), які найсерйозніше постраждали 
від воєнних дій, громадянських конфліктів та інфляції, і (у випадку Фінляндії) 
відображають ще й ризик концентрованого ринку останнім часом. Детальніше 
про ризик та дохідність від інвестування в акції можна дізнатися в додатку 1.1.

Джерела: додатки 1.1, 1.3 та 1.4 цієї частини.

Рис. 1.4.  Річні показники реальної дохідності (%) за акціями та облігаціями 
на фондових ринках різних країн світу, 1900–2015 рр.
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Інфляція, короткострокові та довгострокові облігації
Інфляція була головною рушійною силою ХХ століття. У Сполучених Штатах 
середньорічна інфляція складала 2,9 % порівняно із 3,7 % у Сполученому Коро-
лівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Ця, вочевидь, невелика різниця 
означає, що від 1900 року споживчі ціни у США зросли у 27 разів, а ціни у 
Великій Британії підвищилися у 69 разів. Упродовж 116-ти років ціни зростали 
нестабільно, усі країни з ДМС зазнали дефляції на певному етапі у 1920-х та на 
початку 1930-х років. У США споживчі ціни впали майже на третину в період 
після 1920 року і не поверталися до рівня 1920 року аж до 1947 року. За три 
чверті років від середини 1990-х одна чи декілька з наших 21-ї країн пережили 
(традиційно легку) дефляцію. За останні 116 років було сім країн з високою 
інфляцією: Німеччина, Австрія, Португалія, Фінляндія, Франція, Японія та Іс-
панія. Ще такі дві країни, як-от Бельгія та Південна Африка, наздоганяли їх, а 
Швейцарія залишилася єдиною країною із низьким рівнем інфляції. Деталь-
ніша інформація про історичні темпи інфляції подана в додатку 1.2. Зверніть 
увагу, що істинне середнє значення для 116-ти років і стандартне відхилення 
для Німеччини є набагато вищим, ніж за додатком 1.2, оскільки гіперінфляційні 
1922–1923 роки не включені до таблиці. 

Короткострокові державні облігації є орієнтиром для безризикової став-
ки відсотків. Починаючи від 1900 року інвестори США та Великої Британії 
заробляли реальні доходи в річних (із урахуванням інфляції) відповідно 0,8 % 
та 1,0 %. За цей період було зафіксовано від’ємну реальну дохідність за обліга-
ціями у восьми країнах: Австрія, Бельгія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Іта-
лія, Японія і Португалія. Якщо ми включаємо гіперінфляцію 1922‒1923 років, 
інвестори у німецькі довго- та короткострокові облігації втратили практично 
все в реальному вираженні. Детальніше про реальні процентні ставки у довго-
строковій перспективі можна переглянути в додатку 1.3. 

Державні облігації в середньому розчаровували інвесторів протягом 116-ти 
років від 1900 до 2015 років. У 21-й країні середня їхня реальна дохідність за 
рік становила 1,0 % (1,2 %, виключаючи дуже низький показник Австрії). Хоча 
це перевищує дохідність грошового ринку на 1,3 %, облігації мали значно біль-
ший ризик. Як уже зазначалося, реальна дохідність облігацій була від’ємною 
у чотирьох країнах, причому німецькі облігації знецінилися після включення 
гіперінфляції 1922–1923 років. У Сполученому Королівстві Великої Британії та 
Північної Ірландії річна реальна дохідність облігацій становила 1,7 %, тоді як 
власники облігацій США заробляли краще з реальною дохідністю 2,0 % на рік. 
Протягом усього періоду Данія, Швеція, Швейцарія, Канада та Нова Зеландія 
мали кращі показники, ніж США, де реальна дохідність облігацій становила 
3,2 %, 2,7 %, 2,4 %, 2,3 % та 2,1 % відповідно. Зауважте, що дохідність данських 
облігацій оцінювалася за іпотечними облігаціями протягом своєї історії частко-
во [див. DMS, 2016b], а отже, мабуть, мала і кредитний ризик. Отож країною з 
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найвищими показниками за класичними державними облігаціями стала Шве-
ція, де їхня реальна річна дохідність становила 2,7 %. Починаючи від 1900 року 
середнє стандартне відхилення реальної дохідності за довгостроковими обліга-
ціями становило 13,1 % проти 23,6 % для акцій та 7,7 % для короткострокових 
облігацій (ці середні показники виключають Австрію). Реальна дохідність за 
довгостроковими облігаціями США має стандартне відхилення на рівні 10,4 %, 
порівняно до 20,1 % за акціями та 4,6 % за короткостроковими облігаціями. Де-
тальніша інформація про реальну дохідність облігацій міститься у додатку 1.4.

Курси валют
Десятиліттями інвестори закликають до диверсифікації на міжнародному 
рівні, щоб отримати користь із «безкоштовного обіду», коли ризик знижуєть-
ся за рахунок диверсифікації. Про цю хитру мудрість відомо ще від давніх-  
давен: понад сто років тому за вільного обігу капіталу Лондон, Нью-Йорк, 
Амстердам і Париж забезпечували сприяння розвитку транспортних магістра-
лей, житлово-комунальних послуг і природних ресурсів в усьому світі. У ті 
дні багато валют мали прив’язку до ціни на золото, а валютні ризики здава-
лися несуттєвими. І така ситуація змінилася у процесі розвитку ХХ століття. 
На рис.	1.5	подано порівняння валютних курсів до долара США 21-ї країни. 
Ліворуч графік починається на умовному рівні 1,00, що для всіх країн дорів-
нює сумі у місцевій валюті, яку можна було б обміняти на один долар США: 

Рис. 1.5.  Номінальні курсові ставки, 1900–2015, у доларах США за грошову 
одиницю національної валюти (оновлена еталонна база тотожна: 
1900=1)

Джерело: DMS (2002, 2016b, 2016c).
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5,38 швейцарських франків, 0,21 британського фунту стерлінгів та відповідні 
суми в інших валютах. Таким чином, ми відкалібрували всі валюти так, що 
на початку 1900 року вартість їхньої грошової одиниці дорівнювала одному 
долару США. Вертикальна вісь відображає кількість доларів, необхідних для 
придбання однієї місцевої грошової одиниці (після ревізії бази). Отже, низхід-
на тенденція на графіку вказує на знецінення місцевої валюти до долара США, 
а висхідна — її посилення. Через надвисоку інфляцію в Австрії, яка досягла 
свого найвищого рівня 1922 року, і гіперінфляцію Німеччини 1923 року, валюти 
цих двох країн були виключені через незначну їхню вартість. Іншим валютам 
знадобилося більше часу на укріплення своєї позиції. До початку 2016 року 
валюти на діаграмі демонструють знецінення, коли за 1 американський долар 
пропонують 314 італійських грошових одиниць національної валюти (ліра, а 
також — євро), як і 1900 року. 2016 року у цій парі долар подорожчав до 59 єн 
відносно базової валюти; а британський фунт стерлінгів знецінився відносно 
долара у 3,3 раза. Сильною валютою виявився швейцарський франк, який ре-
вальвував, демонструючи таку еластичність у парі, коли за один долар можна 
купити тільки 18 рапенів (швейцарських копійок), тобто 0,18 швейцарського 
франка, шоста доля франка, яку 1900 року можна було б придбати за один долар. 

На початку 1900 року курс обміну у валютній парі американський долар 
США до британського фунта стерлінгів становив 1 дол. = 0,208 фунта стер-
лінгів, тобто майже п’ять доларів за фунт стерлінгів. До кінця 2015 року фунт 
стерлінгів знецінився до 1 дол. = 0,67 фунта стерлінгів — лише 1,48 дол. за 
кожен фунт стерлінгів, маючи спад 1 % за рік. Проте зміцнення долара віднос-
но фунта стерлінгів супроводжувалося нижчою інфляцією у США, порівняно 
з Великою Британією. Отже, для визначення «реальних» валютних коливань 
ми маємо внести коригування на інфляцію у співвідношенні індексів інфляції 
США до ідентичних індексів у Сполученому Королівстві Великої Британії та 
Північної Ірландії. Коригований на інфляцію, або реальний, курс визначається 
як номінальний валютний курс, помножений на відношення індексів інфляції 
обох країн. Протягом довготривалого періоду реальний валютний курс амери-
канський долар / фунт стерлінгів змінювався значно менше, ніж номінальний 
валютний курс, зростаючи лише на 0,22 % щорічно.

Рис.	 1.6 ілюструє реальні валютні курси для 21-ї країни із повною істо-
рією упродовж цього періоду від 1900 року. Зауважмо, що вертикальна шкала 
дуже відрізняється від попередньої таблиці номінальних валютних курсів. Як 
і у випадку з реальною ставкою американського долара / фунта стерлінгів, про 
яку йшлося вище, ці показники курсу, скориговані на інфляцію, були порівняно 
стабільними протягом цього тривалого періоду, хоча і з великими сплесками 
з-поміж країн, що виникли після війни. Відповідно до висновків Алана Тейлора 
[Taylor A. M., 2002], реальні валютні ставки не демонструють ані довгостро-
кові низхідні або висхідні тренди, але є чітко волатильними. Показовим є те, 
що протягом довгого періоду немає жодної країни, валюта якої подорожчала б 
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стосовно долара США з середньорічними темпами понад 1 % на рік (найсиль-
ніша, швейцарський франк, дорожчав темпами 0,76 % на рік). Лише одна краї-
на вирізнялася середньорічним знеціненням національної валюти понад 1 % на 
рік (цю найслабшу позицію мав ранд Південної Африки, що знецінювався тем-
пами 1,15 % на рік). Детальна реальна валютна статистика протягом 1900–2015 
висвітлена в додатку 1.6.

Дохідність у базовій валюті
Вище було представлено реальну дохідність, яку отримали інвестори, що вкла-
дали у цінні папери своєї країни, та яка ґрунтується на купівельній спромож-
ності тієї країни (див. рис. 1.4 та дод. 1.1). Наприклад, протягом 1900‒2015 ро-
ків реальна річна дохідність для американського інвестора, який купував цінні 
папери у США, становила 6,4 %, а для швейцарського інвестора, що купував 
швейцарські цінні папери, аналогічний показник становив 4,5 %. Проте при 
оцінюванні міжнародних інвестицій варто брати до уваги зміну курсів валют. 
Для прикладу розгляньмо сценарій, коли американець купує швейцарські цінні 
папери, а швейцарський інвестор купує американські цінні папери. Кожен із 
інвесторів на сьогодні має геджувати два види ризиків, один — за іноземними 
цінними паперами, а інший — за іноземною валютою. Отож ми конвертуємо 
дохідність для кожного інвестора у його базову валюту. 

Конвертуючи номінальні доходи, ми використовуємо номінальні валютні 
курси. За аналогією при конвертуванні реальних доходів в одній валюті у реаль-
ні доходи в іншій, відбуваються коригування через зміну в реальній валютній 

Рис. 1.6.  Реальні курсові ставки, 1900–2015, в доларах США  
у співвідношенні до національної валюти (база квотування 1900=1)

Джерела: DMS (2002, 2016b, 2016c).
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ставці. У додатку 1.6 можна ознайомитися з трендами 1900–2015 років, коли 
реальний швейцарський франк із коригуванням на інфляцію дорожчав віднос-
но американського долара, у середньому, на 0,76 % щорічно. Отже, американці, 
що інвестували до Швейцарії, мали б реальну дохідність у розмірі 4,48 % (за 
швейцарськими цінними паперами) плюс 0,76 % (за швейцарським франком) і 
сукупний результат (1+4,48 %)×(1+0,76 %)−1=5,28 % (при округленні всіх по-
казників). У порівнянні з тим швейцарський інвестор, що інвестував в амери-
канські цінні папери, мав би реальну дохідність 6,36 % (за цінними паперами 
США) за мінусом 0,76 % (долар США), а саме: (1+6,36 %)×(1−0,76 %)−1=5,55 % 
(при округленні).

На рис.	1.7	наведено огляд інвестиційних результатів (реальної дохідності) 
на фондових ринках різних країн, якщо перевести їх до спільної валюти — до-
лара США. Для цього лише додамо до реальної дохідності фондових ринків 
відповідної країни, наведених на рис. 1.4, зміну реального валютного курсу. Для 

Рис. 1.7. Середньорічна реальна дохідність цінних паперів (%) 
у національній валюті та доларах США, 1900–2015

Джерела: DMS (2002, 2016b, 2016c).
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Швейцарії, наприклад, реальна дохідність за цінними паперами на місцевому 
ринку становила 4,5 %, а зміна реальної валютної ставки дорівнювала +0,76 %. 
Додавання цих складових (геометрично) дозволяє розрахувати реальну дохід-
ність у доларах США на рівні 5,3 %, що ми тільки-но обговорювали. Зрозуміло, 
що за довгий період різниця у дохідності фондових ринків розглянутих країн 
обумовлена насамперед відмінностями у реальній дохідності відповідних рин-
ків, а не різницею у реальних валютних курсах. 

Висновок
Починаючи від 1900 року відбулися трансформаційні зміни у відносних об-
сягах фондових ринків у всьому світі. Разом із цими змінами фундаментальні 
трансформації також відбулися і в галузях, представлених на основних фондо-
вих біржах. Попри численні негаразди за 116 років дохідність акцій була ви-
щою за дохідність довгострокових та короткострокових облігацій в усіх 21-й 
країнах, що мають безперервну історію фондового ринку на своїх теренах.  
У світі загалом акції у середньому випереджали короткострокові облігації на 
4,2 % щороку, а довгострокові облігації — на 3,2 % щороку. За довгі роки інвес-
тування в акції виправдало їхній більш високий ризик.

Відбулися значні валютні коливання між 1900 та 2015 роками. Протягом 
такого довгого періоду більшість валют послабили свої позиції відносно долара 
та лише декілька валют, насамперед швейцарський франк, зміцнилися. Проте 
упродовж 116-ти років валютні коливання були багато в чому зумовлені інфля-
цією. Більше ніж за століття реальні курси валют до американського долара 
змінювались майже за всіма валютами не більш як на 1 % у середньому за рік. 
Отже, дохідність у базовій валюті була дуже близькою до реальної дохідності у 
національній валюті, і ранжування країн за цими двома показниками виявилось 
таким самим. Ми навели оновлений огляд довгострокової дохідності акцій, 
довгострокових та короткострокових облігацій, валют та інфляції для 21-ї кра-
їни, які мали безперервну історію фондових ринків від 1900 року. Ми оновили 
та прокоментували основні статистичні показники, табличні дані та висновки, 
що були опубліковані у книзі «Тріумф оптимістів» («Triumph of the Optimists») 
[DMS, 2002]. Зацікавленим читачам також рекомендуємо для додаткового ана-
лізу ознайомитися з «Ґлобал Інвестмент Ретернс Соурсбук» (Global Investment 
Returns Sourcebook) [DMS, 2016b].
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Додатки

У додатках наведено статистичні показники вибірок дохідності для 21-ї країни 
та 3-х регіонів, які мають безперервну історію. У додатку 1.1 наведено дані про 
дохідність акцій на ринках різних країн; у додатку 1.2 подано дані про показни-
ки інфляції; додатки 1.3 та 1.4 містять дані щодо реальних процентних ставок 
та реальної дохідності за облігаціями; а в додатках 1.5 та 1.6 представлено дані 
про зміну номінальних та реальних курсів валют. Джерела: база даних ДМС, 
яку розповсюджує «Морнінґстар» («Morningstar» [DMS, 2016с]), та «Ґлобал Ін-
вестмент Ретернс Соурсбук» («Global Investment Returns Sourcebook») [DMS, 
2016b], що оновлює та розширює статистику, наведену в «Тріумфі оптимістів» 
(«Triumph of the Optimists») [DMS, 2002].

Структура додатків має таку побудову: середнє геометричне у другій колон-
ці відображає середньорічну дохідність за 116 років, яку отримували інвестори; 
ці показники демонструють дохідність за відповідними класами активів, пре-
зентованих на рис. 1.4. Середнє арифметичне у третій колонці означає середній 
показник за 116-ма показниками річної дохідності кожного з ринків. Серед-
ньоарифметичне у третій колонці означає середній показник за 116-ма показ-
никами річної дохідності за кожним ринком. Середнє арифметичне у вибірках 
різних дохідностей завжди більше за середнє геометричне, а чим вища вола-
тильність дохідності, тим більшою буде різниця, на яку середнє арифметичне 
перебільшує середнє геометричне. Докази цього наведено у п’ятій колонці, де 
відображені стандартні відхилення для кожної з вибірок ринкової дохідності. 
У четвертій колонці наведено роз’яснення щодо стандартної похибки при роз-
рахунку середньої арифметичної дохідності (чим нижче значення стандартної 
похибки, тим точнішим буде розрахунок середньої прибутковості). Шоста та 
восьма колонки демонструють мінімальні та максимальні показники річної до-
хідності за кожним із ринків відповідно, а у сьомій та дев’ятій колонці наведено 
роки, в які було отримано такі найменше та найбільше значення дохідності.

У додатках 1.5 та 1.6 представлені для кожної країни середньорічні темпи 
зростання або здешевлення її валюти до долара США (скільки доларів коштує 
одиниця місцевої валюти). Додатне значення у другій колонці вказує на підси-
лення валюти (наприклад, швейцарського франку): для купівлі одного франка 
потрібно більше доларів. Від’ємні темпи свідчать про здешевлення місцевої 
валюти: менше доларів потрібно, щоб придбати її одиницю.
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Додаток 1.1.  Реальна дохідність акцій (з урахуванням інфляції) у світі,  
1900–2015 роки
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Австралія 6,7 8,3 1,6 17,7 –42,5 2008 51,5 1983

Австрія 0,7 4,7 2,8 30,0 –60,1 2008 127,1 1985

Бельгія 2,8 5,4 2,2 23,7 –48,9 2008 105,1 1919

Канада 5,6 7,0 1,6 17,0 –33,8 2008 55,2 1933

Данія 5,5 7,4 1,9 20,9 –49,2 2008 107,8 1983

Фінляндія 5,4 9,3 2,8 30,0 –60,8 1918 161,7 1999

Франція 3,2 5,8 2,1 23,1 –41,5 2008 66,1 1954

Німеччина 3,3 8,2 2,9 31,7 –90,8 1948 154,6 1949

Ірландія 4,4 7,0 2,1 23,0 –65,4 2008 68,4 1977

Італія 2,0 6,0 2,7 28,5 –72,9 1945 120,7 1946

Японія 4,2 8,8 2,7 29,6 –85,5 1946 121,1 1952

Нідерланди 5,0 7,1 2,0 21,4 –50,4 2008 101,6 1940

Нова Зеландія 6,2 7,9 1,8 19,4 –54,7 1987 105,3 1983

Норвегія 4,2 7,1 2,5 26,9 –53,6 2008 166,9 1979

Португалія 3,5 8,5 3,2 34,4 –76,6 1978 151,8 1986

Південна Африка 7,3 9,4 2,1 22,1 –52,2 1920 102,9 1933

Іспанія 3,6 5,8 2,0 22,0 –43,3 1977 99,4 1986

Швеція 5,9 8,0 2,0 21,2 –42,5 1918 67,5 1999

Швейцарія 4,5 6,3 1,8 19,5 –37,8 1974 59,4 1922

Велика Британія 5,4 7,2 1,8 19,7 –57,1 1974 96,7 1975

США 6,4 8,3 1,9 20,1 –38,4 1931 56,2 1933

Європа 4,2 6,1 1,8 19,8 –47,5 2008 75,7 1933

Світ без США 4,3 6,0 1,8 19,0 –44,2 2008 80,0 1933

Весь світ 5,0 6,5 1,6 17,5 –41,4 2008 68,0 1933

Джерела: [DMS (2002), (2016b), (2016c)]
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Додаток 1.2.  Індекс інфляції у світі, 1900–2015 роки
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Австралія 3,8 3,9 0,5 5,1 –12,6 1921 19,3 1951

Австрія 12,7 32,0 16,7 180,1 –5,0 1931 1748,1 1922

Бельгія 5,0 6,1 1,5 16,5 –37,9 1919 96,3 1917

Канада 3,0 3,1 0,4 4,5 –15,8 1921 15,1 1917

Данія 3,8 3,9 0,6 6,0 –15,1 1926 24,4 1940

Фінляндія 7,1 8,8 2,4 26,2 –11,3 1919 241,4 1918

Франція 6,9 7,5 1,1 12,1 –18,4 1921 65,1 1946

Німеччина* 4,6 5,4 1,4 14,8 –9,5 1932 209 bn 1923

Ірландія 4,1 4,3 0,6 6,9 –26,0 1921 23,3 1981

Італія 8,1 10,4 3,2 34,3 –9,7 1931 344,4 1944

Японія 6,7 10,0 3,8 40,9 –18,7 1930 361,1 1946

Нідерланди 2,9 3,0 0,4 4,7 –13,4 1921 18,7 1918

Нова Зеландія 3,6 3,7 0,4 4,6 –12,0 1932 14,7 1980

Норвегія 3,6 3,9 0,7 7,2 –19,5 1921 40,3 1918

Португалія 7,4 8,2 1,4 14,7 –17,6 1948 80,9 1918

Південна Aфрика 4,9 5,2 0,7 7,3 –17,2 1921 47,5 1920

Іспанія 5,6 5,8 0,6 6,8 –6,7 1928 36,5 1946

Швеція 3,4 3,6 0,6 6,6 –25,2 1921 39,4 1918

Швейцарія 2,2 2,3 0,5 5,2 –17,7 1922 25,7 1918

Велика Британія 3,7 3,9 0,6 6,5 –26,0 1921 24,9 1975

США 2,9 3,0 0,4 4,8 –10,7 1921 20,5 1918

*Для Німеччини середньогеометричні та середньоарифметичні показники, стандартні відхи лення та 
стандартні помилки розраховані за 114 років, включаючи 1922–1923 роки.   
Джерела: DMS (2002, 2016b, 2016c).
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Додаток 1.3. Реальні процентні ставки у світі, 1900–2015 роки
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Австралія 0,7 0,8 0,5 5,3 –15,5 1951 18,5 1921

Австрія –8,0 –3,9 1,7 18,6 –94,2 1922 12,6 1931

Бельгія –0,3 0,6 1,2 12,7 –46,6 1941 69,0 1919

Канада 1,5 1,6 0,4 4,8 –12,5 1947 27,1 1921

Данія 2,1 2,3 0,6 6,0 –15,8 1940 25,1 1921

Фінляндія –0,4 0,5 1,1 11,6 –69,2 1918 19,9 1919

Франція –2,7 –2,2 0,9 9,4 –38,5 1946 29,7 1921

Німеччина* –2,4 –0,4 1,2 13,0 –100,0 1923 38,8 1924

Ірландія 0,7 0,9 0,6 6,5 –15,5 1915 42,2 1921

Італія –3,5 –2,5 1,0 11,3 –76,6 1944 14,2 1931

Японія –1,9 –0,3 1,3 13,6 –77,5 1946 29,8 1930

Нідерланди 0,6 0,7 0,5 4,9 –12,7 1918 19,6 1921

Нова Зеландія 1,7 1,8 0,4 4,6 –8,1 1951 21,1 1932

Норвегія 1,1 1,3 0,7 7,0 –25,4 1918 31,2 1921

Португалія –1,1 –0,5 0,9 9,7 –41,6 1918 23,8 1948

Південна Aфрика 1,0 1,2 0,6 6,1 –27,8 1920 27,3 1921

Іспанія 0,3 0,5 0,5 5,7 –23,8 1946 12,6 1928

Швеція 1,9 2,1 0,6 6,5 –23,2 1918 42,7 1921

Швейцарія 0,8 0,9 0,5 4,9 –16,5 1918 25,8 1922

Велика Британія 1,0 1,2 0,6 6,3 –15,7 1915 43,0 1921

США 0,8 1,0 0,4 4,6 –15,1 1946 20,0 1921

* Для Німеччини середньогеометричні та середньоарифметичні показники, стандартні відхилення та 
стандартні помилки розраховані за 114 років, включаючи 1922–1923 роки.    
Джерела: DMS (2002, 2016b, 2016c).



  37

1. Довгострокова дохідність активів

Додаток 1.4.  Реальна дохідність за довгостроковими облігаціями у світі, 1900–
2015 роки
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Австралія 1,7 2,5 1,2 13,2  –26,6 1951 62,2 1932

Австрія –3,8 4,8 4,8 51,2 –94,4 1945 441,6 1926

Бельгія 0,4 1,6 1,4 15,0 –45,6 1917 62,3 1919

Канада 2,3 2,8 1,0 10,4 –25,9 1915 41,7 1921

Данія 3,2 3,8 1,1 11,9 –18,2 1919 50,1 1983

Фінляндія 0,2 1,4 1,3 13,7 –69,5 1918 30,2 1921

Франція 0,2 1,1 1,2 13,0 –43,5 1947 35,9 1927

Німеччина* –1,4 1,3 1,5 15,8 –100,0 1923 62,5 1932

Ірландія 1,5 2,6 1,4 15,1 –34,1 1915 61,2 1921

Італія –1,1 0,3 1,4 14,8 –64,3 1944 35,5 1993

Японія –0,9 1,7 1,8 19,7 –77,5 1946 69,8 1954

Нідерланди 1,7 2,1 0,9 9,8 –18,1 1915 32,8 1932

Нова Зеландія 2,1 2,5 0,8 9,0 –23,7 1984 34,1 1991

Норвегія 1,9 2,6 1,1 12,0 –48,0 1918 62,1 1921

Португалія 0,8 2,6 1,7 18,7 –49,7 1994 82,4 1922

Південна Африка 1,8 2,3 1,0 10,5 –32,6 1920 37,1 1921

Іспанія 1,8 2,5 1,2 12,6 –30,2 1920 53,2 1942

Швеція 2,7 3,4 1,2 12,7 –37,0 1939 68,2 1921

Швейцарія 2,4 2,7 0,9 9,4 –21,4 1918 56,1 1922

Велика Британія 1,7 2,6 1,3 13,7 –30,7 1974 59,4 1921

США 2,0 2,5 1,0 10,4 –18,4 1917 35,1 1982

Європа 1,1 2,4 1,5 16,2 –52,4 1919 72,8 1933

Світ без США 1,5 2,5 1,4 14,7 –45,5 1919 76,1 1933

Весь світ 1,8 2,4 1,0 11,3 –32,0 1919 46,7 1933

*Для Німеччини середньогеометричні та середньоарифметичні показники, стандартні відхилення та 
стандартні помилки розраховані за 114 років, включаючи 1922–1923 роки.    
Джерела: DMS (2002, 2016b, 2016c).
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Додаток 1.5.  Зміни у номінальному курсі валюти відносно долара США,  
1900–2015 роки
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Австралія –1,0 –0,4 1,0 11,1 –39,4 1931 53,4 1933

Австрія –9,6 –4,0 2,1 22,1 –96,2 1922 53,0 1940

Бельгія –1,7 –0,7 1,2 13,3 –41,9 1919 55,8 1933

Канада –0,3 –0,1 0,5 5,8 –20,0 2008 22,3 2003

Данія –0,5 0,2 1,1 11,4 –37,6 1946 40,2 1925

Фінляндія –3,9 –2,4 1,4 15,1 –73,3 1919 54,4 1933

Франція –4,0 –1,5 1,8 19,4 –85,3 1946 91,3 1943

Німеччина* –2,5 8,6 9,6 102,5 –100,0 1923 1046,3 1948

Ірландія –1,1 –0,5 1,0 10,7 –30,2 1931 53,4 1933

Італія –4,8 –3,0 1,5 16,7 –64,8 1946 59,1 1933

Японія –3,5 –0,7 1,6 16,9 –91,7 1945 47,8 1933

Нідерланди 0,2 1,0 1,1 11,9 –59,1 1946 55,1 1933

Нова Зеландія –1,0 –0,3 1,2 12,5 –36,0 1942 74,2 1933

Норвегія –0,7 0,0 1,1 12,0 –30,5 1931 49,5 1933

Португалія –4,2 –2,9 1,3 14,3 –70,5 1920 52,5 1933

Південна Африка –3,1 –2,0 1,3 14,1 –46,0 1985 46,1 1987

Іспанія –2,7 –1,2 1,6 16,9 –62,2 1946 99,2 1939

Швеція –0,7 –0,1 1,0 10,5 –29,2 1931 44,7 1933

Швейцарія 1,5 2,0 1,0 11,1 –29,4 1936 56,0 1933

Велика Британія –1,0 –0,4 1,0 10,8 –30,2 1931 53,4 1933

США 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* Для Німеччини середньогеометричні та середньоарифметичні показники, стандартні відхилення та 
стандартні помилки розраховані за 114 років, включаючи 1922–1923 роки.    
Джерела: DMS (2002, 2016b, 2016c).
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Додаток 1.6.  Зміни у реальному курсі валюти відносно долара США,  
1900–2015 рр.
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Aвстралія –0,16 0,52 1,1 11,7 –39,9 1931 46,4 1933

Aвстрія –0,93 2,06 2,0 21,9 –83,2 1919 74,7 1917

Бельгія 0,37 2,23 1,8 19,1 –68,6 1919 77,8 1917

Канада –0,21 –0,03 0,6 6,1 –19,2 2008 22,5 2003

Данія 0,35 1,07 1,1 11,8 –47,6 1946 35,0 1933

Фінляндія –0,04 2,10 1,9 21,0 –79,4 1919 146,8 1918

Франція –0,24 2,34 2,1 22,6 –79,4 1946 135,9 1943

Німеччина 0,10 13,45 11,7 125,8 –75,0 1945 1302,0 1948

Iрландія 0,09 0,70 1,0 11,1 –38,1 1946 53,6 1933

Iталія 0,00 3,73 3,4 37,0 –64,9 1946 335,2 1944

Японія 0,14 2,98 2,9 30,7 –77,9 1945 290,2 1946

Нідерланди 0,16 1,01 1,1 12,4 –61,6 1946 54,3 1933

Нова Зеландія –0,33 0,48 1,2 13,1 –39,7 1942 66,1 1933

Норвегія 0,01 0,75 1,1 12,1 –37,4 1946 46,4 1933

Португалія 0,01 1,36 1,6 17,0 –52,1 1919 91,1 1924

Південна 
Африка

–1,15 –0,01 1,4 15,4 –38,3 1985 60,5 1987

Іспанія –0,09 1,33 1,7 18,0 –56,4 1946 128,7 1939

Швеція –0,21 0,40 1,0 11,0 –39,2 1919 41,0 1933

Швейцарія 0,76 1,35 1,0 11,2 –29,1 1936 51,6 1933

Велика 
Британія

–0,22 0,43 1,1 11,4 –36,7 1946 52,6 1933

США 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

Джерела: DMS (2002, 2016b, 2016c).
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2.	Історична	перспектива	поглядів	на	мінливість	
очікуваної	дохідності	у	часі

Aнттi Ільманен,
директор AQR Capital Management, LLC1 

Інвестори природно оцінюють очікувану дохідність облігацій за ринко-
вою дохідністю, тобто закладають очікувані коливання доходності в 
часі. Проте коли йдеться про акції, інвестори та науковці традиційно 
вважають очікувану дохідність сталою, а перспективну дохідність 
оцінюють на основі історичних показників у довгостроковому періоді. 
Проте від початку тисячоліття очікувана ринкова дохідність цінних 
паперів усе більше відзначається варіативністю в часі. Але чи можуть 
інвестори спрогнозувати таку ймовірність у часі, використовуючи по-
казники реального часу? Якщо так, то природним є визначення кален-
дарного графіка дохідності цінних паперів для оцінки ринку. Із цього 
розділу випливає, що укладення календарного графіка дохідності для 
ринку цінних паперів досить складне завдання.

Вступ
У цьому розділі розглянуто еволюцію думки про мінливість показників очіку-
ваної дохідності у часі, причини та практичну значущість цієї закономірності 
для сучасного середовища низької очікуваної дохідності. Зростання доступно-
сті довгих вибірок фактичної дохідності активів та якості даних для прогнозу-
вання очікуваної дохідності дозволяють науковцям та практикам переоцінюва-
ти кожен зі сценаріїв за календарним графіком. Проте маятник, можливо, вже 
хитнувся занадто сильно, якщо інвестори сьогодні вважають, що визначення 
зручного моменту здійснення транзакцій (та прогнозування майбутньої дохід-
ності) стало легким, а не неможливим. 

У цьому розділі ми зробимо фокус на мінливості очікуваної дохідності 
акцій у часі, оскільки для переважної більшості інвестиційних портфелів ри-
зик визначається саме ризиком ринку акцій. Зокрема, ми побачимо, що хоча 
антициклічні індикатори здаються дуже перспективними у прогнозуванні дов-
гострокової ринкової дохідності, наявні спроби застосувати тактичні правила 
1 Наведені в цій публікації погляди та висновки належать автору дослідження і можуть не 
збігатися із позицією «AQR Capital Management», їхніх партнерів та працівників. Публікація 
не містить оціночних суджень чи висновків інвестиційної експертизи, не пропонує досліджен-
ня за жодним із фінансових інструментів, емітентом, цінним папером чи сектором, що були 
згадані в цій публікації або на які були посилання, також не місить жодних фахових комента-
рів або офіційної точок зору AQR.
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вибору часу здійснення транзакцій на базі таких індикаторів у реальному житті 
показали, на подив, погані результати. 

На переконання автора, історичні дані є корисними у двох аспектах: 
по-перше, для опису еволюції фінансово-економічної думки щодо мінливості 
дохідності акцій у часі протягом останніх десятиріч; по-друге, для застосуван-
ня довгострокових вибірок історичних даних про оцінку вартості та дохідності 
акцій для оцінювання прогнозованості дохідності активів.

Зміна традиційного сприйняття очікуваної дохідності:  
від сталої до мінливої у часі
Ті, хто інвестує в облігації, іноді вивчають історичну дохідність, але з логічних 
причин та практичного досвіду їхні оцінки майбутньої довгострокової дохід-
ності майже завжди починаються з ринкового рівня дохідності до погашення2. 
На противагу цьому особи, які інвестують в акції, рідко застосовують почат-
кову (дивідендну) дохідність при оцінці довгострокової очікуваної дохідності. 
Такий підхід є цілком логічним, якщо припустити, що очікувана дохідність є 
незмінною в часі. Майбутню дохідність доцільно розраховувати за показником 
довгострокової середньої фактичної дохідності (тобто неочікувана дохідність 
буде непоказовою при вивченні довгострокового репрезентативного історично-
го періоду). Довгі вибірки даних дозволяють отримувати кращі оцінки, оскіль-
ки за відсутності структурних змін на ринку вони нівелюють ефект вибору кон-
кретного періоду.

Дослідники ринку акцій використовували такий підхід десятиріччя-
ми. Більшість попередніх емпіричних досліджень фокусувалася переважно 
на вивченні дохідності ринку акцій США, це праці Едґара Лоуренса Сміта 
[Smith E. L., 1924], Aльфреда Коулза [Cowles А., 1938], Лері Фішера та Джи-
ма Лорі [Fisher L., Lorie J., 1964]; за їхньої участі було створено базу даних 
CRSP (Центру досліджень вартості цінних паперів) в Чиказькому університе-
ті; Роджера Ібботсона та Рекса Сінквефілда [Ibbotson R. G., Sinquefield R. A., 

2 Для кращого оцінювання очікуваної дохідності вони можуть внести коригування на 
ефект заміни у портфелі облігацій, строк погашення яких добігає кінця; ефект повернення 
до середньої дохідності; або на ефект очікуваного дефолту у випадку облігацій з високим 
кредитним ризиком. Але дохідність до погашення, а не отримана у минулому дохідність є 
природною відправною точкою для оцінювання майбутньої дохідності. Якщо довгострокові 
облігації мали середню дохідність 8 % останніми десятиріччями через високу початкову 
дохідність до погашення та непередбачувані прибутки під час зменшення ринкового рівня 
дохідності до погашення, жоден розумний інвестор облігацій сьогодні не спрогнозує май-
бутню дохідність на рівні 8 %, якщо сьогодні дохідність до погашення облігацій становить 
2 %. (Дохідність до погашення 10-річних казначейських облігацій США була близькою до 
10 % наприкінці 1985 року, її середнє значення за 30 років приблизно дорівнює 5 %, а на-
прикінці 2015 року вона становила близько 2,2 %. Середньорічна фактична дохідність за 
30 років становить близько 8 %).
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1976], що стояли біля витоків щорічних каталогів індексів («Ібботсон / «Що-
річник “Морнінґстаруˮ») («Ibbotson / Morningstar Yearbooks», які продовжили 
цю традицію. Їхніми послідовниками були Філіп Джоріон та Вільям Ґецманн 
[Jorion Ph., Goetzmann W. N., 1999], а також Елрой Дімсон, Пол Марш і Майк 
Стонтон [Dimson E., Marsh Р., Staunton М., 2002], що розширили висвітлення 
цього питання на глобальному рівні.

Із плином часу підхід до розрахунку середнього історичного показника 
дохідності було переглянуто, аби дозволити враховувати мінливість очікува-
ної дохідності грошових коштів, дохідність до погашення облігацій або ін-
фляцію, плюс премію за ризик акцій як константу. У першому розділі моно-
графії Е. Дімсона, П. Марша і М. Стонтона [Dimson E., Marsh Р., Staunton М., 
2002]3 згадано геометричне середнє реальної річної дохідності на рівні 5,0 % 
за акціями у світі в цілому в період від 1900 до 2015 року та премію за ризик 
акцій у розмірі 3,2 % відносно облігацій у світі в цілому (або 4,2 % відносно 
короткострокових казначейських облігацій США). Отже, якщо історично се-
редня реальна дохідність акцій становила 5 %, то це і буде нашою найкращою 
оцінкою майбутньої дохідності, якщо припустити постійну очікувану реаль-
ну дохідність.

Стандартна модель ціноутворення активів у фінансовій теорії, а саме — 
модель ціноутворення на ринках капіталу (САРМ) Біла Шарпа [Sharpe W. F., 
1964], є моделлю, за якою дохідність активів розраховують для одного окре-
мого періоду, коли автоматично премія за ризик акцій вважається сталою. 
Актуальнішою в ціноутворенні активів може виявитися теорія «випадкових 
блукань» [Fama E. F., 1965; Samuelson P. A., 1965], яка припускає непрогно-
зовані випадкові дохідності, але постійну очікувану дохідність. У класично-
му фінансовому посібнику за редакцією Юджина Фами [Fama E. F., 1976] 
наведена гіпотеза ефективних ринків. (Хоча цю теорію часто асоціюють із 
теорією «випадкових блукань» та постійною очікуваною дохідністю активів, 
у цьому посібнику зазначається можливість одержання змінної у часі очіку-
ваної дохідності). Науковці на той час дійшли консенсусу щодо такої тріади: 
однофакторна САРМ, гіпотеза ефективних ринків та відсутність можливості 
передбачити дохідність. 

У 1980-х роках такий консенсус усе більше викликав сумніви у зв’язку із 
появою доказів цінових «аномалій» на кроссекційному рівні, які не відпові-
дали моделі CAPM (моделі ціноутворення на ринках капіталу), з одного боку, 
а також через пояснення неефективності ринків, які надають гіпотеза щодо 
ірраціональності інвесторів та поведінкові фінанси, і внаслідок практичних 
доказів на користь передбачуваності дохідності в часі. Провідні прибічники 

3 У цьому розділі наведено інформацію щодо інших релевантних тем, які стосуються оціню-
вання історичної премії за ризик акцій, таких як застосування арифметичного та геометрич-
ного середнього дохідності, ефекту зміни валютних курсів та ефектів зміщення у бік тих, хто 
вижив на ринку та досягнув успіху.
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поведінкових тлумачень представлені в особі Роберта Шиллера (Єльський 
університет) та Ларрі Саммерса (Гарвардський університет) (з багатьма спів-
авторами). Хоча й здається, що можливість прогнозувати короткострокову 
ринкову дохідність є не дуже великою, прогнозованість на довгу перспективу 
видається більш перспективною, про що свідчать, наприклад, ціни на акції, 
що з часом повертаються до свого середнього значення, та добра прогнозова-
ність дохідності акцій за дивідендною дохідністю. На думку Юджина Фами 
та Кеннета Френча [Fama E. F., French K. R., 1989], передбачуваність дохід-
ності, яку ми спостерігаємо, пов’язана з коливаннями бізнес-циклів. Низькі 
ціни на акції та високу дивідендну дохідність під час циклічних спадів можна 
пояснити як цілком раціональну премію за ризик, що змінюється у часі. Як 
і в разі кроссекційних аномалій, табори і науковців-раціоналістів, і науков-
ців-ірраціоналістів часто погоджуються щодо наявності емпіричних доказів, 
але їхні погляди щодо окремих тлумачень та власне фінансових явищ можуть 
розходитися.

Теоретичні матеріали 1990-х років відображають і раціоналістичні (на ос-
нові ризиків), і ірраціональні (на основі поведінкових фінансів) моделі, хоча й 
більшість із них фокусуються на таких кроссекційних аномаліях, як вища за 
середню довгострокова дохідність акцій з категорії «вартісних». Книга Робер-
та Шиллера «Ірраціоналістський оптимізм» [Shiller R., 2000] підкреслює здат-
ність добре прогнозувати зручний час здійснення транзакцій за такими показ-
никами, як «скоригований на циклічність коефіцієнт ціна / прибуток (P/E)», що 
також називаються «коефіцієнт P/E Шиллера» або «CAPE» [див. Campbell J. Y., 
Shiller R. J., 1998]. Цей коефіцієнт згладжує циклічні коливання у прибутках на 
горизонті 10 років і коригує ціни та прибутки на рівень інфляції.

За останні два десятиліття стратегія, що базується на спробі вгадати 
зручний час здійснення транзакцій, здобула погану славу серед практиків. 
Довгий період «бичачого» ринку протягом 1980-х та 1990-х років обумовив 
необхідність повного інвестування. Відомою ілюстрацією прислів’я «Поспі-
шиш — людей насмішиш» є випадок Джеффа Вініка, портфельного мене-
джера фонду «Маґеллан» («Magellan») у фірмі «Файделіті» («Fidelity»), який 
перевів значну частину акцій у готівку 1995 року. Через рік він пішов з роботи 
в «Маґеллані». 

Бум та «бульбашка» акцій високотехнологічних компаній на межі тисячо-
літь мали значний вплив на зміну традиційного сприйняття очікуваної дохід-
ності. По мірі того, як у 1990-х роках розвивався «бичачий ринок», усе більшої 
популярності набув метод оцінювання довгострокової премії за ризик акцій за 
історичною середньою дохідністю. Проте будь-які інструменти оцінювання, 
які за основу приймали нижчу початкову дохідність до погашення облігацій, 
також давали б у результаті низьку майбутню дохідність акцій (навіть без при-
пущення про повернення до середнього значення). Періоди стійких спадів у ці-
льовій вартості власного капіталу призводять до буму дохідності в тому самому 
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періоді (так званий ефект дисконтування) та є особливо небезпечними для ін-
весторів, які вірять у постійну очікувану дохідність. У ретроспективі премія за 
ризик акцій була найвищою у часи закінчення довгого «бичачого» періоду на 
ринку, коли ринкові коефіцієнти зашкалювали. Після вибуху «бульбашки» на 
початку 2000-х років, стало зрозумілим, що показники оцінювання, які орієнту-
ються на майбутнє, надавали кращі емпіричні та логічні сигнали, ніж історична 
середня дохідність. 

У наукових колах прибічники поведінкових фінансів набули сили за ра-
хунок послаблення позицій прибічників теорії ефективних ринків. Масмедіа 
назвали Роберта Шиллера пророком відразу після публікації його книги, коли 
Індекс NASDAQ (Автоматизованої системи котирування Національної асоціа-
ції дилерів з цінних паперів) досяг свого пікового значення.

2001 року CFA Institute організував форум експертів для обговорення пи-
тань щодо премії за ризик акцій, та важливість аналізу індикаторів, орієнто-
ваних на майбутнє, була однією з основних тем4. 2002 року Роберт Арнотт та 
Пітер Бернштайн опублікували впливову статтю «Яка премія за ризик акцій є 

“нормальноюˮ?» [Arnott R. D., Bernstein P. L., 2002], в якій на часовому гори-
зонті понад два століття проаналізовано індикатори реальної дохідності акцій, 
орієнтовані на майбутнє, та показані значні коливання в часі.

Як часто трапляється, намагання відреагувати на недоліки може призве-
сти до надмірної реакції. І зовсім невипадково, що стратегії, що базуються на 
спробі вгадати зручний час здійснення транзакцій, набувають популярності 
швидко після крахів ринків капіталу, які трапилися 1987 року, у 2000‒2002 ро-
ках та 2008 року. Частково такі стратегії загострюють увагу на потребі в ана-
лізі «заднім числом». Подібні фінансові потрясіння починають свідомо здава-
тися навіть імовірнішими та справді прогнозованими, коли їх проаналізувати 
через декілька років «заднім числом», аніж коли їх розглядати в реальному 
часі як теперішнє явище. Те, що «кришталеві шари» у реальному часі не да-
вали зрозумілої картини, виявилось забутим, та багато інвесторів відчули, що 
вони заздалегідь знали, що трапиться «бульбашка» (та навіть коли саме вона 
вибухне). Коли інвестори вважають, що спроби вгадати зручний час здійс-
нення транзакцій є легкими, маятник зайшов дуже далеко в один бік у своїх 
коливаннях. Академічні дослідження щодо прогнозованості дохідності знову 
шалено набирають обертів, а серед практиків коефіцієнт P/E Шиллера стає 
найуживанішим серед ринкових показників, за якими обирають зручний час 
здійснення транзакцій.

4 Більше інформації про форум див. [CFA Institute, 2002]. Дослідження, що вийшло після 
заходу, присвяченого десятиріччю форуму, [Rethinking the Equity Risk Premium, 2011] включає 
мій розділ «Зміни у часі у премії за ризик акцій», що частково збігається з матеріалом цієї 
глави. Також моя книга «Очікувана дохідність» [Ilmanen А., 2011] підкреслює роль змінної у 
часі очікуваної дохідності, водночас закликаючи інвесторів з обережністю підходити до спроб 
використати цей феномен.
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Дебати щодо постійної та змінної в часі очікуваної дохідності також можуть 
виглядати як дебати щодо впливу сприйняття інформації про ринкову дохідність 
до погашення облігацій (чи коефіцієнти оцінювання активів). Чи низька диві-
дендна дохідність дозволяє прогнозувати низьку майбутню дохідність (відобра-
жаючи низьку цільову премію за ризик акцій або ірраціональність інвесторів) 
або високі темпи зростання майбутніх грошових потоків (відображаючи опти-
мізм щодо зростання)? Має бути або перше, або друге, або якась комбінація обох. 
Емпіричні дослідження довели, що низька дивідендна дохідність можуть радше 
передувати незадовільним ринковим результатам, ніж зростанню, вищому за се-
реднє. У своєму зверненні президент Американської асоціації фінансів професор 
Джон Кокрен у січні 2011 року наголошує, що за останні 20‒30 років відбувся 
докорінний переворот у науковій думці щодо цього питання:

«Премія за ризик акцій більше не вважається постійною у часі. Раніше вважалось, 
що усі коливання у часі ринкових коефіцієнтів оцінювання вартості активів 
відображували зміни в очікуваних темпах зростання (з незмінною ex ante цільовою 
премією за ризик акцій), а зараз вважається, що всі такі коливання відображають 
зміни у цільовій дохідності».

Не всі вчені погоджуються з тим, що очікувана дохідність змінюється у 
часі в такий спосіб, який можна відстежувати завдяки змінам у поточних кое-
фіцієнтах оцінювання вартості активів. У впливовому дослідженні Іво Велча 
та Аміта Ґояля [Welch I., Goyal A., 2008], представлено ґрунтовне дослідження 
численних ринкових показників, які використовуються в науковій літературі 
для прогнозування, включаючи дивідендну дохідність. Вони зробили висновок, 
що ці загальновживані показники, що використовуються для прогнозування, 
якщо їх застосувати «поза вибіркою», не дозволяють отримати кращі резуль-
тати інвестування, ніж пасивна стратегія «купуй та утримуй» («buy-and-hold 
investment»). Нижче у цьому розділі пропонуємо огляд певних доказів щодо 
прогнозованості дохідності, фокусуючись на сигналах, що застосовуються у 
вартісному та антициклічному інвестуванні.

Інша велика група досліджень стосується часової мінливості очікуваної 
дохідності та можливостей вгадати зручний час здійснення транзакцій завдяки 
погляду через призму епізодів ринкових бумів та спадів — такі як «тюльпа-
нова лихоманка», «бульбашка Південного моря» та крах ринків капіталу 1907, 
1929 та 1974 років, головним чином, застосовуючи радше дескриптивний, аніж 
статистичний аналіз. Такий підхід є цілком антициклічним. Контекстуально 
цей підхід, що має на меті спроби вгадати зручний час здійснення транзак-
цій, передбачав визначення нестійких бульбашок та продаж ризикових активів 
до матеріалізації банкрутства [див. Kindleberger Ch. P., 1978]; а також розділ 9 
монографії В. Ґецманна [Goetzmann W. N., 2016], де він акцентує роль аналізу 
«заднім числом» в ідентифікації бульбашок). 

Протилежний, проциклічний підхід до визначення зручного часу здійс-
нення транзакцій, існує принаймні від 1819 року, коли Девід Рікардо передав 
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дух тренду, виступивши зі своєю порадою: «Зменште свої збитки. І нехай 
Ваші прибутки зростають». Дуже відомий для практиків приклад, теорія 
Доу, яку запропонував Вільям Пітер Гамільтон, мала проциклічний характер. 
Альфред Коулз [Cowles А., 1933] при цьому резюмує, що редакційні статті 
В. П. Гамільтона у виданні «Волл-стрит джорнел» («Wall Street Journal») між 
1902 та 1929 роками свідчили про невдалі спроби вгадати зручний час здійс-
нення транзакцій, натомість останнє дослідження С. Брауна та колективу 
[Brown S. J., Goetzmann W. N., Kumar A., 1998] наводить цілком протилежний 
висновок: якщо скорегувати його інвестиційні результати на рівень ризику, 
В. П. Гамільтона потрібно неодмінно «виправдати» його здатність обирати 
час здійснення транзакцій.

Сучасні погляди: як прогнозувати дохідність активів?
В книзі «Очікувана дохідність: посібник інвестора щодо збирання ринкових 
винагород» висловлено думку про те, що оцінювання очікуваної дохідно-
сті — це настільки ж мистецтво, наскільки наука. Виклик полягає в тому, щоб 
удосконалити мистецтво передбачення. Інвестори мають використовувати всі 
свої знання про історичний досвід, теорії та сучасну ринкову дохідність й 
оцінку вартості активів без надмірної залежності від жодного із цих трьох 
«якорів». 

Що говорить фінансова теорія про те, чому очікувана дохідність має змі-
нюватися в часі? Як і у випадку кроссекційних стратегій оцінювання активів 
(середня різниця між доходами за різними групами активів), будь-яка часова 
мінливість в очікуваній дохідності може бути пояснена як раціональними, так 
й ірраціональними теоріями.
 y Раціональні пояснення охоплюють змінну у часі волатильність, змінну у 

часі схильність до ризику та змінний у часі ризик виникнення надзвичай-
них катастроф. Аналіз часових рядів запозичує один головний інсайт від 
кроссекційного аналізу: активи, що мають погану цінову динаміку у часи 
падіння ринку, повинні мати вищу очікувану дохідність як компенсацію. 
Отож майбутні цільові премії за ризик мають бути вищими після періоду 
поганої динаміки на ринку; наприклад, премія за ризик акцій має бути ви-
щою після рецесій та фінансових криз. (Такі пояснення є, в основному, ци-
клічними. Проте, зауважте, що також існують ще й пояснення щодо низки 
чинників очевидного довготривалого спаду цільових показників ринкової 
дохідності акцій: нижча макроволатильність, нижчі трейдингові витрати та 
спрощення доступу інвесторів до портфелів, створених на базі пасивних 
стратегій на глобальному ринку акцій).

 y Ірраціональні пояснення часто ґрунтуються на мінливості настроїв інвес-
торів у часі, циклів жадоби та страху, а також соціальних зв’язках (див., 
наприклад, [Shiller R., 2000].
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Майже неможливо розділити ці пояснення для прогнозованих доходів, але 
взяті з досліджень факти чітко відповідають ірраціональним поясненням. Кон-
сенсус щодо очікуваної дохідності за результатами дослідження часто відпо-
відає «бичачому» ринку, коли раціональні інструменти оцінювання пропону-
ють низькі цільові (а отже, раціонально очікувані) показники дохідності [див. 
Ilmanen A., 2011, розд. 8.5; Greenwood R., Shleifer A., 2014].

Як і було зауважено вище, показники оцінювання вартості активів є найпо-
пулярнішими індикаторами ринкових умов та сигналів зручного часу здійснен-
ня транзакцій, але в літературі є багато інших показників.
 y Ймовірно, другим найважливішим індикатором є останній ціновий мо-

ментум або тренд. За різними групами активів та періодами часу є свід-
чення того, що добра динаміка у нещодавньому минулому зберігається на 
коротких проміжках часу у подальшому (свідчення за часовими рядами 
[див. Moskowitz T., Ooi Y. H., Pedersen L. H., 2012]. Добрі результати ос-
танніх місяців (до одного року, але не протягом декількох років) зазвичай 
передують подальшій позитивній динаміці і навпаки. Вартісні сигнали та 
моментум-сигнали частіше за все мають від’ємну кореляцію, оскільки ча-
сто актив, що є дешевим сьогодні, мав у минулому погану динаміку. Коли 
два сигнали збігаються між собою, наприклад, у контексті вибору зручного 
часу здійснення транзакцій, коли ринок є дешевим та тільки-но почав від-
новлюватись після падіння, такий подвійний сигнал є особливо сильним.

 y Існують також інші індикатори зручного часу здійснення транзакцій, окрім 
вартісних та моментум-сигналів, але часто вони подібні або до довгостро-
кових вартісних або до короткострокових моментум-сигналів. Наприклад, 
як занадто ліберальні умови кредитування (нагадує вартісний сигнал), так і 
жорсткіші кредитні умови (нагадує моментум-сигнал) є показниками «вед-
межого» ринку.

 y На довгих часових горизонтах показники вартості та дохідності зазвичай 
мають кращу здатність щось спрогнозувати; на коротких часових горизон-
тах моментум- та макроекономічні показники є більш корисними. Жоден 
тактичний показник не є достатньо надійним для вибору зручного часу 
здійснення транзакцій у найкоротшій часовій перспективі. Хоча прогнозо-
ваність і виглядає кращою на довших часових горизонтах, практична ко-
ристь від результатів прогнозів є обмеженою.

Фокусування на очікуваній дохідності, розрахованій  
за вартістю або поточною дохідністю
Навіть якщо обмежитися в оцінюванні очікуваної дохідності виключно моде-
лями, що базуються на поточній дохідності, то є чимало кандидатів. З огля-
ду на відсутність універсально правильної моделі, розглянемо два поширені 



48  

Ризик та дохідність у довгостроковій перспективі

підходи. Перший передбачає розрахунок очікуваної реальної дохідності на 
основі оберненої величини до коефіцієнта Шиллера P/E (тобто, це E/P або до-
хідність за прибутками на основі чистих прибутків за минуле десятиліття). 
Другий ґрунтується на моделі дисконтування дивідендів (dividend discount 
model, DDM): сума дивідендної дохідності та тренду зростання дивідендів 
на акцію (dividends-per-share, DPS) або чистого прибутку на акцію (earnings-
per-share, EPS) у реальному вимірі, де автор для спрощення застосовує кон-
станту 1,5 % в якості емпіричної оцінки довгострокових темпів зростання 
DPS чи EPS у реальному вимірі. Концептуально модель DDM включає третю 
складову, окрім дохідності й темпів зростання: очікувані зміни в ринковому 
оцінюванні вартості активів у цілому. Припустимо, що цей термін є нульовим, 
або іншими словами, якщо сьогодні ринок виглядає переоціненим, то така за-
вищена оцінка для всіх активів може зберігатись у майбутньому. Наприкінці 
2014 року обидві метрики свідчили про очікувану довгострокову реальну до-
хідність на рівні 3–4 % за акціями США, близько 4 % для показника Шиллера 
E/P та 3,2 % (1,7 % D/P + 1,5 % зростання) за моделлю DDM. Якщо припусти-
ти, що в оцінюванні відбувається повернення до середнього, то прогнози були 
б нижчими. Інші автори прогнозів могли б виявитися більш оптимістичними, 
якщо вони б припустили швидші темпи зростання або зростання дивідендної 
доходності завдяки чистому зворотному викупу акцій («buy-back»).

Рис.	2.1 дозволяє відстежити два підходи до оцінювання очікуваної реаль-
ної дохідності від 1900 року та порівняти їх із середньою фактичною реальною 
дохідністю ринку акцій США, яку було отримано за наступне десятиліття. Із 
цього графіка можна зробити такі висновки.
 y Обидва графіки очікуваної дохідності показують значну мінливість у часі, 

але мають схожі контури. Акції мали особливо високу очікувану дохідність 
(тобто оцінки їхньої вартості були низькими) на початку 1920‐х років, про-
тягом Великої депресії 1930-х років та в період стагфляції 1970‒1980-х ро-
ків. Акції мали особливо низьку очікувану дохідність наприкінці 1920-х 
років, у середині 1960-х років, наприкінці 1990-х років та в останні роки. 
На сьогодні триває низхідний тренд, а останні спостереження є серед 10 % 
найнижчих за всю відстежену історію (тобто оцінка вартості акцій вигля-
дає високою у порівнянні з минулим).

 y Обидва показники очікуваної дохідності, здається, давали змогу прогно-
зувати фактичну дохідність на наступне десятиліття за індексом S&P 500 
(або за попередніми індексами акцій великих компаній). Прогнози були 
особливо добрими у першій половині вибірки. Найбільші помилки при 
прогнозуванні зафіксовані у 1990-х роках, коли обидва індикатори про-
гнозувати низьку дохідність, але «бичачий» ринок тривав аж до 2000 року, 
після чого відбулась корекція.
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Рис. 2.1.  Динаміка очікуваної реальної дохідності акцій США за двома 
моделями та реальної фактичної дохідності,  
січень 1900 — грудень 2014

Джерелa: Скоригований коефіцієнт Шиллера E/P та дивідендна дохідність отримані з вебсайту Роберта 
Шиллера. Скоригований коефіцієнт Шиллера E/P розраховано як значення звичайного коефіцієнта Шил-
лера E/P, помножене на 1,075. Це коригування зроблене, щоб врахувати той факт, що середні за 10 років 
значення за вибіркою EPS зростають з часом, і це систематично призводить до недооцінки поточного 
значення (коригуючий коефіцієнт відповідає очікуваному реальному зростанню на рівні 1,5 % на рік та 
часовому лагу 5 років). Дохідність акцій США розрахована на основі індексу S&P 500 та його попередни-
ків за даними «Ґлобал файненшл дейт», «Ібботсон / Морнінґгстар» та «Дейтстрім». Розрахунок фактичної 
дохідності акцій здійснено в AQR.

Сподівання щодо здатності прогнозувати та розчарування 
у реальності
З рис. 2.1 складається враження, що прогнозувати дохідність легко, і це може 
мотивувати інвесторів використовувати наведені показники поточної дохідно-
сті як антициклічні індикатори для вибору зручного часу здійснення транзак-
цій. Насправді, якщо порахувати кореляцію між цими двома показниками та 
фактичною дохідністю протягом наступного десятиліття за всією вибіркою, то 
вона становить 0,57 для коефіцієнту Шиллера E/P та 0,42 для моделі «дивіденд-
на дохідність плюс зростання». Отже, надалі розглядатимемо лише сильніший 
з цих показників, тобто коефіцієнт Шиллера E/P.
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На рис.	 2.2 наведено звичайний спосіб доведення сили прогнозного від-
ношення за допомогою гістограми. Кожен квартал, починаючи від 1900 року, 
віднесено до одного із п’яти діапазонів (квінтилів), відповідно до показника 
E/P Шиллера на початку кварталу, а далі розраховується середня реальна дохід-
ність протягом наступного десятиліття за всіма спостереженнями в межах од-
ного квінтиля. Монотонне зростання, яке можна побачити на рис. 2.2, доводить, 
що за кварталами з низькою початковою поточною дохідністю (квінтиль 1, це 
еквівалентно високій оцінці вартості активів) зазвичай слідують періоди низь-
кої майбутньої дохідності; а за кварталами з високою початковою поточною 
доходністю (квінтиль 5, це еквівалентно низькій оцінці вартості активів) — пе-
ріоди з високою майбутньою дохідністю. І цілком виправдано, що для осіб, які 
намагаються вгадати зручний час здійснення транзакцій, така ситуація може 
виглядати більш перспективною від тієї, що зображена на рис. 2.1.

Проте варто бути більш реалістичними. По-перше, наведені докази взяті 
з тієї самої вибірки, за якою робились прогнози, і, по-друге, вони можуть не 
спрацьовувати настільки ж добре для коротших горизонтів.

Рис. 2.2.  Реальна дохідність акцій США протягом наступних 10 років, 
відсортована за квінтилями коефіцієнту E/P Шиллера на початок 
кварталу, 1900–2014

Джерелa: Згладжені показники початкової поточної дохідності (коефіцієнту E/P) з вебсайту Роберта Шил-
лера. Ринкова дохідність за акціями США за даними «Ґлобал файненшл дейт», «Ібботсон / Морнінґг-
стар» та «Дейтстрім». Розрахунок реалізованої дохідності акцій здійснено AQR. Наведені показники не 
відображають дохідність реальних портфелів цінних паперів під управлінням AQR та використовуються 
винятково для ілюстрацій.
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 y Використання даних із тієї самої вибірки еквівалентно припущенню, що 
інвесторам заздалегідь відомо, до якого квінтиля належать показники впро-
довж усього періоду (1900–2014 років). Наприклад, для інвесторів у 1930-х 
роках було б корисно знати, що ринки в середньому будуть набагато до-
рожчими протягом наступних десятиліть. Це ілюструє так зване зміщення 
у бік знання «заднім числом». Більш реалістичним було б використання да-
них «поза вибіркою», що передбачає сортування за початковою поточною 
дохідністю через порівняння цього показника на початок кожного кварталу 
із, скажімо, ковзаючим середнім за попередні 60 років.

 y Ба більше, майже ніхто з трейдерів, що прагнуть вгадати зручний час здійс-
нення транзакцій, не буде зацікавлений торгувати один раз на десять років на 
підставі обраного сигналу, а потім тримати портфель без змін ще десятиріччя. 
Кліффорд Аснес, Аннті Ільманен та Томас Малоні [Asness C. S., Ilmanen А., 
Maloney T., 2016] досліджують місячний трейдинговий горизонт та багато 
інших варіантів правил торгів, за якими здійснюється спроба проаналізува-
ти, як така особа, що прагне вгадати тактично вірний момент здійснення 
транзакцій, може скористатися інформацією, що міститься у коефіцієнті E/P 
Шиллера. Вони зауважили, що у різних умовах спроби антициклічна стра-
тегія «йти проти ринку» задля визначення моментів здійснення транзакцій 
не є більш ефективною за довгострокову стратегію інвестування «купуй та 
утримуй» та часто програє, порівняно з нею. Нижче запропоновано подібні 
докази на дещо простішому наборі правил трейдингових операцій.
Якщо видалити зміщення, що виникає через врахування даних «заднім 

числом» та скоротити горизонт, то одержимо більш реалістичну картину. Шаб-
лони прогнозування будуть слабшими, коли ми використовуємо дані «поза ви-
біркою», і ще слабшими для більш коротких горизонтів. Проте, все ж таки існує 
позитивний зв’язок у межах повної вибірки. Але справжнє розчарування отри-
маємо, якщо подати дані в іншому вигляді.

На рис.	2.3 наведено порівняння накопиченої дохідності акцій США (пе-
ревищення над дохідністю грошового ринка) за стратегією «купуй та утри-
муй» та антициклічної стратегією «йти проти ринку» з визначенням зручного 
часу здійснення транзакцій. Антициклічна стратегія передбачає збільшення 
ваги акцій у періоди, коли початкова поточна дохідність є високою (акції ма-
ють вагу 150 % коли вона у найвищому квінтилі, 125 % коли вона у дру-
гому квінтилі) та зменшення ваги акцій у періоди, коли початкова поточна 
дохідність є низькою (акції мають вагу 50 % коли вона у найнижчому п’ятому 
квінтилі, 75 % — у четвертому квінтилі). Перебалансування портфеля здійс-
нюється щоквартально. Антициклічна стратегія виявилась трохи кращою за 
стратегію «купуй та утримуй» на повному горизонті тривалістю 115 років, 
але різниця візуально не дуже помітна (але антициклічна стратегія, яка вико-
ристовує важіль, має вищу волатильність, отже, дещо нижчу норму Шарпа). 
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Рис. 2.3.  Накопичена надлишкова дохідність акцій (над дохідністю 
грошового ринка) за антициклічною стратегією на основі 
коефіцієнта Е/Р Шиллера, 1900–2014 роки

Джерелa. Згладжені показники початкової поточної дохідності (коефіцієнту E/P) з вебсайту Роберта Шил-
лера. Ринкова дохідність за акціями США за даними «Ґлобал файненшл дейт», «Ібботсон / Морнінґгстар» 
та «Дейтстрім». Розрахунок реалізованої дохідності акцій здійснено AQR. Наведені показники не відо-
бражають дохідність реальних портфелів цінних паперів під управлінням AQR. Антициклічна стратегіє 
є гіпотетичною стратегією вибору зручного часу здійснення транзакцій з щоквартальним перебалансу-
ванням, яка надає тактичної ваги 0,5, 0,75, 1,0, 1,25 чи 1,5 в залежності від квінтилю, в якому перебу-
ває значення коефіцієнту E/P Шиллера на початку кварталу. Квінтилі розраховано на ковзаючий вибірці 
довжиною 60 років (до 1940 року бралося зростаюче вікно у наявній вибірці). Дохідність наведена до 
вирахування транзакційних витрат та комісій.
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Ймовірно, гіршим є те, що лінія знизу, яка наводить різницю між дохід-
ністю антициклічної стратегії та стратегії «купуй та утримуй», свідчить про 
те, що перевагу антициклічна стратегія здобула на першій половині вибірки 
(до 1957 року); отже, більшість читачів можуть сказати, що стратегія анти-
циклічного інвестування спрацювала гірше за стратегію «купуй та утримуй» 
протягом їхнього життя! (Трейдингові правила можна формулювати по-різ-
ному, і автор також спробував багато варіантів з дещо різними результатами, 
але жодного разу антициклічна стратегія не показала вражаючого успіху). Іво 
Велч та Аміт Ґояль [Welch I., Goyal A., 2008], Елрой Дімсон зі співавтора-
ми [Dimson E., Marsh Р., Staunton М., 2013], Кліфф Аснес зі співавторами 
[Asness C. S., Ilmanen А., Maloney T., 2016] також наводять свідчення того, 
що результати антициклічної стратегії поза тією вибіркою, за якою визначено 
сигнали щодо часу здійснення транзакцій, не є вражаючими.

Цей результат був несподіваним, враховуючи те, що гістограми на рис. 2.2 
здавались перспективними, тож доцільно дослідити його глибше, щоб зрозумі-
ти, чому реальні успіхи не виявилися суттєвими. Можна виокремити три ос-
новні причини.

1. Негативне вікно для антициклічного інвестування. Незадовільні результа-
ти від початку 1950-х років частково відображають той факт, що антици-
клічна стратегія інвестування мала, у середньому, нижчу вагу акцій США 
у портфелі. Ринкові оцінки вартості акцій США поступово зсувались у бік 
зростання протягом другої половини ХХ століття (коефіцієнт E/P скоро-
тився майже вдвічі), що означало інвестора, який бажав вгадати зручний 
час здійснення транзакцій, що «треба чекати на повернення ринку до деше-
вих акцій», а насправді цього майже не відбувалось. У результаті, середня 
вага акцій у портфелі від середини 1950-х років становила 80 %, замість 
очікуваних 100 %, тобто інвестор, який бажав вгадати зручний час здійс-
нення транзакцій, недоотримав одну п’яту від реалізованої премії за ризик 
акцій.

2. Складність щодо визначення зручного часу для здійснення транзакцій. 
Якщо б сигнали, що мають вказати на зручний час здійснення транзак-
цій, були достатньо точними протягом ринкових циклів, то вони могли б 
легко компенсувати втрати від недостатнього інвестування в акції. Про-
те такі сигнали є точними лише під час розгляду «заднім числом», коли 
здається очевидним, що прийшов час купити акції, коли ринок досягнув 
дна, і продати їх, коли ціни на ринку близькі до максимальних. Насправ-
ді, антициклічні індикатори дають достатньо грубі сигнали та часто ре-
комендують купувати або продавати занадто рано протягом циклу. Наш 
улюблений приклад на наявних даних — це показати, що якщо б інвестор, 
який бажав вгадати зручний час здійснення транзакцій, вирішив би пов-
ністю інвестувати свій портфель в акції протягом майже всього періоду, 
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але виходити з них, коли сигнали на підставі ринкових оцінок свідчили б 
про досягнення найгіршого квінтиля, то такий інвестор би продав акції у 
1992 році, коли коефіцієнт E/P Шиллера впав нижче за свій 20-й перцен-
тиль (з нижньої частини рис. 2.3 можна побачити динаміку за перценти-
лями з 1900 року, оскільки вага акцій залежить від перцентиля). З таким 
портфелем жоден професійний інвестор, найімовірніше, не втримався би 
на своїй посаді впродовж бурхливого зростання ринку у 1990-ті роки. На-
віть вибух «бульбашки компаній високих технологій» на початку 2000-х 
років або пізніша глобальна фінансова криза не повернули ринки акцій 
до рівнів 1992 року. Урок, який можна вивчити з цього прикладу: «зарано 
значить неправильно», він і сьогодні є дуже актуальним, коли облігації, 
акції та більшість інших класів активів досить дорого оцінюються рин-
ком (маючи аномально низькі реальні поточні дохідності). Інвестори, що 
мають спокусу вийти з ризикових активів у грошові кошти, повинні запи-
тати у себе, чи вони мають достатньо терпіння тримати у портфелі лише 
грошові кошти, якщо цілком імовірним є сценарій, що наступні декілька 
років буде зберігатись низькодохідне середовище.

3. «Зустрічний вітер» короткострокових моментум-ефектів. Пригадаймо, 
що фінансові активи зазвичай схильні до збереження поточного трен-
ду (інерції дохідності) протягом декількох місяців. Це частково пояснює, 
чому антициклічні сигнали йти «проти ринку» частіше виникають «занад-
то рано», ніж навпаки. Моментум-ефект означає, що дешеві активи зазви-
чай дешевшають і далі до того, як їхня ціна нормалізується (а з дорогими 
активами все відбувається навпаки). Реверсивні сигнали йти «проти рин-
ку» здаються найбільш ефективними при прогнозування на 2 чи 3-річних 
горизонтах, коли «зустрічний вітер» короткострокового моментум-ефекту 
вже пройшов, але до того, як сигнали почнуть зникати.

Як інвесторам краще скористатися мінливістю очікуваної 
дохідності у часі?
Один з конструктивних підходів інвесторів, які прагнуть тактично вгадати 
зручний час здійснення транзакцій, полягає в комбінуванні як антициклічних 
(«йти проти ринку»), так і моментум-сигналів («йти за ринком»); наприклад, 
коли ринкові оцінки сигналізують здешевлення, варто, можливо, зачекати мо-
ментум-сигналу, що ринок розвернувся. Інвестори можуть розширити набір 
прогнозних індикаторів, використавши, крім цих двох основних сигналів, ще 
й різноманітні макроекономічні показники та показники настроїв. Інші нада-
ють перевагу дискреційному підходу замість систематичних методів, наведе-
них у цьому розділі.

Якщо б інвестори мали обрати лише один підхід до визначення зруч-
ного часу здійснення транзакцій, то історичний досвід на подив багатьох, 
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запропонував би проігнорувати оцінювання активів та застосувати натомість 
протилежне до антициклічних стратегій, тобто — проциклічні стратегії. Слі-
дування за трендом є спрямованою стратегією, яка полягає в інвестуванні 
у ліквідні активи, виходячи з їхньої дохідності за минулі 1‒12 місяців, така 
стратегія має позитивну довгострокову середню дохідність за десятком дослі-
джених активів (звісно, вона час від часу веде до проміжних збитків та завж-
ди не дозволяє врахувати розворот ринку). Переваги використання стратегії, 
що передбачає спроби вгадати зручний час здійснення транзакцій за тим чи 
іншим активом, здаються незначними, тоді як скоригована на рівень ризику 
дохідність диверсифікованого портфеля, який сформовано за стратегією слі-
дування за трендом, історично виглядає привабливою на довготривалішому 
горизонті, ніж будь-яка інша інвестиційна стратегія. Браян Герст, Яо Хуа Оой, 
Лассе Педерсен [Hurst B., Ooi Y. H., Pedersen L. H., 2014] дослідили стратегію 
слідування за трендом «лише» на ста роках даних. Ів Лемпер’єр та колек-
тив авторів [Lempérière Y., Deremble C., Seager Ph., Potters M., Bouchaud J. Ph., 
2014] використовують довшу вибірку за два сторіччя, а Алекс Ґрейсерман та 
Кетрін Камінські [Greyserman A., Kaminski K., 2014] пишаються вибіркою да-
них аж за 700 років! Попри такі докази багато інституційних інвесторів вва-
жають, що така стратегія, на відміну від антициклічної, не відповідає органі-
заційній культурі їхньої компанії, а також переймаються тим, що дохідність 
не буде стійкою (та зазнає змін внаслідок арбітражу), оскільки дохідність за 
нею пояснюється на підставі поведінкових, а не раціональних аргументів або 
аргументів на підставі ризику.

Навіть найбільш реалістичні з проаналізованих моделей, що намагаються 
вгадати зручний час здійснення транзакцій (нереалістичні моделі суттєво по-
кладаються на майнинг даних та надмірну прив’язку до статистичних власти-
востей конкретних вибірок) не вказують на те, що спроби вгадати час є таким 
простим завданням. У найкращому випадку вони дозволяють отримати деяку 
додаткову дохідність, якщо інвестори досить обережно використають їх для 
внесення змін у стратегічний розподіл активів. Водночас, це створює серйоз-
ний виклик, оскільки прогнозованість короткострокової дохідності є обмеже-
ною; важко тримати у портфелі позиції, результати за якими є незадовільни-
ми, а ризик за позиціями, що залежать від динаміки ринку, є концентрованим.

І наостанок варто виокремити спільну проблему стратегій, що базуються 
на спробах вгадати зручний час здійснення транзакцій: недостатня диверси-
фікація. Можливо, саме цей недолік спонукав Пола Самюельсона сказати, що 
фінансові ринки можуть бути ефективними на мікрорівні, але неефективними 
на макрорівні, бо надзвичайно важко боротись з невірно оціненими ринка-
ми (або проводити арбітраж на них), роблячи спроби вгадати час здійснення 
транзакцій. Причину можна пояснити за допомогою відомого висловлюван-
ня, яке приписують Джону Мейнарду Кейнсу: «ринки можуть бути ірраці-
ональними довше, ніж ви платоспроможними». Таким чином, стратегічна 
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диверсифікація може стати кращим шляхом до успіху в інвестування, аніж 
тактичні спроби вгадати зручний час здійснення транзакцій5.

Висновок
У першій частині цього розділу йдеться про важливу зміну поглядів у науко-
вій думці та практичній площині, що очікувана дохідність не є постійною, а 
змінюється в часі. Останні підрозділи наводять тверезі судження про те, що 
використання такої її мінливості у часі задля отримання прибутків видається 
надзвичайно важким завданням, і ми радимо більшості інвесторів утрима-
тись від цієї спокуси. Таким чином, хоча ми починали з прогнозованості рин-
ків акцій, ми закінчуємо закликом до кращої диверсифікації: використання 
багатьох чинників отримання дохідності у добре диверсифікованих портфе-
лях може бути найбільш надійним способом одержати стійку довгострокову 
дохідність.

5 Цей розділ фокусується на премії за ризик акцій, яка, відповідно до CAPM, є єдиним дже-
релом надлишкової дохідності у довгостроковій перспективі. Недавні дослідження доводять, 
що ми живемо у світі мультифакторної, а не в однофакторної CAPM. У довгостроковій пер-
спективі деякі ризики виявляються невиправданими — наприклад, ризики окремих акцій або 
окремих галузей, — тому ми намагаємося диверсифікувати їх відповідно до рекомендацій 
CAPM. Втім деякі чинники виправдовують себе в довгостроковій перспективі. Ми маємо ро-
бити диверсифікацію, враховуючи їх, тоді ми отримаємо не лише премію за ризик акцій, але й 
також і премії за іншими класами активів (як-от премію за строк до погашення облігацій), пре-
мії за неліквідність (наприклад, можливі премії за ризик неліквідних альтернативних активів), 
а також премії за стиль інвестування (наприклад, порівняно кращі результати у довгостроковій 
перспективі, що показали стилі вартісного інвестування та моментум-інвестування). Кожен із 
цих чинників може бути причиною мінливих у часі очікуваних премій, як і у випадку премій 
за ризик акцій, тому ми можемо використовувати такі ж самі показники вартості та момен-
тум-індикаторами при визначенні зручного часу здійснення транзакцій. Проте глибший аналіз 
доводить, що спроби вгадати такий час за цими іншими індикаторами не видаються легшими 
за розглянуті у цьому розділі спроби вгадати час за показниками ринку акцій. Припущення 
щодо постійної на довгих горизонтах премії за ризик тих факторів, які ви вважаєте визначаль-
ними, може бути розумним підґрунтям для стратегічної диверсифікації.



  57

2.		Історична	перспектива	поглядів	на	мінливість	очікуваної	дохідності	у	часі

Література

 1. Accominotti, O. Marc Flandreau, and Riad Rezzik. 2011. «The Spread of Empire: 
Clio and the Measurement of Colonial Borrowing Costs». Economic History Review, 
vol. 64, no. 2 (May): 385–407. 

 2. Arnott, Robert D., and Peter L. Bernstein. 2002. «What Risk Premium Is «Normalˮ?» 
Financial Analysts Journal, vol. 58, no. 2: 64–85. 

 3. Asness, Clifford S., Antti Ilmanen, and Thomas Maloney. Forthcoming 2016. «Market 
Timing: Sin a Little». AQR white paper. 

 4. Brown, Stephen J., William N. Goetzmann, and Alok Kumar. 1998. «The Dow Theory: 
William Peter Hamilton’s Track Record Reconsidered». Journal of Finance, vol. 53, 
no. 4: 1311–1333. 

 5. Campbell, John Y., and Robert J. Shiller. 1998. «Valuation Ratios and the Long-Run 
Stock Market Outlook». Journal of Portfolio Management, vol. 24: 11–26. 

 6. CFA Institute. 2002. «Proceedings of the Equity Risk Premium Forum». Association 
for Investment Management and Research (now CFA Institute) and TIAA-CREF 
(www.cfapubs.org/toc/cp.1/2002/7). 

 7. Cochrane, John. 2011. «“Discount Ratesˮ. Presidential Address at the American 
Finance Association meeting». Journal of Finance, vol. 66: 1047–1108. 

 8. Cowles, Alfred. 1933. «Can Stock Market Forecasters Forecast?» Econometrica, vol. 1, 
no. 3: 309–324. 

 9. Cowles, Alfred. 1938. Common Stock Indices, 1871–1937. Cowles Commission for 
Research in Economics, Monograph No. 3. Bloomington, IN: Principia Press. 

10. Dimson, Elroy, Paul Marsh, and Mike Staunton. 2002. Triumph of the Optimists: 101 
Years of Global Investment Returns. Princeton, NJ: Princeton University Press. 

11. Dimson, Elroy, Paul Marsh, and Mike Staunton. 2013. Global Investment Returns 
Yearbook 2013. Zurich: Credit Suisse Research Institute. 

12. Dimson, Elroy, Paul Marsh, and Mike Staunton. 2016. «Long-Term Asset Returns». 
In Financial Market History. Edited by David Chambers and Elroy Dimson. 
Charlottesville, VA: CFA Institute Research Foundation. 

13. Fama, Eugene F. 1965. «The Behavior of Stock Market Prices». Journal of Business, 
vol. 38, no. 1: 34–105. 

14. Fama, Eugene F. 1976. Foundations of Finance: Portfolio Decisions and Securities 
Prices. New York: Basic Books. 

15. Fama, Eugene F., and Kenneth R. French. 1989. «Business Conditions and Expected 
Returns on Stocks and Bonds». Journal of Financial Economics, vol. 25, no. 1: 23–49. 

16. Fisher, Lawrence, and James H. Lorie. 1964. «Rates of Return on Investments in 
Common Stocks». Journal of Business, vol. 37, no. 1: 1–21. 

17. Goetzmann, William N. 2016. «Bubble Investing: Learning from History». In Financial 
Market History. Edited by David Chambers and Elroy Dimson. Charlottesville, VA: 
CFA Institute Research Foundation. 



58  

Ризик та дохідність у довгостроковій перспективі

18. Greenwood, Robin, and Andrei Shleifer. 2014. «Expectations of Returns and Expected 
Returns». Review of Financial Studies, vol. 27, no. 3: 714–746. 

19. Greyserman, Alex, and Kathryn Kaminski. 2014. Trend Following with Managed 
Futures. Wiley Trading. 

20. Hammond, P. Brett, Martin L. Leibowitz, and Laurence B. Siegel, eds. 2011. Rethinking 
the Equity Risk Premium. Charlottesville, VA: CFA Institute Research Foundation. 

21. Hurst, Brian, Yao Hua Ooi, and Lasse Heje Pedersen. 2014. «A Century of Evidence 
on Trend-Following Investing». AQR white paper. 

22. Ibbotson, Roger G., and Rex A. Sinquefield. 1976. «Stocks, Bonds, Bills and Inflation: 
Simulations of the Future 1976‒2000». Journal of Business, vol. 49, no. 3: 313–338. 

23. Ilmanen, Antti. 2011. Expected Returns: An Investor’s Guide to Harvesting Market 
Rewards. Chichester, West Sussex, UK: Wiley. 

24. Jorion, Philippe, and William N. Goetzmann. 1999. «Global Stock Markets in the 
Twentieth Century». Journal of Finance, vol. 54, no. 3: 953–980. 

25. Kindleberger, Charles P. 1978. Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial 
Crises. New York: Basic Books. 

26. Lempérière, Yves, Cyril Deremble, Philip Seager, Marc Potters, and Jean Philippe 
Bouchaud. 2014. «Two Centuries of Trend Following». Capital Fund Management 
white paper. 

27. Moskowitz, Tobias, Yao Hua Ooi, and Lasse Heje Pedersen. 2012. «Time Series 
Momentum». Journal of Financial Economics, vol. 104, no. 2: 228–250. 

28. Samuelson, Paul A. 1965. «Proof That Properly Anticipated Prices Fluctuate 
Randomly». Industrial Management Review, vol. 6, no. 2: 41–49.2. A Historical 
Perspective on Time-Varying Expected Returns.	

29. Sharpe, William F. 1964. «Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under 
Conditions of Risk». Journal of Finance, vol. 19, no. 3: 425–442. 

30. Shiller, Robert. 2000. Irrational Exuberance. Princeton, NJ: Princeton University 
Press. 

31. Smith, Edgar Lawrence. 1924. Common Stocks as Long-Term Investments. New York: 
MacMillan. 

32. Welch, Ivo, and Amit Goyal. 2008. «A Comprehensive Look at the Empirical 
Performance of Equity Premium Prediction». Review of Financial Studies, vol. 21: 
1455–1508.



  59

3.	Бази	даних	фінансової	історії:	старі	дані,	старі	
питання,	нові	підходи?

Ян Аннаерт,
професор Антверпенського університету та Антверпенської школи менеджменту 

Франс Б’юеленс,
старший дослідник Антверпенського університету

Aнджелo Рiвa,
приватний професор Європейської бізнес-школи в Парижі,
афілійований професор Паризької школи економіки 

У цьому розділі розглянуто потенційні недоліки історичних фінансових 
даних. Спосіб, в який збирались та конструювались фінансові дані, є 
важливішим для історичних даних, ніж для сучасних. Для користувачів 
даних ігнорування таких потенційних недоліків може знизити надій-
ність аналізу. Для тих, хто збирає дані, врахування цих особливостей 
може допомогти підвищити їхню якість. Для ілюстрації спершу за-
пропоновано висвітлення загальних питань, які можуть мати вплив на 
дані про акції та облігації. Далі ми детальніше досліджуємо ті набори 
даних, які є необхідними для конструювання ринкових індексів акцій та 
облігацій, а також наслідки у зв’язку із відсутністю цих наборів даних. 
У додатку подано огляд сучасних кроссекційних історичних даних.

Вступ
Нещодавня фінансова криза знову підкреслила слабкість емпіричної бази еко-
номічних та фінансових аналітичних моделей, що використовуються для ви-
вчення очікувань акціонерів, фінансових інновацій, регулювання та інвести-
ційних стратегій. Однією із причин такого недоліку є дефіцит довгострокових 
фінансових мікроданих, доступних для тестування теоретичних моделей, осо-
бливо таких, що вимагають структурних змін, що є життєво важливими для 
оцінювання впливу фінансового регулювання, причин економічних коливань 
та взаємозв’язків між економічними (а ще демографічними та соціальними) 
змінами та фінансовою системою. Проте довгострокові фінансові мікродані 
є навіть кориснішими і для трейдерів, і для інвесторів, які шукають оглядову, 
точну та легкодоступну інформацію про ринок цінних паперів для визначення, 
пояснення та перевірки своїх стратегій. І індекси ринку цінних паперів, і крос-
секційна інформація за індивідуальними цінними паперами є основним джере-
лом інформації і для економістів, і для учасників фінансового ринку.
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Як наслідок, зацікавленість та зусилля в нагромадженні довгих вибірок рин-
кових даних за цінними паперами та індексами останніми роками стала швидко 
зростати. Проте бази даних із інформацією про цінні папери на довгих періодах 
часу є й досі надзвичайно скудними та невпорядковано викладеними в різнома-
нітних джерелах. Індекси за країнами, що відображають результати за ринками 
облігацій та акцій, виявляються доступнішими завдяки участі Філіпа Джоріона та 
Вільяма Ґецманна [Jorion Ph., Goetzmann W. N., 1999]; Елроя Дімсона, Пола Maр-
ша та Майка Стонтона [DMS, 2002] та «Ґлобал файненшл дейт» [Global Financial 
Data, 2005]. Замість конструювання цих серій із першоджерел часто було зведено 
докупи декілька поточних накопичених серій. На жаль, ці серії за своєю метою 
іноді відрізнялися так, що покриття серій є гетерогенним. Крім того, різнома-
нітні правила конструювання даних застосовувалися так, що деякі з них більше 
не відповідають сучасним стандартам. Порівняння в часі та просторі здається 
складним та потенційно небезпечним для непідготовлених користувачів. Проте, 
за декількома суттєвими винятками [див. DMS (2000a), (2002)], методологія ін-
дексів недостатньо вивчається сьогодні і в науці, і у світі бізнесу.

Отож цей розділ висвітлює основні проблеми, з якими економісти та прак-
тики стикаються при вивченні довгострокових фінансових індексів. Спосіб, в 
який збирались та конструювались фінансові дані, є важливішим для історич-
них даних, ніж для сучасних. Для користувачів даних ігнорування потенційних 
недоліків при конструюванні індексів може мати негативний вплив на надій-
ність сучасного аналізу. Для тих, хто збирає дані, врахування цих недоліків під 
час планування роботи може покращити якість зібраних даних. Після обгово-
рення загальних питань, що впливають на широкі ринкові індекси, ми зверта-
ємося до окремих аспектів, що характеризують індекси акцій та облігацій. У 
додатку подано підсумок поточних кроссекційних масивів даних. Ми робимо 
висновок, що у загальному випадку важко та проблематично порівнювати по-
ведінку широких індексів коректно в різні періоди часу та в розрізі різних країн. 
Отже, ми заохочуємо до нових додаткових зусиль щодо розширення покриття 
поточних вибірок даних і на кроссекційному рівні, і на довший час у минуле. 
Ми також віримо, що, враховуючи різноманіття цілей, з якими можна вико-
ристовувати ринкові індекси, підвищення доступності високоякісних мікрода-
них є ключовим: це дозволятиме конструювання найбільш доцільного індексу 
для конкретної мети.

Загальні питання
При вивченні довгострокової динаміки індексів акцій та облігацій, варто при-
ділити увагу декільком аспектам, які можуть мати негативний вплив на дослі-
дження, зокрема в діахронній та порівняльній перспективах. 

Відповідно до ДМС [DMS, 2000a, с. 6], найбільш яскраво вираженою про-
блемою в довгих вибірках фінансових даних, що існують на цей час, є їхнє 
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зміщення у бік «даних, які легко отримати». Вчені часто фокусуються на лег-
кодоступних історичних джерелах та оминають проблемні періоди у своєму 
аналізі. Історичні джерела, в яких опубліковано дані про цінні папери, часто 
зберігаються у закритих архівах із суворими правилами, отже доступ до них 
є ускладненим. Це підвищує вартість збору даних та пояснює, чому часто по-
кладаються на вторинні джерела. На жаль, такі вторинні джерела також є лише 
«другими найкращими ресурсами», оскільки вони систематизують дані, не вка-
зуючи явно використану методологію та інформуючи користувача про потен-
ційні зміщення у даних.

Наприклад, ціни можуть не відображати найбільш релевантний ринок. 
Можна навести приклад Парижу, де окремі цінні папери були виставлені на 
продаж і на біржу, і на позабіржовий ринок у ХІХ столітті [Hautcoeur P.-C., 
Rezaee A., Riva A., 2010]. Проте навіть якщо позабіржовий ринок був найваж-
ливішим ринком для багатьох цінних паперів, включаючи французькі безстро-
кові облігації, вторинні джерела втім застосовували ціни офіційних ринків 
[див. Rist C. 1913]. Навіть науковці, що конструюють історичні серії, часто фо-
кусуються на первинних джерелах офіційного ринку, оскільки їх легше знайти 
(див.: [Vaslin J.-M., 2007]). 

Крім того, такі бурхливі періоди, як війни, періоди політичних хвилю-
вань та радикальних змін в економічних режимах, часто оминають. По-пер-
ше, джерела за такі періоди є рідкісними та їх складно тлумачити. По-друге, 
динамічні інституційні зміни (наприклад, періоди націоналізації) часто ви-
магають великих зусиль для забезпечення зіставності теперішніх ринкових 
даних із попередніми. По-третє, у такі складні часи ринки зазвичай закри-
вають та / або запроваджують жорстке регулювання, що викривляє дію рин-
кових сил. Як наслідок, багато вибірок дохідності починаються після таких 
часів, проте видаються як репрезентативні для повного періоду. Наприклад, 
«Barclays de Zoete Wedd Equity Index» (BZW) — індекс британського банку 
«Барклайз» («Barclays»), започаткований 1919 року після закінчення Першої 
світової війни, перевищує дохідність цінних паперів Великої Британії протя-
гом 1919‒1954 років на 2,34 % відносно індексу ДМС, розрахунок якого роз-
почали 1900 року. Крім того, ринки можуть залишатися закритими упродовж 
багатьох років. Португальський сценарій добре це ілюструє [DMS, 2000b]. 
Лісабонська біржа зачинилася після Революції гвоздик у квітні 1974 року та 
не відкривала трейдинг до березня 1977 року. Як наслідок, потрібні деякі 
припущення для розрахунку довгострокового Португальського індексу [Da 
Costa J. R., Mata M., Justino D., 2012].

Інша проблема пов’язана зі зміщенням, що виникає внаслідок вибору кон-
кретної вибірки. Загалом це стосується викривлення статистичних властивос-
тей через нерепрезентативну вибірку. У фінансах тенденція фокусуватися на 
великих компаніях може призвести до недооціненої дохідності, оскільки ана-
літики оминають вищу дохідність, яку пропонують фірми з низькою ринковою 
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вартістю [Banz R. W., 1981]. Такий метод обрали, наприклад, Д. лe Брі та 
П. К. Откьор [Le Bris D., Hautcoeur P.-C., 2010] для Франції, коли вони фо-
кусуються на найбільших 40-ка компаніях. Проте таке зміщення може й не 
виникнути в іншій вибірці або на іншому її періоді, що доводять Я. Анна-
ерт та співавтори [Annaert J., Buelens F., Cuyvers L., Ceuster M. de, Deloof M., 
Schepper A. de., 2011] за даними з Брюссельської фондової біржі, коли індекс 
дохідності за 20-ма найдохіднішими акціями генерує результати, що загалом 
є подібними до розрахованих за широким індексом з усіх акцій у термінах се-
редньої дохідності, ризику та галузевої структури протягом періоду 1833–2005. 
Вибір переважно вартісних акцій з високими відношеннями фундаментальних 
параметрів до ціни (або, у протилежному випадку, гламурних акцій з низьки-
ми відношеннями) може також істотно викривлювати дохідність [Chan K. Ch., 
Jegadeesh N., Lakonishok J., 1995]; [Desai H., Rajgopal Sh., Venkatachalam M., 
2004]. У тих випадках, коли від початку деякі галузі не включаються до вибірки, 
це може істотно вплинути на дохідність. Наприклад, ДМС [DMS, 2000a] вказує, 
що стандартні індекси Великої Британії не включають сектор залізниці, хоча у 
ньому було представлено приблизно половина капіталізації фондового ринку 
країни на 1900 рік.

Зміщення через вибір компаній, що вижили, є окремим випадком зміщен-
ня, що виникає внаслідок вибору конкретної вибірки. Мова йде і про компа-
нії, і про ринки. Стосовно компаній на сьогодні актуальною є тенденція щодо 
вивчення виключно тих цінних паперів емітентів, що дожили до кінця дослі-
джуваного інтервалу. Через усунення акцій, виключених із реєстру фондової 
біржі, тестування інвестиційних стратегій може призвести до оптимістичних 
результатів хоча б тому, що більшість виключень з реєстру біржі виникли че-
рез невдачі у бізнесі. Як наслідок, зміщення через вибір компаній, що вижили, 
може зробити свій внесок до розуміння виникнення премії за ризик акцій. Це 
питання емпіричне: Стівен Браун, Вільям Ґецманн та Стівен Росс [Brown S. J., 
Goetzmann W., Ross S. A., 1995] вважають, що чинник виживання може поясни-
ти значну частку премії за ризик акцій США, хоча Хайтао Лі та Єу Сю [Li H., 
Xu Y., 2002] вважають, що такий чинник не є показовим у випадку США. Якщо 
розглядати ринки різних країн, то таке зміщення призводить до того, що дос-
від тих ринків, які перестали функціонувати, ігнорують. Наприклад, маючи за 
оцінками 5,2 % капіталізації світового ринку, Австро-Угорщина стає шостим 
найбільшим ринком у 1900 році; проте відповідні вибірки були додані до бази 
даних ДМС лише 2013 року [DMS, 2015]. Аналогічно ринкові індекси, що ви-
никли заново або повністю зникли, також заслуговують на окрему увагу. Нещо-
давно були зроблені зусилля щодо реконструкції російського [Goetzmann W. N., 
Huang S., 2015] та китайського індексів [Fan W., 2010]. Наявність подібних да-
них за такими ринками, як Аргентина, Індія або Гонконг, які у минулому були 
важливими або розглядались як перспективні, також була б корисною для ви-
вчення дохідності та ризику.
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Виключення акцій з реєстру фондової біржі (делістинг) часто впливає на 
дохідність цінних паперів, коли його коректно не враховують наявні бази іс-
торичних фінансових даних, це зветься зміщенням через делістинг. Делістинг 
часто пов’язаний із особливими подіями в історії фірми — такими, як банкрут-
ство, ліквідація, злиття та поглинання або перенесення лістингу до іншої бір-
жі — і це дуже часто негативно впливає на дохідність цінних паперів. Крім 
того, зміни в ліквідності таких виключених з реєстру акцій може структурно 
змінити дохідність та ціни, за якими інвестори готові здійснювати транзакції. 
Без включення дохідності після делістингу неможливо розрахувати дохідність 
за реальним портфелем. Джерела часто замовчують причини, через які акції 
було виключено з реєстру, як у випадку «Щомісячного довідника для інвес-
торів» (МДІ) («Investor’s Monthly Manual», IMM), щорічного каталогу Лон-
донської фондової біржі1. Щоб скорегувати дані щодо індексу акцій Великої 
Британії на зміщення через делістинг, Річард Ґроссманн [Grossman R. S., 2002] 
формулює та аналізує не менше чотирьох гіпотез. Таке зміщення має негатив-
ний вплив на дані CRSP (Центр досліджень вартості цінних паперів). Тайлер 
Шумвей [Shumway T., 1997] визначив, що розмір дохідності, яка не врахова-
на через зміщення завдяки делістингу в даних CRSP, є суттєвим. Я. Аннаерт, 
Ф. Бюеленс та Л. де Костер [Annaert J., Buelens F., Ceuster M. de, 2012] визна-
чили 477 випадки виключення акцій з реєстру Брюссельської фондової біржі 
між 1832 та 1914 роками. Якщо припустити, що всі виключені з реєстру через 
невідомі причини акції мають дохідність після делістингу 100 %, то середнє ге-
ометричне дохідності індексу падає з 5,33 % дo 5,09 % на рік. Якщо, виходячи 
з такої зміни геометричного середнього, підрахувати повну дохідність за весь 
період, то такі невеликі втрати щороку призвели б до падіння вартості портфе-
ля на кінець періоду на 23 %.

Індекси, що є доступними, не обов’язково є репрезентативними для мно-
жини інвестиційних активів. Оскільки не так просто порахувати ринкову капі-
талізацію для минулих періодів (відповідні джерела часто складно знайти, вони 
невпорядковані, з ними складно працювати), часто розглядають лише рівнозва-
жені або зважені за ціною індекси [Goetzmann W. N., Ibbotson R. G., Peng L., 
2001] і тому не повністю охоплюють середній інвестиційний досвід інвестора. 
Насправді Ян Аннаерт та колектив авторів [Annaert J., Buelens F., Ceuster M. de, 
2012] демонструють, що існує суттєва різниця між дохідністю портфелів, зва-
женого за ринковою капіталізацією, рівнозваженого та зваженого за ціною, на 
прикладі Брюссельської біржі між 1832 та 1914 роками.

1 Як зазначає Міжнародний центр фінансів (МЦФ) Єльської школи менеджменту, «Щомісяч-
ний довідник для інвесторів» (МДІ), «довідник Лондонської фондової біржі, існує в паперовій 
формі за період від 1871 до 1930 років, це пік ери колоніалізму... МЦФ на кошти достатньо 
щедрого донорського гранту перевів ці дані в електронну базу, яку вчені можуть завантажи-
ти, користуватися нею та аналізувати дані». Див.: http://som.yale.edu/faculty-research/our-centers-
initiatives/international-center-finance/data/historical-financial-research-data/london-stock-exchange.

http://som.yale.edu/faculty-research/our-centers-initiatives/international-center-finance/data/historical-financial-research-data/london-stock-exchange
http://som.yale.edu/faculty-research/our-centers-initiatives/international-center-finance/data/historical-financial-research-data/london-stock-exchange
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Інша проблема є пов’язаною з асинхронним трейдинговим ефектом, що 
має два компоненти. Перший трапляється всередині одного конкретного рин-
ку: Науковці часто використовують першу або останню ціну за день для ана-
лізу, але зазвичай ці транзакції не трапляються одночасно за кожним із цінних 
паперів. На переконання Джона Кемпбелла, Ендрю В. Ло та Крейґа МакКінлі 
[Campbell J. Y., Lo A. W., and MacKinlay C. А., 1997], такий ефект призводить 
до появи зміщення, яке не можна вважати несуттєвим, у багатьох моментах 
або спільних моментах дохідності (середні значення, дисперсії, коваріації, бети 
та коефіцієнти автокореляції й кросавтокореляції). Другий компонент виникає 
при вивченні взаємозв’язків між різними ринками. Відрізняються не лише час 
відкриття та закриття торгів для різних ринків у тій саме часовій зоні, але й 
ринки в різних часових зонах також відрізняються. Додатково ринки часто за-
кривають через різні національні та релігійні свята, неочікувані національні 
свята тощо. Як наслідок, спостереження у вибірках дохідності не є синхронни-
ми [Eun C. S., Shim S., 1989; Olbrys J., Majewska E., 2014]. Звісно, це є меншою 
проблемою для вибірок дохідності за довші інтервали.

Інформаційний контент та цінова динаміка цінних паперів можуть варі-
юватися згідно з системою пошуку ціни, яку прийняла фондова біржа. Різні 
цінні папери можуть продаватись у відповідності до різних систем. Не тільки 
системи можуть відрізнятися у межах однієї фондової біржі, але, особливо до 
розповсюдження електронних списків заявок, системи пошуку ціни суттєво 
відрізнялись від біржі до біржі. Наприклад, різні рівні транспарентності мо-
жуть вплинути на поведінку цін. Аналогічно, запровадження ринку замовлень 
замість ринку котирувань може вплинути на ціноутворення, бо ціни у першому 
випадку, зазвичай, є більш прозорими, але й не є миттєвими, як у другому ви-
падку. Запровадження фіксингів, тобто концентрації та виконання замовлень у 
певний момент часу, може згладжувати волатильність у порівнянні з системами 
безперервної торгівлі. Крім того, деякі цінні папери можна продавати не лише 
на спотовому ринку, але й на ринках форвардів та опціонів, що може підви-
щити ліквідність на спотовому ринку та призвести до нижчої волатильності, 
ніж на цінні папери, що продають на спотових ринках. П.-К. Откьор та інші 
[Hautcoeur P.-C., Rezaee A., Riva A., 2010] відстежують такі ефекти при аналізі 
цін, користуючись даними на офіційному ринку Парижу та позабіржових рин-
ках. Аналогічно вимоги до реєстрації акцій на біржі впливають на характери-
стики цінних паперів, якими торгують на біржах, і, відповідно, на їхню цінову 
динаміку.

Ціни та дивіденди визначаються у номінальному вимірі, але на довгих про-
міжках часу великий вплив починає мати інфляція. Для довгих історичних ча-
сових рядів показники у номінальному вимірі майже не є корисними та мають 
бути скореговані на інфляцію. Надійні дані про інфляцію є запорукою перево-
ду даних з номінального у реальний вимір. Стандарти, що використовують-
ся для їхнього розрахунку, у кожної країни відрізняються своєю специфікою. 
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Ретроспективні інфляційні дані часто недостатньо якісні в багатьох країнах, 
особливо в такі часи, як світові війни, коли заходи щодо врегулювання інфляції 
є проблематичними.

Акції
Проблеми з якістю даних відрізняються залежно від того, який елемент даних 
досліджується. Проблеми з даними про ціни, дивіденди, операції з капіталом, 
валютні курси, кількість акцій в обігу та інфляцію можуть критично вплину-
ти на розрахунки. Як і було зазначено попередньо, дохідність зазвичай розра-
ховується для інтервалу від кінця періоду до кінця періоду, але трапляються 
й винятки. Наприклад, при вивченні Бостонського ринку Джеремі Атак та 
Пітер Руссо [Atack J., Rousseau P. L., 1999] конструювали індекси цін та до-
хідності за 1835–1869 роки, беручи щорічні максимальні та мінімальні ціни. 
Через нечіткість інтервалу для розрахунку дохідності за таким методом, такі 
індекси цін та дохідності важко порівнювати з тими, які використовують точ-
но визначені моменти часу. Аналогічно відомі індекси Коулза для ринку США 
у 1871–1937 роках (Cowles U.S. 1871–1937 Indices) базуються на середному з 
мінімальної та максимальної ціни за місяць [Goetzmann W. N., Ibbotson R. G., 
Peng L., 2001, с. 3], а такий метод вводить автокореляцію та, вочевидь, знижує 
волатильність. 

При використанні цін, взятих із первинних ресурсів, важливо правильно 
інтерпретувати числові дані. Насправді часто замість цін повідомляють при-
буток або збиток у порівнянні з первинною або номінальною вартістю, як зі 
страховими компаніями на Паризькій біржі, де цінові котирування зазначались 
як «…% прибутку (Bénéfice)» або «…% збитку (Perte)» на початку ХІХ століття 
[Compagnie des Agents de Change près de la Bourse de Paris, Cours Authentique, 
1796‒1848; Duneau F., Rietsch C. 2008]). Більше того, метод відображення цін 
може змінюватися з часом від абсолютних значень до процентного вираження 
та навпаки. Ціни також можуть розраховуватися на основі номінальної вартості 
акцій, тоді як лише 10 % або 20 % номіналу передплачувалось (із зобов’язан-
ням виплатити залишок суми за вимогою). Така акція є фактично комбінацією 
акції та опціону [Acheson G. G., Hickson Ch. R., Turner J. D., Ye Q., 2009].

Ціни у джерелах не завжди є цінами угод. Джерела можуть містити се-
редні значення за декількома або всіма цінами угод за день або котируван-
ня цін купівлі та продажу, як-от пропонує видання «Щомісячного довідника 
для інвесторів». За відсутності угод протягом дня могло бути наведене коти-
рування ціни купівлі або ціни продажу або ціна останньої здійсненої угоди. 
Якщо відсутність угод триває деякий час, виникає проблема застарілої ціни. 
Крім того, валюта ціни може змінюватися з часом, як наприклад, у Франції, 
де 1960 року французький франк змінився на «новий французький франк» 
у співвідношенні 100 старих до 1 нового. Акції можуть навіть котируватись 
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водночас у різних валютах, як у випадку індексу Шанхайської фондової біржі 
в Китаї у 1870–1940 роках, де водночас були котирування у фунтах стерлінгів, 
доларах та національній валюті [Fan W., 2010]. 

Доступність даних про дивіденди є часто більшою проблемою, ніж ціни, 
хоча дивіденди відіграють надзвичайно вагому роль, враховуючи, що більша 
частка дохідності припадає радше на дивідендну дохідність, ніж на дохідність 
від зростання капіталу. Отже, за відсутності даних про дивіденди виникає 
потреба в пошуку альтернативних методів якнайкращого їх оцінювання. На-
приклад, дані щодо дохідності в Нідерландах, внесені до бази даних ДМС (на 
основі даних [Eichholtz P. M. A., Koedijk K., Otten R., 2000]), розраховували-
ся таким чином: протягом 1900‒1919 років ціни та дивіденди були проаналі-
зовані лише за 30-ма акціями на Амстердамській фондовій біржі (більшість з 
них перебували на території голландської Ост-Індії). Далі відсутні дивіденди 
протягом 1919–1951 років були оцінені на рівні 5,2 % на рік; іншими словами, 
середня дивідендна дохідність протягом 1890–1920 та 1952–1999 років вико-
ристовувалася при оцінюванні за ті роки, даних за якими не вистачало. В ін-
ших випадках середня дивідендна дохідність розраховувалась лише за акція-
ми, за якими сплачувались дивіденди, зсуваючи оцінку дивідендної дохідності 
угору (оскільки багато компаній не виплачували дивіденди). Подібні героїчні 
припущення були застосовані для деяких періодів в Австралії [Brailsford T., 
Handley J. C., Maheswaran K., 2008].

Не варто й говорити про те, що такі методи можуть дати лише наближену 
оцінку фактичної дохідності. Але навіть якщо б інформація про дивіденди була 
доступна, вона наводилась би як дивіденди за рік, без зазначення дати, коли ак-
ція почала торгуватись без дивіденду. Або дивіденди можуть наводитись як від-
соток номінальної вартості за рік разом, без розбивки за різними датами початку 
торгівлі без чергового дивіденду (цілком звичайним були два або навіть чотири 
дні виплати дивідендів щороку). У такому випадку дивіденди часто додають 
до дохідності за календарний рік наприкінці року або рівномірно розподіляють 
їх упродовж року. Хоча ця процедура не зашкодить при розрахунку середньої 
довгострокової дохідності, вона може вплинути на розрахунок волатильності і 
навіть спричинити штучне виникнення сезонності. Більше того, джерела іноді 
надають дані про дивіденди в інших валютах, що потребує даних про тогочасні 
курси валют. Наприклад, за російськими акціями, що торгувались на західних 
фондових біржах до 1917 року, часто сплачували дивіденди в рублях. Той факт, 
що на той час було декілька видів рублів, лише ускладнює грамотний розраху-
нок дохідності. Нарешті, дивіденди можуть наводитись до чи після оподатку-
вання. Оскільки системи оподаткування відрізняються за країнами, варіюються 
за типами інвесторів і змінюються з часом, найкраще розраховувати дохідність 
до оподаткування.

Грамотний розрахунок дохідності також суттєво залежить від наявності 
інформації про корпоративні події, а саме (зворотне) розділення акцій, права 
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підписки на акції або на бонусну емісію акцій. На жаль, така інформація не 
завжди перебуває у вільному обігу або наявна за довготривалий історичний 
період. Наприклад, перевіряючи дані на підозріле падіння щомісячної ціни 
приблизно на 50 % (як доказ розділення акцій), В. Ґецманн та колектив авторів 
[Goetzmann W. N., Ibbotson R. G., Peng L., 2001] не знайшли фактів розділення 
акцій до 1900 року, навіть попри те, що такий феномен досить добре просте-
жується на інших ринках. До того ж, про такі події іноді важко здогадатись 
лише з аналізу вибірок цін, тому що вони відбуваються одночасно з іншими 
подіями. Наприклад, 1927 року Національний банк Бельгії мав 50 000 акцій 
в обігу. У квітні 1927 року відбулася важлива подія, що негативно вплинула 
на показники його власного капіталу, відповідно ціна акції впала з 7 950 до 
2 670 бельгійських франків (BEF). Проте, враховуючи лише таку інформацію, 
неможливо визначити факт розділення акцій, оскільки йдеться про комбіна-
цію вторинного випуску акцій (50 000 нових акцій) та розділення акцій у від-
ношенні одна-до-трьох (Recueil Financier2). І нарешті, чітке знання дати для 
корпоративної події є навіть важливішим, ніж при виплаті дивідендів. Напри-
клад, акція англо-бельгійської видобувної компанії «Союз гірників Верхньої 
Катанґи» («Union Minière du Haut-Katanga», UMHK (лістинг у Брюсселі) була 
розділена у відношенні 1:10 в січні 1955 року. У результаті ціна акції впала із 
48 600 BEF дo 4 780 BEF; але того ж місяця було виплачено дивіденд у розмі-
рі 600 BEF на кожну з акцій до розділення. Вочевидь, цей дивіденд потрібно 
ділити на 10, якщо під час розрахунку дохідності використовувати ціну акцій 
після розділення.

Компанії часто емітували багато типів акцій, наприклад, засновницькі ак-
ції, привілейовані акції та акції з різними правами голосу. Їхні характеристики 
відрізняються, за деякими з них акціонери мають обмежені та / або спеціальні 
права. Таким чином, прийнято ділити акції на дві категорії: прості акції та при-
вілейовані акції. Прості акції визначаються як такі, за якими акціонери мають 
всі звичайні права на залишковий грошовий потік (та інші). Отже, для порів-
няльного аналізу рекомендується використовувати лише прості акції, а не змі-
шувати різні класи акцій. Проте не завжди легко їх розрізнити. Наприклад, для 
ринку Великої Британії, МДІ (IMM) «не наводила окремі таблиці цін для акцій 
та облігацій» [Grossman R. S., 2002, с. 124]. У Німеччині навпаки рекомендо-
вано включати і прості акції (Stammaktien), і те, що зазвичай перекладають з 
німецької мови як привілейовані акції (Vorzugsaktien), тому що останні також 
надають акціонерам право на залишкові грошові потоки, хоча не мають права 
голосу [Stehle R., Schmidt M. H., 2015]. Додатково упродовж ХІХ століття акці-
онери простих акцій часто одержували і фіксований процентний дохід, і змінні 
дивіденди. 
2 Інститут фінансової археології оцифрував «Фінансовий збірник» («Recueil Financier»), що є 
єдиним відомим річним альманахом про фінансові новини Брюсселя упродовж 1893–1975 років. 
Ця інформація була опублікована в [Recueil Financier, 1930, I, с. 959] (див. www.finarcheo.org.)

http://www.finarcheo.org/
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Натомість крослістинги3, які є популярними серед великих мультинаціо-
нальних компаній із іноземним капіталом, дуже часто не включаються в індек-
си. Насправді, у більшості випадків, особливо для невеликих бірж, включати 
такі акції до локальних індексів немає сенсу. Звичайно, це вимагає одержання 
інформації про компанію для її ідентифікації. Щодо цього Річард Ґроссманн 
[Grossman R. S., 2002] зазначає:

«Деякі великі залізниці Франції (наприклад, Північ Франції та Париж, Ліон та 
Середземне море) були виключені з вибірки, оскільки інформація про ринкову 
капіталізацію (ціна на акцію помножена на число акцій в обігу), за даними MДІ, 
включає дані про загальну кількість акцій, торги щодо яких здійснюються і на 
французькому, і на британському ринках. Оскільки більшість торгових операцій 
за ними відбувалася у Франції, включення їхньої повної ринкової капіталізації 
призвело б до суттєвої переоцінки ваги таких акцій у британському індексі 
(с. 124)».

Аналогічно, у випадку Дубліна, включення акцій компанії «Ґіннес» у роз-
рахунок індексу, зваженого за ринковою капіталізацією, зробило би вагу інших 
акцій дуже малою [Grossman R. S., Lyons R. C., O’Rourke K. H, Ursu M. A., 2014]. 
Є великі суперечки щодо того, вважати ірландською чи англійською компанію, 
яка перенесла свій головний офіс із Дубліна до Лондона у 1932 році, у відповідь 
на несприятливе чинне законодавство. 

Визначення галузі, до якої належить компанія, вимагає доступу до додат-
кової інформації з другорядних джерел, оскільки застосування виключно лише 
назви компанії без решти атрибутів може призвести до помилок при класифіка-
ції. Проте галузева класифікація може бути важливою у певних дослідженнях 
(наприклад, для визначення галузевих ефектів або виключення з розгляду хол-
дингів, що інвестують в інші публічні компанії, оскільки це може призвести до 
подвійного підрахунку).

Облігації
Багато з тих питань, про які йшлося в попередньому розділі, також стосуються 
моделювання та тлумачення індексів облігацій. Проте ринки облігацій є навіть 
більш диверсифікованими, ніж ринки акцій, тому більшість індексів облігацій 
лише фокусуються на окремих сегментах ринку облігацій, які часто збігають-
ся з популярними класами активів. Індекси конструюють, враховуючи такі 
складові:
 y Емітент. Державні облігації, що традиційно вважають цінними папера-

ми, які мають обмежений кредитний ризик, часто відрізняють від корпо-
ративних облігацій. Проте Джеремі Сіґел [Siegel J. J., 1992] наголошує 
на тому, що відсутність кредитних ризиків за облігаціями центрального 

3 Одночасний лістинг акції на декількох біржах (прим. наук. ред.).
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уряду не має сприйматися як належне. Так муніципальні облігації, які 
випустив штат Массачусетс та місто Бостон на початку ХІХ століття, 
вважали облігаціями вищого класу за емісію федерального уряду, які 
торгувались з вищою дохідністю. Навіть сьогодні окремі корпоративні 
облігації іноді торгуються за нижчою дохідністю, ніж державні облігації 
у тій самій валюті. Проте навіть подальший поділ видається можливим: 
облігації центрального уряду окремо від облігацій місцевого уряду; кор-
поративні облігації, сегментовані за оціненим кредитним ризиком, відпо-
відно до кредитних рейтингів; або гарантії як за процентними виплатами, 
так і виплатою капіталу. І не варто дивуватися, коли недостатність або 
цілковита відсутність історичної інформації і за рейтингами, і за гаран-
тіями ускладнюють побудову гомогенних довгострокових індексів корпо-
ративних облігацій.

 y Дата погашення. Дата погашення є важливою інвестиційною характе-
ристикою облігацій. Додатково до сукупних індексів облігацій, які побудо-
вані за всіма емісіями з обраної множини облігацій, можна конструювати 
субіндекси, сегментовані за строками, що залишаються до погашення. У 
зв’язку із цим критерієм постає питання щодо того, як враховувати облі-
гації з правом дострокового погашення або іншими пунктами, що надають 
облігації риси опціону. Беззаперечно, збір усієї інформації, що визначає 
специфіку конкретної емісії облігацій, є істотним викликом.

 y Купонні виплати. Не всі облігації мають фіксований купон. Купони можуть 
мати плаваючу ставку або розмір «фіксованого» купону може змінюватися 
відповідно до визначеного графіку. Купонні виплати можуть визначатися у 
реальному, а не в номінальному вимірі або можуть регулюватись пунктами, 
що надають облігації риси опціону. Відомим прикладом такого пункту є 
біметалевий опціон, коли федеральний уряд США міг на власний розсуд 
здійснювати виплати за облігаціями або в золоті, або у сріблі [Garber P. M., 
1986]. Не дивно, що більшість індексів обмежуються облігаціями з фіксо-
ваним купоном доходом.

 y Ліквідність. Ліквідність є навіть більш важливою характеристикою для 
облігацій, ніж для акцій, оскільки більшість із них переважно тримають 
до погашення, а тому вони не перебувають в обігу на торгах, — і це по-
глиблює проблему застарілих цін. Крім того, облігаціями торгують на по-
забіржових майданчиках частіше, ніж акціями, що ускладнює доступ до 
цінових даних.
Саме тому в літературі можна знайти лише декілька баз довгострокових 

даних, де враховано дохідність за окремими облігаціями. Серед них варто при-
гадати Жака-Марі Васліна [Vaslin J.-M., 2007], який сконструював щотижневий 
індекс за французькими публічними облігаціями, та Аміра Рeдзae [Rezaee A., 
2013], що сконструював щомісячний зважений індекс за корпоративними 
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облігаціями, обидва характеризують ситуацію у ХІХ столітті4. Більшість на-
явних індексів облігацій, що будуються з рядів дохідності — часто з обмеже-
ної вибірки облігацій та іноді навіть за окремими облігаціями, — вважаються 
достатньо ліквідними та репрезентативними для всієї множини, в які можна 
інвестувати.

Фокусування на дохідностях обмеженої множини облігацій, вочевидь, сут-
тєво знижує обсяг робіт із архівними матеріалами та гостроту проблеми заста-
рілих цін, але водночас має деякі негативні наслідки.
 y Часові ряди дохідності часто беруться із вторинних джерел. Це зменшує зу-

силля зі збору даних, проте дохідність розраховуються за ціною облігацій 
та враховуючи характеристики емісії. Потрібно забезпечити використання 
коректної ціни облігацій: чи включає вона нарахований процент («повну 
ціну») або ні («чисту ціну»)? Якщо брати повні ціни, то важливо знати 
дату, починаючи з якої облігація торгується без чергового купону. Також 
має бути розглянута імовірність дострокового погашення. Ж. Т. Кловленд 
[Klovland J. T., 1994] визначає, що ці чинники (поміж іншого) мали нега-
тивний вплив на оцінку дохідності навіть британських безстрокових об-
лігацій протягом другої половини ХІХ століття. Додатково деякі джерела 
покладаються на інтерполяцію дохідності через недостатність відповідних 
даних (зокрема [Ibbotson R. G., Sinquefield R. A., 1976]).

 y Дохідність має визначатись за репрезентативною облігацією (чи вибіркою). 
Враховуючи високу кореляцію дохідностей за всіма облігаціями, це зазви-
чай не є проблемою. Проте більшість емпіричних даних підтверджують, 
що дохідності не мають повної кореляції, і кореляції не завжди є незмінни-
ми у часі. Таким чином, вказана дохідність може й не відображати інвести-
ційний досвід середнього інвестора в облігації.

 y Для розрахунку індексу, дохідності до погашення мають бути трансфор-
мовані у повну дохідність. Якщо немає повної інформації про ціни, така 
трансформація покладається на певні наближення (апроксимація).
Скористаємось розрахованими Дейтастрім індексами державних облігацій 

США (US Datastream Calculated Government Bond Indices) [Thomson Reuters, 
2008] для демонстрації деяких помилок апроксимації, які виникають за вико-
ристання часткової інформації. Були розраховані три набори індексів: вибір-
ки індексів всіх облігацій «Олл бонд» («All Bond»), це є зважені за вартістю 

4 В іншому ракурсі макроекономісти підготували бази даних, які здебільшого охоплювали 
державні облігації, часто із щорічними даними, для великої вибірки країн (наприклад, база да-
них «Global Finance», яку підготували О. Aккoмiнoттi, М. Флaндро та Р. Рeззік [Accominotti О., 
Flandreau М., Rezzik R., 2011]; див. http://eh.net/database/global-finance/). Науковці, що спеціалі-
зуються на фінансовому розвитку, створили базу низькочастотних, довгострокових даних про 
облігації для відображення еволюції цього ринку (див. [Coyle C., Turner J., 2013; Musacchio A., 
2008].

http://eh.net/database/global-finance/
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індекси повної дохідності за всіма державними облігаціями; вибірки індексів 
«Трекер» («Tracker»), що фокусуються на найбільших емісіях, які становлять 
принаймні 25 % сукупної ринкової вартості; та вибірки індексів «Бенчмарк» 
(«Benchmark»). Останні містять лише облігації з найвищою ліквідністю, за яки-
ми строки погашення є близькими до цільового показника строку погашення.

По-перше, ми досліджуємо кореляцію між декількома вибірками дохідно-
сті. Щомісячні дані за індексами «Benchmark» зі строком погашення 5, 7, 10 та 
30 років протягом періоду січень 1980 — червень 2015 років використовуються 
для розрахунку коефіцієнтів кореляції дохідності та змін у дохідності. Дохідно-
сті мають майже повну кореляцію: мінімальний коефіцієнт кореляції становить 
0,98. Для змін у дохідності, кореляції є дещо нижчими (мінімальне значення 
становить 0,87). Аналіз за головними компонентами показує, що обсяг наван-
тажень за першим головним компонентом, на який припадає не більше 95 % 
спільної дисперсії, є близьким у чотирьох бенчмарках. Це робить можливим 
використання однієї вибірки змін дохідностей для відображення дохідностей 
облігацій з різними строками до погашення.

По-друге, ми вивчаємо помилки апроксимації, внесені у трансформаціях 
дохідності до погашення у повну дохідність. При цьому ми фокусуємося на 
апроксимації за дюрацією та апроксимації Роберта Шиллера [Shiller R., 1979]. 
Апроксимація за дюрацією розраховується за такою формулою:

 ,

де показник  є дохідністю облігації в інтервалі від місяця  до ;  
 є ануалізованою дохідністю до погашення наприкінці місяця , a  є дюра-

цією Маколея наприкінці місяця . Зрозуміло, що для розрахунків за цією фор-
мулою необхідна інформація про дохідність до погашення, ставку купона та 
строк до погашення, щоб підрахувати дюрацію. У деяких випадках це може 
бути обтяжливо. Апроксимація Р. Шиллера припускає, що облігація має ставку 
купона, яка дорівнює дохідності до погашення, а отже, така облігація переоці-
нюється наприкінці кожного місяця за новою ставкою дохідності до погашен-
ня5. Припущення, що ставка купона дорівнює дохідності до погашення, робить 
непотрібним збір інформації про купон. 

Для економії паперу проілюструємо результати за декількома репрезента-
тивними сценаріями. Панель А в табл. 3.1 містить дані про широкий індекс 
All Bonds Index («Олл бондз індекс», усі строки погашення) та індекс з одні-
єї репрезентативної облігації «Бенчмарк 10 років індекс». За останнім обидва 
типи апроксимацій працюють добре: середня дохідність, як і волатильність, є 

5 Її застосовують Роджер Ібботсон та Рекс Сінквефілд [Ibbotson R. G., Sinquefield R. A., 1976]. 
Роберт Шиллер [Shiller R. J., 1979] також застосовує логарифмічну лінійну апроксимацію. 
Проте на наших прикладах її поведінка завжди була гіршою за дві інші апроксимації.
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Таблиця 3.1. Апроксимація дохідності, деякі приклади

Бенчмарк 10 років індекс
All Bonds Index («Олл бондз індекс», 

усі строки погашення)

Фактична За дюрацією За Шиллером Фактична За дюрацією За Шиллером

А. Широкий індекс «Олл бондз індекс» та індекс з однієї облігації «Бенчмарк 10 років індекс»

Середнє значення 0,66 % 0,66 % 0,69 % 0,63 % 0,63 % 0,66 %

Стандартне значення 2,44 2,45 2,53 1,60 1,55 2,02 

Кореляція 98,98 99,05 99,79 99,31 
Волатильність похибки 
стеження 0,37 0,38 0,13 0,48 

Фактична

Точний 
строк до 

погашення

Середній 
строк до 

погашення
Середній –1  

станд. відхил.
Середній +1  

станд. відхил.

Б. Індексу «Трекер 10 років та більше»: апроксимація Шиллера

Середнє значення 0,80 % 0,82 % 0,82 % 0,80 % 0,84 % 

Стандартне значення 3,33 3,65 3,68 3,44 3,88

Кореляція 99,43 99,01 99,02 98,93
Волатильність похибки 
стеження 0,52 0,63 0,51 0,78

Фактична

«Бенчмарк 
10 років», 
фактич. 
строк

«Бенчмарк 
10 років», 
середній  

строк

«Бенчмарк  
7 років»,  
фактич.  
строк

«Бенчмарк  
7 років»,  
середній  

строк

В. Індекс «Олл бондз»: апроксимація Шиллера за використання «Бенчмарк 7 років»  
або «Бенчмарк 10 років»

Середнє значення 0,63 % 0,69 % 0,66 % 0,64 % 0,65 % 

Стандартне значення 1,60 2,53 2,11 2,09 2,26

Кореляція 97,09 97,26 97,88 97,84
Волатильність похибки 
стеження 1,06 0,68 0,63 0,78

близькими до їхніх справжніх значень, а кореляція із справжньою вибіркою до-
хідності варіюється навколо 99 %. Різниці є дещо ширшими для «Олл бондз 
індекс» через його широке покриття. Апроксимація за дюрацією є кращою, але 
потребує більше даних. Проте, обидві вибірки дуже добре корелюють з первин-
ною вибіркою дохіднoстi.	

Звісно, апроксимації вимагають відомостей про характеристики (усеред-
неної) облігації. Для вивчення впливу відсутності знання точного строку до по-
гашення в індексі, у панелі Б розглянуті показники індексу «Трекер 10 років та 
більше», оскільки він має найбільшу волатильність строків погашення у періоді 
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дослідження. У середньому цей строк становить 22,88 років зі стандартним 
відхиленням 3,11 роки. Апроксимація Шиллера розрахована з використанням, 
відповідно, точних строків до погашення, середнього строку до погашення в 
індексі та терміну до погашення, що на одне стандартне відхилення більше або 
менше від середнього терміну до погашення. І знову усі чотири апроксимації 
дуже сильно корелюють зі справжньою вибіркою, а відхилення у середніх по-
казниках дохідності є несуттєвими. Оцінені волатильності є дещо вищими за 
справжню, але розбіжності є досить помірними.

І нарешті, що станеться, коли буде використано іншу вибірку дохідно-
сті, а не ту, яка нас цікавить? У панелі В широкий індекс дохідності «Олл 
бондз» апроксимований за використання показників індексів «Бенчмарк 7 ро-
ків» або «Бенчмарк 10 років». За кожним із індексів розглядаємо два значення 
строку до погашення: або реальний строк до погашення облігації-бенчмарка, 
або середній строк до погашення облігацій з індексу «Олл бондз» (7,54 ро-
ків). Найкращу апроксимацію дає використання виборки «Бенчмарк 7 років», 
строк до погашення якого є близьким до строку погашення з індексу «Олл 
бондз». Застосування вибірки індексу «Бенчмарк 10 років» призводить до 
більшої волатильності похибки стеження, але її можна дещо компенсувати 
шляхом застосування середнього строку до погашення з індексу «Олл бондз». 
У будь-якому разі, всі апроксимації дають вищу волатильність за первинну 
вибірку. Хоча кореляції є дещо нижчими за попередні панелі, вони все ще 
залишаються досить високими. 

Підбиваючи підсумки, ці ілюстрації доводять, що навіть за обмежених да-
них, повну дохідність за облігаціями можна реконструювати, якщо строки до 
погашення апроксимуючої вибірки не дуже сильно відходять від ринкових.

Висновки
Короткий огляд потенційних зміщень, які впливають на історичні фінансові 
дані, доводить, що при вивченні довгострокової поведінки акцій та облігацій 
(або їхніх індексів), увагу потрібно зосередити на декількох моментах, які мо-
жуть впливати на результати аналізу даних, зокрема, у діахронній та порівняль-
ній перспективах. Про такі моменти варто пам’ятати тим, хто збирає дані, для 
покращення їхньої якості.

За винятком поодиноких випадків, наявні індекси можна лише частково 
порівнювати в часі та просторі. Хоча декілька команд дослідників вже зробили 
немало для реконструкції довготривалих та широких масивів даних, необхідно 
додаткові великі зусилля для створення насправді сумісної один з одним мно-
жини індексів. Більше того, з огляду на різноманіття цілей, з якими створюють-
ся ринкові індекси, наявність високоякісних мікроданих є важливою вимогою, 
оскільки від цього залежить можливість побудувати індекс, що є релевантним 
для конкретної цілі.
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Недостатність довгострокових фінансових мікроданих є особливо пока-
зовою на європейському рівні. Більшість європейських науковців не мають, за 
рідкісними винятками, як-от база даних SCOB Антверпенського університету, 
іншого вибору, окрім як користуватися фінансовими базами даних США, бо 
лише вони містять потрібну інформацію для їхніх досліджень. Найпопуляр-
нішу базу даних розробляє Центр досліджень вартості цінних паперів (CRSP), 
дослідницький майданчик при Чиказькому університеті. Значного прогресу 
можна б було досягти, якщо започаткувати високоякісну гармонізовану фі-
нансову базу даних для Європи, що створило би потенціал для широкого 
перегляду сучасних знань про фінансові ринки. Сьогодні деякі європейські 
дослідницькі проєкти намагаються заповнити прогалину з даними, зокрема 
проєкт Паризької школи економіки «Дані історії фінансів» та ініціатива щодо 
збору даних про фінансовий ринок Великої Британії під керівництвом Джо-
на Турнера з Центру економічної історії Школи менеджменту Королівського 
університету в Белфасті та подібний проєкт Крістіана Ридквіста з підготовки 
бази даних Стокгольмської біржі. Поєднання цих зусиль може стати основою 
для Європейської платформи. Додатково, для запобігання зміщенню через ви-
живання конче потрібно отримати інформацію про ринки, які вважалися важ-
ливими або такими, що розвиваються, у ХІХ та на початку ХХ століття. Ми 
щиро вітаємо зусилля, які нещодавно доклали задля врахування даних низки 
країн, як-от Австро-Угорщини, Росії та Китаю, і висловлюють сподівання на 
те, що вже розпочаті проєкти будуть і надалі підтримані іншими ініціативами 
послідовників. 
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Додаток
Огляд	 історичних	 кроссекційних	 баз	 даних	 за	 акціями.	У таблиці A 
представлено огляд баз різних кроссекційних баз даних за акціями, які є 
у літературі6. До огляду не було включено такі «оперативні бази», як база 
даних CRSP, «Дейтастрім» («Datastream») або «Блумберґ» («Bloomberg»). 
Також до вибірки не було включено базу даних ДМС, про яку згадується 
в першому розділі цієї книги. Крім того, ми фокусуємося на базах даних, 
що охоплюють відносно широкий кроссекційний масив дохідності акцій із 
значною вибіркою до Другої світової війни. Ми не включали безпосередньо 
дані «Ґлобал файненшл дейта» («Global Financial Data»), але деякі історичні 
вибірки можна завантажити з вебсайту (www.globalfinancialdata.com/index.
html).
Дані у таблиці наводяться за країнами та містять таке:

 y період обліку даних та покриття ринку, а також частотність даних;
 y посилання на джерело;
 y інформація про зібрані ціни, включаючи час, природу цінових котирувань 

та обсяг вибірки;
 y інформація про розрахунок дохідності, включаючи таке:

 y дані включають дивіденди у розрахунок дохідності (повна дохідність) 
або лише відображають зростання цін (цінова дохідність); 

 y чи були розраховані ринкові індекси, якщо так, то як вони зважені (EW = 
рівнозважені, PW = зважені за ціною, VW = зважені за капіталізацією).

 y короткий огляд джерел щодо використаних цін;
 y коли дивіденди були включені до розрахунку дохідності (за наявності такої 

інформації).
 y чи використовувалася і як саме використовувалася інформація про кіль-

кість акцій в обігу під час розрахунку індексів;
 y додаткові джерела, що використано для одержання даних про дивіденди, 

кількість акцій в обігу, корпоративні дії тощо.

6 Повна версія цієї таблиці розміщена на сайті cfapubs.org у додатках.

http://www.globalfinancialdata.com/index.html
http://www.globalfinancialdata.com/index.html
http://www.globalfinancialdata.com/index.html
http://cfapubs.org/
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Tаблиця A. Бази даних історичних показників за акціями

Країна Період Частотність Публікація Tип індексу Тип зваження

Австралія 1900:01‒ 
1925:12 M Moore (2006) Повний VW

Австрія 1900:01‒ 
1925:12 M Moore (2006) Повний VW

Канада 1900:01‒ 
1925:12 M Moore (2006) Повний VW

Китай 1871‒1940 A Fan (2010) Ціновий, 
повний EW, VW

Фінляндія 1912:10‒ 
1970:03 M

Nyberg & 
Vaihekoski 

(2010) 
Повний VW, EW

Фінляндія 1970:01‒ 
1987:12 M

Nyberg & 
Vaihekoski 

(2014) 
Повний VW, EW

Франція 1900:01‒ 
1925:12 M Moore (2006) Повний VW

Франція 1854‒1998 M
Le Bris & 
Hautcoeur 

(2010) 

Ціновий, 
повний VW

Німеччина 1900:01‒ 
1925:12 M Moore (2006) Повний VW

Німеччина 1954:01‒ 
2013:12 M Stehle & 

Schmidt (2015) Повний VW

Німеччина 1870‒1914 M Eube (1998) & 
Weigt (2005) 

Німеччина 1870‒1959 M Ronge U. 
(2002) 

Ірландія 1864:10‒ 
1930:06 M Grossman et al. 

(2014) Ціновий VW, EW

Японія 1900:01‒ 
1925:12 M Moore (2006) Повний VW

Нідерланди 1900:10‒ 
1925:12 M Moore (2006) Повний VW

Росія 1865:01‒ 
1914:07 M Goetzmann & 

Huang (2015) 
Ціновий, 
повний PW

Південна Африка 1900:01‒ 
1925:12 M Moore (2006) Повний VW

Іспанія 1900:01‒ 
1925:12 M Moore (2006) Повний VW

Швейцарія 1900:01‒ 
1925:12 M Moore (2006) Повний VW
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Країна Період Частотність Публікація Tип індексу Тип зваження

Велика Британія 1900:01‒ 
1925:12 M Moore (2006) Повний VW

Велика Британія 1870‒1913 A Grossman 
(2002) 

Ціновий, 
повний EW, VW

Велика Британія 1825‒1870 M Acheson et al. 
(2009) 

Ціновий, 
повний EW, VW

Велика Британія 1867‒1907 M Chabot et al. 
(2014) Повний VW

СШA 1900:01‒ 
1925:12 M Moore (2006) Повний VW

СШA 1850:01‒ 
1925:12 M Goetzmann et 

al. (2001) 
Ціновий, 
повний EW, VW

Примітки: M = щомісячні дані; A = щорічні дані; EW = рівнозважений; VW = зважений за капіталізаці-
єю; та PW = зважений за ціною.       
Джерела: [Acheson, G. G., Hickson Ch., Turner J., Ye Q. 2009; Brailsford T., Handley J. C., Maheswaran K., 2008; 
Fan W., 2010; Goetzmann W., Huang М., 2015; Goetzmann W., Ibbotson R. G., Peng L., 2001; Grossman R. S., 
2002; Grossman R. S., Lyons R. C., O’Rourke K. H, Ursu M. A., 2014; Ibbotson R. G., Sinquefield R. A., 1976; 
Le Bris D., Hautcoeur P.-C., 2010; Rezaee А., 2013; Stehle R., Schmidt M. H., 2015 ; Vaslin J.-M., 2007].

Tаблиця A. Бази даних історичних показників за акціями (продовження)
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4.	Валютні	ринки	та	валютні	спекуляції:	 
історичні	перспективи

Oлів’є Aккoмiнoттi,
асоційований професор Лондонської школи економіки, 
дослідник Центру дослідження економічної політики (CEPR)

У цьому розділі подано коротку історію валютних спекуляцій та до-
сліджено валютну дохідність у довгостроковому періоді. Спочатку 
розглянуто основні інституційні зміни, які відбулися на валютних рин-
ках від Середньовіччя до теперішнього часу. Далі запропоновані наявні 
докази довгострокової прибутковості за стратегіями валютних спе-
куляцій. На завершення, наведені й окремі історичні кейси валютних 
інвесторів. Історія свідчить про те, що валютні трейдери можуть 
генерувати високі прибутки, але, разом з тим, жодна трейдерська 
стратегія не позбавлена істотних ризиків. І саме тому дохідність за 
валютними спекуляціями компенсує інвесторам їхні ризики.

Вступ
Упродовж 2001‒2016 років глобальний оборот на валютних ринках збільшився  
з 1,2 до 5,1 трильйонів доларів США на день [Bank for International Settlements, 
2016]. Валютний ринок на сьогодні вважається найбільшим фінансовим рин-
ком у світі. Нещодавно ще більше інституційних інвесторів та геджфондів до-
лучилися до торгових валютних операцій1. Спотові операції, які колись доміну-
вали на ринку, тепер поступаються таким популярним деривативам, як валютні 
свопи, прямі форвардні угоди та валютні опціони. Деривативи на сьогодні є 
валютними інструментами, що найбільш активно торгуються на ринку2. 

Нещодавнє зростання валютного обороту супроводжується переоцінюван-
ням дохідності валютних спекуляцій в науковій літературі. Економісти впро-
довж тривалого часу були налаштовані скептично щодо здатності інвесторів 

1 Відповідно до огляду Банку міжнародних розрахунків (БМР) «Трирічне дослідження цен-
тральних банків» («Triennial Central Bank Survey»), на великі комерційні та інвестиційні бан-
ки, що відомі як звітні форекс-дилери, припадає 42 % глобального валютного обороту. Інші 
фінансові інституції (включаючи невеликі банки, що не відомі як звітні дилери, інституційні 
інвестори, геджфонди і компанії, що торгують з власного рахунку) та нефінансові інституції 
(включаючи корпорації та роздрібних трейдерів) мають відповідно 51 % та 7 % обороту. Див. 
[Bank for International Settlements, 2016, с. 7].
2 2016 року спотові трансакції становили 33 % усіх валютних трансакцій — порівняно до 
47 % валютних свопів, 14 % форвард-аутрайтів, 5 % за валютними опціонами та 2 % за валют-
ними свопами [Bank for International Settlements (BIS), 2016, с. 6].
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вийти на стабільну прибутковість від торгівлі іноземною валютою. Вони тра-
диційно розглядали валютні курси як такі, що важко спрогнозувати, і тому вва-
жали, що валютні інструменти доцільно використовувати лише для геджування 
валютних ризиків за іншими трансакціями та інвестиціями3. Звичайно, валютні 
спекулянти іноді заробляють гроші, як то часто описують у бульварній пресі, 
але такі прибутки є більшою мірою результатом удачі, аніж застосованих нави-
чок (або зміщена звітність може перебільшувати успіхи й ігнорувати невдачі). 

Але згідно з останніми емпіричними дослідженнями, деякі валютні ме-
неджери та роздрібні торговці продемонстрували добру дохідність за останні 
20 років, а їхні прибутки не може пояснити лише випадкова удача [Pojarliev M., 
Levich R. M. (2008), (2010), (2012a), (2012b); Abbey B. S., Doukas J. A., 2015]. 
Дослідники також задокументували ефективність деяких спекулятивних стра-
тегій із нульовими інвестиціями, таких як кері-трейд, використання моментуму 
та вартісне інвестування, на валютних ринках за останні 30 років, і вони запро-
понували певні пояснення успішності таких стратегій4.

Цей розділ наводить історичну перспективу розвитку валютних ринків та 
валютних спекуляцій, а також дохідність за валютними інвестиціями. Спочатку 
описані основні еволюційні зміни інституцій на валютному ринку в період від 
Середньовіччя до сьогодення. Далі переглядаються поточні докази дохідності 
за валютними спекулятивними стратегіями за останні 100 років. Наприкінці 
розглянуто декілька історичних кейсів валютних інвесторів. Історія свідчить, 
що дохідність валютних спекуляцій може бути високою, але вона змінюється 
у часі, а будь-які стратегії торгівлі валютою передбачають істотні ризики. Це 
відповідає концепції про те, що дохідність за валютними спекуляціями виникає 
з можливості арбітражу та компенсує інвесторів, що готові до таких ризиків.

Валютні ризики та спекуляції в історії
Валютні ринки функціонують від Середньовіччя. Операції з металевою валю-
тою та векселями домінували на ринку впродовж століть, але технологічні про-
риви 1900-х років призвели до суттєвих змін у здійсненні транзакцій. Валютні 
ринки перейшли у цифровий формат, через дротові лінії чи телефонний зв’я-
зок, а потім почали виникати інші режими курсів валют. У цьому розділі нада-
ється коротка характеристика цих змін та їхнє значення для сучасного ринку.

3 Див.: [Pojarliev L., 2012a, с. 2–4] для аналізу міркувань, що лежать в основі традиційного 
скептицизму щодо валютного інвестування.
4 Див.: [Lustig H., Verdelhan A., 2007; Brunnermeier M. K., Nagel S., Pedersen L. H., 2008; 
Burnside C., Eichenbaum M., Kleshchelski I., Rebelo S., 2011; Berge T., Jordà Ò., Taylor A. M., 
2011; Jordà Ò., Taylor A. M. (2011, 2012); Lustig H., Roussanov N., Verdelhan A. (2011), (2014); 
Asness C. S., Moskowitz T. J., Pedersen L. H., 2013; Menkhoff L., Sarno L., Schmeling M., 
Schrimpf A., (2012а), (2012b), (2016)].
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Валютні ринки від Середньовіччя до початку Нового часу5 
Століттями на валютних ринках домінували угоди з металевою валютою та 
векселями. Вексель — це безумовнe платіжне доручення, яким одна особа (тра-
сант) доручає іншій (трасату) виконати платіж на користь бенефіціара (отриму-
вача) у визначеному місці та у визначеній валюті або за пред’явленням, або на 
певну дату в майбутньому6. Вексель стає найбільш поширеним інструментом 
міжнародних платежів в Європі у ХІІІ столітті, ставши наріжним каменем се-
редньовічних валютних ринків [Einzig P., 1962]. Векселі є дешевим та безпеч-
ним методом переказу коштів між країнами. 

Припустімо, що генуезькому торговцю треба провести платіж у Парижі в 
турських ліврах. Торговець міг придбати вексель у банку в Генуї (трасант) за 
визначеною ціною в генуезьких лірах. Таким векселем генуезький банкір давав 
наказ своєму кореспонденту (трасантові) оплатити кореспонденту торговця 
в Парижі у турських ліврах еквівалент суми, яку було на початку одержано в 
генуезьких лірах. Отже, торговець міг одержати іноземну валюту (французькі 
турські ліври) в обмін на національну валюту (генуезькі ліри), не обмінюючи 
або не здобуваючи монети. Вочевидь, відправлення векселя було дешевшим 
та менш ризикованим, ніж доставка металевих монет закордон та оцінювання 
таких монет з боку особи, що здійснювала обмін валют.

Окрім зручності, векселі також дозволили діяти в обхід законів католицької 
церкви проти лихварства, які забороняли процентні кредити. Покупець векселя 
із виплатами на певну дату в майбутньому (довгостроковий вексель) фактично 
позичав гроші продавцеві між датою покупки векселя та датою, коли завершу-
ється термін погашення. Отже, довгострокові векселі були завжди дешевшими 
за подібні векселі, за якими платежі здійснюються за пред’явленням, оскіль-
ки покупець нараховував прихований відсоток [Roover R. de (1944), (1953); 
Flandreau M., Galimard Ch., Jobst C., Nogues-Marco P., 2009]. Як пише бель-
гійський історик Реймонд де Роовер [Roover R. de, 1953], покупка або продаж 
векселів завжди передбачала валютно-обмінну операцію та кредитну операцію, 
крім того, ці функції дуже складно відокремити одна від одної.

Церква не забороняла використання векселів, бо доходи за ними залежа-
ли від коливань валютних курсів та лишалися невизначеними, на противагу 
до фіксованих процентів за звичайними позиками. Канонічне право не забо-
роняло торговцям заробляти на валютних курсах, а прибутки від валютних 
спекуляцій вважалися законними, тому що це був не гарантований прибуток, 
а  радше, компенсація за валютний ризик [Roover R. de, 1944, с. 258]. Банкіри 

5 У цьому розділі надається спрощений огляд ранньої історії валютних ринків. Детальніше 
рекомендуємо ознайомитися з роботами Реймонда де Роовера [Roover R. de, 1953] та Пола 
Айнціґа [Einzig P., 1962], під впливом яких було підготовлено це дослідження.
6 Ларрі Ніл [Neal L. (1991 с. 5–7) подає схематичний опис функціонування іноземних вексе-
лів.
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часто застосовували векселі для спекуляцій. Вони намагалися використати се-
зонні коливання валютних курсів та прогнозувати зміни економічних та полі-
тичних умов, а також особливостей умов випуску різних монет [Einzig P., 1962, 
с. 85–86; Roover R. de, 1946].

Розвиток ринків у ХІХ та ХХ століттях
До кінця ХІХ століття валютний ринок залишається принципово ринком век-
селів. Після появи індосаменту в Англії ХVІІ століття векселі починають вико-
ристовуватися як умовні інструменти та інструменти з дисконтом, що підвищи-
ло їхню ліквідність [Roover R. de, 1953]. Від ХVІІ століття і до Наполеонівських 
війн (1803–1815) голландський гульден став провідною міжнародною валютою, 
а після того став домінувати фунт стерлінгів. По мірі розширення світової тор-
гівлі у ХІХ столітті кількість векселів у різних міжнародних фінансових цен-
трах значно зросла. На 1900 рік більшість векселів була деномінована у фунтах 
стерлінгів, за ним йшли французькі франки та німецькі марки [Flandreau M., 
Jobst С. (2005), (2009)].

Прокладення нового трансатлантичного телеграфного кабелю, яке було за-
вершено 1866 року, сприяло обмінним операціям по телеграфу, внаслідок чого 
популярність векселів почала зменшуватись. Проте тільки після Першої світо-
вої війни дротові та телефонні перекази набули широкого вжитку і стали по-
пулярнішими за пересилання векселів поштою. Нові дротові комунікації, про-
кладені державами під час війни, та покращення телеграфного зв’язку сприяли 
такому розвитку [Phillips H. W., 1926, с. 53; Atkin J., 2005]. Валютно-обмін-
ні операції здійснювалися безпосередньо засобами телефонії між основними 
банками та через брокерів. У роки між Першою та Другою світовими війнами 
мікроструктура валютного ринку була вже дуже подібною до того, що вико-
ристовують трейдери на цей час. 

Зародження валютних деривативів
У ХІХ та ХХ століттях також виникли організовані ринки для валютних дерива-
тивів, а особливо популярними були форвардні контракти та валютні опціони. 
Форвардні валютні операції, без сумніву, відбувалися між торговцями та банкі-
рами поза біржами задовго до ХІХ cтоліття. Наприклад, банкіри, що видавали 
позики через покупку векселів, які мали бути погашені через іноземні центри, 
потребували репатріації отриманих закордоном коштів — практика, відома 
як зворотній обмін. Як зазначалося в декількох довідниках про торгівлю того 
часу, ціна векселів зі зворотнім обміном часто узгоджувалась попередньо, щоб 
врахувати валютний ризик [Einzig P., 1962, с. 86; Flandreau M., Galimard Ch., 
Jobst C., Nogues-Marco P., 2009]. Проте перші організовані форвардні валютні 
ринки з’явилися наприкінці ХІХ століття в Берліні та Відні [Einzig P., 1937; 
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Flandreau M., Komlos J., 2006]. Центральноєвропейські валюти в той час мали 
плаваючі обмінні курси, а інвестори, що брали участь у міжнародному арбіт-
ражі цінних паперів, потребували форвардних контрактів для геджування ва-
лютних ризиків, притаманних цим операціям. У Відні форвардні валютні ко-
тирування флоріна / рейхсмарку публікувалися в місцевих газетах від 1876 до 
1914 років [Flandreau M., Komlos J., 2006].

Після Першої світової війни в Лондоні вперше відкрився масштабний фор-
вардний валютний ринок. Британські газети розпочали публікувати форвардні 
котирування за всіма основними валютами того часу (долар США, французь-
кий франк, німецька марка, нідерландський гульден, італійська ліра, іспанська 
песета, бельгійський франк, шведський франк) у співвідношенні з фунтом 
стерлінгів [Accominotti, O., Chambers D, 2016]. Оборот значно зріс на форвард-
ному ринку Лондону в добу плаваючих валютних курсах у 1920-ті роки, а су-
часники назвали той час «справжньою оргією угод» [Phillips H. W., 1926, с. 54]. 
Інші форвардні валютні ринки також відкрилися тоді в Нью-Йорку та Парижі 
[Einzig P., 1937]. 

Паралельно із розвитком форвардних ринків, в Нью-Йорку відразу після 
Першої світової війни почав розвиватися ринок валютних опціонів. Скотт Miк-
сон [Mixon S., 2011] описує, як провідні газети, зокрема «Нью-Йорк таймс» та 
«Волл-стрит джорнел», рекламували опціони на російський рубль, французь-
кий франк та німецьку марку в період від 1917 до 1921 років. Найпопулярні-
шими опціонами були кол-опціони на німецьку марку, які скупляли німецькі 
інвестори, що бажали спекулювати на зростанні курсу дойчмарки. Проте обсяг 
угод за опціонами був малим у порівнянні до обсягу форвардних угод, а по-
тім торгівля валютними опціонами у великих масштабах припинилась аж до 
1970-х років.

Режими фіксованих та плаваючих курсів валют
Можливості валютних спекуляцій, звичайно, залежать від поточного режиму 
курсів валют. Перші монетарні системи базувались на біржових товарах. Після 
Франко-прусської війни 1870–1871 років багато країн прийняли золотий стан-
дарт [Eichengreen B., 1996]. Отже, можливості спекулювати в роки до Першої 
світової війни майже були відсутні, але вони не зникали остаточно, оскільки 
деякі країни не прив’язували свої валюти до золота.

Країни, що воювали між собою, запровадили контроль за рухом капіталу 
та заморозили обмін валюти на золото під час Першої світової війни. Після 
кінця війни розпочалася доба плаваючих валютних курсів, що відзначилася іс-
тотною волатильністю курсів валют. Проте більшість країн стабілізували свої 
національні валюти у співвідношенні до золота впродовж 1920-х років. Проте 
міжвоєнна система золотого стандарту врешті-решт не пережила хвилі спеку-
лятивних атак, характерних для Великої депресії [Eichengreen B., 1992].
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Рис. 4.1.  Частка країн з прив’язаним та плаваючим валютним курсом, 
1880–2010 роки

Примітки: 17 країн-учасниць: Австрія (Австро-Угорщина до 1914 року),  Аргентина, Бельгія, Бра-
зилія, Данія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Пор ту галія, Іспанія, Шве-
ція, Швейцарія, Велика Британія та США.       
Джерела: 1880–1913: Flandreau and Zumer (2004); 1919–1939: Eichengreen (1992) and League of Nations 
(1926–1944 period); 1946–2015: Reinhart and Rogoff (2004), див. оновлену базу даних на сайті: www.
carmenreihart.com/data/browse-by-topic/topics/11.

Після Другої світової війни представники країн-переможниць на Брет-
тон-Вудській фінансовій конференції розробили новий міжнародний монетар-
ний порядок на основі фіксованих валютних курсів та контролю за капіталом. 
Бреттон-Вудська система діяла 30 років. Проте навіть після свого колапсу в 
1971‒1973 роках багато країн боялися плаваючих курсів та продовжили режим 
прив’язки своєї валюти до однієї зі світових валют [Calvo G. A., Reinhart C. M., 
2002]. На рис.	4.1 показана на прикладі вибірки із 17-ти країн, яка частка з них 
підтримувала режим прив’язаного курсу валют, на противагу режиму плава-
ючого або контрольовано плаваючого курсу, від 1880 до 2010 років. Євро для 
країн Єврозони вважається валютою з фіксованим валютним курсом.
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Докази довгострокової валютної дохідності
Інвестори завжди застосовували наявні інструменти обміну валют для спеку-
ляцій на зміні валютних курсів. У цьому розділі здійснено огляд наявних ем-
піричних доказів дохідності за валютними інвестиціями та спекуляціями за 
останні 100 років.

Макроекономісти тривалий час ставилися до інвестицій у валюту скеп-
тично із двох причин. По-перше, одна з найвідоміших теорій в міжнародній 
економіці — умова паритету непокритих процентних ставок — каже, що валю-
ти країн із високими процентними ставками в середньому знецінюються від-
носно валют країн із низькими ставками, що усуває розбіжності у процентних 
ставках. Таким чином, запозичення в одній із валют для інвестування в іншу 
(що є еквівалентом обміну однієї валюти на іншу на форвардному ринку)7 не 
має приносити позитивної дохідності в довгостроковій перспективі. По-друге, 
неефективність макроекономічних моделей у прогнозуванні короткострокових 
змін у курсах валют доводить, що прогнозувати зміни курсів валют є надзви-
чайно складно8. 

Стратегії валютних спекуляцій в постбреттонвудський 
період
Нещодавні емпіричні дослідження з фінансів доводять, що деякі прості валют-
ні спекулятивні стратегії довели свою ефективність під час постбреттонвуд-
ського періоду. Найвідоміша з таких інвестиційних стратегій — це так званий 
кері-трейд, що передбачає запозичення у валюті країни з низькими процентни-
ми ставками та інвестування у валюті країни з високими процентними ставка-
ми. Ця стратегія набуває все більшої популярності серед трейдерів. Г. Лустіґ, 
Н. Руссанов та А. Вердельган [Lustig H., Roussanov N., Verdelhan A., 2011] і 
Л. Менкофф, Л. Сарно, А. Шмелінґ та ін. [Menkhoff L., Sarno L., Schmeling M., 
Schrimpf A., 2012а] підтверджують, що ця стратегія згенерувала середньорічну 
надлишкову дохідність на рівні приблизно 6 %, а норма Шарпа (відношення 
надлишкової дохідності до повного ризику) наблизився до 0,6 (якщо брати до-
хідність до вирахування трансакційних витрат) на прикладі валют розвинених 
країн від 1983 до 2009 років. Такі показники доводять свою більшу ефектив-
ність, порівняно із акціями США за той самий період. 

7 Умова паритету покритих процентних ставок полягає у тому, що запозичення в одній із 
валют для інвестування в іншу одночасно з геджуванням валютного ризику через укладання 
форвардного контракту мало давати нульову дохідність. Якщо ця умова підтримується, то за-
позичення у валюті А для інвестування у валюту Б еквівалентне продажу валюти А за валюту 
Б на форвардному ринку.
8 Річард Міз та Кеннет Рогофф [Meese R. A., Rogoff K., 1983] показали, що стандартні макро-
економічні моделі поводять себе не краще за модель випадкового блукання у прогнозуванні 
курсів валют «поза вибіркою».



88  

Ризик та дохідність у довгостроковій перспективі

Дослідники тлумачать дохідність за кері-трейдом як компенсацію за ризи-
ки. Наприклад, Г. Лустіґ, А. Вердельган [Lustig H., Roussanov N., Verdelhan A., 
2007] стверджують, що висока дохідність, яку одержали кері-трейдери, в се-
редньому компенсує ризики суттєвих збитків у скрутні часи (при низькому 
зростанні споживання). Маркус Бруннермаєр та співавтори [Brunnermeier M. K., 
Nagel S., Pedersen L. H., 2008]; Крейґ Бурнсайд та співавтори [Burnside C., 
Eichenbaum M., Kleshchelski I., Rebelo S., 2011]; Емманнуель Фархі та співав-
тори [Farhi E., Fraiberger S. P., Gabaix X., Rancière R., Verdelhan A., 2009] вва-
жають, що кері-трейдери несуть високі ризики катастрофічних ситуацій або 
краху ринку, тому що час від часу вони зазнають величезних збитків. Ганно Лу-
стіґ та співавтори [Lustig H., Roussanov N., Verdelhan A., 2011], Лукас Менкофф 
та співавтори [Menkhoff L., Sarno L., Schmeling M., Schrimpf A., 2012а] також 
доводять, що кері-трейди мають погані результати у часи неочікувано високої 
волатильності на глобальних ринках акцій та валют. Лоріано Манчіні, Анджело 
Ранальдо та Ян Врампельмаєр [Mancini L., Ranaldo A., Wrampelmayer J., 2013] 
наводять свідчення того, що така стратегія дає низьку дохідність, коли ліквід-
ність на валютних ринках погіршується.

Інша проста стратегія, яка показала добрі результати — використання мо-
ментуму; вона полягає у запозиченні у валюті, яка останнім часом мала низьку 
дохідність, та інвестування у валюті, яка останнім часом мала високу дохід-
ність. Л. Менкофф, Л. Сарно, А. Шмелінґ [Menkhoff L., Sarno L., Schmeling M., 
Schrimpf A., 2012b] показали, що дохідність за валютними моментум-стратегі-
ями є високою на прикладі широкого набору валют розвинених країн та країн, 
що розвиваються, але ефективність таких стратегій є мінливою у часі, що може 
зробити їх не дуже привабливими для трейдерів з короткими інвестиційними 
горизонтами. Обмеження можливості арбітражу, як вважають А. Шляйфер та 
Р. Вішни [Shleifer A., Vishny R. W., 1997], можуть пояснити ефективність валют-
них моментум-стратегій протягом останніх 30-ти років. Нарешті дослідники 
задокументували прибутковість вартісних валютних стратегій, які передбача-
ють запозичення у переоцінених валютах та інвестування у недооцінених ва-
лютах, де оцінювання відбувається за використання реальних валютних курсів 
(див. [Jordà Ò., Taylor A. M., (2011), (2012); Menkhoff L., Sarno L., Schmeling M., 
Schrimpf A., 2016].

Валютна дохідність за останні 100 років
Інвестори, за нашими спостереженнями, розпочали експлуатувати торгові ва-
лютні стратегії задовго до того, як їхня результативність була описана та до-
сліджена. Ще до того, як виник термін «кері-трейд», трейдери застосовували 
практику позичання у валюті з низькими процентними ставками та інвестуван-
ня у валюті з високими процентними ставками, тобто стратегією, яку економі-
сти в міжвоєнний час почали називати «арбітражем непокритих процентних 
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ставок». Наприклад, Реймонд дe Роовeр [Roover R. de, 1946, с. 159] описує, 
як банк «Медичі» у ХV cтолітті почав купувати векселі (тобто, кредитувати) 
там, де вони коштували дешево (тобто, процентні ставки були високими), та 
продавати векселі (тобто, брати позики) там, де вони коштували дорого (тобто, 
процентні ставки були низькими), хоча і визнавав, що такі операції мали сут-
тєві ризики. У міжвоєнні часи спекулянти також відстежували тенденції цін на 
акції та намагалися використати їх за допомогою торгівлі на трендах та момен-
тум-стратегій [Schabacker R. W., 1932; Gartley H. M., 1935].

Порівняно мало відомо про ефективність спекулятивних валютних стра-
тегій за останні 40 років9. Нещодавно Ніколай Досков та Лоренс Свінкелс 
[Doskov N., Swinkels L., 2015] провели дослідження довгострокової дохідності 
кері-трейду на основі щорічних даних за спотовими курсами валют та ставка-
ми за короткостроковими державними облігаціями 20-ти промислових країн 
протягом 1900‒2012 років. З’ясувалося, за цією стратегією норма Шарпа вия-
вилася нижчою (0,2‒0,4) на повній вибірці, ніж у постбреттонвудський період 
(0,6). Їхні результати також підкреслюють той факт, що стратегія кері-трейду 
час від часу призводила до значних збитків, що підтримує пояснення її високої 
дохідності у термінах компенсації за прийняття на себе ризиків.

Олів’є Аккомінотті і Девід Чемберс [Accominotti, O., Chambers D. (2014), 
(2016)], Джейсон Чен і Ян В. Марш [Cen J., Marsh I. W., 2013] вивчали ре-
зультати кері-трейду та моментум-стратегій упродовж доби високої валют-
ної волатильності: 1920-ті та 1930-ті роки. Вони розглядали щомісячні дані 
за спотовими та форвардними валютними курсами основних валют того часу 
до фунту стерлінгів та винайшли, що обидві стратегії показали дуже добрі ре-
зультати в міжвоєнний період. За висновком О. Аккомінотті та Д. Чемберса 
[Accominotti O., Chambers D. (2014), (2016)] трансакційні витрати (виміряні як 
спред між курсом купівлі та продажу) складали лише третину їхньої дохідності 
в міжвоєнний час. Проте результати обидвох стратегій були мінливими в часі 
та залежали від валютного режиму. 

У табл. 4.1 підсумовано результати за кері-трейдом та моментум-стратегі-
ями на вибірці із 9-ти валют та наведено їхню логарифмічну ануалізовану над-
лишкову дохідність (у фунтах стерлінгів), ануалізовані стандартні відхилення, 
ануалізовану норму Шарпа, а також коефіцієнти асиметрії та ексцесу щомісяч-
ної дохідності в міжвоєнний час (січень 1920 — грудень 1927), міжвоєнний 
золотий стандарт (січень 1928 — серпень 1931) та керований плаваючий пе-
ріод у 1930-ті роки (вересень 1931 — липень 1939)10. У таблиці також наведено 

9 Г. Лустіґ та А. Вердельган [Lustig H., Verdelhan А., 2007] вивчають дохідність за кері-трей-
дом на вибірках щорічних даних, починаючи від 1953 року.
10 Німецька марка виключена із вибірки протягом періоду гіперінфляції (лютий 1922 — жов-
тень 1924 року). Хоча форвардні валютні ставки для німецької марки публікувались у видан-
нях від лютого 1922 до серпня 1923 років, обмеження на торгові операції та стрімке зростання 
ризиків контрагентів майже унеможливили торгівлю цією валютою.
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логарифмічну надлишкову дохідність (у доларах) за цими ж стратегіями на ви-
борці валют G10 у січні 1985 — грудні 201211. Валюти у вибірці ранжуються 
наприкінці кожного місяця у відповідності з різницею їхніх процентних ставок, 
в якості наближення якої використовується форвардний дисконт12 (CARRY) 
або зростання їхнього спотового курсу валют протягом попереднього місяця 
(MOM). За цими стратегіями, наприкінці кожного місяця відкривається довга 
позиція за двома валютами, які мають найвищий ранг наприкінці кожного міся-
ця на форвардному ринку, та коротка позиція за двома валютами, що відповідно 
мають найнижчий ранг.

Табл.	4.1 демонструє, що кері-трейд дозволяв отримати високу дохідність, 
скореговану на рівень ризику, у періоди дії плаваючих валютних курсів протя-
гом 1920–1927 та 1985–2012 років, але поводила себе набагато гірше під час 
дії керованих плаваючих курсів 1930-х років. Моментум-стратегія також по-
казала кращі результати у 1920-ті роки, ніж у будь-який інший період, вклю-
чаючи сучасність (за її імплементації лише на вибірці валют G 10)13. Обидві 
стратегії також мали високі збитки у певні місяці як у міжвоєнний період, так 
і в теперішній час. Отже, висока волатильність дохідності в часі є сумісною з 
висновками останніх публікацій, що інтерпретують результати таких стратегій 
як компенсацію за властиві їм суттєві ризики.

Кейси валютних інвесторів
Історія справді є щедрою на чутки про успішних та менш успішних валютних 
спекулянтів. Проте, оскільки детальні дані про торгові операції індивідуальних 
інвесторів з валютами не є загальнодоступними, немає достовірних свідчень 
того, як спекулянти імплементували ті чи інші стратегії в різні історичні періо-
ди. У цьому розділі розглядається декілька історичних кейсів валютних інвес-
торів. Спочатку розглянуто те, як центральні банки управляли своїми валют-
ними резервами у ХІХ та ХХ століттях. Далі проаналізовано стратегію Джона 
Мейнарда Кейнса щодо торгівлі валютами у 1920‒1930-ті роки.

Центральні банки
Найкрупніші валютні інвестори ХІХ та ХХ століть були, вочевидь, централь-
ні банки, які тримали суттєвий обсяг валютних резервів. До Другої світової 

11 Валюти G 10 — це австралійський долар, британський фунт стерлінгів, канадський долар, 
німецька марка (або євро, починаючи від січня 1999 року), японська єна, норвезька крона, 
новозеландський долар, шведська крона, швейцарський франк та американський долар.
12 Коли виконується паритет покритих процентних ставок, форвардний дисконт однієї валю-
ти до іншої дорівнює різниці в їхніх процентних ставках.
13 Якщо додати до вибірки валюти країн, що розвиваються, то ми б одержали більш високу 
дохідність моментум-стратегії у сучасний період. Див. [Menkhoff L., Sarno L., Schmeling M., 
Schrimpf A., 2012b].
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Taблиця 4.1. Дохідності стратегій кері-трейд та моментум, 1920–1939  
та 1985–2012 роки

Кері-трейд Mоментум

До ТВ Після ТВ До ТВ Після ТВ

Дохідність	у	фунтах	стерлінгів	до	BEF,	CHF,		
DEM,	ESP,	FRF,	GBP,	ITL,	NLG	та	USD

Міжвоєнний період: 1920:01 — 1927:12

Cередньорічна дохідність (%) 24,73 20,89 21,61 17,91

t-статистика (2,47) (2,12) (2,22) (1,85)

Середньорічне стандартне відхилення (%) 23,76 23,65 27,49 27,43

Норма Шарпа 1,04 0,88 0,79 0,65

Коефіцієнт асиметрії 0,51 0,44 –0,12 –0,17

Коефіцієнт ексцесу 1,93 2,00 1,55 1,50

Міжвоєнний золотий стандарт:  
1928:01–1931:08

Cередньорічна дохідність (%) 8,10 6,73 5,48 4,00

t-статистика (3,06) (2,57) (1,43) (1,04)

Середньорічне стандартне відхилення (%) 5,2 5,09 8,23 8,22

Норма Шарпа 1,58 1,32 0,67 0,49

Коефіцієнт асиметрії 0,99 0,97 2,18 2,17

Коефіцієнт ексцесу 1,41 1,45 9,13 9,08

Міжвоєнний золотий стандарт:  
1931:09–1939:07

Cередньорічна дохідність (%) –3,73 –7,77 6,48 2,81

t-статистика (–0,84) (–1,75) (1,44) (0,62)

Середньорічне стандартне відхилення (%) 12,57 12,58 12,72 12,88

Норма Шарпа –0,30 –0,62 0,51 0,22

Коефіцієнт асиметрії –4,99 –4,94 3,40 3,18

Коефіцієнт ексцесу 33,25 32,53 29,75 29,13
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Кері-трейд Mоментум

До ТВ Після ТВ До ТВ Після ТВ

Дохідність	у	доларах	до	валют	G-10

Сучасний режим плаваючих курсів:  
1985:01–2012:12

Cередньорічна дохідність (%) 6,17 3,36 2,47 0,08

t-статистика (2,79) (1,61) (1,28) (0,04)

Середньорічне стандартне відхилення (%) 11,07 11,06 10,34 10,34

Норма Шарпа 0,56 0,30 0,24 0,01

Коефіцієнт асиметрії –0,92 –0,94 0,33 0,31

Коефіцієнт ексцесу 2,06 2,08 2,56 2,53

Примітки: валюти, що увійшли до вибірки за 1920–1939, включають бельгійський франк, BEF (1921:02–
1939:07); британський фунт стерлінгів, GBP (1920:01–1939:07); голландський гульден, NLG (1921:02–
1939:07); французький франк, FRF (1920:01–1939:07); німецьку марку, DEM (1920:04–1922:01, 1924:11–
1931:06); італійську ліру, ITL (1920:01–1934:05); іспанську песету, ESP (1925:12–1931:05); швейцарський 
франк, CHF (1922:01–1939:07); та долар США, USD (1920:01–1939:07). Вибірка за період 1985–2012 
охоплює валюти G-10 (австралійський долар, британський фунт стерлінгів, канадський долар, німецьку 
марку або євро з січня 1999 року, японську єну, норвезьку крону, новозеландський долар, шведську крону, 
швейцарський франк, та американський долар). Логарифмічна надлишкова дохідність за кожною стра-
тегією виражена у фунтах стерлінгів у 1920–1939 роках та у доларах у 1985–2012 роках. t-статистики за 
моделлю Ньюї-Веста (1987), які наведені в дужках, підраховані із використанням оптимальної кількості 
лагів, відповідно до припущень Ендрюза (1991).

Джерела. Показники логарифмічної надлишкової дохідності за стратегіями кері-трейд та моментум (до 
та після врахування трансакційних витрат, TВ) за 1920–1939 роки наведені в публікації О. Аккомінотті та 
Д. Чемберса від 2016 року [Accominotti, O., Chambers D., 2016], а за 1985–2012 роки — у публікації тих же 
авторів від 2014 року [Accominotti, O., Chambers D., 2014].

Taблиця 4.1. Кері- та моментум-стратегії дохідності, 1920–1939 рр. та 1985–
2012 рр.

війни більшість центральних банків належали приватним акціонерам. Таким 
чином, навіть якщо за їхнім мандатом вимагалося розглядати такі цілі, як під-
тримка конвертованості, центральні банки мали відстежувати прибутковість 
при управлінні своїми активами в іноземній валюті. Нещодавно дослідники 
почали вивчати архіви для опису того, яка вага різних валют була у резервах 
різних країн протягом ХІХ‒ХХ століть, та вже навели нові свідчення того, як 
центральні банки здійснюють управління валютним портфелем14. 

14 Б. Айхенґрін та М. Фландро [Eichengreen В., Flandreau М., 2009] розглядають композицію 
валютних резервів центральних банків в міжвоєнний період.
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Стефано Уґоліні [Ugolini S., 2012] розповідає про те, як Національний банк 
Бельгії, один із перших центральних банків, які почали управляти великими 
обсягами валютних резервів у 1850-х роках, обрав валютну композицію для 
свого портфеля облігацій іноземних країн шляхом розгляду як різниці про-
центних ставок, так і очікуваних змін курсів валют. За висновком Клеменса 
Джобста [Jobst C., 2009], Австро-угорський банк проводив прямі інтервенції 
у новостворений валютний ринок у Відні протягом 1896–1913 років та навіть 
брав участь у проведенні таких складних операцій, як валютні свопи. Однією з 
цілей таких операцій було збільшення прибутковості банку.

Олів’є Aккoмiнoттi [Accominotti O., 2009] аналізує стратегію управління 
валютними резервами Банку Франції від 1928 до 1936 року. У ті роки Франція 
була найбільшим у світі власником валютних резервів. Упродовж 1926–1928 ро-
ків французький уряд зобов’язав Банк Франції придбати великі обсяги доларів 
США та фунтів стерлінгів, щоб запобігти зміцненню французького франка та 
стабілізувати його у співвідношенні до золота. Валютні резерви тримали у ви-
гляді короткострокових депозитів, розміщених у провідних банках Лондону та 
Нью-Йорку, а також у формі комерційних та казначейських облігацій. У цей 
період і долар США, і фунт стерлінгів мали фіксований курс до французького 
франка, оскільки всі вони були прив’язані до золота. Проте оскільки коротко-
строкові процентні ставки були вищими в Лондоні та Нью-Йорку, аніж у Па-
рижі протягом 1928‒1930 років, активи в іноземних валютах приносили Банку 
Франції вищу дохідність за внутрішні облігації. Хоча Банк Франції не брав по-
зики в іноземних валютах, сам факт інвестування в активи з відносно високою 
дохідністю, а не в золото (яке не приносило процентний дохід) означало, що він 
частково мав ті ж ризики, що й кері-трейд. 

Активи у фунтах стерлінгів та в доларах США вперше підняли при-
бутковість Банку Франції так, що він зміг підвищити свої дивіденди. Проте 
персонал банку був занепокоєний суттєвими ризиками та можливістю вели-
ких збитків у разі знецінення фунту стерлінгів та долара США. Наприкінці 
1920-х років Велика Британія лише з великими зусиллями спромоглася втри-
мати «золотий стандарт». Упродовж 1929‒1931 років Банк Франції поступово 
збільшував вагу долара США у своєму валютному портфелі; але він робив 
це вельми обережно, щоб не було загрози послаблення фунта стерлінгів на 
валютному ринку. Ризики врешті-решт матеріалізувалися у вересні 1931 року, 
коли фунт стерлінгів знецінився, а Банк Франції зазнав величезних збитків за 
тими активами, що ще залишались у фунтах стерлінгів. Ці збитки дорівню-
вали подвійній вартості власного капіталу Банку, і уряду Франції мав вряту-
вати його шляхом викупу у власність держави15. Таким чином, Банк Франції 

15 Домовленість з урядом Франції щодо компенсації Банку Франції валютних збитків зустріла 
потужний супротив у французькому парламенті. Кеннет Муре [Mouré K., 1991, р. 65–79] наво-
дить більше деталей про особливості становище Банку Франції під час кризи фунта стерлінгів 
та його подальших перемовин з урядом Франції.
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виявився жертвою одного з випадків великих збитків, які іноді відбуваються 
на валютних ринках та ризик яких несуть особи, що використовують страте-
гію кері-трейд. 

Валютні брокери-спекулянти: історія Джона Мейнарда 
Кейнса
Найвідомішими роздрібними торговцями на валютних ринках 1920‒1930-х ро-
ків були, ймовірно, Вінстон Черчилль та сам економіст Джон Мейнард Кейнс. 
Останній, зокрема, брав участь у торгах на Лондонський фондовій біржі від 
початку її функціонування у 1919 році до розпалу Другої світової війни в 
1939 року, із перервою упродовж 1927–1932 років, коли держави світу почали 
стримувати валютні коливання, повертаючись до золотого стандарту.

Користуючись детальними архівними записами валютних операцій Кейн-
са, Олів’є Aккoмiнoттi та Девід Чемберс [Accominotti, O., Chambers D., 2016] 
описали поведінку цієї стратегії протягом цього терміну та проаналізували її ре-
зультати. Кейнс не використовував якусь окрему стратегію, таку як кері-трейд 
або моментум, але натомість намагався використовували фундаментальні роз-
ходження у курсах валют, які він визначав шляхом моніторингу макроеконо-
мічної та політичної ситуації. Попри те, що його стратегія показала позитивну 
накопичену дохідність в обох періодах, коли здійснювалися торгові операції, 
він також зазнавав великих збитків у 1920-ті та 1930-ті роки.

У травні 1920 року Кейнс мав величезні збитки, коли він здійснив спе-
куляцію проти континентальних європейських валют, особливо дойчмарки, а 
ці валюти спочатку зросли відносно фунта стрерлінгів. У результаті зазнаних 
збитків Дж. М. Кейнс технічно зазнав банкрутства та втримався лише завдя-
ки запозиченням коштів у знайомих. Але далі Кейнс позичив ще більше гро-
шей, підтримав свої позиції, та за два роки вони зі збиткових перетворилися 
на прибуткові. Його прогнози стосовно валют континентальної Європи згодом 
підтвердилися, а наприкінці свого першого торгового сезону 1927 року його 
накопичений прибуток вже був додатним. 

Після повернення до торгових валютних операцій у 1932 році, Кейнс скеп-
тично ставився до спроможності окремих країн утримувати «золотий стан-
дарт». Він мав сподівання, що Франція та Нідерланди знецінюватимуть свої 
національні валюти після того, як США відмовились від «золотого стандарту» 
у 1933 році. Проте його стратегія «коротких продажів» цих двох валют призве-
ла до збитків два роки поспіль, протягом 1934‒1936 років, а лише після цього 
вона себе нарешті виправдала. У вересні 1936 року французький франк та ні-
дерландський гульден нарешті знецінилися, дозволяючи Кейнсу отримати до-
датній накопичений прибуток.

Загалом, О. Аккомінотті та Д. Чемберс [Accominotti, O., Chambers D., 2016] 
розділяють припущення про те, що скорегована на ризик дохідність Кейнса як 
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валютного спекулянта протягом 1920‒1930-х років не є вражаючою. Намагання 
використати фундаментальні розходження у курсах валют у міжвоєнний час 
потребувало готовності час від часу зазнавати великих втрат капіталу. Приклад 
Кейнса демонструє, що прибутки за валютним спекуляціями можуть йти пліч-
о-пліч з суттєвими ризиками та можуть бути компенсацією, яку інвестори ви-
магають за те, що приймають на себе такі ризики.

Висновок
У цьому розділі наведена історична ретроспектива валютних спекуляцій та 
валютної дохідності. Хоча обсяг досліджень торгових валютних операцій за 
межами поточного періоду часу є відносно незначним, варто підкреслити де-
кілька цікавих фактів. По-перше, валютні спекуляції не є сучасним феноменом. 
Інвестори завжди користувалися доступними валютними інструментами для 
спекуляцій на рухах курсів валют й вдавалися до стратегій, подібних до тих, 
що є популярними серед сучасних трейдерів. По-друге, докази останніх 100 
років свідчать про те, що дохідності за такими простими стратегіями валютних 
спекуляцій, як-от кері-трейд та моментум-стратегії, є позитивними та високи-
ми в довгій перспективі, але вони мінливі в часі й у певні моменти можуть при-
зводити до суттєвих збитків. Врешті, історичні кейси показують, що отримання 
прибутків від валютних спекуляцій є досить складною справою, це часто ви-
магає брати на себе суттєві ризики. Цей висновок відповідає концепції про те, 
що прибутки за валютними спекуляціями виникають з обмежень можливості 
арбітражу та є компенсацією для тих інвесторів, які готові піти на такі ризики.
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5.	Довгострокова	дохідність	за	довготривалими	
активами

Крістоф Спeньєрс,
почесний професор Міжнародної бізнес-школи HEC Paris

Хоча значна кількість довготривалих активів входить до інвестиційних 
портфелів багатьох домогосподарств, такі активи досить непросто 
вимірювати. Саме тому виникають труднощі при оцінці очікуваної до-
хідності на підставі теоретичних концепцій. У цьому розділі розгляну-
то історію інвестиційних результатів за довготривалими активами, 
що допоможе робити прогнози їхньої майбутньої дохідності. Також у 
розділі демонструється, як довготривалі активи можуть допомогти у 
диверсифікації інвестиційних портфелів (але не в геджуванні інфляції).

Вступ
Довгострокові нефінансові активи, тобто довготривалі активи, відіграють знач-
ну роль в інвестиційних портфелях домогосподарств. Для багатьох домогос-
подарств нерухомість є найважливішим компонентом інвестиційного портфе-
ля. Навіть дуже заможні особи мають більший обсяг інвестицій в нерухомість 
(іншу за основне житло), ніж в інструменти з фіксованою дохідністю, та лише 
трохи менший обсяг, аніж в акції [Capgemini and RBC Wealth Management, 
2015]. Крім того, такі домогосподарства зазвичай у структурі свого майна ма-
ють суттєву частку — у середньому майже 10 %, відповідно до дослідження 
«Барклейз» [Barclays, 2012] колекційних предметів розкоші (як-от предмети 
мистецтва та вино), дорогоцінних металів і діамантів. Аналогічно, ендаументи 
й інші довгострокові інституційні інвестори все більше розглядають нефінан-
сові активи для диверсифікації своїх портфелів та з метою захисту від інфляції 
[див. Dhar R., Goetzmann W., 2006].

Попри їхню велику економічну значущість, вченим та інвестиційним про-
фесіоналам може бути досить складно сформувати очікування щодо фінансової 
дохідності за довготривалими активами. Ризик важко оцінити, різні чинники 
витрат та прибутків за кері-трейдом можуть вплинути на рівноважну очікува-
ну дохідність. Наприклад, і будинки, і предмети мистецтва є однаковою мірою 
неподільними (що призводить до недостатньої диверсифікованості інвестора) 
та неліквідними, а також вони потребують поточних витрат на обслуговування, 
зберігання та страхування. Крім того, деякі з таких активів також надають своїм 
власникам нефінансову вигоду, яку може бути важко оцінити. З огляду на труд-
нощі з формуванням очікувань дохідності на основі теоретичних концепцій, 
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видається корисним зануритися в історію та дослідити, якою була інвестицій-
на дохідність за довготривалими активами в минулому. На ринках фінансових 
активів довгострокова історична дохідність часто використовується як перше 
припущення щодо очікуваної дохідності у майбутньому — навіть якщо очіку-
вана дохідність є мінливою у часі та відрізняється від історичного середнього 
значення [Ilmanen A., 2011].

У цьому розділі зроблено огляд поточних досліджень довгострокового 
зростання цін на три категорії довготривалих активів: 1) житлова нерухомість 
та земля; 2) колекційні предмети розкоші; 3) золото, срібло та діаманти. Там, 
де індекси цін на вищевказані активи відсутні, я додаю нові дані та аналіз. 
Хоча це дослідження фокусується на прирості капіталу, я роблю коментарі 
щодо поточної дохідності за потреби. Розглядаючи більш ніж сторічну ви-
бірку дохідності за кожним із активів, я намагаюсь подолати побоювання, що 
мої висновки зроблені під впливом тренду або	моди. Наприкінці я аналізую 
диверсифікацію активів та властивості довготривалих активів, що сприяють 
геджуванню інфляції. 

Житлова нерухомість та земля
На рис.	5.1 представлено довгострокові реальні (тобто з урахуванням інфля-
ції) цінові індекси нерухомості та землі впродовж 1900–2014 років. Для США 
було застосовано реальний індекс житлової нерухомості Шиллера [Shiller R. J., 
(2015a), (2015б)]. (За роки від 1953 року, за якими були наявні щомісячні дані, 
взяті середні значення індексу за червень та липень). Щоб побудувати індекс 
землі від 1910 року, було скориговано середню вартість акру земель фермер-
ських господарств з праці А. Кліфтона та В. Кроулі [Clifton I. D., Crowley W. D., 
1973; US Department of Agriculture, 2015] на рівень інфляції за даними з публі-
кацій Е. Дімсона, П. Maрша та М. Стонтона [Dimson E., Marsh Р., Staunton М. 
(2002), (2015)]. На рис. 5.1 початкове значення цього індексу у 1910 році вста-
новлено на тому ж рівні, що й індексу житлової нерухомості. 

Для Великої Британії було використано реальний ціновий індекс житлової 
нерухомості з публікації Н. Моннері [Monnery N., 2011], який було добудова-
но до 2014 року чотирма середніми річними значеннями аналогічного індек-
су «Нейшнвайд» [Nationwide, 2015]. Також було побудовано індекс реальної 
вартості земель фермерських господарств, керуючись трендами в ціні за акр, 
наведених командою сільськогосподарських дослідників «Сaвiллз» («Savills»), 
провайдера послуг оцінювання нерухомості. На рис. 5.1 також надано порів-
няння приросту капіталу за житловою нерухомістю на землею та інвестицій-
ної дохідності короткострокових державних облігацій обох країн від початку 
1900 року [Dimson E., Marsh Р., Staunton М. (2002), (2015)]. 

У табл.	 5.1 наведено деяку інформацію про розподіл реальної дохідності 
вказаних класів активів, а також акцій та облігацій. І в цій таблиці, і за рештою 
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Рис. 5.1.  Житлова нерухомість та земля: довгострокові цінові індекси,  
1900–2014 роки (у реальному вимірі у дол. США та фунтах стерлінгів)

довготривалих активів у цьому розділі, стандартні відхилення можуть недооці-
нювати фактичну волатильність, оскільки цінові індекси, зазвичай, відображають 
агреговану інформацію за 12 місяців (та оскільки деякі індекси розраховувалися 
на основі оціночної вартості, яка оновлюється менш часто, ніж інформація про 
ціни угод). Для деяких активів дохідність розраховується як середнє зростання 
ціни між двома календарними роками (наприклад, від 1999 до 2000 років), аніж 
за календарний рік (наприклад, від початку до кінця 2000 року).

Які висновки можна зробити з даних, наведених на рис. 5.1 та в табл. 5.1? 
Зрозуміло, що темпи довгострокового зростання цін на житлову нерухомість та 
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землю були низькими; вони також були більш-менш зіставними з показниками 
історичної дохідності державних короткострокових облігацій. Протягом пер-
ших десятиріч ХХ століття житлова нерухомість та земля навіть знецінились у 
реальному вимірі. У період між 1940 та 1990 роками реальні ціни на житлову 
нерухомість майже не змінювались — попри суттєве економічне та демогра-
фічне зростання за період — до справжнього буму та подальшого падіння, що 
є винятковим за історичними стандартами.

Ціни на житлову нерухомість у Великій Британії зростали стабільніше 
від кінця Другої світової війни, хоча теж протягом цього періоду підвищення 

Taблиця 5.1.  Житлова нерухомість та земля: розподіл дохідності протягом 
1900–2014 років (у реальному вимірі в USD та GBP)

Середня дохідність Міри розмаху річної дохідності
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Житлова нерухомість  
США 0,3% 0,5% 6,2% –14,3% 1904–1905 21,4% 1945–1946 

Землі фермерських 
господарств США 0,9% 1,2% 5,5% –14,4% 1984–1985 16,4% 2004–2005 

Акції США 6,5% 8,5% 20,1% –37,6% 1931 56,3% 1933 

Довгострокові облігації 
США 2,0% 2,5% 10,5% –18,4% 1917 35,1% 1982 

Короткострокові облігації 
США 0,9% 1,0% 4,6% –15,1% 1946 20,0% 1921

Житлова нерухомість  
Великої Британії 1,3% 1,6% 7,7% –14,8% 1914–1915 27,7% 1921–1922

Землі фермерських 
господарств  
Великої Британії

1,2% 1,9% 12,6% –34,5% 1973–1974 67,3% 1971–1972 

Акції Великої Британії 5,3% 7,1% 19,7% –57,1% 1974 96,7% 1975 

Довгострокові облігації  
Великої Британії 1,6% 2,4% 13,7% –30,7% 1974 59,4% 1921 

Короткострокові облігації 
Великої Британії 0,9% 1,1% 6,3% –15,7% 1915 43,0% 1921 

Примітка: Вибірка даних про дохідність земель фермерських господарств США починається від 1910 
року замість 1900 року. Лише дохідність від зростання капіталу врахована для житлової нерухомості та 
земель фермерських господарств.
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цін іноді переривалось падіннями. Розглядаючи вартість земель фермерських 
господарств, зауважимо на тимчасову «бульбашку» наприкінці 1970-х років та 
суттєве підвищенні цін останнім часом. 

Низька дохідність від зростання капіталу притаманна нерухомості також 
і для інших країн. Наприклад, дані, які зібрав П. Айхольц [Eichholtz P. (1997), 
(2015)], доводять, що ціни на житлову нерухомість в Амстердамі в середньому 
за рік зростали у реальному вимірі на 0,7 % між 1900 та 2010 роками. У Парижі 
аналогічні темпи росту були на рівні 1,2 % за той же період [CGEDD, 2015]. 
При оцінюванні цих показників потрібно пам’ятати про те, що дохідність від 
зростання капіталу для нерухомості є, зазвичай, ще нижчою у сільській місце-
вості, аніж у таких «супермістах» [Gyourko J., Mayer C., Sinai T., 2013].

Важливо наголосити, що такий аналіз лише фокусується на дохідності від 
зростання капіталу та не враховує поточну дохідність. Дохідність від оренди 
змінюється в часі та у кроссекційному розрізі — відносно вищі ціни зазвичай 
асоціюються з більш низькою поточною дохідністю — але вона може бути сут-
тєвою. Беручи до уваги витрати на обслуговування нерухомості та інші побіч-
ні витрати, О. Вікен [Weeken O., 2004] зазначає середню чисту дохідність від 
оренди житлової нерухомості у Великій Британії на рівні 5 % між 1967 та 2003 
роками. Для земель фермерських господарств значне нещодавнє зростання цін, 
здається, знизило поточну дохідність до рівня, меншого за 2 % [Savills, 2015].

Колекційні предмети
На рис.	5.2 представлені реальні індекси від початку 1900 року в британських фун-
тах стерлінгів за чотирма різними типами колекційних предметів. Для витворів 
мистецтва відправною точкою є довгостроковий ціновий індекс [Goetzmann W., 
Renneboog L., Spaenjers Ch., 2011], який переважно базується на цінах аукціо-
нів у Лондоні. Щоб добудувати його до 2014 року, я використав дохідність, роз-
раховану за ціновим індексом ринку витворів мистецтва Великої Британії від 
«Артпрайсу» [Artprice.com, 2015], були використані його значення на середину 
відповідних років. За марками я добудував індекс Е. Дімсона та К. Спеньєрза 
[Dimson E., Spaenjers Ch., 2011], який базується на каталозі цін на британські мар-
ки від дилера Стенлі Ґіббонса, до 2014 року за використання дохідності індексу 
Стенлі Ґіббонса «GB 250 Stamp Index» на кінцеві дати чотирьох останніх років.

Для вина я використав індекс Е. Дімсона, П. Руссо та К. Спеньєрза 
[Dimson E., Rousseau P., Spaenjers Ch., 2015], що фокусується на вині «Бор-
до» першого врожаю та базується на даних про ціни в Лондоні від дилера 
«Беррі броз. і Радд» («Berry Bros. & Rudd») та аукціонного дому «Крістіз» 
(«Christie’s»). Останні дані за ним датуються кінцем 2012 року. Для скрипок я 
перевів у реальні фунти стерлінгів значення індексу, побудованого К. Ґредді та 
П. Марґоліс [Graddy K., Margolis P. (2011), (2013)], який використовує різнома-
нітні джерела, але значною мірою ґрунтується на даних продажів лондонського 
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Рис. 5.2.  Колекційні предмети: довгострокові цінові індекси,  
1900–2014 роки (у реальному вимірі у фунтах стерлінгів)

дилера «В. Е. Гілл та сини» (W. E. Hill & Sons). Цей індекс також закінчується 
у 2012 році. На рис.	5.2 також подано порівняння довгострокової дохідності 
різних колекційних предметів з фінансовими активами Великої Британії про-
тягом усього періоду 1900–2014 років, знову користуючись даними E. Дімсона, 
П. Марша та М. Стонтона [Dimson E., Marsh Р., Staunton М. (2002), (2015)]. 

У табл.	 5.2 відображено статистику розподілів аналізованої вище 
дохідності.

Можна зробити декілька висновків щодо індексів та даних, наведених на 
рис. 5.2 та в табл. 5.2. По-перше, різні типи колекційних предметів мають близькі 
значення довгострокової дохідності. Витвори мистецтва, марки, вино та скрип-
ки мали вищу дохідність за державні облігації, але нижчу за акції. Вино дещо 
вирізняється, але Е. Дімсон, П. Руссо та К. Спеньєрз [Dimson E., Rousseau P., 
Spaenjers Ch., 2015], зазначають, що найвища дохідність спостерігається за 
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молодими високоякісними винами, які іще не дозріли. За витриманими ви-
нами, які частіше купують як колекційні предмети, дохідність була подібною 
до витворів мистецтва, марок та скрипок. По-друге, усі колекційні предмети 
продемонстрували основне зростання вартості за останні пів століття. Реальне 
зростання їхньої вартості протягом перших 60 років ХХ століття було дуже 
обмеженим. По-третє, короткострокова дохідність може значно відрізнятися 
серед різних колекційних предметів; а всі кореляції між вибірками дохідності 
не перевищують значення 0,22. За періодом відносно високої дохідності яко-
їсь категорії колекційних предметів, зазвичай, іде період її відносно низької 
дохідності у порівнянні з іншими колекційними предметами, це свідчить про 
певну прогнозованість дохідності [Dimson E., Rousseau P., Spaenjers Ch., 2015]. 
По-четверте, цінова волатильність за колекційними предметами є відносно ви-
сокою, особливо, враховуючи те, що стандартні відхилення, наведені тут, мо-
жуть недооцінювати справжню волатильність через агрегацію даних у часовій 
перспективі та використання значень оціночної вартості. 

Важливо зазначити, що цінові індекси відображають очікувану дохідність 
до трансакційних витрат. Загальні трансакційні витрати можуть перевищувати 
25 %, і на аукціонах, і на дилерських ринках. Крім того, з розглянутих індексів 
лише індекси вина враховують витрати на зберігання та страхування. 

Відсутність ліквідності є ще одним чинником, що може відігравати навіть 
важливішу роль для цього класу активів, радше за будь-які інші довготривалі 

Таблиця 5.2. Колекційні предмети: розподіл дохідності протягом  
1900–2014 років (у реальному вимірі, фунти стерлінгів)
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Твори мистецтва 2,2% 3,0% 12,3% –29,7% 1914–15 38,4% 1967–68

Марки 2,9% 3,5% 12,2% –19,2% 1915 56,3% 1979

Вино 4,1% 6,7% 26,3% –37,1% 1949 145,6% 1942

Скрипки 2,7% 5,7% 25,4% –47,7% 1970–71 105,0% 2009–10

Акції Великої Британії 5,3% 7,1% 19,7% –57,1% 1974 96,7% 1975

Довгострокові облігації 
Великої Британії 1,6% 2,4% 13,7% –30,7% 1974 59,4% 1921

Короткострокові облігації 
Великої Британії 0,9% 1,1% 6,3% –15,7% 1915 43,0% 1921

Примітка: Вибірки даних за вином та скрипками закінчуються 2012 року замість 2014 року.
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активи, розглянуті в цьому розділі. Нарешті інвестори можуть зіткнутися з низ-
кою проблем, нехарактерних для операцій з фінансовими активами. Е. Дімсон 
та К. Спеньєрз поглиблено розглядають різні витрати та інвестиційні ризики 
[Dimson E., Spaenjers Ch., 2014]. Утім, більшість інвесторів-колекціонерів та-
кож одержують суттєву (але приховану) «емоційну дохідність» від володіння 
колекційними предметами.

Золото, срібло та діаманти
Наприкінці пропоную розглянути довгострокову історичну дохідність за зо-
лотом, сріблом та діамантами.	На рис.	 5.3	 відображено індекси в реальних 
доларах США. Середньорічні ціни на золото за 1900–2014 роки взяті з праці 
Л. Оффісера та С. Вільямсона [Officer L., Williamson S., 2015]. При цьому на-
гадаймо, що упродовж більшої частини ХХ століття ціна на золото була зафік-
сована в номінальному вимірі. Можливість конвертації доларів США в золото 
була скасована лише у 1971 році. Зміни в реальних цінах на золото до початку 

Рис. 5.3.  Золото, срібло та діаманти: довгострокові цінові індекси, 1900–
2014 роки (у реальному вимірі в USD)
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Таблиця 5.3. Золото, срібло та діаманти: розподіл дохідності протягом 1900–
2014 років (у реальному вимірі в дол. США)

Середня дохідність Міри розмаху річної дохідності

Геометрична Арифметична
Стандартне 
відхилення

Мінімальне 
значення

Рік (роки), 
коли 

досягнуто 
мінімуму

Максимальне 
значення

Рік (роки), 
коли 

досягнуто 
максимуму

Золото 0,7% 1,8% 16,2% –33,2% 1980–81 75,8% 1979–80

Срібло 0,1% 2,4% 22,7% –54,6% 1980–81 88,4% 1978–79

Діаманти 0,0% 1,0% 13,9% –33,3% 1946–47 42,4% 1941–42

Акції США 6,5% 8,5% 20,1% –37,6% 1931 56,3% 1933

Довгострокові 
облігації США 
США

2,0% 2,5% 10,5% –18,4% 1917 35,1% 1982

Короткострокові 
облігації США 0,9% 1,0% 4,6% –15,1% 1946 20,0% 1921

Примітка. Вибірки даних за діамантами закінчується 2012 року замість 2014 року.

1970-х років були спричинені інфляцією та дефляцією або змінами в офіцій-
них номінальних цінах на золото (крім того, приватна власність на золото була 
заборонена у США в період між 1933 та 1974 роками). Ціни на срібло розрахо-
вувалися на основі середніх річних відношень цін срібла до золота, які навели 
Л. Оффісер та С. Вільямсон [Officer L., Williamson S., 2015]. 

Для діамантів я сконструював ціновий індекс за 1900–2012 роки. Я вико-
ристав дані із каталогу «Щорічники мінералів» («Minerals Yearbooks») [US 
Geological Survey, 2015] про середню імпортну вартість за карат для оброблених 
діамантів з 1929 року. Далі я взяв дані Ентоні Саттона [Sutton A., 1979] про ціни 
за карат необроблених діамантів протягом 1900–1913 та 1926–1929 років; резуль-
туючий ціновий індекс можна розрахувати, долучаючи ці дані до вищевказаних 
даних у 1929 році. Протягом 1919–1921 років було використано показники, ко-
ристуючись даними «Щорічників мінералів», які відображають ситуацію за ті 
роки, та відношення ціни оброблених до необроблених діамантів за 1929 рік. За 
1914–1918 та 1922–1925 роки було здійснено геометричну інтерполяцію значень 
індексів. На рис. 5.3 також наведено порівняння динаміки цінових індексів золо-
та, срібла, діамантів та короткострокових державних облігацій США.	

Таблиця	 5.3 містить статистичні характеристики вибірок вищевказаних 
активів та порівнює їх з характеристиками акцій та облігацій США.

Які висновки можна зробити з рис. 5.3 та табл. 5.3 щодо динаміки цих 
активів? Найбільш вражаючим спостереженням є те, що золото, срібло та ді-
аманти поєднують низьку довгострокову дохідність із високою волатильністю 
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(після 1974 року, коли золотом знову стало можливим вільно торгувати, воно 
було навіть більш волатильним за акції). Всі три класи активів швидко зростали 
у ціні у другій половині 1970-х та від 2002 до 2012 років. Але за таким стрім-
ким зростанням цін зазвичай іде період від’ємної дохідності.

Диверсифікація та геджування інфляції
Для кращого розуміння потенціалу, який мають довгострокові активи у дивер-
сифікації та геджуванні інфляції, пропонуємо розглянути, як (реальна) дохід-
ність за довготривалими активами історично рухалась у порівнянні з (реаль-
ною) дохідністю за акціями та облігаціями, а також із інфляцією. Я здійснив 
оцінки за допомогою моделей лінійної регресії, які враховують потенційну 
асинхронність у дохідностях через врахування незалежних змінних (дохідність 
акцій, дохідність облігацій або інфляція) з лагом, одночасних або за майбутній 
період. Далі я навів агреговані коефіцієнти нахилу [Dimson E., 1979]. За ви-
бірками довготривалих активів, виражених у британських фунтах стерлінгів 
(GBP), я використав ринкові дані та дані про інфляцію у Великій Британії; за 

Таблиця 5.4. Оцінка бети відносно акцій, облігацій та інфляції

Акції Довгострокові  
облігації Інфляція

Житлова нерухомість США 0,15*** 0,17* – 0,16

Землі фермерських господарств США 0,06 – 0,19** 0,10

Житлова нерухомість Великої Британії 0,16** 0,27*** – 0,44***

Землі фермерських господарств  
Великої Британії 0,29** 0,41*** – 0,50**

Твори мистецтва 0,52*** 0,32** – 0,41*

Марки 0,20* 0,26** – 0,22

Вино 0,54** 0,64** – 0,37

Скрипки 0,12 0,08 – 0,15

Золото – 0,76* – 0,92* 1,55

Срібло – 0,07 – 0,28 0,56

Діаманти 0,14 0,00 0,14

Примітки: За золотом використовувалась вибірка даних, починаючи від 1975 року, а за іншими ак-
тивами — найтриваліші з можливих серії активів. Дохідність за всіма активами розрахована у реаль-
ному вимірі в британських фунтах стерлінгів або доларах США.    
* Є статистично значущим на рівні 10 %.  
** Є статистично значущим на рівні 5 %.  
*** Є статистично значущим на рівні 1 %. 
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вибірками довготривалих активів, виражених в американських доларах, вико-
ристано відповідні дані США. Результати розрахунків наведені в табл.	5.4.

У табл. 5.4 відображено позитивні, але відносно незначні ринкові бети 
за нерухомістю та землею. Підтверджуючи припущення про те, що попит на 
колекційні предмети має позитивну кореляцію зі зростанням багатства [Aït-
Sahalia Y., Parker J., Yogo M., 2004], результати свідчать про відносно сильний 
спільний рух цін на витвори мистецтва й вино та на акції. Золото (за яким було 
використано дані дохідності від 1975 року) є єдиним типом активів, що має 
негативну кореляцію з акціями. Бети відносно облігацій значною мірою відо-
бражають такі ж чутливості, що бети відносно ринку акцій.

Дефляційні дохідності житлової нерухомості та землі мають негативні ко-
реляції з інфляцією (принаймні, у Великій Британії), та існують певні свідчення 
того, що реальна дохідність за колекційними предметами також має негативну 
кореляцію з інфляцією. Цікаво, що золото та срібло (а також, меншою мірою, 
діаманти) показують позитивну кореляцію з інфляцією. Проте коефіцієнт ре-
гресії не є статистично значущим, а високий показник короткострокової вола-
тильності в реальних цінах на ці активи робить їх поганими геджами інфляції 
[Erb C., Harvey C., 2013].

Висновки
Досліджено дохідності інвестицій у довготривалі активи від початку ХХ сто-
ліття та доведено, що такі активи загалом характеризуються відносно низьки-
ми доходами від зростання капіталу та суттєвими ціновими коливаннями. Ко-
лекційні предмети мали вищі темпи зростання цін, але трансакційні витрати 
також є дуже високими на таких ринках. Проте орендна дохідність може сут-
тєво збільшити дохідність житлової нерухомості та землі, незважаючи на те, 
чи орендна дохідність є явною, або, як у випадку осіб, що мешкають у власній 
нерухомості, прихованою. Аналогічно, володіння колекційними предметами 
може надавати суттєвих емоційних дивідендів. Через відсутність такої дохід-
ності або корисності для власника, золото, срібло та діаманти здаються не 
дуже добрими довгостроковими інвестиціями (принаймні в разі, якщо вони 
не зберігаються у формі коштовностей). Нарешті довгострокові активи на-
вряд чи є добрими геджами інфляції, але вони все ще можуть використову-
ватися для диверсифікації портфеля через низьку кореляцію з фінансовими 
активами.

Дякую Яну Бейлі (Savills Rural Research), Девіду Чемберсу, Елрою Дiмсону, Вілу Ґецманну, 
Kейті Ґредді, Полові Mаршу, Нілу Moннeрі, Пітеру Руссо, Mайку Стонтну, Люку Рeннeбooґу 
та Луїзі Рейнолдз («Стенлі Ґiббонс») за надані дані та коментарі. У разі виявлення 
неточностей прошу вважати винним автора розділу.
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Лaррі Ніл,
почесний професор економіки Університету Іллінойсу в Урбана-Шемпейні, дослідник 
Національного бюро економічних досліджень (NBER)

Переродження глобального фінансового ринку від початку повного ко-
лапсу Бреттон-Вудської системи 1973 року породжує чимало аналогій 
із часів зародження першого глобального фінансового ринку, що існував 
від 1871 до 1914 року. Особливо вартим уваги є розширення та поширен-
ня організованих фондових бірж у всьому світі від 1973 року. Починаючи 
від першої хвилі фінансової глобалізації, з’явилося чимало різноманітних 
стратегій щодо реалізації успішних бізнес-моделей на світових фон-
дових біржах. Попри те, що масштаб та обсяг торгових операцій на 
сучасних світових біржах є безпрецедентними, основні труднощі, з яки-
ми ми стикаємося, є ідентичними до труднощів попередників. І тоді, і 
зараз відкритим ринкам, де котирування оприлюднюються, доводиться 
мати справу з банками, що укладають приватні домовленості для своїх 
клієнтів. Розв’язання цього внутрішнього конфлікту залишається й до 
сьогодні викликом для усіх фінансових систем.

По мірі розширення глобальних фінансових ринків, що розпочалося наприкін-
ці Бреттон-Вудського монетарного режиму ще 1973 року та ще більш приско-
рилось після 1989 року, кількість та різноманітність фондових бірж продовжу-
ють зростати. 2015 року Світова федерація бірж засвідчила наявність 189-ти 
фондових бірж у всьому світі, серед яких 13 бірж зареєстровано лише у США, 
а 96 — у Європі, Африці та на Близькому Сході.

На сьогодні кількість бірж у світі надзвичайно вражає, але їхня майбутня 
еволюція ще й досі залишається під великим питанням. Утім, подібне розши-
рення за кількістю та розміром бірж у світі набуло нового витку після появи 
перших глобальних фінансових ринків у період від 1871 до 1914 років. Напере-
додні Першої світової війни, британці нараховували 89 основних бірж у світі, 
причому половина з них була зареєстрована в Європі (здебільшого у західній 
Європі), а решта — на територіях проживання європейців [Lowenfeld H., 1909]. 
Разом ці ринки залучили близько 20-ти мільйонів інвесторів, що взяли участь 
у торгах цінними паперами на фондових біржах в обсязі, вищому за 160 млрд 
дол. (за номінальною вартістю цінних паперів). Французький регулятор фондо-
вих бірж на той час порахував, що інвестори з Великої Британії володіли 24 % 
усіх світових акцій, зі США — 21 %, із Франції — 18 %, з Німеччини — 16 % 
[Neymarck A., 1916]. 
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Порівняння сучасної ролі фондових бірж у світовій економіці із їхньою 
роллю ще століття тому є достатньо показовим. У табл.	6.1	представлені дані 
за розміром фінансових активів в обігу на світових біржах, що представляли 
найпотужніші активи національних економік різних держав століття тому, де 
виділяється чотири країни-лідери, включаючи США, Німеччину, Францію та 
Велику Британію. Цінні папери, допущені до торгівлі на фондових біржах, 
включаючи облігації й акції (і державні, і корпоративні облігації), варіювалися 
від 233 % до 454 % ВВП США та ВВП Великої Британії відповідно, 373 % 
ВВП Франції та 223 % ВВП Німеччини. Проте порівняння номінальної вар-
тості акцій корпорацій до ВВП доводить, що США (174 %) відводилася домі-
нантна роль порівняно з Великою Британією (145 %), а облігації та банківське 
фінансування в той час для фірм важили, вочевидь, набагато більше за акції у 
Франції (68 %) та Німеччині (29 %) відповідно.

У табл.	 6.2 подано порівняльну характеристику національних економік 
тієї самої четвірки країн-лідерів 2015 року, де відстежено суттєві відмінності 
в коефіцієнтах капіталізації до ВВП: коефіцієнти розраховуються за ринковою 
вартістю (виключно) акцій на провідній (их) біржі (ах). Дві основні конкуру-
ючі біржі у США, Нью-Йоркська фондова біржа та Автоматизована система 
котирування Національної асоціації дилерів з цінних паперів (NASDAQ), гра-
ють домінантну роль поміж інших бірж світу. Нью-Йоркська фондова біржа 
та NASDAQ, як і інші фондові біржі в Лондоні, Парижі та Франкфурті, сьо-
годні також продають на своїх торгових майданчиках акції багатьох іноземних 
компаній.

Незважаючи на це, значення акцій, котированих на провідних ринках кож-
ної країни, порівняно з їхнім ВВП, не є настільки несхожими відносно зна-
чення акцій у лістингу у цих країнах століття тому. США та Велика Брита-
нія ще й досі мають максимальне значення коефіцієнтів ринкової капіталізації 
акції на локальних біржах до ВВП, хоча запровадження американської моделі 

Таблиця 6.1. Капіталізація фондового ринку в Лондоні, Парижі, Берліні  
та Нью-Йорку напередодні Першої світової війни (США, млн)

Усі за номінальною вартістю Лондон, 1913 Париж, 1912 Берлін, 1910 Нью-Йорк, 1914

Державні цінні папери 24,515 18,703 15,896 3,357 

Корпоративні акції + облігації 29,007 16,836 10,462 82,436 

Разом за номінальною вартістю 53,522 35,539 26,358 85,793 

Цінні папери / ВВП 454% 373% 223% 233% 

Акції / ВВП 145% 68% 29% 174% 

Джерело: [Hannah L., 2015]
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Таблиця 6.2.  Кореляція капіталізації ринку акцій та ВВП, 2015 р. (США, млн)

Ринкова капіталізація ВВП (2014) Кап/ВВП

США

Національна асоціація 
дилерів цінних паперів 7 473 479,61

Нью-Йоркська  
фондова біржа 19 351 558,28

Сукупний показник 26 825 037,89 17 419 000,00 154 %*

Німецька фондова біржа 1 780 828,02 3 704 913,10 48 %

«Євронекст»** 3 549 142,29 2 571 970,84 138 %
Лондонська фондова 
біржа 4 242 301,28 2 530 467,22 168 %

Примітка: ринкова капіталізація виражена в мільйонах доларів США 31  липня 2015 року. 
Показник ВВП розрахований паритетом купівельної спроможності, дол. США за 2014 рік.  
* (Nasdaq+NYSE)/GDP  
** «Євронекст» («Euronext») — пан’європейська біржа, що функціонує на чотирьох державних 
 регульованих ринках цінних паперів та деривативів у Амстердамі, Брюсселі, Лісабоні та Парижі, а також 
на регульованому ринку цінних паперів Великої Британії — «Євронекст Лондон». У таблиці цей показник 
використовується як приблизний показник для Франції.      
Джерела: [World Federation of Exchanges, 2015; OECD, 2015]. 

електронних бірж на торговому майданчику «Євронекст» («Euronext») у Пари-
жі суттєво підвищило значення цього коефіцієнта для Франції. Крім того, рух 
німецької біржі в напрямку альтернативної моделі автоматичного клірингу для 
банків, фондових бірж та щодо деривативів фактично знизив відносне значення 
акцій. Інші фондові біржі, включаючи Лондонську фондову біржу (LSE), ана-
логічно засвідчили стрімке падіння доходів від торгівлі акціями, тоді як доходи 
від клірингу деривативів та послуг із надання інформації та індексів зросли та 
стали головним джерелом доходів [Gapper J., 2016].

На сьогодні провідні біржі світу — у США, Європі, Японії та Китаї — ево-
люціонували історично, трансформуючи організаційні стандарти «старої шко-
ли», що попередньо за своєю структурою нагадували клуби, а надалі набули 
вже нових форм власності та запровадили корпоративне управління. Відтак 
біржі сьогодні перебувають у пошуку нових шляхів генерування сукупної при-
бутковості і для бірж, і для акціонерів, через створення нових продуктів або че-
рез залучення нових клієнтів. Їхніми клієнтами щодалі більше стають інститу-
ційні менеджери, що управляють величезними інвестиційними портфелями від 
імені пенсійних фондів, страхових компаній, державним центральним органам 
управління та органам місцевого самоврядування, а також фондам суверенного 
багатства і геджфондам.

Крім того, усі сучасні біржі перейшли у своєму обігу повністю на елек-
тронний формат, намагаючись одержати прибутки за рахунок збільшення 
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кількості торгових угод. Такі торгові угоди реалізуються за мілісекунди на 
багатьох альтернативних майданчиках для широкого кола клієнтів по всьо-
му світу. Саме цьому присвячена книга Майкла Льюїса «Flash Boys. Висо-
кочастотна революція на Волл-стрит» («Flash Boys: A Wall Street Revolt») 
[Lewis M., 2014]1. 

В основі книги — історія столітнього конфлікту між банкірами й компанія-
ми з управління активами, з одного боку, і торговцями акціями, з іншого, щодо 
пошуку кращого шляху обслуговування своїх клієнтів. Виступаючи від імені 
клієнтів, які доручили їм управління своїми фінансовими активами, банки та 
інвестиційні менеджери зазвичай виконують свою роботу таємно від сторонніх 
очей конкурентів або, можливо, і від державних регуляторів2. 

До появи електронних трейдингових платформ банки вели перемовини 
про операції з великими обсягами капіталу для «обраних» клієнтів топрівня на 
«другому поверсі» (а не на «підлозі» біржі, де торгували всі інші учасники), щоб 
не хвилювати ринок великими угодами. На сьогодні банки створюють «темні 
пули» як анонімні позабіржові приватні торгові майданчики для електронних 
торгів, доступ до яких мають тільки їхні клієнти. Проте трейдери на відкри-
тих біржових майданчиках працюють разом із можливими конкурентами на 
прозорому ринку. Вони мають запевнити своїх клієнтів (та самих себе) в тому, 
що мають змогу одержати щонайкращі ціни, як покупець або як продавець, 
так що нарахована комісія виправдовує надані послуги. «Процес визначення 
ціни» є зараз, як і сто років тому, за усталеною традицією, ще однією грою на 
фондових ринках. А для контрасту варто згадати, що для успішного банкіра, 
втім, нерозголошення ціни клієнта може стати справді базовою запорукою для 
утримання свого бізнесу. 

На серпень 2015 року IEX ATS (альтернативна трейдингова система, твор-
цем якої є герой Майкла Льюїса, Бред Кацуяма; вона призначена для запобі-
гання практиці «фронт-раннінгу», яку застосовують високочастотні трейдери) 
стала загалом четвертим найбільш масштабним «темним пулом» у США, де 
відбувається торгівля акціями. На противагу до бірж-конкурентів, якими во-
лодіють та управляють основні міжнародні банки (тобто UBS, Кредит Свісс 
(Credit Suisse), Банк Німеччини (Deutsche Bank), «Морґан Стенлі» («Morgan 

1 Герой Льюїса, торговець цінними паперами Королівського банку Канади імені Бреда Кацуя-
ми, виявив, що високочастотні торговці беруть участь у незаконних випереджувальних угодах 
на замовлення, які вони розміщують для своїх клієнтів, але проти їхніх інтересів. У відповідь 
своєму опоненту Пітер Ковач [Kovac, P., 2014] так висловлює свою позицію у книзі «Не так 
швидко, перспектива інсайдера щодо високочастотних торгів» («Flash Boys: Not So Fast, An 
Insider’s Perspective on High-Frequency Trading»): «спекуляції, насправді, сталися в результаті 
збоїв комп’ютерних технологій для електронних трейдингових платформ, що розвиваються 
набагато швидше для біржових торговців, аніж для банківських».
2 До кризи 2008 року, викликаної непогашенням «проблемних» кредитів, деякі банки, як 
з’ясувалося, вдавалися навіть до приховування від керівництва внутрішньобанківських рухів 
коштів!
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Stanley») та «Меррілл Линч» («Merrill Lynch»), IEX створена виключно для 
інституційних інвесторів фондів спільного інвестування та геджфондів, як-
от «Ґрінлайт Кепітал» («Greenlight Capital») та «Першинґ Сквеар» («Pershing 
Square»)3. 

З огляду на те, що 2012 року Нью-Йоркська фондова біржа стала частиною 
«Міжконтинентальної біржі» (Intercontinental Exchange, Inc., ICE), що володіє 
та управляє 23-ма регульованими біржами у США та закордоном і її власни-
ками є 10 найбільших світових банків, автономія банків та бірж вже втрати-
ла свою актуальність. До 1973 року біржі задавали тон англо-американській 
фінансовій системі, тоді як для континентальної Європи вирішальне значення 
мали банки. У ХХІ столітті така грань щодалі більше стирається, а попередня 
відмінність стає вже морально застарілою. 

У дієвих та ефективно відрегульованих фінансових системах дві окремі 
форми фінансового посередництва — через мережі інституцій або через бір-
жі — органічно співіснують та доповнюють один одного. Втім, коли технічні 
інновації на одному майданчику на відміну від іншого запроваджуються дина-
мічніше, вони можуть взаємозамінюватися. Такий тренд набув популярності 
в середині 1970-х років, коли ощадно-кредитні банки США були вилучені з 
кола посередників на фінансовому ринку, і це сталося відразу після колапсу 
Бреттон-Вудської системи в 1971‒1973 роках. Інститути спільного інвестуван-
ня, що вкладали кошти в короткострокові державні облігації, які пропонували 
вищу дохідність, тоді ж швидше залучали заощадження домогосподарств, які 
раніше зберігали свої кошти на рахунках комерційних банків США, а також в 
ощадно-кредитних установах, за якими, відповідно до чинного законодавства, 
вводилися обмеження щодо підвищення процентів на депозити. Отож конку-
рентна боротьба в пошуку стабільної компліментарності серед банків, бірж та 
регуляторів триває й до сьогодні.

Як розпочиналося розділення банків,  
ринків та регуляторів?
Навіть до того як доба залізничних сполучень (починаючи від 1830 року) ство-
рила великий попит на зовнішнє фінансування, військовий корпус Європи вже 
почав убачати в суверенному борзі потужне джерело військового фінансування 
[Neal L. (1990), (2015)]. Великий обсяг нових запозичень, які зробив уряд Ве-
ликої Британії для фінансування війни з революційними армійськими форму-
ваннями Франції після 1793 року, викликали надзвичайно широке розширення 
бізнесу брокерів та маклерів, що заробляли на життя торгівлею британським 

3 Починаючи від 2 вересня 2016 року платформа IEX почала працювати в новому форматі 
вже не як альтернативна трейдингова система, а як зареєстрована офіційно національна фон-
дова біржа. На сьогодні такий майданчик Investors’ Exchange LLC називають «Біржею» (див. 
www.iextrading.com).

http://www/
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державним боргом у кав’ярнях довкола Лондонської біржі та у вестибюлі 
Банку Англії. А історично їхній бізнес, до речі, взяв свій початок та й надалі 
стрімко розвинувся після Славної революції 1688‒1689 років [Dickson P., 1967; 
Murphy A. L., 2009; Neal L., 1990].

До 1801 року в трейдерів сформувалося бачення про те, що назріла по-
треба в розбудові та утриманні свого майданчика для торгових операцій між 
собою та в інтересах клієнтів. Так 1801 року було створено Лондонську біржу 
за згодою та на ресурси 260-ти власників, які залучили 20 000 фунтів стерлінгів 
за 400-ма акціями, де ціна за акцію становила 50 фунтів стерлінгів кожна; їхнє 
кредо пізніше виголосив голова Лондонської біржі: «бути відкритими до чес-
них бізнесменів та назавжди зачинити двері перед марнославними шахраями». 

Останнє, вочевидь, включало торговий банк «Бойд, Бенфілд і Ко» («Boyd, 
Benfield & Co.»), що зазнав банкрутства після викупу більшої частки сувере-
нного боргу, який було випущено ще 1796 року. «Бойд, Бенфілд і Ко» був свого 
часу сучасним торговим банком із філіями в Антверпені та Амстердамі, який 
було перепродано за часів високої активності британського фінансиста Волте-
ра Бойда в Парижі, який він залишив 1793 року. Його поразка нагадує історію 
головного банку-ломбарду «Мітфорд енд Мерттінз» («Mitford & Merttins»), що 
управляв багатьма портфелями за новими проєктами під час «Бульбашки Пів-
денного Моря» 1720 року. Власники Нової біржі мали зробити так, щоб так 
звані «вискочки» не могли скористатися іноземним капіталом для укладання 
спекулятивних угод з «фондами», як називали тоді різні форми британського 
державного боргу. 

Власники делегували довірителям та менеджерам Лондонської фондової 
біржі управління пов’язаними компаніями задля одержання спільного прибут-
ку. Передплатники (оператори), своєю чергою, делегували свої повноваження 
Комітету щодо загальних цілей. Комітет щодо загальних цілей обрали торішні 
члени, а далі Комітет обирав тих, хто буде членами наступного року і т. д. 

Від самого початку первинне розмежування прав та обов’язків власників 
від прав та обов’язків операторів визначало корпоративну природу цієї струк-
тури. Тоді як обмеження членства та допуск лише тих осіб, що заслуговують на 
довіру при проведенні операцій, було завжди в інтересах операторів, інтереси 
власників передбачали максимально можливе розширення членства, оскіль-
ки сума щорічного внеску, який сплачує кожен із операторів, традиційно мала 
утримуватися на рівні 10 гіней за повне членство та 5 гіней для персоналу, що 
залишалися на цьому рівні до 1860 року. Досудовий розгляд позову проти Лон-
донської фондової біржі успішно довів, що давно визначені розміри щорічних 
внесків за право доступу до різних торгових майданчиків у кав’ярнях, де про-
ходили торги упродовж ХVІІІ століття, мали залишатися на тому ж рівні й на-
далі. Відповідно прибутковість Лондонської фондової біржі залежала від того, 
наскільки зросте кількість її членів із часом. Низькі членські внески також були 
запобіжником появи конкуруючих бірж у Лондоні.
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Рис. 6.1. Miкрoструктура Лондонської фондової біржі, 1812–1876 роки

Джерело: [Davis L., Neal L., 2006].

Корпоративна структура й відмінності у стимулах власників, порівняно з 
операторами Лондонської фондової біржі, визначили те, якими будуть відпові-
ді на виклики технологічного прогресу та поширення індустріалізації в усьому 
світі протягом ХІХ століття. Послідовні інновації, спрямовані на підвищення 
кількості членів, які можуть вести бізнес із зростаючим колом клієнтів, за бір-
жовим списком акцій, що також постійно розширяється, дозволили Лондон-
ській фондовій біржі стати провідним ринком глобального капіталу до 1914 
року (див. рис.	6.1).

Проте, перш за все, треба було офіційно затвердити нову структуру управ-
ління. Для цього потрібно було ще 30 років, щоб укріпити структуру управ-
ління Лондонської фондової біржі при повторюваних шоках на ринках цінних 
паперів. 1810 року було зроблено спробу створити іншу фондову біржу-конку-
рента, що завершилася поразкою в Парламенті.

Виклик з боку конкурентів спонукав Комітет щодо загальних цілей, до 
складу якого входили оператори, визначити чітко в лютому 1812 року правила 
та регламенти, за якими має працювати біржа. Такі правила визначили струк-
туру Лондонської фондової біржі до 1876 року, коли потреба в масштабнішій 
організації для задоволення більшої кількості членів призвела до нарощування 
акціонерного капіталу, який було сформовано завдяки виконанню вимог нови-
ми членами щодо придбання акцій та виплат щорічних внесків. 

Від самого початку Лондонська фондова біржа строго забороняла своїм 
членам хоч у якийсь спосіб бути пов’язаними з банківськими особами. Навіть 
дружини або члени родин такого члена не могли бути працівниками в банку. 
Банкірів оцінювали за якість послуг при переказах та розумний підхід до кон-
сультування корпорацій, які мали намір оформити лістинг своїх акцій на Лон-
донській фондовій біржі, але не допускали їх до перемовин щодо поточних 
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переказів за цінними паперами на фондовій біржі. Банківські банкрутства в 
добу Бульбашки Південного Моря та фіаско «Бойд, Бенфілд і Ко» закарбува-
лися в пам’яті як найпоказовіші приклади безпрецедентної паніки, що за своїм 
резонансом в подальшому нагадували хіба що Великий вибух 1986 року4.

Окрім виключення приватних банкірів із біржових операцій, члени мали 
засвідчити свій статус (маклерів або брокерів), від чого залежала сегментація 
персоналу фондової біржі надалі. Маклери, головним чином, діяли як «маркет-
мейкери», що формують ринок, утримуючи у своїх портфелях різноманітні цін-
ні папери та були готові купити або продати стандартні чи нестандартні лоти 
за цінними паперами, заробляючи на різниці між цінами попиту та пропозиції. 
Вони, як правило, були багатшими членами фондової біржі, крім того, біль-
шість з них була першими особами, які внесли свій капітал у побудову біржі. 
Брокери, що представляли інтереси своєї мережі клієнтів, мали звертатися із 
запитами до різних маклерів про щонайкращу ціну пропозиції для замовника, 
заробляючи на комісіях за кожною із трансакцій.

Власники проти операторів
Найважливіший тест ефективності первинної структури управління Лондон-
ської фондової біржі було проведено 1822 року, що дало курс на розширення та 
запровадження інновацій щодо майбутнього членства на десятки років потому. 
Питання стосувалися низки неплатників із кола молодих та не дуже заможних 
членів Лондонської фондової біржі під час волатильного періоду 1819‒1822 ро-
ків. Багато з таких боржників геджували свої ризики за допомогою опціонних 
контрактів, які укладались з досвідченішими, краще капіталізованими члена-
ми, але потім не змогли виконати свої зобов’язання. Комітет щодо загальних 
цілей вирішив заборонити укладати будь-які контракти за опціонами в майбут-
ньому серед членів біржі. Їхній основний аргумент полягав у тому, що угоди 
за опціонами ставлять членів перед загрозою порушення Закону Барнарда, що 
набув сили 1734 року, за яким накладалися штрафні санкції на будь-якого учас-
ника операцій за опціонами довгострокового державного боргу. Надалі велася 
жвава боротьба серед операторів щодо контролю за діяльністю Комітету під 
час наступних виборів.

По суті боротьба розгорнулася між «старою школою» досвідчених мак-
лерів проти недосвідчених членів, ким традиційно були брокери. Абрагам 
Монтефйоре, зять Натана Ротшильда, був лідером табору «антиопціоністів» 
або «конструкціоністів» у той час, коли Джейкоб Рікардо, племінник помер-
лого Девіда Рікардо, був лідером табору «опціоністів». Аргументи Дж. Рікар-
до, відтворені в повному обсязі у протоколі Комітету щодо загальних цілей, 

4 «Bеликим вибухом» («Big Bang») 1986 називають очікувану активізацію ринку після того, 
як Лондонська фондова біржа змінила свої правила в результаті державного дерегулювання 
фінансових ринків при уряді Марґарет Тетчер.
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були, вочевидь, спрямовані до власників та їхніх інтересів щодо розширення 
кола членів, зареєстрованих на біржі. Дж. Рікардо стверджує, що опціони були 
особливо важливими для недосвідчених та менш багатих членів біржі в пері-
оди цінової турбулентності на кшталт тієї, що відбулася після запровадження 
«золотого стандарту» (затверджений у Парламенті 1819 року, набув чинності 
1821 року). Аргументи Дж. Рікардо лунали переконливо, а менеджери по-
піклувалися про те, щоб Рікардо і його союзники мали більшість в Комітеті 
щодо загальних цілей, який було обрано 1822 року. (Попри те, що зафіксували 
419 бюлетенів, усі, за виключенням 4-х, були визнані недійсними, за оцінкою 
спостерігачів від керівництва. Завдяки цим чотирьом дійсним бюлетеням до 
нового складу Комітету увійшла більшість «опціоністів» на чолі з Дж. Рікардо). 

Тверда зацікавленість власників до залучення більшої кількості членів ста-
ла відстежуватися набагато чіткіше відразу після зростання інтересу до інозем-
них цінних паперів, особливо, облігацій, що після 1822 року й у подальшому 
випускали незалежні постколоніальні держави Іспанської імперії в Америці. 
Сформувалася абсолютно нова група трейдерів із-поміж тих, хто мав намір 
вести торгівлю з іноземними цінними паперами, як-от з облігаціями нових 
незалежних держав іспанської Америки, так і з акціями заново приватизова-
них шахт, експропрійованих повстанцями-колоністами. І знову власники, що 
заробляли на розширеному членстві, відреагували позитивно на запити таких 
трейдерів щодо розширення майданчиків та виділення бажано окремих примі-
щень для ведення нової торгівлі. Принципово строгі конструкціоністи вислови-
ли свої заперечення про закріплення в Правилах функціонування Лондонської 
фондової біржі угод лише з «британськими акціями», що викликало занепоко-
єння тим, що угоди з іноземними акціями будуть нелегальними на Лондонській 
фондовій біржі. «Опціоністи» разом зі своїми юридичними радниками наголо-
шували на тому, що хоча в Правилах Лондонської фондової біржі й надавалося 
посилання на британські фонди, не заборонялися угоди з іноземними цінними 
паперами.

Перш ніж починати новий конфлікт з цього приводу, Комітет пішов на ком-
проміс та передав це питання на розгляд правління та керівництва, що швидко 
відповіли від імені власників, які бачили можливості підвищення прибутково-
сті для свого підприємства. Власники орендували прилегле до основної будівлі 
приміщення та визначили його для торгівлі іноземними акціями, також взяли 
на себе відповідальність за прийняття членів до іноземної біржі, але на тих 
же умовах, якими керується Комітет щодо загальних цілей стосовно прийняття 
членів до складу Лондонської фондової біржі. Отож власники підвищили свої 
прибутки, дотримуючись тих самих обмежень щодо прийняття нових членів до 
складу обидвох бірж. Протягом усього буму торгівлі іноземними цінними па-
перами (до осені 1825 року) Фондова біржа іноземних цінних паперів швидко 
наростила достатньо велику кількість членів, що в подальшому призвело до 
їхнього виокремлення в незалежну структуру управління від Комітету щодо 
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загальних цілей. Після виборів 1823 року Фондова біржа іноземних цінних па-
перів мала вже свій орган управління — Комітет щодо операцій з іноземними 
активами.

Зіткнувшись з новими цінними паперами Лондонських торговельних бан-
ківських будинків, за допомогою яких вони планували торгові операції із «каз-
ковими» (значно перебільшеними) багатствами Іспанської Америки, Комітет 
щодо операцій з іноземними активами став джерелом декількох інновацій, що 
пізніше були імплементовані правилами та регламентами Лондонської фондо-
вої біржі. Наприклад, перші лістингові вимоги, що були офіційно затверджені 
керівними комітетами для кожної із бірж, були затверджені Комітетом щодо 
операцій з іноземними активами у квітні 1824 року. Після численних дефолтів 
за облігаціями Латинської Америки Комітет виступив із заявою про те, що до 
біржового бюлетеня не буде внесено нові облігації, акції або інші цінні папе-
ри, випущені іноземним урядом, який накопичив боргові зобов’язання за попе-
редніми кредитними домовленостями до моменту задоволення вимог власників 
раніше випущених цінних паперів. Фінансова криза у грудні 1825 року, що ви-
никла в результаті колапсу більшості цінних паперів країн Латинської Амери-
ки, призвела до масштабного банкрутства серед регіональних банків та звузила 
коло членів Фондової біржі іноземних цінних паперів. Декілька з тих членів, 
що залишилися, увійшли до складу Лондонської біржі 1832 року, згодом після 
піку зростання продажів облігацій країн Латинської Америки та спаду попиту 
на акції видобувних підприємств. Надалі будь-які нові цінні папери, торгівля 
якими здійснюється на фондовій біржі, мали затверджуватися постійним комі-
тетом Лондонської фондової біржі. 

Лондонська та провінційні біржі
Офіційні ринки акцій та облігацій у Великій Британії діяли і на Лондонській фон-
довій біржі, і на інших, набагато менших, провінційних біржах. Такі біржі були 
далеко не щільно заповненими. А за припущенням Ф. Левінґтона [Lavington F., 
1921], з-поміж більше як 35 000 акцій, випущених у Великій Британії, тільки 
5000 були в офіційному обігу на біржах. Серед таких акцій «не більше 400 акцій 
завжди в будь-який час були доступними в обігу для торгів на вільному ринку». 
Для фірм, чиї акції було внесено до лістингу або за якими було визначено коти-
рування, доступ до провінційних ринків дуже часто виявлявся легшим за доступ 
до Лондонської фондової біржі [Thomas W. A., 1973, с. 138].

Зв’язки між провінційними фондовими біржами, між кожною з провінцій-
них бірж окремо та Лондонською фондовою біржею почали розвиватися у 1830-х 
роках. Брокери, і в Лондоні, і у провінціях, діяли лише як посередники для своїх 
клієнтів та розміщували свої замовлення серед маклерів на первинному ринку 
цінних паперів. У 1870-х роках, проте, щоб долучити можливості розширеної 
мережі телеграфних сполучень на Британських островах, на Європейському 
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континенті та США включно від 1866 року, національна мережа торгових аген-
тів була доповнена широкомасштабною інновацією арбітражу. Арбітражер за 
свій рахунок формував свій портфель цінних паперів, купуючи їх на ринках за 
низькими цінами, щоб продати на інших ринках за високу ціну. У провінціях 
арбітражер мав надати цінову інформацію про цінні папери, що торгувалися на 
провінційних біржах, а також у Лондоні. Граючи роль посередника між провін-
ційними інвесторами та маклерами Лондону, арбітражер надавав доступ таким 
інвесторам до конкурентних цінних паперів та ознайомлював їх з масштабом і 
глибиною основних ринків, комунікуючи ціни, близькі до справедливої ціни.

Арбітражери в Лондоні, з іншого боку, надавали столичним брокерам до-
ступ до регіональних цінних паперів та інформацію про ціни на основних про-
вінційних біржах. Тож інвестори в Лондоні могли скористатися можливістю 
диверсифікувати свої портфелі за рахунок регіональних цінних паперів, що не 
були зареєстровані на Лондонській фондовій біржі. Отож завдяки таким між-
біржовим зв’язкам майже чотири десятиліття поспіль Велику Британію вважа-
ли достатньо ефективно інтегрованим ринком капіталу із центром у Лондоні, 
тоді як банки у формі акціонерних товариств окремо успішно розвивали широ-
ку мережу відділень.

Іноземні альтернативні фінансові системи
Фінансова система Великої Британії становить собою успішний приклад роз-
витку фінансових систем, проте британська практика виявилася не цілковито 
прийнятною в країнах-конкурентах, що були промисловими гігантами ХІХ сто-
ліття. Відмінності у правовому регулюванні та політичних системах США, 
Франції та Німеччини спонукали їх створювати фондові біржі, які надавали 
ті самі послуги, але в інший спосіб. Хоча правові системи Великої Британії і 
США були надзвичайно подібними, наприклад, їхні відмінності у політичних 
структурах породили відмінності і в організаційних структурах, які впроваджу-
валися і серед банків, і на ринках капіталу. Регіональні фондові біржі розвива-
лися в обидвох державах, але у Великій Британії вони ніколи не конкурували 
за пальму першості з головною фондовою біржею Лондону. Подальше розши-
рення членства Лондонської фондової біржі, що станом на 1907 рік становило 
5473 члени та 3822 службовці, а також активна діяльність арбітражерів забез-
печили домінування Лондонської фондової біржі.

У США після громадянської війни (1861‒1865) Нью-Йоркська фондо-
ва біржа досягла непереборного авторитету на фоні більш ранніх бірж Філа-
дельфії, Бостону і фондових бірж Цинциннаті та Чикаго, що тільки-но тоді 
зароджувалися. Надалі Нью-Йоркська фондова біржа постійно укріплювала 
свою першість як основний фондовий майданчик у Нью-Йорку, а її власники 
обмежили кількість торговців, яких називали власне «членами» біржі, де кожен 
«член» може діяти і як брокер, і як маклер. Нові бізнеси, що зародилися після 
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ХІХ століття, знаходили своїх інвесторів на «позабіржовому ринку», який пра-
цював поруч із приміщенням Нью-Йоркської фондової біржі або, пізніше, на 
Консолідованій біржі, що виявилися потужними конкурентами. («Чорний фон-
довий ринок» Нью-Йорку, що виріс на основі місцевого «позабіржового рин-
ку» в Нью-Йорку на початку 1900-х років, пізніше набув назву «Американської 
фондової біржі», що продовжує існувати як організаційно-структурна одиниця 
Нью-Йоркської фондової біржі, що є відомою під назвою NYSE MKT LLC).

На противагу Лондонська фондова біржа (LSE) ХІХ століття, кількість 
членів якої постійно зростала, змогла охопити увесь бізнес Лондону, а регіо-
нальним біржам судилося відіграти допоміжну роль, а не бути конкурентом 
ЛФБ. (Проте провінційні біржі могли навіть і втратити свою допоміжну роль, 
коли 1912 року члени Лондонської фондової біржі також встановити мінімаль-
ні комісії та заборонили маклерам арбітраж з іншими біржами). Банкам та ін-
шим фінансовим інституціям було явно заборонено мати членство на фондових 
біржах в Англії, тоді як на фондових біржах США їм не забороняли укладати 
партнерства із брокерськими фірмами або купувати членство безпосередньо до 
регуляторних реформ 1930-х років.

На континенті наприкінці ХІХ сторіччя, коли завдяки правовому полю 
було сформовано законні монополії центральних бірж у Парижі та Берліні, 
центральні біржі між собою відрізнялися, оскільки повноваження центральних 
органів влади мали між собою розбіжності. У Парижі незначна група «агентів 
змін», що діяли як саморегулювана організація упродовж століття, звертали-
ся час від часу до компетентних органів центральної влади щодо підтримки 
біржової монополії. Надалі правила Паризької біржі (Paris Bourse) залишилися 
загалом без змін від часів Наполеона до демонополізації під тиском Європей-
ського співтовариства наприкінці 1980 року.

Тоді як «агенти змін» на офіційному біржовому майданчику були обме-
жені законом діяти тільки як брокери цінних паперів, що центральний уряд 
дозволив включити до офіційного лістингу акцій для широкого загалу, додатко-
ва біржа («Кулісс» («Coulisse»)) відразу виникла поблизу Паризької фондової 
біржі. «Кулісс» дозволила і брокерам, і маклерам надавати інвесторам доступ 
до нових цінних паперів, особливо до тих, які пропонували акціонерні банки. 

До 1890 року «Кулісс» знали як банківський ринок, де обсяги торгових 
операцій перевищували обсяги операцій на офіційній біржі (відомій як «Пар-
ке» («Parquet») у 1890-х роках. Регіональні фондові біржі, як виявилося, віді-
гравали мінімальну роль у Франції, а провінційні бізнес-фірми (навіть великий 
бізнес у видобуванні вугілля та залізної руди) здебільшого покладалися на ло-
кальні банки в пошуку фінансування.

Біржі в Німеччині наприкінці ХІХ століття також функціонували відпо-
відно до нормативно-правових документів, затверджених державними органа-
ми влади. Проте фрагментована політична структура означала, що регіональні 
фондові біржі процвітали до уніфікації Німецького рейху в 1871 році. Тоді на 
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зміну Франкфуртській фондовій біржі прийшла Берлінська фондова біржа, а 
акціонерні банки перенесли свої головні офіси до столиці. Надалі банки завжди 
керували Берлінською біржею, їхнім єдиним обмеженням було дозволяти від-
критий доступ. Але з часом різні групи за інтересами змогли значно змінити і 
правила функціонування бірж, і роль бірж при мобілізації капіталу для країни. 
Після 1989 року, коли форвардні торгові операції були визнані нелегітимними, 
німецькі банки перевели велику частину своїх операцій з деривативами до лі-
беральніших бірж в Амстердамі та Лондоні.

Висновок
Від початку 1971 року прогресивне відокремлення політик членства за кожною 
біржею у світі та прийняття регламентів корпоративного управління, коли бан-
ки, які одержали мажоритарні частки власності, нагадують початок конфлікту 
між власниками та операторами Лондонської фондової біржі. Первинне від-
ділення власників від операторів в Лондоні мало позитивний вплив на просу-
вання внутрішнього розширення та запровадження подальших інновацій щодо 
товарів та послуг у ХІХ столітті, що стало передвісником кращої дієвості та 
ефективності сьогоднішніх фондових бірж по мірі їхнього розвитку на основі 
конкуренції поміж ними на глобальному ринку.

Проте, коли оператори Лондонської фондової біржі долучилися до біль-
шості власників наприкінці ХІХ століття, Лондонська фондова біржа втратила 
вже свій динамізм, оскільки її члени, а серед них — більшість брокерів, підня-
ли комісії та обмежили арбітраж для маклерів. Бізнес щодалі більше концен-
трувався на регіональних фондових біржах у Великій Британії та за кордоном,  
у Європі та США. Утім, конкуренція поміж біржами навіть у Нью-Йорку, а 
також загалом у США, призвела до визнання найкращою у світі фінансову си-
стему США, що була максимально гнучкою для фінансування технологічних 
рішень для Другої промислової революції за рахунок ресурсів хімічної та ав-
томобільної галузей разом із виробництвом електроенергії та нафтопродуктів 
[Davis L., Neal L., 2007].

Врешті-решт, враховуючи сучасні інформаційно-комунікаційні технології, 
існує потреба в подальшому перезавантаженні системи зв’язків та міжособис-
тісної комунікації, які є необхідними для укріплення довіри до бірж для забез-
печення конфіденційності в торгівлі, тобто власне системи саме тих зв’язків, 
що виявилися надзвичайно важливими в історичному розвитку бірж. Конкуру-
ючі бізнесмоделі банків та бірж продовжують змагання між собою, щоб бути 
конкурентоздатними з огляду на технологічний прорив та нестабільну політику 
регуляторів. Крім того, глобальна конкуренція має бути підтримана і на рівні 
банків, і на рівні бірж, задля поліпшення умов фінансування у глобальній еко-
номіці і вигоди багатьох її учасників.
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7.	 Викривлення:	уроки	з	історії	мікроструктур	
фінансових	ринків

Керолайн Фолін, 
професорка факультету економіки Університету Еморі

За напрямком мікроструктур фінансових ринків традиційно аналізу-
ють те, як ринки функціонують на рівні максимальної деталізації — 
включаючи взаємодію трейдерів між собою, способи розміщення зая-
вок та кліринг, передачу інформації та ціноутворення, а також вплив 
регулювання й оподаткування на ринкові операції та витрати. Тео-
рія мікроструктур доводить, що асиметрична інформація спричиняє 
фрикції, які негативно впливають на якість ринку, а організація ринку 
та його функціонування, разом із зовнішніми чинниками, що вплива-
ють на рішення трейдерів, впливають на обсяг існуючих викривлень. 
Врахуйте ще й шоки невизначеності за сторіччя еволюції ринку — і 
управляти фрикціями стане навіть важче. Застосовуючи аналіз мік-
ро структур фінансових ринків для розуміння того, як на ринках мину-
лого врегульовували такі шоки, можна зробити висновки з уроків мину-
лого щодо управління поточною поведінкою ринку.

Вступ
Базова теорія мікроструктур протиставляє між собою трейдерів та маркетмей-
керів ринку, що його формують, у стратегічних іграх, де гравці мають макси-
мізувати свої прибутки. Технічна література пропонує чимало варіацій, альтер-
натив та поправок щодо поліпшення аналізу мікроструктур фінансового ринку 
[Jong F. de, Rindi B., 2009]. 

Навіть на ефективних ринках інвестори та трейдери стикаються з ши-
роким спектром трансакційних витрат. Такі витрати варіюються залежно від 
цінних паперів у лістингу, організації ринку, трейдингових технологій та дер-
жавного регулювання. Ринкова мікроструктура впливає на поведінку ринку в 
нормальних ділових умовах та, можливо, що більш важливо, є відповіддю на 
нестандартні події. Сьогодні нестандартні події або «шоки невизначеності» 
включають такі зміни макрорівня, як державний борг Греції та фінансова криза 
Єврозони, а також епізоди, які легко локалізувати, як наприклад, збої в роботі 
комп’ютера. Близько ста років тому глобальна війна загрожувала якості ринку, 
а фінансова паніка різною мірою дестабілізовувала ринки кожні декілька років.

У цьому розділі запропоновані спостереження щодо уроків, які можна здо-
бути з історії фінансових ринків, фокусуючись на історії мікроструктур. Піс-
ля огляду історичного розвитку ринків запропоновано основні тези аналізу 
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ринкових мікроструктур, що є універсальними для аналізу будь-якої епохи. 
Надалі представлені висновки поточного історичного аналізу мікроструктур. 
Хоча й історичні матеріали про мікроструктури на сьогодні дещо обмежені, 
здійснюється нова робота щодо збору набагато більшого масиву комплексних 
даних, що дозволять глибший аналіз. Найбільш досконалі із цих нових про-
єктів, що засвідчують наявні дані, стосуються Нью-Йоркської фондової біржі 
(NYSE), зокрема, даних за три десятиліття до колапсу 1929 року. Цей розділ 
також, на скільки це можливо, включає огляди інших ринків у часи до Другої 
світової війни1. 

Мікроструктура фінансового ринку
Основні висновки теорії мікроструктури доводять, що асиметрична інформація 
спричиняє фрикції, які негативно позначаються на якості ринку. Організація 
та функціонування ринку, разом із зовнішніми чинниками, які впливають на 
рішення трейдерів, впливають на обсяг існуючих викривлень. Отож досліджен-
ня мікроструктури здебільшого є дослідженням трансакційних витрат, як вони 
виникають та чому вони бувають різними за цінними паперами та часом.

Загальні трейдингові витрати учасника ринку включають діапазон ком-
понентів витрат: витрати на обслуговування заявок; витрати на утримання 
активів маркетмейкерів; витрати за ризики торгових операцій із інсайдерами 
(тобто витрати, пов’язані із негативним відбором). Витрати на обробку за-
явок залишаються переважно фіксованими, попри ціни або торгові обсяги, 
але вони також включають будь-яку монопольну ренту, яку можуть зазнати 
учасники ринку. Отже, на монополістичних ринках, витрати на обробку зая-
вок природно перевищують конкурентні ставки на торгах; а ефекти можуть 
збільшуватися для менш популярних цінних паперів в обігу, якщо торгівля 
ними буде відбуватися на декількох біржах. Витрати на утримання активів 
компенсують маркетмейкерам витрати за ризиками небалансів за заявками, 
що суттєво варіюються за обсягом, волатильністю, ліквідністю ринку та ок-
ремих класів цінних паперів в обігу. Витрати на негативний відбір мають міс-
це тоді, коли характерна інформація про цінні папери не розголошується; а 
маркетмейкер може зазнати витрат після розкриття інформації та внаслідок 
несприятливої зміни цін2.

Теорія визначає кілька способів виміряти якість ринку, а саме — ліквід-
ність ринку, тобто простоту здійснення торгових операцій. Якість ринку оціню-
ється за багатьма вимірами: трансакційні витрати, швидкість визначення ціни, 
вплив ціни та врешті-решт волатильність. І є ще більше підходів до їхнього 
вимірювання. Передусім найголовніше те, що дослідження мікроструктури 

1 Див. розділ 6 щодо ширшого огляду розвитку бірж у Лондоні, Нью-Йорку, Парижі та Бер-
ліні [Neal L., 2016; Asness C. S., Ilmanen A., Maloney Th., Forthcoming, 2016]. 
2 Див. теоретичні праці [Glosten L., Milgrom P., 1985; Kyle A. S., 1985].
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пропонують аналіз таких показників ліквідності, як спреди попиту-пропозиції 
та вплив ціни (тобто наскільки ціни зміняться у відповідь на торги)3.

Основні труднощі минулого та сьогодення:  
перепони на шляху до якості ринку
Фінансові кола є широко проінформованими про те, що ринкова мікрострукту-
ра впливає на функціонування ринків. Завдяки таким популярним бестселерам, 
як «Flash Boys» Майкла Льюїса [Lewis M., 2014], де обговорюють попередні 
нещодавні політики щодо «високочастотних торгових операцій» та пропозиції 
щодо податків за трансакціями, а також попередні та запропоновані майбут-
ні злиття серед основних світових бірж цінних паперів, тема ринкових мікро-
структур останнім часом набула популярності.

Фінансові ринки добре справляються із ризиками, коли доходи (дохідність) 
варіюються залежно від стану справ у світі, а учасники ринку добре розуміють 
розподіл таких станів та доходів.

Невизначеності виникають тоді, коли невідомо навіть про розподіл можли-
вих доходів (дохідності), що часто трапляються у випадку шоку, який має не-
гативний вплив на ввесь ринок або тоді, коли виникають певні проблеми, які є 
специфічними за кожною окремою фірмою, що може призвести до знецінення 
окремих цінних паперів. Невизначеність ставить під питання головні проблеми 
щодо функціонування фінансових ринків, оскільки трейдери не можуть точно 
визначити ціни на активи з огляду на невизначеності в розподілі дохідності. Ри-
зики та невизначеності вказують на масштабний діапазон проблем, що можуть 
завадити збалансованій роботі ринків.

Ринки традиційно мають керувати значними ризиками, деякі з них є систе-
матичними та інші — ідіосинкратичні, поодинокі. Ринки загалом ідеально під-
готовлені для врегулювання останніх. Одним із головних мотивів, чому варто 
займатися торговими операціями з цінними паперами та чому працюють біржі, 
є диверсифікація інвестиційних портфелів з метою зниження таких ідіосинкра-
тичних ризиків, як інвестиції у науково-дослідну діяльність та її результати, 
нові технології, а також управлінські або бухгалтерські відмінності.

Переважна більшість питань, які на сьогодні становлять ризик, також став-
лять інвесторів в інформаційно небезпечну ситуацію. Аутсайдери природно 
одержують до вивчення істотну інформацію компаній після інсайдерів. Зде-
більшого, коли аутсайдери одержують інформацію, вони не можуть її оцінити 
настільки точно, наскільки інсайдери. Така інформаційна асиметрія дозволяє 
ризику зловживань просочуватися ринками, а також таким спекулятивним уго-
дам, як «торги наввипередки» (front running) або інсайдерська торгівля. Угоди, 

3 Більше про такі заходи читайте в частині про аналіз цього розділу. Див. працю [Jones D., 
2002] щодо довготривалих спредів та масштабніших витрат за торговими операціями для най-
популярніших акцій у ХХ cтолітті.
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виконані від імені інсайдерів компанії або через брокерів та дилерів, негативно 
впливають на якість ринку, знижуючи рівень довіри та створюючи невизначе-
ності серед непоінформованих інвесторів. В окремих випадках непоінформова-
ні учасники можуть відмовитися від торгових операцій загалом. 

Порушення відбуваються в разі появи на ринку таких шоків невизначено-
сті, як, наприклад, систематичні або ідіосинкратичні шоки. Кон’юнктура ринку 
за таких стресових сценаріїв визначає важливе мірило якості ринку.

Ринкова фрагментація проти ринкової сили 
Ринки цінних паперів сьогодні функціонують, як багато інших масштабних 
багатонаціональних бізнесів. Ринки цінних паперів функціонують на заса-
дах конкуренції та якості послуг, коли ціна дорівнює таким витратам на тор-
гові операції, як спред попиту-пропозиції. Промислова організація біржових 
послуг — кількість виробників та ринкова сила виробників — має вплив на 
виробництво основної продукції (інформація або ціни). Як і в багатьох галу-
зях, де функціонують мережеві чинники зовнішнього порядку, трейдинг стика-
ється з необхідністю компромісу між ефективністю консолідації та витратами 
на зниження конкуренції. Консолідація тримає трейдерів разом та потенційно 
покращує інформаційну ефективність і швидкість розкриття цін, а усунення 
конкуренції може надати учасникам ринку силу монополії та підняти витрати.

Ринки цінних паперів функціонують на засадах змагальності та якос-
ті послуг, коли ціна дорівнює таким витратам на торгові операції, як спред 
 попиту-пропозиції. Мінімальний спред, своєю чергою, залежить від мінімаль-
них показників «тіку», тобто мінімальної суми, на яку можуть змінюватися 
ціни, оскільки так визначаються мінімальні ліміти за спредом попиту-пропо-
зиції. Зниження «тіків» на основних ринках (тобто зниження дроблення ставок 
Нью-Йоркської фондової біржі з восьмих до шістнадцятих після коми в десят-
кових наприкінці ХХ століття) може суттєво звузити спреди [див. Chordia T., 
2012]. Оскільки конкуренція може звузити спреди настільки суттєво, що укріп-
лення позицій за такими квотованими спредами штовхає в пошуках прибутків 
до виконання угод та загострює такі питання, як пріоритетність заявок та угоди 
дилерів проти своїх клієнтів. 

Конкуренція на біржах може відтак зменшити монопольну ренту, що відо-
бразиться на витратах щодо обробки заявок, але, водночас, і підвищить супутні 
витрати на торгові операції при фрагментації інформації та потоку заявок, а саме: 
витрати на зберігання активів та витрати за негативний відбір неплатоспроможних 
позичальників. Із цієї причини, ринкова конкуренція історично підпорядковуєть-
ся закону «пружини», коли конкуренція то наростає, то спадає через необхідність 
консолідувати дані та потік заявок: консолідація створює ринкову силу, що нада-
лі змушує нових учасників з’являтися та знижувати монополію. Таку тенденцію 
можна було спостерігати останнім часом, коли офіційні ринки консолідувалися 
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до гігантських, глобальних світових майданчиків та продовжують той самий рух 
консолідації, як наприклад, план 2016 року щодо злиття Німецької фондової біржі 
(Deutsche Börse) та Лондонської фондової біржі (London Stock Exchange). Проте 
водночас, різко зростали й продовжують зростати альтернативні торгові системи, 
перш за все, стартапи, електронні ринки, що перебрали на себе навантаження з 
традиційних бірж.

Такі галузеві зміни, разом із низкою комп’ютерних збоїв, спричинилися 
до громадського розголосу щодо витрат та переваг на багатьох ринкових май-
данчиках та щодо державного регулювання бірж, які просували принцип «най-
кращого виконання»4. Сьогодні великі ринки занепокоєні нерегульованими 
альтернативними трейдинговими системами, «темними пулами» та високочас-
тотними трейдерами, а ще століття тому вони переймалися «чорними ринками» 
та регіональними біржами, а також такими конкурентами, як Консолідована 
біржа, що функціонувала майже поруч із Нью-Йоркською фондовою біржею5.

Коротка історія розвитку фінансового ринку
Більшість ринків цінних паперів еволюціонували з ринків, що вели торгові опе-
рації чи то товарами, чи то комерційними цінними паперами, і, внаслідок цього, 
емітенти паперів вже мали певні функції торговців. Біржі розпочали займатися 
торговими операціями з цінними паперами в міру того, як такі інструменти набу-
ли популярності. Більшість торгових операцій припадало на державний борг, що 
стало характерним для найперших ринків цінних паперів, включаючи Нью-Йорк-
ську фондову біржу, що зародилася ще 1792 року до початку трейдингу інстру-
ментами нового державного боргу США.

Найперші фондові біржі з’явилися як атомарні маломасштабні формуван-
ня, що у своїй сукупності часто не набагато перебільшують організовані групи 
брокерів, що в певному місці регулярно здійснюють торгівлю. Ринки виника-
ють повсюди, і багато із новостворених розташовані разом з іншими ринками 
та ярмарками, що можуть бути цікавими торговцям, які сконцентровані в одно-
му полі. Повільне й високовитратне транспортування й інформаційні техноло-
гії обмежили масштаб і обсяг таких ранніх ринків, що мали фокусуватися на 

4 Див. статтю Джонатана Мейсі та Девіда Свенсена «Панацея від фрагментації фон-
дового ринку: ще бірж та й побільше» («The Cure for Stock-Market Fragmentation: More 
Exchanges») («Wall Street Journal», 31.05.2015): www.wsj.com/articles/the-cure-for-stock-market-
fragmentation-more-exchanges-1433109068.
5 Щодо поточної конкуренції, зокрема про «темні пули», див. статтю Aннaбeль Ю, яка цитує 
Генерального директора Міжконтинентальної біржі (ICE) Джеффа Спречера: «Було б чудово, 
якби я заволодів усім ринком. Але поки ми не можемо. І надалі ми також не зможемо. Проте ми 
й не намагатимемося. У нас ніколи не вийде. А що ми намагаємося робити, то це пропонувати 
рішення своїм клієнтам щодо тих сегментів ринку, де ми є успішними» (Bloomberg, 05.02.2015: 
www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-05/a-top-dark-pool-rival-concedes-they-have-role- 
in-stock-markets).

http://www.wsj.com/articles/the-cure-for-stock-market-fragmentation-more-exchanges-1433109068
http://www.wsj.com/articles/the-cure-for-stock-market-fragmentation-more-exchanges-1433109068
http://www.wsj.com/articles/the-cure-for-stock-market-fragmentation-more-exchanges-1433109068
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-05/a-top-dark-pool-rival-concedes-they-have-role-in-stock-markets
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-05/a-top-dark-pool-rival-concedes-they-have-role-in-stock-markets
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-05/a-top-dark-pool-rival-concedes-they-have-role-in-stock-markets
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таких історично важливих майданчиках торгівлі, як-от Антверпен, Амстердам, 
Генуя та Лондон. У США найперші ринки зародилися в Бостоні, Філадельфії 
та Нью-Йорку6. 

Ранні ринки цінних паперів функціонували в межах інших бізнесів (таких, 
як кав’ярні), на визначених вулицях, включаючи ті, що розміщувалися під ві-
домим баттонвуддівським деревом на Волл-стрит, або, як у деяких випадках, у 
спеціальних приміщеннях, призначених для засідань, як, скажімо, характерно 
для Антверпену (ще в ХVІ столітті) та Амстердаму (біржу створила 1602 року 
Голландська Ост-Індійська компанія). По мірі розвитку державних та корпора-
тивних цінних паперів фондові біржі трансформувалися в офіційні організації, 
які керувалися вже своїми правилами та регламентами, а також вже мали свої 
приміщення.

Маючи декілька цінних паперів для торгівлі та небагато учасників найпер-
ші біржі користувалися монополією в торгівлі на своїх ринках. Проте зі збіль-
шенням кількості та розширенням масштабу корпоративних фірм, кількість 
цінних паперів до торгівлі разом із кількістю трейдерів та інвесторів, своєю 
чергою, зросли. Так кількість трейдерів разом із обсягом найпопулярніших цін-
них паперів та обсягом торгівлі залишалися дуже незначними до кінця ХІХ сто-
ліття, а в багатьох випадках, — так триває і до ХХ століття.

Колаукціони проти безперервної торгівлі
Маломасштабний трейдинг вимагав застосування необхідних трейдингових 
методів; у результаті перші біржі загалом здійснювали організацію торгівлі за 
колаукціонами. Такі колаукціони застосовували відкриті методи торгівлі через 
голос та жести при зборі пропозицій для покупки та заявок на продаж, одна емі-
сія за раз, до моменту одержання найкращої ціни, щоб гармонізувати ринок мак-
симально. Зібравши усіх учасників, зацікавлених в тих самих активах в одному 
місці, аукціон пропонує поточну ціну на активи, що є адекватною усій наявній 
на момент ціни інформації про актив. Альтернативна безперервна торгівля при 
залученні учасника ринку тяжіє до фрагментації інформації з часом через непро-
гнозовану появу покупців та торгівців та у зв’язку із відповідними знаннями або 
оцінюванням вартості активів. Колаукціони, таким чином, дозволяли найефек-
тивніший збір інформації при залученні мінімально можливої кількості учасни-
ків на таких перших ринках. 

До кінця ХІХ століття деякі ринки розвинулися та стали функціонувати 
власне як безперервна трейдингова система, тоді як нарощення зростання кіль-
кості акцій в лістингу затягувало надовго колаукціони. Наприклад, Нью-Йорк-
ська фондова біржа підтримувала безперервну торгівлю у 1872 році, залучаючи 

6 Див. працю Пітера Руссо [Rousseau P. L., 2009] щодо дослідження Бостонської фондової 
біржі середини ХХ століття.
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до роботи спеціалістів на стаціонарних трейдингових посадах7. Багато ринків 
і надалі, навіть такі великі та активні ринки, як біржові майданчики Берліну, 
підтримували формат колаукціонів у ХХ столітті.

Технології торгівлі та швидкість 
Функціонування ринку цінних паперів залежить від збору інформації та тех-
нологій, що дозволяють пересування людей й передання інформації, і це віді-
грає найважливішу роль і інформаційно, і з погляду ефективності фінансових 
ринків. Кожна нова зміна в комунікаційних технологіях сприяла пришвид-
шенню інформаційного обміну та зниженню латентності, скороченню тран-
сакційного часу та відповідних трансакційних витрат [див. Hoag Ch., 2006]. 
Комунікаційні технології також розширюють наявну інформацію, вреш-
ті-решт передаючи повідомлення індивідуально до кожного окремого бізнесу 
та кожної оселі. 

До середини ХІХ століття для передачі ринкової інформації використову-
вали морські судна, коней, семафорні коди сигналів і навіть птахів. Такі прості 
«технології» стримували ринки насамперед своєю географічно-фізичною спе-
цифікою за розміщенням ринків. Лише ті, чия очікувана дохідність могла пе-
ревищувати витрати, включаючи відставання в часі, матимуть дохід від участі 
в ринках; а отже, ринки залишалися невеликими за розмірами протягом усієї 
історії.

Винайдення телеграфу 1844 року призвело до буму інформаційних техно-
логій упродовж другої половини ХІХ століття. Телеграфні комунікації пошири-
лися основними ринками, а відкриття трансатлантичних кабельних сполучень 
1866 року суттєво скоротило час та витрати на торгівлю між основними рин-
ками в Лондоні та Нью-Йорку8. Тікер, тобто апарат, що передає сигнали про 
котирування цінних паперів, який винайшли наступного року, використовував 
виділені телеграфні сполучення та передавав дані про ціни тим, у кого був до-
ступ до тікера майже в режимі реального часу з невеликим відставанням та був 
визнаний революційним проривом для біржових комунікацій. Досі індивіду-
альні інвестори одержують доступ до квотування, лише відвідавши офіс броке-
ра, що для інвестора виливається в додаткові витрати та продовжує стримувати 
участь у ринках.

Успіх та доходи телефонних технологій, що були вперше установлені на 
поверхах Нью-Йоркської фондової біржі 1878 року, також залежали від ме-
режі залучених розробників. Можливість спілкуватися усно пришвидшила 

7 Див. публікацію Томаса Дейвіса та Ларрі Ніла [Davis Т., Neal L., 1998], де вони порівнюють 
організацію та правила в Лондоні, Нью-Йорку та Парижі дo 1914 року.
8 На веб-сайті Нью-Йоркської фондової біржі опубліковано хронологію запровадження тех-
но логій та інших типів подій: https://web.archive.org/web/20100501152051/http://www.nyse.
com/about/history/timeline_technology.html.

http://www.nyse.com/about/
http://www.nyse.com/about/
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комунікацію в рази, отже, сприяла адаптації технології широкою мережею 
користувачів, включаючи їхні приватні оселі. Кількість наявних телефонів 
стрімко підвищилася на початку ХХ століття, а якість послуг покращилася 
так, як наприкінці ХІХ та на початку ХХ століття. Було розширено покрит-
тя телефонних сполучень до найвіддаленіших куточків, а кількість абонен-
тів із часом зросла. Телефонні мережі на довгі дистанції на початку ХХ сто-
ліття розвинулися та суттєво розширилися протягом Першої світової війни, 
що й дозволило уперше зателефонувати із Нью-Йорку до Сан-Франциско 
1914 року9. 

Комп’ютеризація в 1960-х роках спричинила ще один раунд реорганізації 
торгових практик, тоді як Інтернет та відповідні технології фундаментально 
змінили формат трейдингу та привнесли хвилю високошвидкісних торгів на 
початку ХХІ століття.

На сьогодні ми маємо змогу спостерігати за дебатами та визначати, чи 
поточні методи торгів дозволяють проводити трансакції на надвисоких швид-
костях, щоб забезпечити подачу точної інформації, стабільність та ліквідність 
ринків [див. Farmer, J., Skouras S., 2012].

З нагоди того, що Нью-Йоркську фондову біржу поглинула Міжконтинен-
тальна біржа (ICE) видання «Нью-Йорк таймс» опублікувало тези Генерально-
го директора Міжконтинентальної біржі Джеффрі Спречера, який сказав: «Нові, 
електронні системи торгів суттєво скоротили витрати на купівлю та продаж 
акцій, що сприяло заощадженню спільних коштів, коли, внаслідок розширення, 
звичайні інвестори одержали доступ до безмежних мільйонів. При цьому вони 
також допомогли зібрано й оперативно оголошувати ціни в часи дикої цінової 
волатильності, коли від коливань волосся ставало дибки»10. 

Що ми засвоїли з історичного аналізу
Фінансові історики упродовж останніх років працювали над збором та катало-
гуванням величезних масивів нових даних про фінансові ринки або пов’язані 
інституції. Дослідження про мікроструктури, зокрема, вимагає високочастот-
них даних про індивідуальні цінні папери, яких останнім часом бракує11.

Нові дослідження розглядають питання щодо ринкових мікроструктур, ба-
гато з яких продовжують цікавити оглядачів ринку й сьогодні. При цьому варто 
розпочати від того, що на сьогодні в нас сформоване набагато чіткіше уявлення, 

9 Див. статтю «На дроті через континент» («Across the Continent by Telephone» (Scientific 
American, 06.02.1915: https://books.google.com/books?id=HcsxAQAAMAAJ&pg=PA129#v=one
page&q &f=false).
10  Натаніель Пoппeр «Купівля N.Y.S.E., одним махом» (Nathaniel Popper «Buying the N.Y.S.E., 
in One Shot») (New York Times, 19.01.2013: www.nytimes.com/2013/01/20/business/jeffrey-
sprechers-improbable-path-to-buying-the- nyse.html?_r=0).
11 Див. публікацію К. Фолін [Fohlin С., 2014] про деталі історичної ініціативи Національної 
наукової фундації США щодо збору даних на Нью-Йоркській фондовій біржі.

https://books.google.com/books?id=HcsxAQAAMAAJ&pg=PA129%23v%3Donepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=HcsxAQAAMAAJ&pg=PA129%23v%3Donepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=HcsxAQAAMAAJ&pg=PA129%23v%3Donepage&q&f=false
http://www.nytimes.com/2013/01/20/business/jeffrey-sprechers-improbable-path-to-buying-the-nyse.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2013/01/20/business/jeffrey-sprechers-improbable-path-to-buying-the-nyse.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2013/01/20/business/jeffrey-sprechers-improbable-path-to-buying-the-nyse.html?_r=0
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як саме функціонували ринки цінних паперів протягом трьох десятиліть до 
періоду Великої депресії й надалі після ініціювання федерального регулюван-
ня фінансової системи. За проміжні періоди, вочевидь, багато чого змінилося. 
Втім, можна виокремити декілька корисних уроків — для нагадування про те, 
що нам уже відомо з минулого.

Ринкова конкуренція є сприятливою для інвесторів 
Аналітики сьогодні добре обізнані щодо компромісів, характерних для ринко-
вої консолідації та ринкової фрагментації, втім, на сьогодні в історичних дже-
релах значно бракує досліджень щодо ринкової конкуренції. Таке історичне 
вивчення триває, проте, декілька досліджень на сьогодні доводять врахування 
ефектів конкуренції між мікроструктурами ринку та від крослістингу акцій. 
Довготривала історія Нью-Йоркської фондової біржі пропонує сторічну фікса-
цію спроб монополізувати біржові операції, починаючи від моменту підписан-
ня Баттонвуддівської угоди 1792 року за участі 24-х брокерів-підписантів щодо 
створення торгового картелю, який визначає комісії та ексклюзивні угоди за 
визначеним бюлетенем цінних паперів.

Від кінця ХVІІІ та упродовж ХІХ століть у Нью-Йоркської фондової бір-
жі з’явилися невеликі конкуренти, а регіональні біржі функціонували по всій 
території США. Проте перший значний конкурент Нью-Йоркської фондової 
біржі з’явився з появою Консолідованої фондової та нафтової біржі 1885 року. 
Вільям О. Браун, Дж. Гарольд Малгерін та Марк Вайденмаєр [Brown W. O., 
Mulherin J. H., Weidenmier M. D., 2008] сперечалися щодо наявності конкурен-
ції на ринку через обмежену консолідовану ринкову спроможність учасників 
ринку Нью-Йоркської фондової біржі, що засвідчили (на їхній погляд) щіль-
ніші спреди протягом періоду найбільшої конкуренції до початку 1920-х років. 
Протягом цього періоду, за кроссекційними середніми показниками спредів 
наприкінці кожного року, спреди Нью-Йоркської фондової біржі в середньому 
звузилися на 10 % приблизно12. 

Юджин Вайт [White E. N., 2013] пропонує альтернативний підхід та до-
сліджує ринок акцій Нью-Йоркської фондової біржі та регіональних бірж від-
стежуючи, чи Нью-Йоркська фондова біржа втратила своє відносне значення 
наприкінці 1920-х років (від приблизно 90 % до мінімального рівня 70 % при-
близно в часи кризи 1929–1930 років), оскільки конкуренти домінантного рин-
ку (Нью-Йоркська фондова біржа) могли краще задовольнити потреби нових 
технологічних фірм, що приходять на ринки в цей час. Іншими словами, різні 
ринки задовольняють різні цілі, компанії та інвесторів.

12 Проте використання групових даних за всіма цінними паперами [NYSE, 2016а] доводить 
суттєве зростання спредів від 1910-х до 1920-х років завдяки змінам у структурі ринку. Таким 
чином, дослідження [Brown W. O., Mulherin J. H., Weidenmier M. D., 2008] висвітлюють цей 
ефект та доводять необов’язковий вплив конкуренції.
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Інші країни також підтримують різні конкуруючі ринки, а деякі з них є 
сусідніми ринками, як-от Консолідована біржа США, але ринки можуть бути 
розкидані регіонально й по інших містах, як, наприклад, у випадку регіональ-
них бірж США. В Англії, Німеччині та Італії домінантний ринок функціонує 
як локальні монополії, але в регіонах виникають також інші біржі, які мають 
спільні потреби в торгах.

Керолайн Фолін та Томас П. Ґегріґ [Fohlin C., Gehrig T. P., Forthcoming, 
2016] розглядають конкуренцію як комплексне явище, оцінюючи частотність 
та безпеку ринків. Головний принцип полягає в тому, що, хоча й багато ринків 
можуть фрагментувати інформацію та передавати повноваження проінформо-
ваним інсайдерам, численні торгові операції на ринку також можуть стимулю-
вати інвесторів до вивчення нової інформації, чим розширюється загальний 
обсяг наявної інформації про такі цінні папери, торгівля якими здійснюється на 
декількох, а не на одному майданчику. 

Для вивчення відмінностей для фірм, що торгуються на одному та двох 
майданчиках у контексті трансакційних витрат та ліквідності, їхнє дослідження 
аналізує вплив ринкової конкуренції на різні виміри якості ринку. Такий аналіз 
дозволяє вивчити всі акції, торги якими здійснюють щоденно кожного торгово-
го дня на Нью-Йоркській фондовій біржі від 1905 до 1910 років і що дозволяє 
безпрецедентну деталізацію при аналізі історичної ринкової конкуренції13.

По-перше, попередні результати вказують на те, що акції із подвійним 
лістингом, мали менші спреди, а також реагували менш негативно на жор-
стке замороження ліквідності упродовж Паніки 1907 року. По-друге, аукці-
он Нью-Йоркської фондової біржі від травня 1909 року, що розділив членів 
Нью-Йоркської фондової біржі та Консолідованої біржі, здається таким, що 
зачепив усі акції. Навіть акції одного майданчика (що торгувалися виключно 
на Нью-Йоркській фондовій біржі) втратили в обсягах торгівлі (зниження на 
75 %) та мали більші спреди (3 %) після розпоряджень Нью-Йоркської фон-
дової біржі відносно акцій, які торгувалися на двох майданчиках. Брокери без 
членства Нью-Йоркської фондової біржі, включаючи насамперед тих, що асо-
ціюються з Консолідованою біржею, попередньо проводили велику кількість 
суттєвих трансакцій на Нью-Йоркській фондовій біржі; проте різке припинен-
ня цих рахунків сильно заважало таким торгам. Щоправда, спреди за акціями 
дуальних торгів знизилися на 40 %, як і торгові обсяги, що також засвідчили 
13 Хоча й акції двох майданчиків мали «довші позиції» та загалом були ліквіднішими (більші 
обсяги, менші спреди), процедура DID (порівняння впливу в експериментальній та контроль-
ній групі) допомагає частково зменшити викривлення відбору шляхом вивчення диференційо-
ваного впливу зовнішніх чинників. К. Фолін та Т. Ґегріґ [Fohlin C., Gehrig Th. P., Forthcoming, 
2016] також вивчають випадок із закриттям департаменту «делістингу» акцій на Нью-Йорк-
ській фондовій біржі наприкінці 1909 — на початку 1910 років. На біржі оголосили про на-
міри щодо закриття в липні 1909 року, але офіційно департамент не закривали до квітня 1910 
року. Усі «делістингові» акції мали або набути офіційного статусу «лістингових акцій», або 
призупинити торги на Нью-Йоркській фондовій біржі.
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спад хоча й тільки на 16 %. Такі попередні результати свідчать про те, що існує 
потреба в ширших дослідженнях, а налагоджені зв’язки між Нью-Йоркською 
фондовою біржею та Консолідованою біржею відіграли важливу роль у функ-
ціонуванні Нью-Йоркської фондової біржі.

Ринкова ліквідність відображає інформаційний потік 
Нещодавнє дослідження показує, що фондові біржі від початку ХХ століття були 
ефективними, попри те, що для ринків, дилерів та корпорацій діяли переважно 
ліберальні правила. Кількість цінних паперів, занесених до бюлетенів, та їхній 
сукупний торговий обсяг стабільно зростали на початку ХХ століття, а під час 
Першої світової війни і після неї динаміка покращилася. По мірі лістингу но-
вих акцій, що представляють менші компанії в нових секторах, середній обсяг 
знизився до початку 1920-х років, але потім знову стрімко зріс за наступне де-
сятиліття14. Схожі сценарії розгорнулися також в інших розвинених фінансових 
системах того часу таких, як Велика Британія, Франція, Німеччина та навіть у 
таких менш розвинених державах, як Італія та Японія15.

Протягом десятиліття до Першої світової війни заквотовані спреди на 
Нью-Йоркській фондовій біржі в середньому сягнули 2 %. Проте спред середніх 
значень становив лише 86 базових пунктів, а чверть торгів мали місце зі спре-
дами із значеннями, нижчими за 36 базових пунктів. Волатильність також зали-
шалася низькою у період напередодні Першої світової війни, а потім зросли під 
час воєнного часу та протягом фінансової кризи 1920‒1921 років до несуттєвого 
зниження в середині 1920-х років16. Нові лістинги та розквіт наприкінці 1920-х 
років природно призвели до підвищення волатильності, коли витрати наприкінці 
1929 року виявилися високими. Спреди повернулися до довоєнних рівнів під час 
Великої депресії та продовжували знижуватися з суттєвими змінами протягом 
ХХ століття. Від 1960-х років до початку 1990-х років [Jones D., 2002] провів оці-
нювання середніх пропорційних спредів у діапазоні між 50-ма та 70-ма базовими 
пунктами для великої вибірки та загалом за промисловим індексом Доу-Джонса 
(DJIA) щодо ліквідних акцій. Проте ширші середні значення спредів коливалися з 
амплітудою 1,5 % протягом 1990-х років, відзначаючи поступове зниження до 1 % 
в середині 1990-х років та суттєві спади до рівня, нижчого за 1 %, після зниження 

14 Див. [Fohlin С., 2016a] для комплексного аналізу щотижневого огляду Нью-Йоркської 
фондової біржі до 1929 року. Д. Джонс [Jones D., 2002] пропонує оцінювання різноманітних 
інструментів оцінки витрат, включаючи пропорційні спреди, для вужчої групи акцій, які оці-
нювалися за середніми значеннями по галузі, застосовуючи індексацію Доу Джонса («Про-
мисловий індекс Доу-Джонса»).
15 Див. К. Фолін [Fohlin С., 2012] про розвиток фінансових систем у період перед Першою 
світовою війною.
16 При такому аналізі використовується індекс «квазіволатильності», формулу розрахунку 
якого пропонує К. Фолін [Fohlin С., 2016а]; він відображає різницю між максимальною та 
мінімальною цінами за день, поділену на ціну закриття.
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в обсязі тіків до шістнадцятих у 1997 році (та навіть нижче, 0,58 % у середньому, 
коли значення почали варіюватися до десяткових упродовж 2000‒2001 років)17. 

Неліквідність активів масштабно зросла та супроводжувалася такими 
макрошоками, як війна та загальна фінансова криза, і також варіюється пос-
тійно, враховуючи ідіосинкратичний ризик (тобто варіативність на рівні 
фірм за квазіволатильністю). Чимало нових фірм вийшло на ринок наприкін-
ці 1910 року та на початку 1920-х років, а торгівля їхніми акціями тривала за 
більшої волатильності цін та за ширших спредів. Ті, що займалися біржовою 
діяльністю вже багато років, розпочавши ще до війни, знали не так багато або 
й зовсім нічого щодо заходів із урегулювання якості ринку протягом післяво-
єнного періоду. 

Хоча й обсяг торгових операцій зростав по мірі зростання ринку, обсяг сам 
по собі не завжди означав ліквідність ринку. Фактично активний торговий об-
сяг сам по собі спричинився до формування інформаційних прогалин протягом 
1920-х років. Особливо, наприкінці 1920-х років, у самий розпал торгівлі на 
«бичачому ринку», обмеження щодо спроможності розпочали розширювати 
спреди по мірі того, як маркетмейкери вели боротьбу за заявки та вивчали ін-
формацію щодо них [Davis L., Neal L., White E. N., 2007; Fohlin С., 2016a].

Окрім Нью-Йоркської фондової біржі, було підготовлено також аналіз де-
кількох розрахунків спредів та витрат торгівлі цінними паперами. Наприклад, 
Т. Ґегріґ та К. Фолін [Gehrig T. P., Fohlin C., 2006] наголошують на справді низь-
кому порозі витрат на торгові операції в комплексному обслуговуванні акцій, 
торги якими вели в Берліні протягом чотирьох років-орієнтирів (1880, 1890, 
1900 та 1910). К. Бургоп та С. Ґелман [Burhop C., Gelman S., 2011] підтверди-
ли попередні знахідки, використовуючи бюлетень із 27-ти найпопулярніших 
акцій, торгівлю якими здійснювали упродовж 1891‒1912 років. Нова праця 
щодо відносно запізнілої появи Стокгольмської фондової біржі, починаючи від 
1901 року, пропонує інший сценарій щодо обміну незначною кількістю акцій, 
низькою ліквідністю, високими та фіксованими трансакційними витратами18.

Непрозорість справляє негативний вплив на якість ринку, 
особливо в часи кризи
Аналогічно до сучасних ринки минулого епізодично переживали часи кризи, 
що раніше породжували (закономірно) так звану паніку. Паніка виникає та зро-
стає через інформаційні проблеми. Історичний аналіз підкреслює вирішальне 
значення таємності в розпал криз. Зокрема, конфіденційність щодо компаній, 

17 Див. [Jones D., 2002] щодо огляду ХХ століття, хоча б коротко про індекси Доу-Джон-
са для акцій промислових компаній. Див. [Chordia T., Roll R., Subrahmanyam A., 2001] та 
[Bessembinder H., 2003] щодо детальнішого та ширшого огляду впливу звуження тіків 
1997 року та протягом 2000–2001 років.
18 Крістіан Ридквіст, особисте спілкування. 
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чиї акції продають на біржі, спричиняє невпевненість серед трейдерів та не-
здатність оцінити новини та ціни належно. Коли корпоративне управління та 
стандарти бухгалтерського обліку є лібералізованими, інформація поширюєть-
ся асиметричніше серед трейдерів та інвесторів, а проблеми з невизначеністю 
стають ймовірнішими. 

Ще одним очевидним прикладом з класики «пліткарського» управління фі-
нансовими ринками є часи Банківської паніки 1907 року. Тоді плітки про непла-
тоспроможність банків та трастових компаній спричинили суттєвий відплив 
ліквідності з ринків грошей (кошти на вимогу або типові овернайт-кредити, 
що використовуються при фінансуванні транзакцій на ринку цінних паперів). 
Провал ліквідності швидко збільшив спреди та показники неліквадності19. Вар-
то визнати, що втрата ліквідності семимильними кроками випереджувала пік 
економічної кризи. Обсяги торгівлі впали як ще одна відповідь невизначеності 
та лишалися низькими протягом багатьох місяців після кризи. Спалахи безлік-
відності також суттєво відрізнялися за галузями; «непрозорі» акції виявилося 
важче продати, особливо цінні папери невеликих компаній та тих підприємств, 
що працюють у видобувній галузі, де бухгалтерський облік та стандарти кор-
поративного управління були достатньо ризикованими. Також варто звернути 
увагу на те, що криза ліквідності вдарила ще важче в ситуації з акціями, за 
торгівлю якими відповідав департамент із делістингу Нью-Йоркської фондової 
біржі, коли компанії могли вести торгівлю, оминаючи процеси розгляду заявок 
та виконуючи правила щодо звітування. Аналіз ціноутворення активів також 
доводить, що ринок оцінив ліквідність, формуючи премію за ліквідність анало-
гічно до сьогоднішніх ринків.

Цей аналіз демонструє, наскільки важливим є максимальна прозорість для 
коректного функціонування ринків, а також те, що ліквідність пропонує чіткий 
барометр здоров’я ринку. Крім того, паніка 1907 року свідчить, що інформацій-
ні проблеми допомагають кризі ліквідності просочуватися всією фінансовою 
системою наскрізно. При цьому доходимо висновку про те, що урок, вартий 
уваги вказує на потребу сфокусуватися на підтримці рівня ринкової ліквідності 
на стабільному рівні через заохочення транспарентності в торгівлі та щодо яко-
сті активів, які беруть участь у торгівлі.

«Шоки невизначеності» дестабілізують ринки, а інтервенції 
можуть відновляти надходження біржових ордерів
Іноді інформація відсутня або буває занадто складною для поточного сприй-
няття; і тоді ринок виявляється неспроможним досягти розумної ліквідності за 
«короткими» заявками. За таких умов якість ринку може бути відновлена, якщо 
оголосити «біржові канікули», оскільки таке рішення може надати трейдерам 
19 Див. [Fohlin C., Gehrig T., Haas M., 2016] щодо екстенсивного аналізу, включаючи огляд 
інших заходів щодо забезпечення якості ринку та декомпозиції спреду.
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час, потрібний для одержання та аналізу інформації. Трейдинг можна призупи-
нити на години або декілька днів, частково або повністю, залежно від масштабу 
змін, але й таке тимчасове призупинення біржі завжди відбувається у зв’язку 
з інтерференцією в інформаційні потоки. Навіть якщо мають місце відносно 
несуттєві технічні збої, як наприклад, проблеми програмного забезпечення, що 
були зафіксовані в липні 2015 року на Нью-Йоркській фондовій біржі, неви-
значеність дозволить дезінформації просочитися на ринок та негативно позна-
читься на якості ринку20.

Один із найвагоміших «шоків невизначеності» протягом ХХ століття 
було зафіксовано влітку 1914 року, коли Австро-Угорщина завоювала тери-
торію Сербії. Мобілізація військових підрозділів та усвідомлення, що Німеч-
чина та Росія візьмуть участь у війні, спричинили суцільну паніку на ринку, 
почавшись з Європи, але швидко поширившись до кордонів Нью-Йоркської 
фондової біржі. Волатильність та спреди набули масштабів на початку війни, 
а біржі швидко призупинили торги21. Нью-Йоркська фондова біржа була ос-
танньою основною біржею, яку закрили, та першою, яку відкрили 12 грудня 
1914 року. Інші біржі залишилися закритими або зазнали довготриваліших 
обмежень у торгівлі. Державне казначейство США вливало готівку в банків-
ську систему за допомогою надзвичайної валюти, відповідно до оновленого 
Закону Олдріча-Вріленда.

Зупинення та супроводжувальні вливання ліквідних активів дозволяє рин-
кам повернутися майже до тих показників спредів, якими вони були до змін, 
коли волатильність суттєво впала до часу перевідкриття та продовжила зни-
жуватися після перших декількох днів оновлених торгів [див. Fohlin C., 2016б]. 
Варто зазначити, що коли німецькі підводні субмарини потопили британський 
пасажирський пароплав «Лузітанію» у травні 1915 року, пройшла коротка хви-
ля занепокоєння через залучення США до воєнних дій, а Нью-Йоркська фон-
дова біржа відреагувала гострим стрибком волатильності цінних паперів та 
кризою ліквідності. Проте після того як було знайдено рішення щодо врегулю-
вання такого короткого «шоку невизначеностей», ринки стрімко повернулися 
до нормальних рівнів, ще раз демонструючи ціну прозорості та оперативного 
усунення невизначеності. Контраст між реакцією Нью-Йоркської фондової бір-
жі на затоплення «Лузітанії», з одного боку, та на розв’язання війни, з іншого, 
породжує широку амплітуду «шоків невизначеностей» та рішень щодо макси-
мально ефективного управління ними.

20 Вебсайт Нью-Йоркської фондової біржі надає оновлені огляди про поточний статус ринку, 
включаючи навіть повідомлення про короткі чи тимчасові зупинки або часткові призупинення 
в торгівлі (а вони є досить поширеними). Див. www.nyse.com/market-status/history.
21 Зокрема, Вільям Сілбер [Silber W. L., 2007] приходить до висновку, що «тіньовий» ринок 
Нью-Стріт Маркет (New Street Market), що відкрився поза Нью-Йоркською фондовою біржею 
при її закритті на початку Першої світової війни, характеризувався надзвичайно високою лік-
відністю.

http://www.nyse.com/market-status/history
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Відповідно до історичних архівів, оперативні рішення та відновлення про-
зорості усунуть потребу, або, принаймні, скоротять час, необхідний для «біржо-
вих канікул». Як і було нещодавно засвідчено, під час таких резонансних сиг-
налів про невизначеності, як-от «Блискавичний обвал» на Волл-стрит у справі 
на трильйон доларів за участі високочастотних трейдерів («Flash crash»), що 
стався в травні 2010 року, банкрутство потужного американського інвестицій-
ного банку «Леман бразерз» («Lehman Brothers») 2008 року, або терористич-
ної атаки 11 вересня 2001 року, — ринкові інтервенції спроможні покращувати 
якість ринку22.

Висновки
Сучасні фінансові ринки функціонують з такою швидкістю та технологічною 
точністю, що відстежити взаємозв’язки між історичним минулим та сучасними 
фінансами досить непросто. Проте історичний аналіз фінансових ринків де-
монструє, що уроки минулого є корисними. Зокрема, дослідження історичних 
мікроструктур дозволило нам не поспіхом, а сумлінно й методично промоніто-
рити чимало схожих процесів та викликів, які непокоять і сучасні ринки. Чим 
повільніша швидкість передачі даних та торгів, тим очевиднішим є виявлення 
повторюваних прецедентів та деталізація взаємодії. Те, в чому ми вже мали 
змогу пересвідчитися, підтверджує той факт, що ринки функціонують макси-
мально ефективно, коли ліквідність та якість є найкращими, за умов інфор-
маційної транспарентності та впевненості. Іншими словами, рекомендується 
мінімізувати фрикції (викривлення) там, де можливо.

22 Див. [Gehrig T., Haas M., 2016] щодо аналізу мікроструктур про вплив банкрутства банку 
«Леман бразерз» («Lehman Brothers»). Хоча М. Паґано припускав, що короткострокові забо-
рони шкодять ліквідності, аналіз DID щодо ADR (американських депозитарних розписок) для 
іноземних цінних паперів, торгівля якими здійснювалася на Нью-Йоркській фондовій біржі в 
умовах дії заборон, за результатами Я. Еппела, К. Фолін [Appel I., Fohlin C., 2010] доводить, 
що заборони насправді спроможні покращувати якість.
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Дослідження стосовно фірм, які здійснюють первинні публічні пропо-
зиції сьогодні, виявило три універсальні факти щодо ІРО: їхню цикліч-
ність, недооцінені результати за первинними публічними пропозиціями 
та довготривалі незадовільні результати за ІРО. Такі висновки ґрун-
туються переважно на даних первинних публічних пропозицій США, 
починаючи від 1960-х років і надалі. Проте ринки ІРО існують стіль-
ки, скільки й власне ринки цінних паперів та є краще розвиненішими 
в інших країнах, ніж у США, як доводить історія. Отже, історики 
фінансових ринків відіграють важливу роль при визначенні того, чи 
такі універсальні факти є стійкими в часі, або, альтернативно, є суто 
характеристикою сучасного розвитку ринку капіталів.

Вступ
Ринки первинних публічних пропозицій (ІРО) існують стільки ж, скільки й 
власне ринки цінних паперів та є невіддільною складовою історичного розвит-
ку таких ринків. Вони надають підприємцям можливість зібрати кошти чи то 
на потреби фірми, чи то для себе та інвесторів з можливістю інвестувати в нові 
фірми. І сьогодні, і століття тому підприємці, що мали на меті публічне роз-
міщення своїх акцій, переймалися одними й тими ж трьома питаннями. 1) Як 
швидко може фірма розмістити свої акції публічно? 2) Якою буде ціна на ці ак-
ції? 3) Якою буде поведінка акцій після первинних публічних пропозицій? Су-
часна література багата відповідями на кожне з поставлених питань1. Віднайде-
ні емпіричні докази підтверджують універсальність цих фактів так, що кожен з 
висновків нижче резюмує відповіді на всі три попередні питання: 1) первинні 
публічні пропозиції тяжіють до суттєвих коливань у часі (спостерігається ци-
клічність ІРО); 2) цінні папери при ІРО, у середньому, є недооціненими та зро-
стають у ціні після первинного публічного розміщення; 3) цінні папери після 
ІРО демонструють низьку результативність у довгостроковій перспективі.

1 Див.: [Jenkinson T., Ljungqvist A., 2001], [Ritter J., Welch I., 2002], [Ljungqvist А., 2007].
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Проте всі три універсальні тенденції відстежуються на базі вибірки даних 
первинних публічних пропозиції переважно у США від початку 1960-х років 
із проекцією на майбутні періоди. Отже, історики фінансів виконують важливу 
роль у документуванні даних про перші ринки первинних публічних пропози-
цій, проте чи ці стилізовані факти є справедливими протягом різних періодів 
часу або, альтернативно, вони є феноменом сучасності. До аналізу цих стилі-
зованих фактів варто розглянути гострі питання, що виникають при зборі істо-
ричних даних про первинні публічні пропозиції.

Історичні дані про первинні публічні пропозиції
Історичні дослідження завжди фокусувалися переважно на вивченні лістингів 
цінних паперів, зазвичай, саме простих (звичайних) акцій. Такі дані забезпе-
чують зіставність із первинними публічними пропозиціями, що на сьогодні є 
характерним для фірм, чиї акції зареєстровані на біржі. Водночас, варто ви-
знати, що у ХІХ столітті багато фірм спершу вивели на лістинг свої облігації, 
а не акції. Такі провідні інвестиційні банки, як «Ротшильд» («Rothschild») та 
«Барінґс» («Barings»), зробили перші кроки через андерайтинг нових лістин-
гів суверенних облігацій в Лондоні 1820-х років [Flandreau M., Flores J., 2009]. 
У другій половині ХІХ століття до цієї когорти приєдналися ще й «Дж. П. Мор-
ґан» («J. P. Morgan»), «Кун» («Kuhn»), «Льоб енд Компані» (Loeb & Company) 
та низка інших інвестиційних банків, додавши облігації операторів залізнич-
них сполучень, а потім й інші корпоративні облігації до своєї андерайтингової 
діяльності. Дослідження крослістингу цінних паперів державних операторів 
залізничних сполучень США на Лондонській фондовій біржі (LSE) довело, що 
довгострокові облігації були набагато популярнішими за прості акції в період 
від 1870 до 1913 років [Chambers D., Sarkissian S., Schill, M., 2016]. На таких 
ринках, як Велика Британія та США, навіть коли інтерес інвесторів змістився 
убік акцій на початку ХХ століття, угоди за первинними публічними пропози-
ціями переважно передбачали продаж привілейованих акцій, що часто прода-
вали разом із простими акціями, а іноді навіть із правом голосу. Проте, почи-
наючи від 1930 року й надалі, в інституційних інвесторів з’явився апетит щодо 
нарощування інвестицій в акціонерний капітал, а прості акції за результатами 
первинних публічних пропозицій стали домінантними.

Один із основних викликів при побудові баз історичних даних за первинни-
ми публічними пропозиціями полягає у визначенні поняття «угода первинних 
публічних пропозицій». За визначенням, угода первинних публічних пропози-
цій засвідчує перше публічне розміщення цінних паперів компанії на біржі, коли 
всі цінні папери, які випустила фірма, реєструють на фондовій біржі, та надалі 
продають на торгах, включаючи і поточні цінні папери, що продають інсайде-
ри, і нову емісію фірми. Підтвердження факту первинних публічних пропози-
цій передбачає дві фази. По-перше, в газеті має бути опубліковано оголошення 
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про випуск та лістинг цінних паперів на фондовій біржі, або, що навіть краще, 
проспект із детальною характеристикою нової емісії. По-друге, потрібно здійс-
нити перевірку на відповідність детальної інформації про емісію чи то із біржо-
вим довідником, або із файлами лістингу фондової біржі, або із прайслистами 
фондової біржі для розрізнення між першим публічним розміщенням акцій та 
подальшими розміщеннями акцій2. Надзвичайно важливо мати проспект емісії, 
оскільки в ньому можна буде ознайомитися з тією інформацією, яка підлягає 
розголошенню перед інвесторами при первинних публічних пропозиціях. Така 
інформація допоможе в моделюванні оцінки акцій при первинних публічних 
пропозиціях у часі через контроль за змінами в характеристиках фірми та інши-
ми нюансами. У деяких випадках потрібно забезпечити екстраполяцію даних 
із таких інших ресурсів, як довідники, файли лістингу та файли спонсорського 
банку або брокерів, щоб попередити неврахування тих змінних, які мають бути 
відомі інвесторам до первинних публічних пропозицій.

Також рекомендовано з’ясувати, що не входить до поняття первинних пуб-
лічних пропозицій. Наведене вище визначення не включає так званий «вихід 
на біржу», що передбачають конвертацію акцій з долістингових у лістингові 
для фірми, що має достатню широку базу акціонерів до-ІРО без фактичного 
продажу цінних паперів3. Типовим є виключення з баз даних ІРО таких ста-
тей: інвестиційні фонди закритого типу (CEFs); ІРО «пені» (грошових, сміттє-
вих) акцій, що мають дуже низьку ціну пропозиції; та державна приватизація. 
CEFs або не передбачають збір нових коштів, або не мають сценарію «виходу» 
з первинних публічних пропозицій. Проте інвестиційні фонди закритого типу 
залишаються привабливими, оскільки співвідношення премій при первинному 
публічному розміщенні акцій до чистої вартості активів може бути показником 
настроїв інвесторів; див., наприклад, публікації Б. дe Лoнґа та А. Шляйфера 
[De Long J. B., Shleifer A., 1991]. 

При цьому існує тенденція до виключення з баз даних первинних публіч-
них пропозицій сміттєвих акцій, оскільки вони належать до класу з високи-
ми ризиками, коли простежується висока ймовірність спекулятивних угод, і 
вони не становлять репрезентативну вибірку активів, за якою можна було б 
винести судження як про недооцінку, так і про тенденції в корпоративному 
фінансуванні. Приватизація становить мінімальну частку від загальної кіль-
кості ІРО і, як правило, ціна значно занижена, щоб гарантувати, що інвестори 
викуплять акції.

2 Угода подальшого розміщення акцій передбачає розміщення додаткової емісії компанією, 
що вже попередньо публічно розміщувала свої акції.
3 Аналіз виходу на біржу є менш цікавим, оскільки однією з причин аналізу первинних пу-
блічних пропозицій є оцінювання цін та обсягу фінансування, який можна залучити через 
первинне публічне розміщення акцій. Звичайно, аналіз виходу на біржу потрібен для запев-
нення щодо збільшення обсягів та ліквідності активів, торгівля якими здійснюється на ринках 
цінних паперів.
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До первинних публічних пропозицій також не входять і цінні папери тих 
фірм, що віднесено до «молодих» ринків, і емісії тих фірм, чиї акції вже заре-
єстровано на іншій біржі, чи то локальній, чи іноземних бірж. І протилежне: 
угода, за якою фірма, що синхронно здійснює лістинг та емісію цінних паперів 
на більше, ніж одному ринку, вважається ІРО. Такий тип первинних публіч-
них пропозицій був цілком прийнятним століття тому. Крім того, додатково до 
основних бірж, що розміщуються у відповідних фінансових столицях світу у 
США, Великої Британії, Німеччині та Франції, наприклад, функціонує й безліч 
провінційних або регіональних бірж, що надають фірмам можливості лістингу 
своїх цінних паперів. Так, наприкінці ХІХ та на початку ХХ століть біржі Чика-
го, Бірмінгему, Франкфурту та Лілю були альтернативними біржовими майдан-
чиками до бірж у Нью-Йорку, Лондоні, Берліні та Парижі, відповідно. 

Останнім часом пожвавилася діяльність істориків, що працюють у цьому 
полі, і завдяки поточним напрацюванням було створено сучасні бази даних Ве-
ликої Британії, Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Італії щодо основних бірж 
та за часовим горизонтом від початку останнього століття. У	табл.	8.1 наво-
дяться підсумки щодо кількісного підрахунку угод ІРО за кожним із ринків, 
починаючи від 1900 року. У США перші спогади про угоди ІРО зафіксовані 
1926 року, а до цієї дати відомості щодо угод ІРО в Нью-Йорку та на інших 
регіональних ринках США відсутні. Протягом усього періоду, починаючи від 
1900 року, не дивує, що більшість фірм почали виходити на первинне публічне 
розміщення своїх акцій у США, а далі — у Великій Британії та Німеччині. 
У той час, як первинне публічне розміщення акцій США набуло популярності 
переважно від 1960-х років і триває й до сьогодні, до цього періоду угоди пер-
винних публічних пропозицій були більш популярними в Європі. 

Цикл первинних публічних пропозицій
Цикл ІРО засвідчує їхню тенденцію до кластеризації в часі та чергування так 
званих «гарячих» та «холодних» періодів на біржі. В гарячі періоди багато фірм 
вдаються до публічного розміщення акцій, у холодні ж періоди лише поодино-
кі фірми можуть зважитися на первинні публічні розміщення акцій. Що може 
пояснити циклічність первинних публічних пропозицій? Нічого дивного немає 
в тому, що їхня концепція відповідає й економічному, й бізнес-циклу. Коли еко-
номіка на піднесенні (або в занепаді), виникає потреба в підвищенні (зниженні) 
капітальних витрат; відтак, більше (менше) фірм починають шукати шляхи за-
лучення фінансування та публічно розміщувати свої акції за всіх інших рівних 
умов. Утім, варіативність рішень виявляється набагато ширшою, щоб це було 
пояснено виключно бізнес-циклом, тож вимагаються додаткові пояснення щодо 
такого феномену, як «гарячі» та «холодні» ринки. Мішель Лоурі [Lowry M., 
2003] проаналізувала угоди первинних публічних пропозицій США від 1960 
до 1996 років та виявила характерні настрої інвесторів, а також інформаційну 
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Таблиця 8.1. Кількість угод ІРО за десятиліттями від початку 1900 року

Рік Велика Британія США Німеччина Інші країни Європи

1900-ті 486 – 223 528 

1910-ті 445 – 95 453 

1920-ті 662 297 241 682 

1930-ті 397 105 1 131 

1940-ті 269 141 3 105 

1950-ті 348 447 38 178 

1960-ті 548 2 661 26 122 

1970-ті 267 1 640 34 78 

1980-ті 762 4 866 141 225 

1990-ті 641 5 202 352 241 

2000-ні 1 175 2 065 504 233 

Разом 6 000 17 424 1 658 2,976 

Джерела. Дані про Велику Британію взято з публікації [Burhop C., Chambers D., Cheffins B., 2014] за 1900–
1913 роки; публікації [Chambers D., 2010] за 1919–1939 роки; публікації [Chambers D., Dimson Е., 2009] за 
1940‒1996 роки; [Paleari, S., Piazzalunga D., Signori A., Trabucchi F., Vismara S., 2014] за 1996‒2014. Дані 
США взяті з публікацій [Simon C. J. 1989] за 1926‒1940; [Gompers P., Lerner J., 2003] за 1940–1959 роки; 
публікацій Джея Ріттера [Ritter J.] за 1960–1979 роки та з вебсайту Дж. Ріттера (https://site.warrington.ufl.
edu/ritter/files/2016/03/Initial-Public-Offerings-Updated- Statistics-2016-03-08.pdf) за 1980–2015 роки. Дані 
про Німеччину взято з публікацій [Burhop C., Chambers D., and Cheffins B., 2016] за 1900–1939 та Німець-
кого інституту акцій у Франкфурті-на-Майні (Deutsches Aktieninstitut (2013)), починаючи з 1948 року й 
далі. Для решти Європи дані про Бельгію взято з бази даних SCOB, Брюссельської фондової біржі (Bourse 
de Bruxelles), Біржового бюлетеня, публікацій Франца Б’юеленса [Buelens F.,]; дані щодо Iталії взято з 
публікації [Cattaneo M., Meoli M., Vismara S., 2015], а дані про Нідерланди взяті з публікацій [De Jong A., 
Legierse W., 2014].

асиметрію між фірмами з ІРО та інвесторами як важливу. М. Лоурі довела, 
що, по-перше, більшість угод ІРО укладають тоді, коли інвестори відчувають 
оптимізм щодо перспектив ринку цінних паперів; і, по-друге, оскільки «гарячі 
ринки» за первинними публічними пропозиціями тяжіють до залучення фірм 
із нових галузей з високим рівнем інформаційної асиметрії, інвесторам важко 
зрозуміти та оцінити перші декілька фірм, що публічно розміщують свої акції. 
Проте після публічного розміщення акцій інвестори вивчають матеріали й для 
інших фірм стає вже легше рухатися протореними шляхами.

Результати, відображені на рис.	 8.1, розкривають дані про первин-
ні публічні пропозиції у Великій Британії, США та Німеччині упродовж 
1900‒2013 років. Наводено кількість угод ІРО за певний рік, що виражають-
ся як відсоток від річної середньої кількості угод за три періоди 1900–1949, 
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1950–1979 та 1980–2013 роки. Показник, що перевищує 100 %, означає, що 
обсяг первинних публічних пропозицій за цей рік перевищує середній показ-
ник за період. Вибір при відображенні даних відповідно до графіку за субпе-
ріодами зумовлений потребою відобразити структурні зміни на ринках ІРО 
у часі та, зокрема, інтенсифікацію первинних публічних пропозицій у США 
та Великій Британії після 1980 року. Дані, подані на рис. 8.1, дозволяють зро-
бити декілька висновків. 

По-перше, ХХ століття цілком справедливо можна вважати століттям пер-
винних публічних пропозицій. З погляду тривалості в межах цього періоду, фра-
гментарно виокремлюють декілька «гарячих ринків»: 1910–1911, 1928–1929, 
1970–1972, середина 1980-х років та 1999–2000 рр. По-друге, хоча й існувало 
декілька таких унікальних епізодів, як біржа в Німеччині 1923 року, загалом, 
«гарячі ринки» на території цих трьох країн мали місце в той самий час. По-тре-
тє, на рис. 8.1 відображено масштаб останньої бульбашкової кризи первинних 
публічних пропозицій, технологічної кризи доткомів, коли інтернет-компанії 
зазнали переоцінки. Відповідно до обсягів ринку в той час, бульбашки через 
«гумовий бум акцій» на Лондонській фондовій біржі протягом 1910–1911, «га-
рячий ринок» у Берліні 1923 року та підйом первинних публічних пропозицій 
у Лондоні та Нью-Йорку наприкінці 1920-х років були схожими на вибух акцій 
інтернет-компаній наприкінці ХХ століття.

Недооцінка при первинних публічних пропозиціях
Недооцінка вартості є типовою при визначенні дохідності акцій за перший 
день торгів або зміну від первинної ціни акцій на початку торгів, опубліко-
вану у проспекті, до поточної ціни акцій на кінець дня торгів, зафіксовані 
протягом першого дня торгів4. За стандартним припущенням фірма-емітент 
шукає способи максимізації валових надходжень від первинних публічних 
пропозицій, що відповідає таким біржовим лістинговим вимогам, як засну-
вання ліквідного ринку цінних паперів. Від початку 1960-х років почали з’яв-
лятися докази щодо зазвичай позитивних результатів дохідності за первин-
ним публічним розміщенням акцій у США та Великій Британії. Показники 
первинних публічних пропозицій, що були проаналізовані на основі 52-х 
емпіричних досліджень, загалом підтвердили в середньому недооцінку акцій 
в усіх випадках, а у восьми країнах показали навіть двозначну недооцінку 
(виражену у відсотках)5. Проте, лише одне із цих досліджень охопило період 
початку 1970-х років. Питання, що природно випливає з цього, стосується 
того, чи спостерігатимуться недооцінки, якщо проаналізувати результати 
більш ранніх періодів.

4 Для таких ринків колаукціонів, як ринок у Берліні, за день торгів визначають тільки одну 
ціну на акції.
5 Див. вебсайт Джея Ріттера: https://site.warrington.ufl.edu/ritter/files/2016/05/Int2016.pdf.

https://site.warrington.ufl.edu/ritter/files/2016/05/Int2016.pdf
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Рис. 8.1. Тенденції ІРО у Великій Британії, США та Німеччині, 1900–2013 рр.

Примітка. За кожною з країн вибірки, серед них — Велика Британія, США та Німеччина, відображаєть-
ся кількість угод ІРО щорічно як процент довготривалої середньорічної кількості ІРО за субперіодами 
1900‒1949, 1950‒1979 та 1980‒2013.        
Джерело: див. Табл. 8.1.

Суттєві показники первинної дохідності акцій за первинними публіч-
ними пропозиціями засвідчили дані видання «Економіст» («The Economist), 
опубліковані 27 липня 1929 року, у момент піку «бичачого» ринку. Наприклад, 
за декілька місяців до того, «Форд Мотор компані» («Ford Motor Company») 
запропонували до продажу акції європейського дочірнього підприємства сво-
їм інвесторам у Лондоні, коли було зафіксовано 87 % дохідності за акціями 
в перший день торгів. Попри такі результати, комплексні докази щодо резуль-
татів первинних публічних пропозицій для Великої Британії та Німеччини 
доводять, що недооцінки, у середньому, були скромними на початку ХХ сто-
ліття та й до того.

Аналізуючи зміни при недооцінці в часі, рекомендовано врахувати декіль-
ка чинників: зміни в характеристиках ризиків за первинними публічними про-
позиціями, зміни в регуляторному полі та участь досвідчених андерайтерів. За 
всіх інших однакових умов «молодші» та менші фірми виявляються ризико-
ванішими, а інвестори мусять захистити свої ціни, щоб ІРО «не витиснуло, як 
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лимон», вимагаючи зниження ціни пропозиції, що призведе до суттєвої недо-
оцінки6. На противагу жорсткіше врегулювання ІРО має знизити недооцінку, 
оскільки інвестори матимуть менше захищати себе при ціноутворенні, вима-
гаючи нижчі ціни пропозиції. Аналогічно сильніший захист інвесторів меншо-
сті міг би краще підготувати акціонерів у своєму супротиві «неефективному» 
менеджменту, знову мінімізуючи потребу в захисті цін. Додатково залучення 
поважних банків та брокерів при андерайтингу під час ІРО має сприяти зни-
женню недооцінки, що відповідає припущенню про те, що такі андерайтери 
можуть підтримати якість фірм, що розміщують свої акції публічно7. 

Було проведено масштабне дослідження, де розглядали недооцінку акцій 
при первинних публічних пропозиціях у Великій Британії протягом ХХ століт-
тя, контролюючи зміни в характеристиці ризиків, регулюванні та андерайтингу 
первинних публічних пропозицій [Chambers D., Dimson Е., 2009]8. Важливо, 
що основний метод біржових продажів при первинних публічних пропозиціях 
залишається без змін, принаймні до «Великого вибуху» 1986 року. Цей метод 
називають методом фіксованої ціни для пропозиції, коли фірма-емітент та її 
спонсори визначають ціну пропозиції та не вносять зміни для балансування 
попиту та пропозиції після початку маркетингової кампанії. За висновками до-
слідження, контроль за фірмами, що публічно розміщують свої акції з метою 
розширення або «досягнення своєї корпоративної зрілості», довів, що регулю-
вання може стати жорсткішим, а фірми тяжіли не змінювати свого престижного 
андерайтера в той час, коли недооцінка неочікувано зросла в другій половині 
ХХ століття порівняно з першою.

Дві причини можуть пояснити зростання в недооцінці при первинних пу-
блічних пропозиціях у Великій Британії упродовж другої половини ХХ сто-
ліття. По-перше, консолідація понад 20-ти внутрішніх бірж, що існували до 
Другої світової війни на єдиному ринку Лондону, надалі призвела до спаду 
конкуренції на ринку ІРО та могла цілком справедливо призвести до зростан-
ня недооцінки. Бірмінгемська фірма, що публічно розмістила свої акції, 1900 
року стояла перед вибором лістингу або на локальній біржі з локальним ан-
дерайтером, або на Лондонській біржі при супроводі андерайтера з Лондону. 

6 Р. Біатті та Дж. Ріттер [Beatty R., Ritter J. R., 1986] стверджують, що завищення ціни повин-
но збільшити попередню невизначеність вартості фірми там, де існує неоднорідність інвесто-
рів. Дж. Ріттер в авторській публікації [Ritter J. R., 1984] та спільно з Т. Лограном [Loughran T., 
Ritter J., 1995] висвітлюють зміни в ризиках фірми як єдине пояснення змін при недооцінці з 
часом. 
7 Див. історичне дослідження щодо андерайтингу при ІРО у Великій Британії упродовж 
ХХ століття та при ІРО в часи довоєнної Німеччини до 1914 року в публікаціях Девіда Чембер-
са [Chambers D., 2009] та Сібіл Леманн [Lehmann S., 2014] відповідно.
8 Процитоване дослідження також надає інформацію про контроль за такими іншими важли-
вими варіативними в часі характеристиками фірми, як частка в капіталі фірми, що розміщуєть-
ся на ІРО. Згідно з очікуваннями, керівники є більш уважні до недооцінки, якщо розміщується 
більша частка фірми. Див. публікації [Habib M., Ljungqvist A., 2001]. 
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Як зазначав Ф. Левінґтон [Lavington F., 1921], тоді існував високий рівень до-
віри між локальними інвесторами, фірмами та андерайтерами на провінцій-
них ринках цінних паперів на початку ХХ століття. Довіра на місцевому рівні 
мала обмежити потребу інвесторів забезпечити захист від волатильності цін та 
низький рівень недооцінки, і на провінційних ринках, і завдяки конкуренції, в 
Лондоні. По-друге, підвищена роль поважних інвестиційних банків, а також ін-
ституційних інвесторів, що, відповідно, продають та купують акції за первин-
ними публічними пропозиціями від середини ХХ століття, може призвести до 
одержання вищої дохідності для себе [Chambers D., 2009]. На противагу тому 
ринок андерайтингу ІРО був надзвичайно фрагментованим упродовж першої 
половини останнього століття, коли стала помітною відсутність провідних ін-
вестиційних банків на ринку.

Недооцінка продовжувала рости у Великій Британії упродовж останніх 
трьох десятиліть, як і деінде, що й підкріплювалося універсальним переходом 
до методу продажу за первинними публічними пропозиціями, який інвесто-
ри називають сьогодні «букбілдингом». Прибічники методу «букбілдингу», 
що виводять свої фірми на публічне розміщення акцій, вважають, що такий 
рівень недооцінки є справді дієвим інструментом та важливим для виплат 
розумним інвесторам за генерування інформації. Згідно з припущеннями Ло-
ренса Бенвеніста та Пола Шпіндта [Benveniste L. M., Spindt P. A., 1989], не-
дооцінка є набагато вищою за методом «букбілдингу» на відміну від методу 
фіксованої ціни, що приваблює інвесторів завдяки можливості ділитися сво-
єю приватною інформацією та заздалегідь точніше визначати фінальну ціну 
пропозиції. 

Проте інші стверджують, що насправді інвестори є відносно продуктив-
ними в генерування інформації під час ІРО [Jenkinson T., Jones H., 2009], а це 
означає, що незалежно від вибору методу ІРО, суттєвий процент недооцінки 
сьогодні, як і попередньо, дорівнює дохідності емітентів, яка визначається ін-
вестиційними банками при андерайтингу та їхніми найближчими клієнтами з 
інвестиційного менеджменту.

Загальний сенс довготривалих досліджень про Велику Британію полягає в 
тому, що рівні недооцінки при ІРО за останні 50‒60 років є безпосереднім ре-
зультатом еволюції сучасних ринків ІРО, — а саме, таких змін, як: укріп лення 
ролі інвестиційних банків у публічному розміщенні акцій, зростання кількості 
інституційних інвесторів та зниження конкуренції між внутрішніми біржами. 
Лише один єдиний ринок, де такі докази наявні у відкритому доступі, — Ні-
меччина. У Берліні недооцінка при ІРО в середньому становила 3 % за період 
від 1870 до 1913 років [Burhop C., 2011; Lehmann S., 2014] порівняно до майже 
10 % протягом періоду від 1970-х років до середини 1990-х років [Ljungqvist A., 
1997] і потім досягла суттєвого рівня наприкінці 1990-х років. І на сьогодні 
відстежується подальша потреба в поглибленому дослідженні за першими рин-
ками ІРО.
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Довгострокові показники первинних публічних пропозицій
Й інвестори, й підприємці рівноцінно беруть участь у формуванні торгів при 
ІРО на вторинному ринку. Зрізи даних за країнами щодо результатів ІРО за ос-
таннє десятиліття ХХ століття засвідчують зазвичай недостатні результати за 
ринком загалом упродовж трьох-п’яти років поспіль. Тім Дженкінсон та Алек-
сандр Люнґквіст [Jenkinson T., Ljungqvist A., 2001, тaбл. 2.2, с. 55] пропонують 
ознайомитися із результатами емпіричних досліджень довгострокових торгів 
у 19-ти країнах, де всі, окрім 5-ти країн, відзначили довгострокову негативну 
дохідність з урахуванням ринкових коригувань.

Одне із досліджень включає в себе оригінальну статтю Тіма Лограна та 
Джея Ріттера [Loughran T., Ritter J., 1995], присвячену «головоломці щодо нової 
емісії». Автори переконані, що головоломка виникла з причин, що навіть попри 
те, що угоди первинних публічних пропозицій США, у середньому, були ниж-
чими від загальноринкового рівня протягом трьох-п’яти років після лістингу 
у 1970-х, 1980-х та на початку 1990-х років, інвестори виявилися неспромож-
ними приборкати свій апетит щодо інвестування в такі угоди. У подальшому 
дослідженні за той же період наголошувалося на тому, що «головоломки» не 
буде, якщо забезпечити належний контроль за характеристиками фірм. Оскіль-
ки угоди ІРО зазвичай є характерними для невеликих фірм, їхню діяльність 
слід порівнювати з подібними публічними невеликими фірмами, а не з ринком 
загалом. Коли бенчмарки визначаються саме так, тоді аналіз угод ІРО не мати-
ме негативних результатів.

Надалі було здійснено унікальне і важливе дослідження, яке спробувало 
виявити, який з цих двох поглядів, є найдоцільнішим. Пол Ґомперс та Джош 
Лернер [Gompers P., Lerner J., 2003] сформували вибірку акцій ІРО США за 
період від початку 1930-х років до початку 1970-х років. За їхнім висновком, 
угоди ІРО у США також показали, у середньому, відсутність незадовільних ре-
зультатів порівняно із іншими публічними компаніями, якщо коректно врахува-
ти чинники розміру та зростання / вартості. Іншими словами, незадовільні ре-
зультати, порівняно з ринком, є результатом не лише чинника ІРО. Проте такий 
висновок не заспокоїв інвесторів, що мали намір отримати результати на рівні 
із ринком. Найсучасніше дослідження довгострокової поведінки акцій під час 
ІРО у Німеччині між 1870 та 1910 роками довело, що хоча й упродовж 1870-х 
років угоди ІРО показали низький попит, суттєве покращення відбулося протя-
гом подальших трьох десятиліть після запровадження регуляторної лібераліза-
ції та результативність ІРО угод була на рівні ринку [Burhop C., Chambers D., 
Chens B, 2014].

Як і у випадку недооцінки, довготривала історія торгів на їхніх ранніх 
етапах потребує подальшого дослідження. Виклики в оцінці дохідності за ІРО 
протягом довгострокового періоду передбачає точне відстеження змін у фір-
мах, що зазнали делістингу або зникли з біржових бюлетенів. Злиття, зокрема, 
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Таблиця 8.2.  Підсумки за дослідженнями щодо коефіцієнту виживання ІРО

Дослідження Ринок Період Підсумки

[Simon C. J. 
1989]

США 1926‒1940 Коефіцієнт виживання після регіональних ІРО для  
США зріс після 1933 року, згідно зі статистикою 
регулятора, із 67 % до 88 %, але коефіцієнт виживання 
ІРО на Нью-Йоркській фондовій біржі залишився без 
змін на рівні 90 %.

[Burhop C., 
Chambers D., 
Cheffins B., 2014]

Велика 
Британія

1900‒1913 Рівень виживання ІРО (98%) основного ринку із більш 
строгим регулюванням перевищив альтернативний 
молодший ринок (81 %) Лондонської фондової біржі 
(LSE)

[Chambers D., 
2010] 

Велика 
Британія

1919‒1939 Коефіцієнт виживання ІРО на ЛФБ склав 80 %  
за 1919‒1927, 64 % за 1928‒1929 та 96 % протягом  
1930-х років

[Cattaneo M., 
Meoli M., 
Vismara S., 2015]

Італія 1861‒2012 Коефіцієнти виживання ІРО були вище протягом 
періодів жорсткішого регулювання

[Burhop C., 
Chambers D., 
Cheffins B., 2016]

Німеччина 1870‒1926 Після вступу в силу жорсткіших законів, що регулювали 
ІРО в 1884‒1896 роках, коефіцієнти виживання 
покращилися з 60 % протягом 1870‒1883 років до майже 
100 % за 1897‒1913 рр.

Примітка. Усі показники виживання в таблиці розраховані на п’ять років.   
Джерела: див. Табл. 8.1.

виявляються проблематичними, коли невідомо умови, за якими інші фірми 
придбали фірми, що нещодавно мали лістинг акцій. Така ситуація є викликом, 
якщо оцінювати її ретроспективно. З огляду на такі виклики, історики розпо-
чали вивчення доволі заплутаного питання щодо ризиків у зв’язку із чинником 
виживання після ІРО. Попри те, що саме поняття виживання дещо понижує 
оптимізм, який вселяють позитивні результати переможців за ІРО-угодами, це 
дозволяє сфокусуватися на негативних ризиках інвестування у ІРО.

Коефіцієнт виживання визначається за ІРО за рік, у який публічні ком-
панії вижили, і так розрахунок здійснюють до п’ятої (або десятої) річниці. 
Відповідно поразки визначаються як результат делістингу від часу зникнен-
ня або ліквідації тих фірм, де інтереси акціонерів не враховуються. Угоди 
ІРО, що поступово зникають через злиття з іншою фірмою та де акціонери 
одержують виплати за акціями, не вважають неуспішними. До сьогодні, до-
слідження коефіцієнтів виживання ІРО були проведені у США, Великій Бри-
танії, Німеччині та Італії. У табл.	8.2 надаються підсумки щодо результатів за 
кожним із досліджень.

Усі дослідження сфокусовані на важливому взаємозв’язку між поняттям 
регулювання й виживання та пропонують висновок про те, що більш строгі 
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правила позитивно впливають на поліпшення коефіцієнта виживання. Регу-
лювання ІРО може здійснюватися на центральному державному рівні, як-от 
у США 1933 року та Німеччині 1884 та 1896 років, коли було запроваджено 
значимі нормативно-правові акти, якими було закріплено вимоги до аналізу та 
розкриття даних фірм, які публічно розміщують свої акції. Альтернативою є са-
морегулювання на рівні фондових бірж. Саморегулювання довело свою ефек-
тивність у випадку Нью-Йоркської фондової біржі, коли дев’ять із десяти угод 
ІРО, які були реалізовані на «бичачому» ринку 1920-х років, вижили протягом 
наступних п’яти років.

Утім, ранній приклад Нью-Йоркської фондової біржі щодо успішного са-
морегулювання є винятком. Саморегулювання не працювало у випадку Берліну 
до 1884 року. Саме тоді та 1896 року знову були прийняті нормативно-правові 
акти, що значно укріпило регламентування та сприяло виживанню всіх подаль-
ших угод ІРО. Аналогічно інвестори на «молодшому» ринку ІРО в Лондоні від-
значилися дуже низьким коефіцієнтом виживання як до 1930-х років, так осо-
бливо й протягом 1928–1929-х років, коли тільки троє із п’яти угод ІРО вижили 
упродовж наступних п’яти років. Такі незадовільні результати на Лондонській 
фондовій біржі призвели до того, що де факто вимоги до лістингу акцій стали 
жорсткішими, було підвищено квоту ефективного мінімуму, тривалість робо-
ти фірми та рівні прибутковості для фірм, що зацікавлені вийти на публічне 
розміщення акцій. У результаті коефіцієнт виживання фірм значно покращився 
протягом 1930-х років та надалі, коли практично всі фірми, що публічно розмі-
стили свої акції на Лондонській фондовій біржі до кінця 1970-х років, вижили. 

Скасувавши лібералізацію свого «молодого» ринку відразу після Другої 
світової війни, у Великій Британії знову перезапустили фондову біржу у формі 
Ринку незареєстрованих цінних паперів (USM) 1980 року, а його правонаступ-
ником став Ринок альтернативних інвестицій (AIM) 1995 року. Останній відріз-
няється однією важливою відмінністю від альтернативних інвестиційних рин-
ків на початку ХХ століття. Фірми, що виходять на публічне розміщення акцій 
на Ринку альтернативних інвестицій, мають призначити радника («nomad») 
із попередньо відібраних кандидатів брокерів Лондонської фондової біржі, 
які надалі беруть на себе відповідальність за забезпечення повного розкриття 
інформації ринку [Gerakos J., Lang M., Maffett M., 2013, дод. I]. Така іннова-
ція на сьогодні обіцяє більш ризикованим угодам безпечніші умови публічно-
го розміщення акцій на Ринках альтернативних інвестицій або на анонімних 
ринках, що є менш регламентованим за основний ринок, з метою створення 
потенційних вигід й інвесторам, й економіці загалом. У цьому сенсі досвід Ве-
ликої Британії підказує, що певне інституційне навчання спостерігається наче 
стосовно питань функціонування ІРО-ринків. Але поки що результати мало 
тішать. У порівнянні з подібними фірмами, чиї акції беруть участь у торгах 
на більш регульованих біржах, компанії-учасники Ринків альтернативних ін-
вестицій є імовірніше схильними до невдачі, і, частково через дефіцит акцій, 
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що відрізняються високими цінами, приносять нижче за стандартну сукупну 
дохідність інвесторам [Gerakos J., Lang M., Maett M., 2013; Dimson E., Marsh P., 
2015].

Звичайно, варто дотримуватися обережності при винесенні висновків про 
вплив жорсткішого регулювання на виживання після ІРО в тому, що не можемо 
знати того, що не може статися. Іншими словами, ніколи не можна достеменно 
спрогнозувати, які фірми публічно розмістилися би за відсутності регуляцій, 
що чекатиме на них та яким буде вплив на галузь та добробут інвесторів. 

Висновки
Поради фінансових істориків можуть стати в пригоді інвесторам, які, ознайо-
мившись із трьома вправно задокументованими епохами ринків ІРО, зможуть, 
здійснивши невеличку подорож у часі, дещо поглибити своє розуміння історич-
ного контексту та дізнатися, наскільки стійкими виявилися виокремлені твер-
дження про фінансові ринки на рівні різних часових горизонтів. Циклічність 
«гарячих»-«холодних» ринків ІРО є невіддільною рисою довготривалої історії 
ХХ століття. Недооцінка за ІРО, з іншого боку, на основі фактологічних доказів 
Великої Британії, може стати характерною рисою розвитку ринків капіталу на-
прикінці ХХ століття. І нарешті, обмежені докази щодо довгострокової резуль-
тативності відносно ринку свідчать про розчарування інвесторів, хоча у США, 
ті компанії, що вийшли на ІРО, мали показники нічим не гірші від показників 
інших публічних фірм із подібними характеристиками. Коефіцієнт виживання 
після ІРО дещо простіше виміряти, але історія свідчить про те, що виживання 
загалом відносно нижче, коли регулювання слабке або зовсім відсутнє, а по-
кращувалося виживання тільки тоді, коли були зроблені кроки щодо посилення 
розкриття лістингових вимог та захисту інвесторів.
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9.	Інвестування	в	«мильні	бульбашки»:	 
уроки	історії

Вільям Н. Ґецманн
професор кафедри фінансів та менеджменту, імені Едвіна Дж. Бейнеке, директор 
Міжнародного центру фінансів Єльської школи менеджменту

Історія має важливе значення для вивчення фінансових «мильних буль-
башок», позаяк вони трапляються надзвичайно рідко, але й історія 
має свої вади. Історично «мильні бульбашки» трапляються справді 
нечасто, що звужує вибірку для їхніх досліджень. Різкі падіння цін, що 
трапляються після значного зростання ринків, привертають особливу 
увагу, а тому залишають пам’ятні сліди в історії. У цьому розділі про-
понуємо оцінку частотності значного раптового висхідного стрибка 
ринкової вартості активів на основі широкої вибірки світових ринків 
акцій від початку ХХ століття. За моїми спостереженнями ймовір-
ність різкої корекції, за умови, що перед цим відбувався ринковий бум, 
є лише трохи вищою за її безумовну ймовірність. Ймовірність корекції 
ринкових цін після їхнього подвійного зростання складає 10 %. Іншими 
словами, «інвестиційні мильні бульбашки» є бумами, які скінчилися по-
гано. Проте не всі періоди буму закінчуються погано1.

Вступ
Глибина обізнаності з історією фінансів зростає у періоди кризових подій на 
ринку. Наприклад, найбільш схожим до «доткомівської бульбашки» 1990-х ро-
ків було різке зростання цін акцій у США у 1920-х роках.

Протягом фінансової кризи 2008 року у фінансовій пресі часто з’являлися 
публікації про попередні інциденти з «фінансовими мильними бульбашками» 
в часи ринкової ейфорії, після чого ціни падали вниз досить стрімко. У цьому 
розділі я доводжу, що подібні аналогії із минулими кризами вводять в оману і 
інвесторів, і полісімейкерів. Зокрема, практика концентрування уваги на кіль-
кох історично значимих кризах у періоди ринкових бумів, зменшує базовий 
відсоток апріорної ймовірності «ринкових бульбашок». Іншими словами, «рин-
кові бульбашки» є бумами, які скінчилися погано, проте не всі періоди буму 
закінчуються погано.

1 Ранню версію цього розділу (Робочий звіт NBER 21693) можна завантажити з вебсайту 
www.nber.org/papers/w21693. Автор висловлює подяку Eлроєві Дiмсону, Полу Maршу та Mай-
ку Стонтону за щедре використання бази даних ДМС, а також Miкеле Фрaтiaннi за надання 
даних про «Банк Святого Георгія», що заснований 1407 року в Генуезькій республіці.
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Щодо останнього будуть надані емпіричні докази, зведені на основі гло-
бальних даних про фондові ринки за більш ніж століття. «Бульбашкові» кризи 
визначаються як суттєве зниження цін після значного зростання (тобто криза 
після буму). На думку автора, частотність «бульбашкових» криз є досить низь-
кою. Безумовна частотність «бульбашок» варіюється в діапазоні від 0,3 % дo 
1,4 %, залежно від визначення «фінансової бульбашки». Не лише «фінансові 
бульбашки» трапляються рідко, але і їхнє утворення обумовлюється ринковим 
бумом (який визначається як 100 % приріст за період від одного до трьох років). 
Частка криз, внаслідок яких було втрачено попередній приріст, становить лише 
10 % вивченого горизонту часу. Після 100 % цінового буму ринкові ціни з біль-
шою вірогідністю знову зростали удвічі.

Спершу представлено доказовий матеріал щодо «бульбашок» (а також до-
кази їхньої відсутності) серед дуже ранніх інвестицій в акції. Надалі надаєть-
ся опис баз даних, що використовуються в дослідженні, та емпіричний аналіз. 
Насамкінець до обговорення запропоновано наслідки результатів дослідження 
для інвесторів та регуляторів.

Дані про ринки та «бульбашкові міфи»
Перші «бульбашки» виявилися передвісниками організованих бірж. Стюарт 
Дженкс [Jenks S., 2010] засвідчує наявність доказів щодо «бульбашок» на рин-
ках спекулятивних акцій видобувних компаній Німеччини, так звані «кюксe» 
(«kuxe»), наприкінці ХV століття2. У ті часи здійснювалася, вочевидь, вільна 
торгівля дрібними акціями окремих срібловидобувних шахт у районі гірського 
масиву Гартц, які також купували у кредит, а інколи, мали ознаки опціонних 
контрактів. Операції відбувалися на «фінансових ярмарках», де ціни на акції 
мали строкату волатильність.

Такі акції німецьких видобувних компаній засуджував Мартін Лютер, що 
1554 року у відповідь на пропозицію щодо чотирьох кюксів сказав так: «Ich 
will kein Kuks haben! Es is Spielgeld und will nicht wuddeln das selbig Geld». 
 Буквально (нехай і грубо) цю цитату перекладають іноді й так: «Мені ніякі ак-
ції не потрібні! Це гра в наперстки (спекуляції), а примножувати махінації я не 
буду» [див. Braudel F., 1972].

1502 року напередодні останньої подорожі Христофор Колумб поділився 
своєю останньою волею так: Колумбові хотілося, щоб його син на свої успад-
ковані кошти купив акції «Банку Святого Георгія» в Генуї, що мали б згене-
рувати «6 % доходу та стати дуже безпечною інвестицією» [див. Harrisse Н., 
1888]. Так виникла фірма на кшталт фінансової інституції, що володіла та 
управляла державними контрактами та поступово перетворилася на банк. 
Традиційно тоді Правління регулярно відкривало інформацію про дивіденди, 

2 Стюарт Дженкс цитує Теодора Ґ. Вернера [Werner Th. G., 1936] та Адольфа Лaубe [Laube А., 
1974] щодо емпіричних доказів ціни.
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а на ринку активно продавали і дивідендні, і власне акції [див. Fratianni M., 
2006].

Протягом ХVІ століття акції «Банку Святого Георгія» в Генуї позначилися 
суттєвою волатильністю. На рис.	9.1 показана поведінка цін на акції та дохід-
ність акцій «Банку Святого Георгія». Критичне подвоєння цін 1602 року ви-
глядає як «бульбашка» для сучасного ока, оскільки маржі знизилися із 3 % до 
1,5 %. Така «бульбашкова» криза тривала довго, а ціни до 1683 року не повер-
талися до свого попереднього рівня. 

Аналогічно пік цін 1622 року виглядає ретроспективно, як «бульбашка», 
хоча надходження до міста Генуї, яке на початку ХVІІІ століття було відоме як 
фінансовий центр, значно коливалися. Волатильність в обидвох випадках мог-
ла бути спричинена раціональними спекуляціями на певних подіях того часу. 
Утім, за ціновим критерієм, ці інциденти відповідали визначенню «мильної 
бульбашки».

Проте подібні «мильні бульбашки», не були широко популярними на по-
чатку емісійної історії. У дослідженнях Ле Бріз та колективу [Le Bris D. L., 
Goetzmann W. N., Pouget S., 2014] при спогадах про історію трейдингу ще старі-
шої корпорації «Млин Базакле» в Тулузі (Bazacle Milling Company of Toulouse) 
відсутні докази щодо існування будь-яких «фінансових мильних бульбашок». 
Протягом довшого періоду від 1530-х до 1946 років ціни на акції «Базакле» 
рухалися відповідно до виплачуваних дивідендів.

Перші свідчення про «біржові бульбашки» в Англії сфокусовані навколо 
спекуляцій з акціями стартапів 1690-х років. Крістін Маклауд [Macleod Ch., 
1986] припускає, що під час першої ринкової «бульбашки» в Англії, найімовір-
ніше, саме права інтелектуальної власності слугували виправданням для рин-
кових спекуляцій, а не підґрунтям для справедливої оцінки.

Перша «біржова бульбашка» розпочалася у Франції при створенні Міссісі-
пської компанії фінансиста Джона Ло. Міссісіпська компанія була фінансовою 
інновацією, внаслідок якої відбулося злиття банку, із повноваженнями випу-
скати готівку, і компанії, статутною діяльністю яких передбачалося здійснен-
ня зовнішньоторговельної діяльності. Протягом 1719‒1720 років ціни на акції 
зросли у понад 10 разів. Міссісіпська «бульбашка» лопнула навесні 1720 року, 
коли акції вже можна було обмінювати на готівку за фіксованою ціною, що 
призвело до обтяжливого державного підтримування ціни на акції через емісію 
грошей [див. Murphy А., 1997; Velde F., 2009]. 

Наступною резонансною після Міссісіпської «фінансової мильної буль-
башки» була «мильна бульбашка» Південного моря в Лондоні та менша, але 
значна «мильна бульбашка» з акціями в Нідерландах. Британська та голланд-
ська «мильні бульбашки» лопнули наприкінці 1720 року, коли бум біржових 
спекуляцій справді пішов на спад.

У моєму дослідженні 2013 року у співавторстві з Ріком Фрегеном та 
К. Ґертом Рувенгорстом, ми розглянули підґрунтя низки суттєвих міжнародних 
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Рис. 9.1. Ціни на акції та дохідність «Банку Святого Георгія»  
(«Casa di San Giorgio»)

Джерело: [Fratianni M., 2006].

біржових «мильних бульбашок» протягом періоду 1719–1720 років (див. 
[Frehen R. G. P., Goetzmann W. N., Rouwenhorst K. G., 2013b]). Згідно з наши-
ми знахідками, емпіричні та архівні докази доводять, що регуляторні дії, після 
імплементації Закону про врегулювання «бульбашкових» криз у Лондоні, спри-
чинили обвал цін на акції страхових компаній. Ця криза зрештою поширилася 
на великі трейдингові компанії та банки Великої Британії і надалі закордон, за-
чепивши Голландську Ост-Індійську компанію та чимало нещодавно відкритих 
компаній в Нідерландах.

Рис.	9.2 ілюструє паралельне зростання цін на акції за вибіркою компаній 
в Лондоні та Амстердамі протягом цього періоду. Тріада найбільших страхових 
компаній в Лондоні охоплює Королівську біржову страхову корпорацію (Royal 
Exchange Assurance Corporation), Лондонську страхову корпорацію (London 
Assurance Corporation) та Компанію Південних морів (South Sea Company 
Corporation). Страхові компанії Нідерландів представлені двома компаніями: 
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Голландська Ост-Індійська компанія (Dutch West Indies Company) та страхова 
компанія «Стад Роттердам» (Stad Rotterdam), фірма-послідовник якої функці-
онує й до сьогодні. На графіку відображений масштаб лондонської та амстер-
дамської «мильних бульбашок». «Компанія Південних морів» зросла в 7,5 раза 
протягом року, але й цій компанії судилося перетворитися також на «мильну 
бульбашку» Південних морів. Акції двох морських страхових компаній значно 
зросли — у понад 10 і 13 разів відповідно. Тільки Голландська Ост-Індійська 
компанія в Амстердамі зросла в порівнюваних масштабах у 7 разів. А ціни на 
акції «Стад Роттердам» до свого спаду подвійного зростання так і не досягли. 

На рис. 9.2 також висвітлюються взаємозв’язки між голландською та бри-
танською «мильними бульбашками». Хоча й вони зародилися в різний час про-
тягом 1720 року, а за часом склалося, що обвал цін Лондонських страхових 
фірм та Голландської Ост-Індійської компанії тоді майже збіглися (за часом 
різниця у декілька днів між обвалами цін дорівнювала часу, необхідному, щоб 
подолати відстань від одного фінансового центру до іншого). 

У Великій Британії Закон про «мильні бульбашки» заборонив емісію та 
торгівлю акціями компаній, які не мають відповідного погодження, і затримав 
розвиток фондового ринку як інструменту фінансування підприємств. У Ні-
дерландах уряд утримався від таких внутрішніх інтервенцій, утім, первинне 
публічне розміщення акцій зупинилося і відбувся перегляд культури поведінки 
на біржах з метою виключення фондових спекуляцій. Біржові схеми все більше 
висміювали, а на біржових спекулянтів створювали карикатури.

Серед дотепних артефактів міжнародної фондової «мильної бульбашки 
1720 року» можна знайти щедро проілюстроване видання «Велике задзеркалля 
шахрайських авантюр» («Het Groote Tafereel Der Dwaasheid»), що було опублі-
ковано через декілька місяців після кризи та включало сатиричні поеми, плака-
ти, п’єси та гравюри, призначені навмисно для відображення досвіду авантюр-
них спекуляцій протягом кризи. 

«Мильні бульбашки» породжують цікаві історії. Класична книга Чарлза 
Маккея «Спогади про найрезонансніші марення та безумства натовпу» була 
вперше опублікована 1841 року та досі перевидається. Скориставшись ілюстра-
ціями з книги «Велике задзеркалля шахрайських авантюр», Ч. Маккей висміяв 
події і навколо «мильної бульбашки» Південного моря, і навколо Міссісіпської 
компанії, включивши до своєї книги матеріали про них разом із розділами про 
алхімію, ворожіння та «гіпноз». Маккей сприймав біржові спекуляції як «бе-
зумство, що занапастило народ Англії».

У публікації Ріка Фрегена, Вільяма Ґецманна та Ґерта Рувенгорста 
[Frehen R. G. P., Goetzmann W. N., Rouwenhorst K. G., 2013b] багатовимірні 
зрізи доказів про «мильну бульбашку» 1720 року доводять, що біржовий бум 
1720 року розпочався через низку фундаментальних економічних чинників, а 
саме: економічні перспективи трансатлантичної торгівлі, інновації в морсько-
му страхуванні та потенціал публічних акціонерних товариств як інструменту 
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капіталізації для підприємств. Аналогічно, Том Ніколас [Nicholas T., 2008] 
застосовує багатовимірні зрізи доказів для компаній, що володіли патентами 
в 1920-х роках, для того, щоб показати, що фактично ціни на акції фірм, які 
володіють цінними патентами, зростали відносно швидше. У пошуках розу-
міння економічного підґрунтя «мильних бульбашок» Любос Пастор та П’єтро 
Веронезі [Pástor L., Veronesi P., 2009] сконструювали модель технологічних ін-
новацій та протестували її, перевіривши її дію на багатовимірних зрізах істо-
ричних даних, починаючи від часів залізничного буму ХІХ століття у США. 
Карлота Перез [Perez C., 2009] вивчає взаємозв’язки між технологічними та 
фінансовими інноваціями за п’ятьма основними «мильними бульбашками», що 
відбулися упродовж ХІХ, ХХ та ХХІ століть. І в кожному із цих випадків в 
інвесторів причини для «безумства» справді були. Попри потенційно надопти-
містичні настрої щодо оцінювання нових технологічних компаній, інвестори 
у ці «мильні бульбашки» визначили, фактично, потенційно трансформаційну 
вартість інновацій.

Аналіз
Дані.	При цьому ми повертаємося до емпіричного аналізу ринкових бумів та 
спадів. База даних Е. Дімсона, П. Марша та М. Стонтона (база даних ДМС) 
представляє собою щорічну базу даних, що відображає капіталізацію акцій та 
дивідендів на 21-й фондовій біржі світу за період від початку 1900-х років та до 
2014 року3. При підготовці характеристики ринку цих країн було використано 
показники реального доходу за індексами акцій, виражені в доларах.

Ці дані були інтегровані разом із річними показниками індексів ринків ак-
цій в доларах, які використали Філіп Джоріон та Вільям Ґецманн [Jorion Ph., 
Goetzmann W. N., 1999]. Для країн, чиї показники внесені до бази даних ДМС, 
показники Джоріона-Ґецманна (показники ДжҐ) не розраховувалися, і як ре-
зультат було використано індекси ДжҐ лише для 20-ти країн.

Значення показників індексів ДжҐ було взято переважно із сучасних дже-
рел, які застосовувалися для відстеження таких індексів у режимі реального часу. 
На початку 1919 року Ліга Націй для декількох країн вела розрахунки індексів 
для декількох країн, а надалі ці розрахунки продовжила Організація Об’єднаних 
Націй. Автор зібрав подальші поточні показники ДжҐ на основі опублікованої 
періодики та скорелював їх із показниками Міжнародної фінансової корпорації 
(МФК, International Finance Corporation), що стали доступними у 1990-х роках. 
Перевага в розширенні бази даних серії ДМС полягає в тому, що це дозволило 
інтегрувати в неї бази даних ДжҐ, яка містить дані про ринки, що обвалилися або 
зникли протягом ХХ століття через війни, революції та інші причини.

3 Базу даних ДМС оприлюднює «Морнінґстар». За детальнішою інформацією щодо інвес-
тиційної дохідності акцій звертайтеся до щорічних глобальних каталогів «Морнінґстар». На-
приклад, див. [Dimson E., Marsh Р., Staunton М., 2014].
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Залежність від даних Ліги Націй та ООН означає, що автор не здійснював 
контроль за методологією створення індексів, і та не може гарантувати, що таке 
реальне зростання капіталізації було насправді можливим. Проте з іншого боку, 
позитивним є те, що показники ДжҐ було взято з документальних матеріалів, 
широко доступних у бібліотеках протягом усього ХХ століття. Таким чином, 
дані про частоту «мильних бульбашок» у минулому, принаймні від початку 
1920 року, були доступні для розрахунку «безумовної вірогідності» висхідних 
стрибків цін, обвалів цін, а також їхніх збігів у певні моменти часу.

Автор додав дві додаткові серії даних про ціни на акції на Санкт-Петер-
бурзькій та Шанхайській біржах, які були побудовані для Міжнародного цен-
тру фінансів (МЦФ / ICF) Єльської школи менеджменту. Обидві серії — це 
індекси сукупної дохідності деномінованої в доларах. Наприкінці обидві серії 
даних ДжҐ та МЦФ були доповнені серією даних про зростання цін деноміно-
ваних у доларах за індексом FTSE (Financial Times Stock Exchange), наведених 
у базі даних «Морнінґстар ЕнКорр» («Morningstar EnCorr»). У публікації не 
використано індекси МФК або FTSE для нарощення поточної вибірки аналізу 
через додавання даних про додаткові ринки (хоча ці джерела могли б ще більше 
розширити кількість індексів), для того щоб уникнути «упередження виживан-
ня». Якщо взяти поточні активні ринки сьогодні та зібрати минулі показники 
цих ринків, то можна одержати серію даних, що будуть тяжіти до свого серд-
ньоісторичного значення або покажуть складніші варіації значень у часі [див.: 
Jorion Ph., Goetzmann W. N., 1999], пов’язаних із нещодавнім зростанням, що 
надалі може вплинути на аналіз поведінки фондового ринку, який залежить від 
буму.

У табл. 9.1 перелічені ринки цього дослідження та статистика за базами да-
них ДМС та ДжҐ / МЦФ. Зауважте, що серії даних ДжҐ / МЦФ не є безперерв-
ними, а починаються та зупиняються з різними інтервалами. Вони загалом вва-
жаються ринками, що розвиваються і добре представлені країнами Південної 
Америки, Центральної Америки та Східної Європи. Серії даних ДжҐ / МЦФ є 
набагато волатильнішими, маючи в середньому стандартне відхилення 50 % на 
рік. Все ж показник середньої річної дохідності за роки, за які є дані, не переви-
щив той показник, що було розраховано на основі серії даних ДМС. За серією 
даних, що були вилучені, враховано мінус 100 % доходу.

Буми та падіння
Зважаючи на мету цього аналізу, «мильну бульбашку» визначаємо як бум, за 
яким настає обвал. Бум розуміється як суттєве швидке зростання вартості цін-
них паперів. Обвал розуміється як суттєвий і швидкий спад ринкових цін. Що 
означає «суттєвий»? І що означає «швидкий»? У табл. 9.2 бум визначається за 
двома горизонтами: 1) один рік, коли ринкова вартість (або сукупна дохідність) 
зростає принаймні на 100 %; 2) період тривалістю три роки, за які ринкова 
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9. Інвестування в «мильні бульбашки»: уроки історії

капіталізація підвищується на 100 %. Під друге визначення підпадають слав-
нозвісні «мильні бульбашки» у США 1920-х і 1990-х років. У табл. 9.2 запро-
поновано два визначення поняття «бульбашка»: 1) падіння цін принаймні на 
50 % упродовж наступного року; 2) спад цін щонайменше на 50 % за наступ-
ні п’ять років. При визначенні «мильної бульбашки» застосовують також інші 
підходи з прив’язкою до динаміки цін. Наприклад, високе значення коефіцієнту 
 «ціна-прибуток», традиційно, підтверджує факт існування «мильної бульбаш-
ки». Довгострокові дані про дивіденди відсутні на більшості досліджуваних 
ринків. Однак більшість погодиться, що подвоєння ринкових цін з подальшим 
зменшенням вартості удвічі є ознакою вагомої зміни напрямку. Також є відсут-
німи деталі щодо базових економічних показників. Отже, у цьому дослідженні 
фокус уваги спрямований на вивчення одного спільного але не єдиного розу-
міння, що таке «мильна бульбашка».

У табл. 9.2 розглянуто результати для кожного з двох визначень «мильна 
бульбашка». У секції А представлено безумовну частоту повторень подвійних 
зростань та подвійних спадів за роки функціонування ринку із річним інтерва-
лом. У колонці 1 секції А, наприклад, показано, що за базою даних розрахунки 
виконані за 3,387 років-спостережень, де у 72-х випадках показники демон-
стрували понад 100 % зростання ціни, a 84 випадки засвідчили, послідовне 
зниження дохідності на 50 %. Надалі, розглядаючи колонку 2, можна відстежи-
ти результати за меншою кількістю років-спостережень –3,308, що відображає 
виконання передумови, що у попередній рік ринок мав показати зростання4. Із 
цієї вибірки років-спостережень (тобто років, яким передував рік зростання) 
2 % показали дохідність понад 100 %. 

У рядку, де відображається «регулярність (частота) подвоєння вартості», 
секції А табл. 9.2 надані результати за 72-ма роками-спостереженнями, що ха-
рактеризуються зростанням реальної дохідності акцій понад 100 % за кален-
дарний рік. Умовна частота подвоєння вартості акцій наступного року стано-
вить 8,33 %, що є набагато вище за їхню частку в генеральній сукупності в 
рядку вище. Нічого дивного немає в тому, що подвоєння вартості акцій є більш 
імовірним для волатильних ринків. Аналогічно ймовірність 50 % спаду цін до-
рівнює 4,17 %, що майже удвічі перебільшує безумовну ймовірність. Протя-
гом наступного року 6 із 72-х ринків, які до того мали «подвоєння» дохідності, 
зросли ще раз більше, ніж удвічі, а 3 із 72-х ринків засвідчили спад на понад 
50 %, тобто нівелюючи дохідність за попередній рік. 

А у табл. 9.3 визначені такі події розвороту тренду: Аргентина в 1976–1977 
роках, Австрія в 1923–1924 роках та Польща в 1993–1994 роках.

Згідно з табл. 9.2, потрібен певний час щоб «мильна бульбашка» почала зду-
ватися. Кількість років-спостережень та частота змін у цінах на акції протягом 
4 Тобто, за умови зростання ринку за попередній рік, якою є частотність подвоєння або па-
діння на 50 % дохідності? Це виключає, наприклад, перший рік у серії даних, та за рік, що 
слідує за розривом у серії біржових даних.
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п’ятирічного горизонту відображені в колонках T+5. З одного боку, відповідно 
до даних секції А табл. 9.2, за п’ять років 15,28 % «бумових» ринків обвалилися 
на більш ніж 50 % від своєї вартості у момент T=0. А з іншого боку, 26,39 % 
ринків знову щонайменше подвоїлися. Після зростання фондового ринку при-
наймні на 100 % за один рік, частота подвійного зростання цін за наступні п’ять 
років виявляється суттєво вищою за частоту 50 % спаду ціни на акції.

Варто зауважити, що частота спадів на 5-тирічному горизонті є значно 
вищою для ринків, які стрімко зростають, ніж безумовна частота спаду, при 
цьому, частота подвійного зростання цін за п’ять років залишається без змін. 
Таким чином, бум підвищує ймовірність обвалу, але ймовірність обвалу є низь-
кою. Секція А табл. 9.2 демонструє, що стрімке зростання не є показовим ін-
дикатором обвалу; а ймовірності варіюються від 2 % дo 4 % на однорічному 
горизонті (T+1) та від 6 % дo 15 % на п’ятирічному горизонті (T+5). Суттє-
вість таких змін залежить, звісно, від схильності інвесторів уникати ризиків. 
З історичного погляду важливо визнати, що за переважною більшістю бумів, 
внаслідок яких ринкова вартість за один календарний рік підвищилася удвічі, 
не слідував обвал, що повністю нівелював би це зростання. 

У табл. 9.2 також відображаються результати за ринками, на яких вартість 
цінних паперів за один рік скоротилася удвічі. Результати цих ринків схожі до 
результатів ринків, які подвоїли дохідність. Подальші малоймовірні залеж-
ні події (себто двократне зростання або зниження вартості цінних паперів на 
50 %) у однорічному та п’ятирічному горизонтах є вищими за безумовні ймо-
вірності таких подій.

Подвоєння результатів за один рік може бути занадто вузьким визначенням 
«буму». Наприклад, «доткомівська мильна бульбашка» 1990-х років розвива-
лася декілька років. Секція Б табл. 9.2 відображає результати, які відповіда-
ють другому визначенню «буму», коли ринкова вартість акцій подвоїлася на 
трирічному горизонті. Таке визначення «буму» дозволяє охопити буми у США 
1928 року та 1999 року, а також буми у США в 1935, 1945, 1956 та 1997 роках. 
Таке широке визначення буму засвідчує 460 випадків подвоєння цін на акції 
за три роки, грубо кажучи 14 % від усіх трирічних періодів у серії даних, що 
перетинаються одне з одним. У контексті глобальних ринків акцій, трирічні 
«мильні бульбашки» 1928 та 1999 років, хоча і не є частими, але й не були та-
кими вже й незвичними. Після трирічного стрімкого зростання, ринок втрачав 
50 % у наступний рік у 4,57 % випадків. Така ймовірність приблизно удвічі 
вища, ніж безумовна ймовірність того, що ринок впаде на 50 %, проте все ж є 
досить низькою. Відповідно на п’ятирічному горизонті ймовірність зниження 
ринкової вартості акцій удвічі після п’яти років складає 10,42 %, що є вищим за 
безумовну ймовірність на рівні 6,31 %, проте, ненабагато вищою.

Важливо зафіксувати, що показники частоти, визначені у табл. 9.2, вияв-
ляються залежними від наявності даних за декілька років поспіль після події, 
яка є предметом спостереження. Саме тому в цій таблиці відображені ринки, 
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9. Інвестування в «мильні бульбашки»: уроки історії
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що, як відомо, були закриті після війн та революцій; таким ринкам присвоїлася 
дохідність –99 %. Тест на міцність, де за всіма відсутніми (чи поданими) дани-
ми, присвоювався негативний показник дохідності у ‒100 %, підвищує частоту 
скорочення доходів удвічі як для умовного, так і для безумовного розподілу, 
але це не впливає на основний результат: визначення буму як передумови, має 
відносно несуттєвий вплив. 

Попередні дослідження тенденцій на ринках акцій щодо повернення до 
історичного середнього значення доводять, що за зростанням має слідувати 
спад, а масштабний бум має підвищити ймовірність настання спаду в майбут-
ньому. При цьому фокусування на відкидання нульової гіпотези про відсут-
ність зв’язків між ринковою дохідністю в минулому та за майбутні періоди з 
горизонтом спостереження у кілька років, може ввести в оману при прийнят-
ті економічних рішень. А той факт, що після трирічного буму ймовірність 
зниження цін на акції підвищується від 6 % до 10 %, може бути настільки 
ж вагомим для рішення інвестора, як і той факт, що вірогідність подвійного 
зростанням є удвічі вищою, ніж вірогідність падіння цін на акції на 50 % за 
той же період у часі.

Висновок
Найважливіше, що фінансові історики можуть донести інвестору про «миль-
ні бульбашки», це те, що трапляються вони досить рідко. Насправді, будь-яка 
дискусія щодо «мильних бульбашок» завжди, через дефіцит свіжих доказів, 
швидко зводиться до історії. При моделюванні та аналізі фондових ринків від-
бувається фокусування на декількох, переважно, добре відомих випадках. Збір 
даних про світові фондові ринки може заповнити ці прогалини в разі дефіциту 
емпіричних доказів. Дані ДМС та ДжҐ / МЦФ дозволяють пересвідчитися в 
рідкісності «мильних бульбашок», що демонструють велику кількість випадків 
зростання ціни акцій на глобальних ринках, які не призвели до спадів. Інвес-
тори приймають рішення в обставинах невизначеності, коли майбутні доходи 
та ставлення до цих результатів можна лише припустити. «Мильні бульбаш-
ки», що не обвалилися, є настільки ж важливими для інвесторів, наскільки й 
«мильні бульбашки», що обвалилися. Загострене фокусування на уникненні 
«мильних бульбашок» або нерозуміння частоти спадів після бумів є небезпеч-
ним для інвестора у довгострокові активи, оскільки така поведінка призводить 
до втрати премії за ризик інвестування в акції. Якби інвестори в акції «Банку 
Святого Георгія» продали свій портфель акцій ще 1603 року, то вони б про-
пустили 20-річний бум у цінах на ці акції, а щоб переконатися в тому, що їхній 
вибір — правильний, треба було б зачекати ще 80 років. 

Для регуляторів ці висновки ставлять питання, чи є взагалі правильним 
здувати «мильну бульбашку». Якщо «мильна бульбашка» асоціюється з інвес-
тиціями до нових технологій з високим економічним потенціалом, а також з 
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високою економічною невизначеністю, це змушує робити вибір між запобі-
ганням фінансовій кризі чи створенням сприятливих умов для продуктивного 
інвестування.

У цьому розділі представлено попередні результати дослідження щодо 
«мильних бульбашок» на світових фондових ринках за останні 115 років. Хоча 
економісти часто фокусуються на декількох репрезентативних та пам’ятних 
«мильних бульбашках», наданий тут аналіз доводить, що потрібно звернути 
увагу на низку й інших випадків, які потребують вивчення. Перелік, наданий в 
табл. 9.3, є надійною точкою відліку для фінансових істориків, що намагаються 
зрозуміти чинники, які перетворюють бум на спад. Вивчення певних базових 
моментів щодо таких інших «мильних бульбашок» може стати у пригоді та до-
помогти раціональніше оцінити причини, а також їхні потенційні економічні, 
фінансові та регуляторні наслідки.



 183

9. Інвестування в «мильні бульбашки»: уроки історії

Література

 1. Braudel, Fernand. 1972. Civilization and Capitalism, 15th–18th Century, vol. 2: The 
Wheels of Commerce. First published in France under the title Les Jeux de L’echange 
(Paris: Librairie Armand Colin). Translation from the French by Siân Reynolds. First 
California paperback printing, Berkeley and Los Angeles, CA: University of California 
Press (1992). 

 2. Cameron, Rondo. 1978. «Reviews of Books». Book review of The Cambridge 
Economic History of Europe, Volume V: The Economic Organization of Early Modern 
Europe. Edited by E.E. Rich and C.H. Wilson. Journal of Economic History, vol. 38, 
no.3 (September): 810–812. 

 3. Dimson, Elroy, Paul Marsh, and Mike Staunton. 2014. Global Investment Returns 
Yearbook 2014. Zurich: Credit Suisse Research Institute. 

 4. Fratianni, Michele. 2006. «Government Debt, Reputation, and Creditors’ Protections: 
The Tale of San Giorgio». Review of Finance, vol. 10, no. 4: 487–506. 

 5. Frehen, Rik G. P., William N. Goetzmann, and K. Geert Rouwenhorst. 2013a. «Finance 
in the Great Mirror of Folly». In The Great Mirror of Folly: Finance, Culture, and 
the Crash of 1720. Edited by William N. Goetzmann, Catherine Labio, K. Geert 
Rouwenhorst, and Timothy G. Young. New Haven: Yale University Press: 63–88. 

 6. Frehen, Rik G. P., William N. Goetzmann, and K. Geert Rouwenhorst. 2013b. «New 
Evidence on the First Financial Bubble». Journal of Financial Economics, vol. 108, 
no. 3 (June): 585–607. 

 7. Garber, Peter M. 1990. «Famous First Bubbles». Journal of Economic Perspectives, 
vol. 4, no. 2 (Spring): 35–54. 

 8. Goetzmann, William N., and Roger G. Ibbotson. 2006. The Equity Risk Premium: 
Essays and Explorations. New York: Oxford University Press. 

 9. Goetzmann, William N., and Philippe Jorion. 1999. «Re-Emerging Markets». Journal 
of Financial and Quantitative Analysis, vol. 34, no. 1 (March): 1–32. 

10. Goetzmann, William N., Lingfeng Li, and K. Geert Rouwenhorst. 2005. «Long-Term 
Global Market Correlations». Journal of Business, vol. 78, no. 1 (January): 1–38. 

11. Harrisse, Henry. 1888. «Christopher Columbus and the Bank of Saint George (Ufficio 
di San Giorgio in Genoa): Two Letters Addressed to Samuel L.M. Barlow, Esquire». 
Private print. London: Chiswick Press, C. Wittingham and Company. 

12. Jenks, Stuart. 2010. «The First Bubble: Silver Mining in the Saxon Erzgebirge, 
c. 1470–1540» (http://marienbergminerals.com/wp-content/ uploads/2015/10/The_
first_bubble.pdf). 

13. Jorion, Philippe, and William N. Goetzmann. 1999. «Global Stock Markets in the 
Twentieth Century». Journal of Finance, vol. 54, no. 3 (June): 953–980. 

14. Laube, Adolf. 1974. «Studien über den erzgebirgischen Silberbergbau von 1470 
bis 1546. Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte, vol. 22, Berlin (Ost): 
Akademie-Verlag. 



Бульбашки та кризи

184  

15. Le Bris, D. L., William N. Goetzmann, and S. Pouget. 2014. «Testing Asset Pricing 
Theory on Six Hundred Years of Stock Returns: Prices and Dividends for the Bazacle 
Company from 1372 to 1946» (No. w20199). National Bureau of Economic Research. 

16. Macleod, Christine. 1986. «The 1690s Patents Boom: Invention or Stock‐ Jobbing?» 
Economic History Review, vol. 39, no. 4 (November): 549–571. 

17. Murphy, Antoin E. 1997. John Law: Economic Theorist and Policy-Maker. New York: 
Oxford University Press. 

18. Nicholas, Tom. 2008. «Does Innovation Cause Stock Market Runups? Evidence from 
the Great Crash». American Economic Review, vol. 98, no. 4 (September): 1370–1396. 

19. Pástor, Ľuboš, and Pietro Veronesi. 2009. «Technological Revolutions and Stock 
Prices». American Economic Review, vol. 99, no. 4 (September): 1451–1483. 

20. Perez, Carlota. 2009. «The Double Bubble at the Turn of the Century: Technological 
Roots and Structural Implications». Cambridge Journal of Economics, vol. 33, no. 4: 
779–805. 

21. Velde, François R. 2009. «Was John Law’s System a Bubble? The Mississippi Bubble 
Revisited». In The Origins and Development of Financial Markets and Institutions 
from the Seventeenth Century to the Present. Edited by Jeremy Atack and Larry Neal. 
New York: Cambridge University Press: 99. 

22. Werner, Theodor Gustav. 1936. «Das fremde Kapital im Annaberger Bergbau und 
Metallhandel des 16. Jahrhunderts mit Berücksichtigung der Kuxspekulation und der 
Verhältnisse in anderen erzgebirgischen Bergstädter». Neues Archiv für Sächsische 
Geschichte, vol. 57, no. 2: 113–179.



 185

10.	 «Канони	галузі»:	як	управляти	«мильними	
бульбашками»	на	ринках	капіталу

Юджин Н. Вайт
професор економіки, науковий співробітник Рутґерського університету, науковий 
співробітник Національного бюро економічних досліджень

Через переконання, що окремі галузі чи навіть уся економіка загалом 
на сьогодні увійшли у нову «золоту добу», «мильні бульбашки» на ринку 
капіталів якщо і повторюються, то не дуже часто. Попри складність 
вимірювання, базові принципи запускають «мильні бульбашки», які по-
тім роздуваються на хвилі «ірраціонального необґрунтованого опти-
мізму». Інвестори можуть спробувати отримати зиск на зростанні 
«мильної бульбашки» або ж на її падінні, продаючи «в коротку», але 
центральні банки загалом мають залишатися сфокусованими на еко-
номіці в цілому.

Власне сьогодні доба, в яку ми живемо, 

надає нам спроможність зрозуміти

За нашої швидкості та при сучасних інноваціях

Такі речі, як четвертий вимір… 

Проте канони залишаються вічними 

Попри час.
Герман Гупфельд «Час плине» (1942)

«Мильні бульбашки» на ринках капіталу з’явилися завдяки переконанню інвес-
торів у тому, що деякі галузі економіки або економіка загалом увійшли в нову 
добу безпрецедентного розвитку, добу, коли канони галузі, які раніше диктува-
ли умови обмеженішого зростання, втратили свою актуальність. За своїм похо-
дженням, «мильні бульбашки» і були запущені запровадженням певної нової 
технології або підвищенням продуктивності, що призводить до зростання цін 
на активи. Проте раптовість та швидкість змін може викликати «хвилі опти-
мізму без причини» [Keynes J. M., 1936] або «ірраціональний необґрунтований 
оптимізму» [Greenspan A., 1996]. У цих випадках інвестори штовхають ціни 
понад рівнем, що постфактум виявляється базовою вартістю активів. Згортання 
«мильних бульбашок» вимагає болісного перерозподілу активів у портфелі та 
ресурсів, а це часто потребує урядових інтервенцій.

«Мильні бульбашки» за своєю суттю є і можливостями, і перепонами, 
а в цьому розділі представлені питання стосовно «мильних бульбашок», які 
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інвесторам рекомендовано проаналізувати. Загалом розглянуто чотири питан-
ня: 1) Чи існують «мильні бульбашки»? 2) Чи можна виміряти «мильні буль-
башки»?1 3) Чи варто ліквідовувати «мильні бульбашки»? 4) Чи може інвестор 
забезпечити собі захист? 

Відповіді на перші два питання пояснюють, наскільки буває важко відріз-
нити «мильну бульбашку» від об’єктивного буму цін на активи. У відповідь на 
третє запитання досвід доводить, що центральні банки не мають навіть нама-
гатися ліквідовувати «мильні бульбашки», оскільки, через потенційну супутню 
шкоду, пов’язану із відхиленням монетарної політики від цілей цінової стабіль-
ності та економічного зростання. Відповідь на четверте питання є складнішою. 
Деякі інвестори проявляють бажання залишатися у «мильній бульбашці» і за-
робляти, допоки вона росте, або ж спробувати заробити на її падінні шляхом 
продажу «в коротку», але їхній успіх завжди залежить від кращої спроможно-
сті оцінити фундаментальні показники, ніж у їхніх колег. «Мильні бульбашки» 
та можливості одержання прибутків від «мильних бульбашок» у найближчий 
час можуть бути обмежені новим регуляторним режимом фінансового тиску, 
що обмежує ризики.

Питання 1. Чи існують «мильні бульбашки»?
Може здатися дивним розпочинати із питання, чи існують «мильні буль-

башки», але при цьому відповідь суттєво залежить від низки чинників. Попри 
достатньо широкий консенсус щодо існування «мильних бульбашок» сьогодні, 
завжди функціонувала впливова група економістів, що не розділяла такого пе-
реконання [Williams J. B., 1938; Cochrane J. H., 2013]. Для таких економістів 
ринки є ефективним механізмом опрацювання інформації і не мають суттєвої 
інформаційної асиметрії між інвесторами, фінансовими інституціями та рин-
ками і індустрією. Для розуміння поточних проблем варто переглянути базові 
засади ціноутворення активів. Хоча розглянуто на прикладі акцій, але це може 
бути застосоване для всіх активів.

Згідно з базовими принципами фінансів, ціна на акцію в певний момент 
часу, Pt, дорівнює приведеній дисконтованій вартості всіх очікуваних дивіден-
дів, D(t+i):

  
(10.1)

дe «i»= 1, 2, 3, і так далі, а «r» є ставкою дисконтування, яку ринок вва-
жає прийнятною. Ставка дисконту складається із двох компонентів: безризи-
кова ставка (зазвичай сприймається як довгострокова дохідність державних 

1 В. Ґецманн [Goetzmann W. N., 2016] на основі вибірки даних засвідчує існування «мильних 
бульбашок» на 21-му фондовому ринку світу. 
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облігацій) та премія за ризик інвестування в акції. Очевидною проблемою для 
фундаментальних моделей оцінки вартості акцій є невизначеність майбутніх 
дивідендів; і найкраще, що може зробити ринок, — це використовувати всю 
доступну інформацію, щоб оцінити вартість акціонерного капіталу правильно. 
Якщо ринок успішно виконує це завдання, тоді ринок вважають ефективним, 
а ціни встановлюються відповідно до основних принципів згідно з канонами 
галузі2. 

Інколи, для спрощення (при приблизних розрахунках), аналітики вважають 
усі майбутні дивіденди рівними та обов’язковими, що дозволяє не ускладнюва-
ти рівняння (не використовувати нижню індексацію для кожного року окремо). 
У цьому випадку рівняння 10.1 буде таким:

 
(10.2)

«D/P» є дохідністю дивідендів. Якщо всі прибутки, «E», сплачувалися як 
дивіденди, тоді виходимо на коефіцієнт «ціна / прибуток»: P=E/r, абo P/E=1/r. 
Якщо прийнятною дохідністю акцій є показник 6 %, тоді співвідношення «P/E» 
дорівнює 16,73. Для більшої реалістичності, але і для збереження гнучкості мо-
делі, модель зростання Ґордона визначає зростання дивідендів за сталою став-
кою, «g», так, що рівняння 10.1 набуває такого вигляду:

 
(10.3)

Хоча й у спрощеній формі, коефіцієнт «ціна / дивіденд», коефіцієнт «ціна / 
прибуток» та модель зростання Ґордона формують первинні компоненти в май-
же всіх звичних розмовах про фундаментальні принципи ринків або «мильні 
бульбашки». Будь-які зміни в рівні дивідендів або ставці зростання дивіден-
дів, у коефіцієнтах дивідендних виплат або у преміях за ризики інвестування 
в акції спричиняють зміни у фундаментальних цінах на цінні папери. «Мильні 
бульбашки» з’являються тоді, коли ціни на акції більше не відповідають цим 
фундаментальним показникам. Типові «мильні бульбашки» зароджуються тоді, 
коли коефіцієнт «g», показник приросту в часі є завищеним, а ризики, що відо-
бражаються як коефіцієнт «r», вважаються такими, які зменшилися. Отримане 
мале значення різниці «r‒g» робить ціну вкрай чутливою до переоцінювання 
темпів росту або ризику, що підвищує волатильність.
2 Для короткого вступу пропонуємо ознайомитися із гіпотезою про ефективні ринки та 
«мильні бульбашки» в публікації А. Kaбiрi [Kabiri А., 2015, розд. 2].
3 У цьому аналізі проігноровано інфляцію або як альтернативу розглянуто реальну дохід-
ність (тобто за прийнятних ставках реальної дохідності, дохідність із поправкою на інфляцію 
становить 6 %, а показник «P/E» дорівнює 16,7).
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З огляду на сказане, постає питання: яке значення коефіцієнта «P/E» вва-
жати «нормальним», а яке може вказувати на «мильну бульбашку»? Значення 
коефіцієнта «P/E» на рівні 100 має дуже здивувати. Такий рівень коефіцієнта 
передбачає, що інвестори купують акцію за ціною, яка може бути компенсова-
на, лише якщо прибутки за майбутні періоди не зміняться та будуть повністю 
виплачуватися як дивіденди протягом наступних 100 років при дисконтуванні 
по ставці, рівній нулю або необхідній дохідності.

Може здаватися, що легко визначити такі «граничні» значення коефіці-
єнтів «P/E» або «P/D», перевищення яких засвідчує факт «мильної бульбаш-
ки», але будь-яка спроба це зробити буде супроводжуватися низкою проблем. 
Най очевидніше те, що кожного разу, коли йдеться про нову галузь, наприклад, 
сьогодні ми згадуємо про біотехнології або Інтернет, які характеризуються 
дуже високим зростанням, і при цьому реінвестують прибутки та не платять 
дивіденди в найближчому майбутньому. Навіть консервативний інвестор може 
виявитися спроможним витримувати такий рівень «P/E» для високотехнологіч-
них фірм, що не буде прийнятним для традиційних галузей4.

Визначення того, чи акції відхилилися від своєї фундаментальної варто-
сті, ускладнюється й надалі ще питанням щодо прийнятності розміру премії за 
ризик інвестування в акції. Безризикові ставки часто вважаються константами 
або близькими до константи, принаймні, у реальних ставках (при урахуванні 
інфляції), але премія за ризик інвестування в акції може коливатися, залежно 
від того, як інвестори сприймають ризиковість галузі або економіки загалом. 
Під час «мильних бульбашок» відбувається не лише перебільшення майбутніх 
прибутків і дивідендів, але і необґрунтовано-оптимістичні інвестори можуть 
вважати, що премії за ризик інвестування в акції зменшуються5. Враховуючи 
те, що акції є довгостроковими активами, незначні зміни в преміях за ризик 
інвестування в акції можуть спричинити суттєві зміни в цінах.

Традиційно складно пояснити, чому «мильні бульбашки» одні інвестори 
сприймають занадто оптимістично, а інші — занадто песимістично, проте визнан-
ня «безумства» натовпу є універсально зрозумілим. Одне з інтуїтивних пояснень 
необґрунтованого оптимізму зводиться до «теорії більшого дурня», коли інвестор 

4 Наприклад, пік коефіцієнта «P/E» 1929 року становив 165 пунктів для компанії «Колумбія 
Грамофон» (Columbia Gramophone), 120 пунктів для Національного міського банку (National 
City Bank) і 73 пункти для «Радіокорпорації Америки» (Radio Corporation of America), — усі 
високотехнологічні компанії, що продовжили процвітати. Проте коефіцієнт «P/E» дорівнював 
129-ти пунктам для «Ґолдман Сакс Трейдинг компані» (Goldman Sachs Trading Company) та 
153-ти пунктам для «Адамс Експрес компані» (Adams Express Company»), обидві з яких закін-
чилися колапсом. Див. публікацію [Wigmore B. A., 1985] щодо детального аналізу акціонерної 
«мильної бульбашки» у США 1929 року на основі великого масиву даних.
5 Один пам’ятний приклад щодо зникнення премії за ризик інвестування в акції можна знай-
ти в публікації Джеймса Ґлассмена та Кевіна Гассета [Glassman J. K., Hassett К. А., 1999], що 
заявили про себе під час «доткомівського» буму, спрогнозувавши зниження премії до 0,5 % та 
значення коефіцієнта індексу Доу-Джонса на рівні 36 000.
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купує актив, керуючись переконанням про те, що такий актив пізніше може бути 
проданий «більшому дурню» за вищу ціну. Труднощі виникали при спробі ство-
рення формальної моделі такої поведінки, яка може бути емпірично перевірена. 
А від початку 1990-х років галузь поведінкових фінансів [Shiller R., 2003; Sewell 
M., 2010] розширилася завдяки спробі пояснити, чому деякі інвестори можуть при-
пуститися системних помилок, які суперечать припущенням про раціональність. 
Така література фокусується на питаннях, чому учасники ринку тяжіють до над-
лишкового та недостатнього реагування на інформацію, що може спричинитися до 
стадної поведінки, торгівлі на шумі, «мильних бульбашок» та обвалів.

Вочевидь, не всі інвестори стають жертвами перебільшення очікувань прибут-
ковості та недооцінки премії за ризик інвестування в акції. Деякі учасники ринку 
часто визнають, що ціни відійшли від фундаментальної вартості, і вони можуть 
обмежити ірраціональність занадто оптимістичних інвесторів за рахунок продажу 
«коротких» позицій. При продажу «в коротку», антициклічні інвестори беруть ак-
ції в борг та продають їх за поточними ринковими цінами, які є роздутими в умовах 
«мильної бульбашки», очікуючи на падіння цін на ці акції та нарощення прибутку 
через викуп акцій за нижчою ціною.

Окрім того, що продаж «коротких» позицій часто обмежується державним 
регулюванням, учасникам фондових ринків, які грають на пониження, стає 
складно брати в борг на довгострокові терміни на стадії буму «мильних буль-
башок» та терпляче чекати на колапс. Чим довшим є бум активів, тим важче 
робити ставки на продажі «в коротку». Проблема при продажах «в коротку» є 
навіть глибшою на ринках нерухомості, оскільки стає загалом незрозуміло, як 
взяти будинок «в борг» з тим, щоб продати його, а потім взяти на себе зобов’я-
зання щодо викупу цього будинку щоб повернути борг [Glaeser E. L., 2013]. 
Проте під час буму 2000-х років антициклічні інвестори змогли продавати «в 
коротку» облігації, забезпечені нерухомістю, використовуючи кредитні свопи, 
одержати прибуток і в такий спосіб долучитися до ліквідації «мильної буль-
башки» [Lewis M., 2010]. Що в цьому і в попередніх епізодах вражає, то це те, 
що пильність до деталей (у цьому випадку до довгих та складних проспектів 
за облігаціями) можуть розкрити слабкість фундаментальних показників, які 
закладені в основі «мильних бульбашок». 

Загалом обмежена спроможність антициклічних інвесторів руйнувати не-
обґрунтований оптимізм інших інвесторів створює умови, які визначають за-
родження «мильних бульбашок», але точаться довготривалі суперечки щодо 
того, чи при цьому ціни можуть суттєво відхилятися від рівнів виправданих 
фундаментальними показниками. Сучасні докази існування «мильних бульба-
шок» вперше надав Роберт Дж. Шиллер [Shiller R., 1981], він побудував модель 
фундаментального аналізу ціни на акції на основі фактичних дивідендів за ак-
ціями США за майбутні періоди (1871‒1987). Він дійшов висновку про те, що 
ціни на акції варіюються набагато більше, ніж це можна було б обґрунтувати 
дивідендними виплатами. Його сміливе бачення викликало значний резонанс 
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у виданнях, а саме чи фундаментальні показники розроблені коректно та чи 
відхилення від фактичних цін є статистично значимими. Хоча таке протиріччя 
й може сприйматися як буря у склянці води, коли йдеться про характер науко-
вої полеміки, витрати через колапс «мильної бульбашки» (або, як дехто може 
посперечатися, «значні зміни в ринкових оцінках») можуть бути зависокими.

Питання 2. Чи можна виміряти «мильну бульбашку»?
Розбіжність думок серед економістів щодо наявності та масштабу «мильних 
бульбашок» вражає. На початку ХХ століття Джон Мейнард Кейнс [Keynes J. M., 
1936] припускав, що інвестори приділяють недостатньо уваги фундаменталь-
ним чинникам. Кейнс вважав ринкові ціни «проявом психологічних настроїв 
мас, представлених великою кількістю неосвічених особистостей, [які] різко 
змінюються через раптові зміни у призмах сприйняття». Із іншого боку Атлан-
тики, Джон Б. Вільямс із Гарварду [Williams J. B., 1938] розкритикував погля-
ди Джона М. Кейнса, який порівнював цей феномен «мильної бульбашки» із 
«привидом в будинку химер» та наполягав на тому, що ціна акцій відповідає 
чистій приведеній вартості майбутніх дивідендів». Незначні зміни у цій значній 
розбіжності поглядів відбулися напередодні розквіту «ринку биків (гравців на 
підвищення)» 90-х років. Тоді Роберт Шиллер [Shiller R., 1990] просуває думку, 
що «ціни суттєво змінюються внаслідок того, що інвестори масово та безпри-
чинно змінюють свої думки». Діаметрально протилежної позиції дотримувався 
Джон Кохрейн [Cochrane J. H., 1991], який майже не зважав на тих, хто бачив 
«мильні бульбашки» у всьому, зазначаючи: «Хіба ця варіативність реальних ін-
вестиційних можливостей не співвідноситься з поточними моделями дискон-
тування? Чи це такий “трендˮ? Я стверджую, що залишкові коливання ставок 
дисконтування є малими (у точному сенсі цього слова) та неодмінно наводять 
на думку про економічне підґрунтя. І на мою думку, ці залишкові коливання і 
називають модним терміном “трендˮ».

Хоча такі розбіжності в позиціях усе ще залишаються, «доткомівський бум 
та обвал і навіть ще більше, катастрофічна криза ринку субстандартної іпотеки 
переконали більшість економістів у тому, що «мильні бульбашки» існують. Про-
те далеко не всі економісти цим задоволені. Дж. Кохрейн [Cochrane J. H., 2013], 
із одного боку, звинувачує Р. Шиллера в тотальній відсутності хоч яких-небудь 
об’єктивних засобів визначення «мильних бульбашок» та виключно суб’єктив-
ному підході, що можна простими словами характеризувати так: «Я це зрозумію, 
коли я це побачу»6. Проте, за суб’єктивним підходом, вирізняються й спільні ха-
рактеристики «мильних бульбашок», які багато експертів вважають важливими.

6 Вислів «Я це зрозумію, коли я це побачу» став популярним завдяки Поттеру Стюарту у 
справі Якобелліса проти штату Огайо 1964 року, коли суддя відмовився пояснити, який фільм 
називають порнографічним. Він зазначав: «...Я це зрозумію, коли я це побачу, і цей фільм та-
ким не є».
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Було визначено сім спільних рис «мильних бульбашок»7. (1) «Мильні буль-
башки» передбачають швидку зміну фундаментальних показників, коли, зазви-
чай, запроваджуються нові технології, які можуть змінити перспективи про-
дуктивності та зростання, що, своєю чергою, можуть призвести до (2) довгих, 
кумульованих серій позитивної дохідності за активами. (3) Хоча на початковій 
фазі буму активів досвідчені та/або інсайдерські інвестори й домінують, піз ніше 
долучаються нові, недосвідчені та менш поінформовані інвестори, що могли б 
піти за «стадним» почуттям або взяти участь у «торгівлі на шумі», штовхаючи 
ціни вгору. З огляду на нові технології або зміни в фундаментальних показниках, 
відстежується більша асиметрія інформації між інсайдерами та аутсайдерами, 
що можуть підживити довірливість аутсайдерів. Отож «більші дурні» починають 
штовхати ціни вгору. (4) Дохідність ринку активів підживлює розвиток нових 
інвестиційних інструментів, що сприяють припливу коштів до ринку. (5) Частка 
кредитів при нарощенні інвестиційного портфеля зростає, хоча й триває поле-
міка щодо того, чим зумовлений потік кредитів — попитом чи пропозицією. (6) 
Внаслідок свого пожвавлення ринок генерує підвищення пропозиції активів, до 
яких існує інтерес. На ринках акції ринок переповнюється в результаті первин-
них публічних розміщень акцій. (7) «Мильні бульбашки» можуть з’являтися без 
інтервенцій уряду, але політика часто визначає зміни у фундаментальних показ-
никах, що мотивує нових інвесторів та поліпшує кредитні умови.

У табл.	 10.1 подано інформацію про деякі відомі «мильні бульбашки», 
якими були притаманні названі вище ознаки, із зазначенням дат та стимулів. У 
легенді до цієї таблиці зацікавлених читачів відсилають до глибинного вивчен-
ня кожного з епізодів. Рання історія «мильних бульбашок» запропонована в есе 
В. Ґецманна [Goetzmann W. N., 2016] у цій монографії.

Ідентифікація та вимірювання даних охоплюють довгострокові позитивні 
серії дохідності, за якими різко настають великі негативні результати, згідно з 
класичною моделлю «мильної бульбашки». Фредерік Мішкін і Юджин Вайт 
[Mishkin F. S., White Eugene N., 2003; White E. N., 2006] виокремили шість три-
валих бумів (три або більше років із дохідністю 10 %) та 15 інцидентів ко-
лапсів ринку капіталу у ХХ столітті. Проте такі два феномени збіглися лише у 
трьох періодах — 1928–1929, 1985–1987 та 1995–2000, — і їх можна вважати 
«мильними бульбашками» фондового ринку. У додатковому розділі цієї книги 
науковець В. Ґецманн [Goetzmann W. N., 2016] ділиться подібною метрикою 
визначення «мильних бульбашок» на основі даних за 21-м із найважливіших 
фондових ринків.

Застосовуючи статистичні техніки щодо виявлення найгостріших поворот-
них точок, Мішель Бордо та Джон Ландон-Лейн [Bordo M. D., Landon-Lane J., 
2013] вивчають досвід 18-ти країн ОЕСР за такими декількома критеріями, 
як буми акцій, буми нерухомості та товарні буми. Для США дослідження 

7 Цей перелік зі змінами частково запозичений в А. Kaбiрi [Kabiri А., 2015, с. 50].
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розкриває ситуацію за чотирма бумами нерухомості та сімома бумами фондо-
вого ринку, які при їхньому комбінуванні з даними про суттєвий колапс без 
шансу відновлення майже відповідають вибірці попередніх досліджень. Такий 
аналіз може допомогти виявити «мильні бульбашки», але наскільки зростан-
ня цін на активи можна пояснити фундаментальними чинниками, а наскільки, 
власне, «мильною бульбашкою», — невідомо. 

Визначити фундаментальні чинники впливу, що визначають швидке 
зростання ринку і потім спричиняють його колапс, виявилося складно. Основ-
ною проб лемою при цьому було вимірювання впливу нової технології та змін у 
вартості інших нематеріальних активів фірм, що спричиняють зростання цін на 
акції. Щодо «мильної бульбашки» 1920-х років Ірвінґ Фішер [Fisher I., 1930] на-
дає фактичні докази, а Еллен МакҐреттен та Едвард Прескотт [McGrattan, E. R., 
Prescott E. C., 2004] пропонують ознайомитися з непрямими методами вимі-
рювання цього чинника. Застосування інноваційного, прямого мірила, а саме 
впливу патентів на ціни на акції, Том Ніколас [Nicholas T., 2008] доводить, що 
цінні технологічні інновації суттєво впливають на скачок цін, проте не призво-
дять до колапсу.

Проблема побудови моделі, яка б розділяла фундаментальні та нефунда-
ментальні чинники, які впливають на ціни акцій, полягає в тому, що, коли рух 
цін на ці акції не вичерпується тільки фундаментальними чинниками, це ще 

Taблиця 10.1. Вибірка відомих «мильних бульбашок»

Мильна бульбашка Дати Стимул

Тюльпаноманія 1673 Культивування тюльпанів

«Бульбашка» Міссісіпі 1718–1720 Державне рефінансування

«Бульбашка» Південного моря 1720 Державне рефінансування

Британські залізні дороги 1840s Залізничні технології

Нерухомість США 1923–1926 Попит на проживання в 
післявоєнний період

Фондовий ринок США 1928–1929 Високотехнологічні інновації

Фондовий ринок США 1985–1987 Високотехнологічні інновації / 
дизінфляція

Нерухомість США 1984–1989 Макроекономічна стабілізація

Індекс Nikkei та фондовий ринок Японії 1986–1991 Ріст продуктивності

Iнтернет (дотком) 1998–2000 Високотехнологічні інновації

Ринок субстандартного іпотечного кредитування 2005–2008 Іпотечні фінансові інновації

Джерела. Щодо тюльпаноманії та «бульбашкових криз» Міссісіпі та Південного моря дивіться публікації 
[Neal L., 1990] та [Garber P. M., 2000]. Щодо британських залізниць див. [Campbell G., 2012]. Щодо япон-
ських фондових ринків див. [Stone D., Ziemba W. T., 1993]. Щодо фондового ринку США та «іпотечних 
бульбашкових криз» див. [Glaeser E. L., Gyourko J., Saiz A., 2008] і [White, E. N. (1990), (2006), (2014)].



 193

10.	«Канони	галузі»:	як	управляти	«мильними	бульбашками»	на	ринках	капіталу

не є ознакою «мильної бульбашки», адже це може означати, що обрана мо-
дель визначення цін є некоректною, або що певна змінна могла б бути вимі-
ряна некоректно, або й зовсім не врахована [Hamilton J. D., Whiteman Ch. H., 
1985; Flood R. P., Hodrick R. 1990]. Аналогічно моделі, які доводять відсутність 
«мильної бульбашки» (зазвичай, не зважають на факт «обвалу») і можуть ви-
явитися «підлаштованими» [Sirkin G., 1975; Donaldson R. G., Kamstra M., 1996; 
McGrattan E. R., Prescott E. C., 2004]. Щоб обійти цю проблему, ринкові анома-
лії, що виникають через відмінності у сприйнятті фундаментальних чинників 
різними групами, можуть стати щонайкращими засобами виявлення та визна-
чення розміру «мильної бульбашки».

Інститути спільного інвестування закритого типу пропонують унікаль-
ні засоби оцінювання масштабу «мильної бульбашки». В основі цих фондів 
лежать відомі і незмінні акції, а тому й розрахунок вартості чистих активів 
(NAVs) є дуже простим. У портфелі інститутів спільного інвестування закри-
того типу ціни на акції та вартість чистих активів не можуть суттєво різнитися, 
тому що портфель, аналогічний портфелю інститутів спільного інвестування, 
можна дуже легко відтворити. Проте Б. дe Лoнґ та А. Шляйфер [De Long J. B., 
Shleifer A., 1991] засвідчують, що протягом фондового буму у США наприкін-
ці 1920-х років ці інститути спільного інвестування торгувалися із суттєвою 
премією до вартості їхніх чистих активів, і ця премія сягала 30 % протягом 
1927–1929 років і після обвалу зникла. Докази доводять, що невеликі інвесто-
ри, хто не може собі дозволити реплікацію портфеля активів певних інститутів 
спільного інвестування, погоджувалися сплачувати досить високу премію.

Кредитори, що одержали акції як заставу під позики інвесторам, що торгу-
ють із певним борговим плечем, можуть не мати таке ж бачення ринку, як по-
зичальники. Такі експерти, як Пітер Раппопорт та Юджин Вайт [Rappoport P., 
White E. N. (1993), (1994)], визнали, що на ринку брокерських кредитів напри-
кінці 1920-х років, із підвищенням цін на акції, кредитори підвищили свої ви-
моги до маржі та премій за процентними доходами. Вимоги до маржі залиша-
лися тоді неврегульованими, а кредитори підвищили цю вимогу щодо маржі з 
25 % до 50 % протягом буму, що означало, що вони вірили у збільшення віро-
гідності великої корекції ринку, тобто власне в те, що «мильна бульбашка» лус-
не. Застосовуючи моделі оцінки опціонів до брокерських кредитів, П. Раппопор 
та Ю. Вайт [Rappoport P., White E. N. (1993), (1994)], доводять, що тоді відбувся 
скачок очікуваної волатильності, закладеної в оцінку, за акціями, що викорис-
товувалися як застава за кредитами. Надалі, користуючись даними за брокер-
ськими кредитами, надається оцінювання частки цінних акцій, що пояснюється 
«мильною бульбашкою», яка вперше з’явилася протягом четвертого кварталу 
1927 року за середніми показниками котирувань акцій індексу Доу-Джонса 
(Dow Jones Industrial Average), і сягнула 63 % поточної вартості акцій напередо-
дні кризи. Спостерігаючи за багатшими ринками опціонів наприкінці ХХ сто-
ліття, Девід Бейтс [Bates D. S., 1991] виявив, що для кризи 1987 року опціони 
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«пут», за якими не очікуються виплати при поточних цінах базового активу 
(out-of-the-money puts), безпрецедентно подорожчали за рік до кризи; а модель 
опціонів, враховуючи стрибки-дифузії, доводить, що криза була очікуваною.

Такі дослідження ринкових аномалій надають емпіричні докази щодо 
масштабу «мильних бульбашок». Проте точне оцінювання залишається при-
марним, коли належна метрика у формі «прямих» тестів відсутня, а кожна нова 
група аналітиків формує таке своє бачення щодо ризиків за «мильною буль-
башкою», яке відрізняється від інших. Крім того, навіть якщо й бум активів 
може привабити інвестора тим, що, мовляв, трапляться ще й «більші дурні за 
нас», які будуть готові купити активи за вищу ціну, проте не існує простого 
способу оцінити масштаб «мильної бульбашки» або можливості загалом визна-
чити, коли вона лусне, а всі, так би мовити, «дурні» розбіжаться.

Питання 3. Чи варто лопати «мильні бульбашки»?
Чи має уряд, і центральний банк зокрема, зробити спробу придушити або лік-
відувати «мильну бульбашку» за активами? На жаль, у дослідженнях економіс-
тів або полісімейкерів щодо цього питання також є мало згоди, де розбіжності 
часто відображають їхні погляди на саме існування «мильних бульбашок» та 
спроможність їх вимірювати точно. Природним початком обговорення при цьо-
му є бум фондового ринку США та його спад протягом 1928‒1929 років. 

Упродовж процвітаючих 1920-х років Федеральний резерв США фокусу-
вався на ціновій стабільності. Проте коли фондовий ринок почав швидко ро-
сти у 1928 році, Федеральна резервна система США (ФРС, US Federal Reserve) 
висловила своє занепокоєння щодо міграції виданих «продуктивних» кредитів 
до «непродуктивних» (наприклад, фондовий ринок). Спочатку офіційні особи 
центробанку США ФРС намагалися заспокоїти ринки вербально, відмовляючи 
банки від видачі кредитів під брокерську діяльність. Проте фондовий ринок 
виявив імунітет до цих «указівок» згори і продовжував зростати, що призвело 
до підвищення процентних ставок ФРС влітку 1929 року. На жаль, через те, що 
економіка саме наблизилася до рецесії, такий жорсткий підхід не лише призвів 
до колапсу «мильної бульбашки» в жовтні 1929 року, але й до стрімкої реце-
сії, яка була першою фазою Великої депресії. Ретроспективно «заднім числом» 
врешті-решт виник консенсус, що центробанк США ФРС припустився серйоз-
ної помилки, змістивши фокус із цінової стабільності та реальної економіки на 
ринки капіталів [Friedman M., Schwartz A., 1963; Bernanke B. S., 2013].

Щодо уроків про формування політик, пов’язаних із цією кризою, варто 
визнати, що центральному банку й не варто намагатися луснути «мильну буль-
башку», оскільки визначити час для інтервенції, як виявилося, досить непро-
сто. Крім того, будь-які інтервенції могли дещо знецінити статутні цілі банку 
(у США) щодо цінової стабільності та повної зайнятості. Очевидно, що в разі, 
якщо б «мильна бульбашка» луснула самовільно, центробанк мав бути готовий 
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до стримування більшої кризи. Таким було рішення, затверджене Федеральним 
резервним банком Нью-Йорку в жовтні 1929 року, за яким його класична роль 
зводилася до функції позичальника останньої інстанції, заповнивши ринок лік-
відністю, що запобігло поширенню кризи на банківський сектор. Шкода, що 
Правління центробанку США сприйняло таке рішення як зловмисне в допо-
могу спекулянтам та запровадило жорстку монетарну політику. Навіть коли 
економіка продовжила хитатися, Правління центробанку США продовжувало 
перейматися спекуляціями та інфляцією.

Неспроможність центробанку США діяти належно як кредитор останньої 
інстанції протягом чотирьох хвиль банківської паніки 1930‒1933 років спри-
чинило падіння економіки та цін на всі активи за низхідною спіраллю. Почи-
наючи від піку 1929 року до 1932 року, фондові індекси впали майже на 90 % 
[White E. N., 2006]. До цього моменту уряд із федерального на рівень штатів 
делегував регулювання цінними паперами. На початку 1933 року за «Новим 
курсом» на ринках було введено спеціальний режим, за яким вимагалося роз-
ширене розкриття інформації та визначалися правила торгівлі на біржах і було 
висунуто вимоги щодо високої маржі за маржинальними кредитами, брокер-
ськими кредитами та «короткими» позиціями. У цьому новому середовищі 
фондові ринки стали спокійними, а торгові обсяги скоротилися суттєво, пер-
винне публічне розміщення акцій зробило лише декілька компаній, а індекс 
Доу-Джонса повернувся до свого пікового значення 1929 року лише у 1954 році.

Відповідь США на кризу фондового ринку після 1929 року, що передбача-
ла жорсткіші вимоги до різних фінансових операцій та інституцій, є прикладом 
реагування на вибух «мильної бульбашки», коли криза пригніченого ринку ак-
тивів справила негативні наслідки на фінансовий сектор та економіку в ціло-
му. Хоча вони і покликані тримати необґрунтований оптимізм під контролем, 
такі регуляції (часто пролобійовані певними групами інтересів) є спільними 
для багатьох післякризових середовищ, що заважає фінансовому розвитку та 
економічному зростанню. Наприкінці ХVІІ століття, наприклад, як наслідок 
голландської тюльпаноманії, ринки ф’ючерсів було придушено з подачі заці-
кавлених груп інтересів, наляканих тим, що традиційні ринки були залише-
ні осторонь [Garber P., (1989), (1990)]. Аналогічно вельми збитковий колапс 
«мильної бульбашки» Південних морів призвів до запровадження у Великій 
Британії Закону про врегулювання «мильних бульбашок» 1720 року, чим було 
ініційовано обмеження зростання цін на акції, коли було визначено, що акціо-
нерні компанії можуть бути зареєстровані тільки з дозволу королівської коро-
ни або за погодженням Парламенту. У Франції фіаско Міссісіпської компанії 
Джона Ло заблокувало видачу ліцензій новим банкам упродовж ХVІІІ сторіч-
чя. Такі інтервенції часто ставили за мету запобігти появі будь-яких «мильних 
бульбашок» у майбутньому. Інтервенції могли стримати «мильні бульбашки», 
збільшивши витрати фінансового сектору, але еволюція інституцій та ринків 
дозволила «мильним бульбашкам» зароджуватися знову.
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Внаслідок запровадження «Нового курсу» очікувалося, що «мильні буль-
башки» вже ніколи знову не зможуть завдати нищівного удару фондовому рин-
ку США. Тому криза 1987 року справді сталася досить неочікувано. На щастя, 
тодішній керівник Федеральної резервної системи США Ален Ґрінспен виявив-
ся послідовником Мілтона Фрідмана і Анни Шварц [Friedman M., Schwartz A., 
1963] і застосував на практиці уроки 1929 року [White E. N., 2000]. Нічого не 
було зроблено, щоб стримати стрімке зростання фондового ринку, а централь-
ний банк почав діяти як кредитор останньої інстанції. Знову Федеральна ре-
зервна система США розповсюдила ліквідні активи, щоб попередити поширен-
ню шоку кризи на фінансові інституції. Попри те, що досить неочікувано події 
почали розвиватися негативно, рецесія не розпочалася, а економічне зростання 
відновилося. Ситуація на ринку покращилася, а до середини 1989 року ринок 
вже повернувся до передкризових результатів.

На відміну від катаклізмів 1929 року, у розпал колапсу 1987 року потре-
ба в нових регуляціях виявилася невисокою, а єдиним «запобіжним заходом» 
було введення правила призупинення трейдингу при «надто різкому» падін-
ні цін. Після поступового дерегулювання фінансових ринків та інституцій в 
1980-х роках очевидну здатність центробанку США приборкати потрясіння 
кризи 1987 року економісти і політики сприйняли як доказ того, що дерегулю-
вання може швидко продовжуватися. Навіть «доткомівська» криза 2000 року 
радикально не змінила нового консенсусу, хоча ринок не відновився настільки 
швидко, наскільки це сталося після кризи 1987 року. 2000 року масштаб па-
діння індексів Доу-Джонса та S&P 500 зі свого піку до мінімуму був більшим 
(наприклад, 49 % за індексом S&P 500 у 2000 році проти 34 % 1987 року), а 
на відновлення ринку пішло ще більше часу. Індекс NASDAQ впав майже на 
стільки, як і індекси під час Великої депресії. 2001 року відбулася посткризова 
рецесія, але вона була відносно незначною [White E. N., 2006].

На початку ХХІ століття декілька вчених — Стефен Чекетті, Ганс Ґен-
берг, Джон Ліпський та Сушил Вадхвані [Cecchetti S., Genberg H., Lipsky J., 
Wadhwani S., 2000] запропонували ввести правила Тейлора щодо запроваджен-
ня монетарної політики центробанку, що включили не лише стандартні цільові 
показники розривів по інфляції та виробництву, але й цільові показники щодо 
«мильних бульбашок» за активами8. Проте представники центробанків, як — 
Бен Бернанке [Bernanke B. S., 2002] вважали, що труднощі з визначенням та 
вимірюванням «мильних бульбашок» були настільки глибокими, що не можна 
було на цих вимірюваннях базувати належно сформульовані вимоги регуля-
торної політики, які б, можливо, і могли допомогти уникнути помилок 1930-х 
років. Після кризи 2008 року Б. Бернанке [Bernanke B. S., 2013] підтвердив, 
що монетарну політику не можна використовувати для управління «мильними 

8 Правила Тейлора визначають цільові процентні ставки центробанку залежно від того, на-
скільки сильно ставки інфляції та результати за виробництвом відхиляються від своїх цілей.
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бульбашками», які тільки зароджуються. Такий підхід був занадто недалеко-
глядним, а обсяги спаду, необхідні для управління «мильними бульбашками», 
мали б резонансний та небажаний вплив на економіку в цілому. На його думку, 
монетарна політика мала сфокусуватися на макроекономічній стабільності, а 
державне регулювання та ринковий нагляд мають застосовуватися для врегу-
лювання будь-якої фінансової нестабільності.

Позиція Бена Бернанке визначила відповідь на шкоду, нанесену кризою 
ринку нерухомості 2008 року, національній економіці та призвела до інтен-
сифікації державного регулювання та ринкового нагляду під парасолькою 
макропруденційної політики. Новий режим США, запроваджений Законом 
Додда-Френка 2010 року, визначає відповідь на інші руйнівні катаклізми: за-
провадження низки нових положень, націлених на обмеження спроможності 
інституцій брати на себе ризики посилені кредитним плечем. Аналогічно до 
політики «Нового курсу» Рузвельта Закон «Додда-Френка» мало переймається 
його вартістю для фінансування та росту. За тією ж моделлю у Великій Брита-
нії, Банку Англії 2015 року було надано право на власний розсуд обмежувати 
кредити на житло, через визначення нормативних коефіцієнтів співвідношення 
обсягу кредиту до вартості заставного майна (loan-to-value) та боргового наван-
таження (обсяг боргу до доходів або debt-to-income) [Bank of England, 2015]. 
Банк Англії та уряд фокусувалися на забезпеченні фінансової стабільності з 
меншим акцентом на зростанні. У ЄС відповідальність за такі правила несуть 
національні регулятори, хоча Європейська рада з системних ризиків може й 
надавати рекомендації [Grauwe P. de, 2012]. Якщо досвід останніх століть вва-
жати безпосереднім дороговказом, то ці повноваження можуть обмежити спро-
можність сучасних фінансових інституцій та ринків розмухувати такі «мильні 
бульбашки», проте не зможуть попередити їх зародження.

Питання 4. Як може інвестор захистити себе?
«Мильні бульбашки» є водночас і небезпекою, і можливістю для інвесторів. 
Небезпека виникає тоді, коли хтось може легко бути знесений натовпом. Чим 
менше знають про базові характеристики активу, особливо про довготривалу 
еластичність пропозиції, тим небезпечнішим стає слідувати за натовпом в очі-
куванні, що прийде ще «більший дурень», щоб придбати актив. Проте можли-
вість заробити виникає, якщо інвестор має кращу інформацію про компанію, 
що дозволяє їй або йому наче «осідлати» на «мильну бульбашку» та вийти з ак-
тиву вчасно до її вибуху, хоча ризик запізнитися із «виходом» з такої «мильної 
бульбашки» існує завжди. 

«Мильні бульбашки» є небезпечними для звичайних людей та економіки в 
цілому, оскільки ринкові ціни на активи не відображають їхньої фундаменталь-
ної вартості та справляють негативний вплив на рішення домогосподарств, біз-
несів та урядового сектора. Домогосподарства споживають більше та беруть на 
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себе вищі кредитні зобов’язання, керуючись ілюзією «мильної бульбашки» про 
те, що вони є начебто заможнішими. Аналогічно фірми, де ринкова вартість 
акцій роздута через «мильну бульбашку» і перевищує поточну вартість активів 
фірми (коефіцієнт Toбiна), розширятимуться та нарощуватимуть інвестиції, що 
підвищить обсяг їхніх кредитів або призведе до більшої емісії акцій. Якщо бум 
активів підвищує вартість державних пенсійних фондів, уряди можуть розши-
рити виплати та стати учасниками «мильних бульбашок» з активами.

У разі вибуху «мильних бульбашок» уявне надлишкове багатство зникає. 
Виплати пенсійних фондів можуть бути скорочені, а податки й збори підви-
щені. Домогосподарства та фірми також скоротять споживання та інвестиції. 
К. Ромер [Romer Ch., 1990] документально фіксує цей ефект під час колапсу 
фондової «мильної бульбашки» 1929 року, коли відбулося суттєве зниження в 
придбанні споживчих товарів тривалого користування. Такий додатковий шок 
додає подальшого низхідного імпульсу руху економіки, яка вже перебуває в 
стані рецесії. Проблеми «мильної бульбашки», що вже на межі колапсу, зроста-
ють, якщо власники активів, у яких сформувалася «бульбашка», покладаються 
на великий обсяг кредитів. Значення цього чинника стає очевидним при еле-
ментарному зіставленні кризи «доткомівських» компаній 2000 року та обвалу 
субстандартних активів 2008 року. Початкові збитки були оцінені на одному 
рівні, але наслідки відрізнялися. У першому випадку на біржах спостерігався 
фондовий бум на акції, які утримувалися домогосподарствами та інвесторами 
із відносно низьким рівнем боргового плеча. Різке падіння акцій NASDAQ ви-
кликало резонансний шок, який проте спричинив скромну рецесію 2001 року. 
На противагу у 2007‒2009 роках багато субстандартних активів було викупле-
но фінансовими інституціями із значним борговим плечем, що поставило під 
загрозу платоспроможність цих фінансових інституцій та призвело до скоро-
чення кредитів, що підштовхнуло економіку США убік Великої рецесії.

Хоча може виникнути спокуса старанно обійти активи, ціни на які значно 
зростали, є ризик втратити можливості, що витікають із сильних фундамен-
тальних показників. Одним із ранніх прикладів успішного «осідлання миль-
ної бульбашки» є історія англійського приватного банку «К. Гоар енд Ко» 
(C. Hoare & Co), що припадає на час «мильної бульбашки» Південних морів 
[Temin P., Voth H.-J., 2004]. Цей англійський приватний банк, вочевидь, не во-
лодів ані інсайдерською інформацією про схеми Південних морів, ані даними 
про поведінку клієнтів. Проте склалося враження, що в англійському банку 
«К. Гоар енд Ко» наче завчасно знали про те, що акції будуть продаватися з 
величезною націнкою, а відтак підвищилася вартість кредитів для клієнтів, що 
підтримували спекулятивні угоди за стратегічними закупівлями та продажами 
активів через свої рахунки. Здатність осідлати висхідну «мильну бульбашку» 
залежить від стійкості попиту. А стійкість попиту, своєю чергою, залежить від 
того, чи натовп оптимістичних інвесторів, «більших дурнів», продовжує інвес-
тувати, попри ризик різких змін у ринкових сентиментах. 
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Економічна стійкість також суттєво залежить від пропозиції активів. Було 
помічено, що інвестори неспроможні коректно прогнозувати, як пропозиція 
активів відреагує на високі ціни на активи. Як і в разі інших «мильних буль-
башок», «мильна бульбашка» Південного моря викликала ажіотаж угод пер-
винних публічних розміщень акції до її зупинення введенням в дію Закону про 
врегулювання мильних бульбашок 1720 року. Виживання банку «Гоар» та його 
успіх під час «мильної бульбашки» Південного моря були обумовлені його 
спроможністю відмовитися від збільшення кредитного плеча у своїх інвестиці-
ях, контролюючи при цьому тих, хто, за великим рахунком, виявився «більшим 
дурнем» у британському суспільстві.

Майже через три століття під час «доткомівського» буму геджфонди, ана-
логічно до банку «Гоар», почали брати участь у «мильній бульбашці», чимало 
інвестуючи в акції технологічних компаній, коли ринок почав «розігріватися». 
Загалом, такі компанії проявили себе достатньо вправно при прогнозуванні пі-
ків цін на окремі акції та ефективно продали свої портфелі акцій. Проте така 
поінформованість про настрої інвесторів, що відображали «необґрунтований 
оптимізм», не призвела до нарощення «коротких» позицій для корекції цін на 
ринку. Ризики щодо участі в таких атаках утримали геджфонди від гри «в ко-
ротку», і це дозволило до подальшого некоректного ціноутворення та зростання 
«мильних бульбашок» [Brunnermeier M. K., Nagel S., 2004]. Засилля «доткомів-
ських» первинних публічних розміщень акцій навпаки могло стати тією силою, 
яка спричинила колапс, подібний до того, що стався після випусків нових акцій 
під час «мильних бульбашок» Південних морів.

Висновок
На сучасному етапі центральні банки не намагаються застосувати монетарну по-
літику для ліквідації «мильних бульбашок». Замість цього, нові глобальні най-
кращі практики інтенсивного регулювання, що нагадують політики 1930-х років, 
націлені на захист інвесторів, власників домогосподарств та фінансових інсти-
туцій від підвищення цін на акції та завищених ризиків. Проте історія засвідчує, 
що в довгостроковій перспективі «мильні бульбашки» виникатимуть знову й зно-
ву і цілком ймовірно, що подібні «мильні бульбашки» з’являться на тих ринках, 
про які регулятор сьогодні, насправді, й не здогадується. Загалом характеристики 
«мильної бульбашки», окреслені в цьому розділі, мають бути попереджувальни-
ми «маяками» для будь-якого зацікавленого інвестора, якщо ціни на акції підійма-
ються вище за фундаментальні показники. Хоча досвідчені інвестори й шукають 
найефективніші способи осідлати такі «мильні бульбашки», залишається важко 
визначити хоча б з певною точністю, наскільки ціни на активи можуть зрости 
або коли вони можуть стрімко впасти. Крім того, інвестування під час «мильних 
бульбашок» залежить від одержання звітів із аналітичними застереженнями для 
попередження ризику вдатися до «необґрунтованого оптимізму».
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Чарлз Ґудгарт,
почесний професор Лондонської школи економіки та політичних наук

Економічна історія останніх трьох століть багата на фінансові кри-
зи, більшість із яких є пов’язаними з банкрутствами банків1. Вплив цих 
криз на реальну економіку та на вартість активів загалом варіювався 
від вкрай серйозного до відносно тривіального. У багатьох випадках 
кризам частково або повністю вдалося запобігти завдяки вчасним та 
ефективним заходам банківського регулювання. Проте такі кризи ча-
сто оминають згадувати в численних переліках фінансових криз, які 
уклали економісти. Тому важливо вивчати не лише чинники, що спри-
чинилися до криз, але й чинники, які їм запобігли.

Факти
Можна однаково багато навчитися, досліджуючи, чому фінансові кризи трапи-
лися, і чому ні. Пригадуючи найрезонансніші серед криз останніх років, яких 
вдалося запобігти, пригадуються такі країни, як Мексика, Аргентина та Бра-
зилія, що стали потенційними жертвами дефолту протягом 1981‒1982 років. 
Якщо б ситуацію навколо цих криз послабити не вдалося, майже усі основні 
центробанки у США та деякі з них у Європі могли б стати банкрутами. У часи 
після Другої світової війни до глобальної фінансової кризи 2007–2009 років 
був час потенційно найгострішої фінансової кризи. Поки що майже завжди такі 
кризи виключають із переліків криз, що відбулися. Існувало багато й інших 
проявів рецесії. Існує ще багато прикладів, деякі з яких досі не розголошуються 
через конфіденційність, коли фінансовим кризам вдалося запобігти або пом’як-
шити їх за рахунок дій державних органів.

В інших випадках бездіяльність або некоректна поведінка органів влади 
призводила до криз, які ще більше загострювалися та затягувалися2. Супереч-
ки тривають щодо того, чи події у США 1929‒1933 років та Японії 1991‒1995 
років можна вважати саме такими. Отож масштаб фінансової кризи не має 

1 Для тих, хто хоче глибше досліджувати цю тему, радимо кілька додаткових книг для чи-
тання [Aliber Z., Kindleberger Ch. P., 2015; Calomiris Сh., Haber S, 2014; Grossman R., 2010; 
Turner J., 2014].  
2 Відсутність центрального банку, який би міг забезпечити вливання додаткового ліквідного 
капіталу тоді, коли фінансова система стає стресованою, стало головною причиною, чому для 
США ризик такої кризи був високим (тобто 1873, 1890, 1907) до заснування Федеральної ре-
зервної системи 1913 року.



Бульбашки та кризи

204  

однозначного пояснення, а радше залежить від взаємовпливів негативного 
шоку та дій влади щодо усунення шоку (або недостатніх дій органів влади).

Попри те, що класифікація фінансових криз не є простим завданням, іс-
нувало чимало спроб її здійснити. Для прикладу пропонуємо ознайомитися з 
нещодавніми працями [Danielsson J., Valenzuela M., Zer I., 2016]: 

«Цей документ є також складовою великої добірки емпіричного матеріалу, у якому 
надається огляд щодо детермінант кризи. Відомий приклад із ранньої історії криз 
стосується позицій Еслі Деміргюк-Кунт та Енріка Детраджіаче [Demirgüç-Kunt A., 
Detragiache Е., 1998], які враховують чинники, що справили негативний вплив на 
ймовірність банківських криз у 65-ти країнах протягом 1980‒1994 років. Будуючи 
базу даних про банківські та валютні кризи за 120 років, М. Бордо та інші [Bordo M., 
Eichengreen B., Klingebiel D., Martinez-Peria M. S., Rose A. K, 2001] визначають 
документально, що контроль за рухом капіталу має вплив на ймовірність кризи. 
Нещодавно деякі автори пригадували бази даних Кармен Райнгарт та Кенета Роґоффа 
[Reinhart C. M., Rogoff K. S, 2009], включаючи [Reinhart C. M., Rogoff K. S, 2011], 
які фокусуються на банківських кризах та відповідних змінних, що визначають 
схожість між ними. Серед новітніх праць на цю тему пригадуються аналогічні 
дослідження П’єра-Олів’є Ґурінчаса та Моріса Обстфельда [Gourinchas P.-O., 
Obstfeld M., 2012; Jordá O., Schularick M., Taylor A. M., 2010], Оскара Джорда, 
Моріца Щулярика та Алана Тейлора [Jordá O., Schularick M., Taylor A. M., 2010; 
Schularick M., Taylor A. M., 2012]»3.

Після визначення сукупності результатів, які визначаються як фінансова 
криза (тобто не набір шоків через нездатність їх оцінити), стає можливим пред-
ставлення дисперсії частот криз за часом їхнього виникнення. Рекомендуємо 
ознайомитися із класифікацією результатів, наданих у табл. 3.5 [Eichengreen B., 
Bordo M., 2003], що нижче відображаються в табл. 11.1. Також дивіться рис. 7 
щодо висновків Дж. Даніельсона та інших [Danielsson J., Valenzuela M., Zer I., 
2016].

Taблиця 11.1. Частотність криз

Роки Банківські кризи Валютні кризи Кризи-близнюки Усі кризи разом

1880–1913 2,30 1,23 1,38 4,90

1919–1939 4,84 4,30 4,03 13,17

1945–1971 0,00 6,85 0,19 7,04

1973–1997 (21 країна) 2,03 5,18 2,48 9,68

1973–1997 (56 країн) 2,29 7,48 2,38 12,15

Джерело: [Eichengreen B., Bordo M., 2003, табл. 3.5].

3 Оскар Джорда є співавтором цього дослідження від 2010 року з Моріцом Щуляриком та 
Аланом Тейлором. Також див. [Laeven L., Valencia F., 2008].
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Табл. 11.1 показує, що хоча було чимало інших криз, які ще тривають (тобто 
такі, що стосуються геополітичних подій або криз платіжного балансу), надзви-
чайно мало банківських та фінансових криз сталося між 1937 та 1973 роками.

Одним із основних аспектів будь-якого дослідження про фінансові кризи 
має бути питання, чому за цей період основних причин таких криз виокремле-
но так мало. Низка чинників сприяння:

1. Для банків було введено багато жорстких вимог, і вони були змушені 
кредитувати свої уряди, що було далеко неризикованим. Банки вийшли з Дру-
гої світової війни, маючи портфелі, до яких було включено чимало безпечних, 
короткострокових облігацій внутрішньої державної позики, які лише повільно 
втрачали свою ліквідність.

2. Конкуренція серед банків та між банками й іншими фінансовими по-
середниками свідомо обмежувалася. Регулятори заохочували банки та інших 
фінансових посередників до визначення картельної маржі / спредів, що, більш-
менш, могли б гарантувати задовільну та стабільну прибутковість.

3. Контроль за рухом капіталів залишається. А конкуренція ззовні від ін-
ших іноземних партнерів та з масштабними міжнародними рухами капіталу 
всередині країни багато в чому була обмеженою.

4. Пам’ять про Депресію та попередні банківські невдачі залишаються ак-
туальними, а банківські менеджери не насмілюються ризикувати.

5. Неочікувана післявоєнна інфляція спричинила зростання цін на неру-
хомість та підвищила вартість капіталу, що призвело до зростання рівня безпе-
ки для позичальників у приватному секторі.

Хоча й відсутність банківських криз вважали перевагою, банківський сек-
тор опинився у скруті і відбулася, так би мовити, масштабна хвиля їхньої «ква-
зінаціоналізації». Це означало, що державний регулятор обмежив надання бан-
ківських послуг клієнтам у приватному секторі, за винятком деяких великих 
привілейованих виробників та експортерів. 

Банки є ризикованими інституціями, а отже, схильні до дефолту у разі не-
виконання взятих на себе зобов’язань із двох причин. По-перше, їхні активи — 
вимоги до позичальників банку умови кредитної пропозиції (IOUs) є більш ри-
зикованими (у кожному індивідуальному випадку), на відміну від вимог IOUs, 
які вони пропонують вкладникам та мають зобов’язання повернути у повному 
обсязі, Банки намагаються геджувати такі кредитні та процентні ризики шля-
хом диверсифікації, ефективного моніторингу та формування резервів. По-дру-
ге, дюрація та термін погашення за такими активами зазвичай є набагато дов-
шими, ніж у випадку зобов’язань, коли виплати за депозитами здійснюються за 
вимогою (депозит за вимогою) або за короткостроковим повідомленням (тобто 
депозит на сім днів). Таким чином, банки застосовують різноманітні маневри 
для збалансування термінів погашення. Вони намагаються впоратися з нега-
тивними грошовими потоками через утримання резервів у готівкових коштах у 
центральному банку, а також завдяки утриманню на своїх балансах додаткових, 
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ліквідних активів, які легко продати, і шляхом відкриття кредитних ліній в ін-
ших банках, а також запроваджуючи обмеження загального розриву в датах 
погашення за активами.

Хоча й, за однією з класичних економічних моделей управління банка-
ми, визначено, що негативні грошові потоки зазвичай є випадковим явищем 
[див. Diamond D. W., Dybvig P. H., 1983], у реальному житті таке насправді 
майже ніколи не трапляється. Натомість через певні шоки вкладники та/або 
інші короткострокові кредитори — на ринках РЕПО та на міжбанку, відчува-
ють занепокоєння через падіння ринкової вартості банківських активів у їхніх 
портфелях, залежно від здатності акцій абсорбувати такі збитки. Зняття депо-
зитів та їхнє розміщення на рахунках іншої інституції є майже безкоштовним, 
а вкладники одержують виплати майже в повному обсязі частинами по мірі 
настання дат виплат. Відповідно, допоки банки змушені закриватися та ініці-
ювати справи про банкрутство, як тільки розпочинається масове відкликання 
банківських депозитів, доти доцільно долучитися до цього. Навіть незначне за-
непокоєння щодо неплатоспроможності банку може загострити та загострює 
проблеми з ліквідністю банку. Дуже рідко серйозні проблеми з банківською 
ліквідністю трапляються без того, щоб на горизонті не з’являлися проблеми із 
платоспроможністю.

Причини криз
Банківські крахи та дефолти трапляються при вичерпанні банківських резер-
вів, необхідних для покриття тривалих негативних грошових потоків (тобто за 
втрати ліквідності). Потрохи скорочується кількість випадків, коли банк зачи-
няє свої двері через те, що аудитори або команда менеджменту визнають дефі-
цит капіталу (згідно з регуляторними вимогами). За часів розгортання кризи 
потреба в капіталі першочергово пояснюється дефіцитом ліквідності. Це озна-
чає, що по мірі розгортання кризи, банки, які зазнали шкоди, будуть продавати 
що завгодно за зниженою вартістю (наприклад, терміновий продаж за зниже-
ними цінами).

Отже, неплатоспроможність одного банку може негативно позначитися на 
репутації асоційованих банків, що можуть зазнати збитків внаслідок поширен-
ня негативної інформації через велику кількість каналів комунікації. По-перше, 
найпростіше те, що банки-банкрути можуть бути боржниками інших банків, 
наприклад, на міжбанківському ринку, де, виплати не повертають у повному 
обсязі або не повертають вчасно. Така взаємодія була інтенсивно змодельо-
вана [див. Allen F., Gale D., 2004а; Allen F., Gale D., 2004б], проте емпіричні 
дослідження загалом підтверджують, що такі безпосередні взаємозв’язки ма-
ють другорядне значення [див. Upper Ch., Worms А., 2004; Upper Ch., 2006]. 
Враховуючи вищезгадане, основною причиною порятунку Національного 
банку «Контінентал Іллінойз» (Continental Illinois National Bank) та компанії 
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«Траст» (Trust Company) 1984 року було утримання достатньо великих обся-
гів міжбанківських депозитів від близько 40-ка національних середньозахідних 
банків-партнерів у США, чиє становище могло б стати ризиковим, якщо «Кон-
тінентал Іллінойз» закрився. Інтервенції Федеральної корпорації страхування 
вкладів відображали зростання занепокоєння, що деякі банки «занадто великі, 
щоб збанкрутувати». 

Друга причина, через яку банкрутство одного з банків може стати загро-
зою іншим банкам, полягає в тому, що розпродаж активів за зниженою ціною 
при банкрутстві першого банку до оголошення його банкрутства та подальший 
розпродаж банківських активів ліквідатором після банкрутства може знизити 
поточну ринкову вартість подібних активів на балансі інших банків. При пе-
реоцінці за справедливою вартістю таке зниження вартості активів зменшує 
розрахункову вартість і прибутків, і капіталу в інших банках, де утримуються 
подібні активи.

Третя причина, яка випливає з перших двох, полягає в тому, що банкрут-
ство банку X є надзвичайно поганим сигналом для кредиторів, які можуть 
вважати, виправдано чи ні, що банки W, Y та Z, мають подібну структуру 
активів (або заборговані кошти), до активів банку X. У більшості інших сек-
торів національної економіки банкрутство фірми B, загалом, матиме пози-
тивний вплив на подібні фірми A, C та D завдяки зниженню конкуренції для 
таких фірм та зменшенню надлишкового виробництва. Зворотне притаманне 
банківській сфері, коли, на противагу до конкуренції, банкрутство переважно 
поширюється внаслідок дії ефекту вірусного доміно, як у ланцюговій реакції, 
що має наскрізно руйнівну силу. Саме тому коли один банк банкрутує, постає 
питання: чи такий розвиток подій дозволяє миттєво визначити наступну жер-
тву в черзі банків-«мішеней» тиску. Якщо британський банк «Нозерн Рок» 
(«Northern Rock») банкрутує, то питання, чи збанкрутують також і такі бан-
ки, як, наприклад, «Бредфорд» («Bradford»), «Бінґлі» («Bingley»), «Альянс» 
(«Alliance») та «Ляйстер» (Leicester»)? Відповідь — «ні»: усі банки мають 
бути врятовані швидко. 

Зокрема, проблема з поточною пропозицією щодо докапіталізації банків 
(«bail-in»), коли кредитори банку змушені частково взяти на себе кредитний 
тягар шляхом списання частини їхнього боргу, що буде включати прискорений 
аудит масштабів збитків, які будуть понесені4. Через низку очевидних причин 
самозахисту задіяний аудитор намагатиметься дати консервативну оцінку (на-
приклад, занижену поточну вартість активів). Звичайно, аудит буде навіть наба-
гато важче провести в часи кризи, враховуючи всі ті проблеми, що виникають 
у зв’язку із потребою термінового оцінювання активів за поточною ринковою 

4 При реструктуризації боргу позичальники кредитів із фіксованими процентами мають за-
знати високих попередніх збитків, переструктуризувати необхідний резервний капітал, вра-
ховуючи чинник ризику та дисконт ринкової вартості активів та їхню конвертацію з активів з 
процентним доходом у цінні папери у строго зворотному порядку пріоритетності.
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вартістю. Наслідком є поганий сигнал для інших докапіталізованих банків, 
оскільки такі банки можуть опинитися в ситуації гіршій, ніж ті, яким була на-
дана державна фінансова підтримка («bail-out»). Отож підхід, яким передбаче-
но докапіталізацію банків, може спричинити загострення руйнівного «ефекту 
доміно» при банкрутствах банків.

Насправді, один із недоліків регуляторів полягає в тому, що вони радше 
лобіюють інтереси індивідуальних банків (мікропруденційний підхід), аніж 
захищають цілісну банківську (або фінансову) систему загалом (макропруден-
ційний підхід). Мікропруденційний підхід до банківського регулювання про-
понує банкам вигідні умови щодо утримання аналогічних портфелів, що за-
звичай утримують на балансі більшість банків-лідерів зі знаною доброчесною 
репутацією. Хоча й таким чином кожен банк одержує захист від ідіосинкратич-
них шоків, проте система разом може опинитися в групі ризику банкрутства 
та зазнати тотального колапсу від масштабного звичайного шоку. І останнє: 
деякі запропоновані структурні зміни, як-от банкрутство великих банків стане 
надзвичайно вагомою складовою величезного економічного шоку до моменту 
синхронного запровадження заходів щодо підвищення диверсифікації активів 
у портфелях та бізнес-моделях.

Такий аналіз дозволяє нам оцінити, за яких обставин фінансові (банків-
ські) кризи загострюються або навпаки спадають. Коли втрата вартості об-
межується виключно одним банком, що визнається загалом як виняток, тоді 
розвиток подій за сценарієм банкрутств, відповідно до ланцюгової реакції на 
кшталт «ефекту доміно», є найменш імовірним. Таким чином, шахрайства, що 
потопили такий банк, як «Барінґс» («Barings») (через афери Ніколаса Лісна), 
або нанесли шкоду банку «Сосьєте женераль» («Société Générale») (у зв’язку із 
махінаціями Джеромі Керв’єля), — ніколи системними і не стануть. Операцій-
ні ризики будуть системними тільки, якщо чинники банкрутства, виявлені як 
характерні для одного з банків, вважатимуться популярними та характерними 
й для інших банківських установ. Якщо банк запровадив індивідуальну біз-
нес-стратегію, що фокусується на незвичних інвестиціях та/або клієнтах (на-
приклад, BCCI та Джoнсон Mетью), це не викличе банкрутства інших банків; і 
вважатиметься рідкісним.

І, навпаки, кризи можуть бути навіть жорсткішими та закінчитися тоталь-
ним колапсом, що призведе до масштабного шоку для класу активів, якими за-
звичай володіють банки. Такі шоки можуть бути навіть жорсткішими, якщо їм 
передував бум зростання вартості таких активів та якщо банки були значно за-
лучені до кредитування за активами такого класу або на таких умовах застави, 
що призведе до масштабного переоцінювання активів. Шок може бути навіть 
більш резонансним, якщо разом масовий оптимізм, конкуренція та нерівність у 
боротьбі за частку ринку змусили банки підвищити ризики за рахунок нарощен-
ня обсягів залучених коштів та заощадити на утриманні ліквідних активів. Така 
поведінка є найімовірнішою, коли економічні умови є найсприятливішими. За 
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висновком Гаймана Філіпа Мінські [Minsky H. P. (1982), (1986)], макроеконо-
мічна стабільність загрожує фінансовій нестабільності (див. також [Wray L. R., 
2016]. Три найжорсткіші кризи останнього сторіччя, тобто США 1929‒1933 ро-
ків, Японія 1991‒1999 років та глобальна фінансова криза 2007–2009 років, — 
усі сталися після достатньо успішного десятиліття, для якого були характерні 
сильне зростання та стабільні ціни. А довгострокові перспективи здавалися все 
більше в рожевих відтінках.

До Другої світової війни банки інвестували до житлової іпотеки у незначних 
обсягах (за винятком декількох випадків, наприклад, у Флориді в 1920-х роках). 
Натомість вони фінансували бізнеси та були суттєво залучені до кредитування 
залізниць та купівлі облігацій, зокрема у США долучалися до видачі онкольних 
кредитів на ринку капіталу. Чимало капіталу було згенеровано в агросекторі, а 
банки видавали прямі кредити фермерам під заставу земельних ділянок. Отож 
циклічні низхідні зміни при оцінюванні товарів споживання та капіталу (особ-
ливо залізниці) могли послабитися, спричиняючи спільний шок банкам. Така 
ситуація була особливо характерною для тих випадків, коли банківські послуги 
надавалися здебільшого невеликими банківськими установами, як наприклад, 
у США, що були менш диверсифікованими та мали концентрованіші портфелі 
активів.

У 1970-х та 1980-х роках бізнес-модель банків змінилася та стала ризи-
кованішою. Великі корпорації почали ширше самофінансування через рин-
ки капіталу та менше через банки. Натомість банки нарощували портфелі за 
рахунок міської іпотеки, і в сегменті комерційної нерухомості, і за рахунок 
житлової. Така тенденція фінансування популяризувалася настільки динаміч-
но, що перевищило здатність банків до фінансування за рахунок збільшення 
обсягів депозитів [Schularick M., Taylor A. M., 2012], [Jordá O., Schularick M., 
Taylor A. M., 2014]. Банки фінансували таке перевищення за рахунок недепо-
зитних запозичень, які не були застраховані (наприклад, у «тіньових» банках), 
та через подальше утримання державного боргу. Протягом 1970–2005 років 
коефіцієнти державного боргу загалом знизилися, а велика частина такого 
боргу була абсорбована довгостроковими інституційними фондами, пенсій-
ними фондами та страховими компаніями за відносно низьких показників 
дохідності. 

За цей період зросла різниця у строках погашення, оскільки іпотеч-
не кредитування та фінансування нерухомості за строками погашення пе-
ревищують строки в кредитуванні бізнесу. Після 2000 року було зроблено 
спробу переуступити такі кредитні зобов’язання ефективнішим фінансовим 
посередникам шляхом сек’юритизації, але занадто часто кредити за такою 
сек’юритизованою іпотекою (іпотечні цінні папери, MBS) не видавали, за 
винятком банків, жодні інші фінансові інституції. Натомість сек’юритизо-
вана іпотека стала невідривною характеристикою банківського сектора (на-
приклад, «Леман бразерз» («Lehman Brothers»), «ЮБіЕс» (UBS)). Водночас 
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при погіршенні ситуації навколо строків виплат, ліквідність власних активів 
динамічно знижувалася. Державний борг скоротився, а вимоги до коефіці-
єнтів абсолютної ліквідності та інших коефіцієнтів ліквідності були різко 
знижені або лібералізовані. Популярним було хибне переконання про те, що 
фінансування ліквідності, тобто можливість залучати грошові кошти на фі-
нансових ресурсів, було достатнім та дешевшим джерелом ліквідності, аніж 
утримання ліквідних активів на балансі банку. Після того, як тотальний шок 
призвів до масового занепокоєння щодо оцінювання банківських активів та 
платоспроможності, такі ринки фінансових ресурсів вичерпали свій ресурс, 
а криза поширилася.

Глобальна фінансова криза (2007–2009) є масштабною кризою ліквідності 
та платоспроможності, що властиво для більшості фінансових криз. Насправді, 
ще точаться дискусії навколо причин криз: чи недостатня ліквідність страшні-
ша за недостатність банківського капіталу (хоча для банків ЄС часто характер-
не співвідношення запозичень та капіталу на рівні вище за 40, або навіть 50, 
до 1, про що говорити узагалі не варто). Міжнародний регуляторний комітет, 
Базельський комітет з питань банківського нагляду (BCBS), окреслив спільну 
позицію щодо вимог ліквідності до міжнародних банків [Goodhart Ch., 2011], 
але правління центрального банку було недостатньо підготовлено для просу-
вання цього підходу й надалі, виснаживши себе в боротьбі за коефіцієнт до-
статності капіталу (Базель I).

Після декількох найжорсткіших фінансових циклів усі зусилля були спря-
мовані на запобігання повторенню подібної шкоди; проте такі зусилля мо-
жуть подовжити фінансовий цикл. До речі, наслідком стали зміни в чинному 
законодавстві щодо накладення заборони про реєстрацію акціонерних компа-
ній після бульбашки Південного моря, Акту Ґласса-Стіґолла після 1929‒1933 
років, Закону Додда-Френка, як і Звіту Віккерза після 2007‒2009 років. Такі 
регламенти органів державної влади делібералізують діяльність фінансових 
посередників, коли їм доводиться відмовлятися від того, що на їхній розсуд 
є найефективнішим та найдієвішим. Зокрема, варто тільки пригадати вимогу 
щодо динамічного та термінового нарощення коефіцієнта власного капіталу, 
яка, до речі, у ЄС не була нав’язана, і частково саме завдяки такому підхо-
ду, від 2009 року зобов’язання за державним боргом були частково виконані 
успішно, а й банківське кредитування, й депозити зростали повільно. Крім 
цього, доцільно буде пригадати Марка Карні, Голову Правління Банку Англії, 
який переконливо рекомендує звернути увагу на можливості «чинника», що 
пояснює як високоризиковану політику рефінансування за підвищених про-
центних ставок, жорстке фіскальне регулювання та делібералізацію монетар-
ної політики. Можна лише припускати, що по мірі відновлення національних 
економік та повернення до нормальності, такі перешкоди банківському та фі-
нансовому посередництву будуть повільно, але впевнено і вчасно усунуті до 
наступної фінансової кризи.
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Мав місце досить поширений підхід, за яким зв’язки між інвестиційним 
та комерційним банкінгом вплинули на кризу 1929‒1933 років. Враховуючи 
вищезгадане, завдяки Акту Ґласса-Стіґолла (1933), за яким вимагалося їхнє 
розділення, систему укріпили, а ерозія капіталу та відкликання Акту в 1990-х 
роках стали передвісниками глобальної фінансової кризи. Проте майже немає 
доказів щодо дії жодного із цих чинників (див. Calomiris Ch. W., Haber S. H., 
2014, особливо, прим. 82, с. 191; Kroszner R. S., Rajan R., 1994; McDonald O., 
2015].

Макроекономічні наслідки криз
Фінансові кризи мають місце тоді, коли фінансовий посередник, зазвичай в 
особі банку, не виконує взяті на себе зобов’язання і це призводить до боротьби 
за ліквідність. Таке трапилося у випадку Джона Ло та «Міссісіпської компанії» 
(John Law’s Mississippi Company), «Компанії Південних морів» (The South Sea 
Company), «Оверенд Ґурні» («Overend Gurney»), «Нікербокера траст компані» 
(«Knickerbocker Trust Company»), банків «Кредитанштальт» («Creditanstalt») та 
«Леман бразерз» («Lehman Brothers»). Перелік можна розширити і для інших 
банків та інших країн. Не існує еквівалентного переліку банкрутств нефінан-
сових компаній, що могли б спричинити паніку, кризи та загалом наскрізну 
рецесію.

Циклічна рецесія, що є пов’язаною та укріплюється завдяки фінансовій 
кризі, має бути жорсткішою та тривати набагато довше за нормальну рецесію 
[Jordá O., Schularick M., Taylor A. M., 2014; Reinhart C. M., Rogoff, 2009]. Чому 
трапляється саме так? Ми всі маємо сплатити витрати для отримання ресурсів 
для споживання та/або виробництва. Наші власні зобов’язання (IOUs) зазвичай 
не є прийнятними, оскільки звичайний боржник може збанкрутувати страте-
гічно, або за форс-мажорних обставин. Таким чином, ми маємо забезпечити 
доступ до найприйнятніших форм зобов’язань — у більшості випадків банків, 
але і звичайно зобов’язань уряду та центральних банків. 

Якщо наш доступ до зобов’язань, а також наша платоспроможність раптом 
ставиться під сумнів, тоді під сумнів ставляться й наші засоби до існування та-
кож. Внаслідок цього ми припиняємо виплати за відтермінованими платежами, 
нарощуємо такі зобов’язання в максимально допустимому обсязі та продаємо 
менш ліквідні активи для одержання доступу до ліквідніших активів. Фінан-
сова паніка трансформується в економічний колапс. Протягом двох кварталів 
після банкрутства «Леман бразерз» (Lehman Brothers) у вересні 2008 року (4-й 
квартал, 2008, та 1-й квартал, 2009), внаслідок загострення економічної кризи 
збитки зросли суттєвіше, ніж за 6-тимісячний період 1929‒1933 років.

Найбільшою помилкою припущень макроекономіки 2007 року, ста-
ло припущення, що фінансові посередники не матимуть дефолтів, не ка-
жучи вже про банки. Без такої ймовірності — насправді, певної позитивної 
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ймовірності — дефолту, можна залишитися зовсім без грошей. І з такої пер-
спективи будь-які зобов’язання є абсолютно прийнятними («гроші» у фор-
мі зобов’язань (IOU), що вважаються найкращим інструментом). Концепції 
ліквідності не існує, оскільки немає в тому потреби, і немає, до речі, бан-
ків. Таке моделювання доводить, що фінансова криза за таких умов є просто 
неможливою. 

Власне, за своїм визначенням, фінансова криза є непрогнозованою. Якщо 
б фінансова криза була прогнозованою, фінансові посередники вдалися б до 
запобіжних заходів (наприклад, до продажів ризикованих активів або утриман-
ня достатніх резервів за ними), що мали б знищити перші ознаки кризи до її 
повноцінного прояву. За висновками Авінаша Персуада [Persaud A. D., 2015], 
кризи трапляються не так часто в тих банках, де управління ризиками здійс-
нюється свідомо, порівняно до тих сценаріїв, за якими банки визнають деякі 
інвестиційні класи ризикованішими, ніж можна було б собі це тільки уявити 
або представити на розсуд регуляторних органів влади. Житлова іпотека та 
сек’юритизовані іпотечні цінні папери (MBS) упродовж 2007‒2009 років є най-
очевиднішими прикладами.

Кредитні рейтингові агентства зазвичай засуджують за занадто опти-
містичні прогнози за такими сек’юритизованими іпотечними цінними па-
перами. Проте на практиці декілька із перших траншів не було проведено; 
невиконання зобов’язань було цілком реальним. Натомість проблеми вини-
кли тоді, коли ринкові ціни впали критично у відповідь на продажі активів 
за зниженими цінами та паніку. Коли такі активи вносять на баланс банків, 
їх оцінюють за ринковою вартістю. У результаті поточна, занижена панікою 
вартість відобразилась у звіті про фінансові результати та при оцінюванні 
капіталу. Оцінювання активів за справедливою вартістю є за своєю суттю 
проциклічним, що призводить до завищених показників прибутковості та 
укріплення капіталу за сприятливих часів та наростання песимізму у складні 
часи. Принаймні на сьогодні регулятори можуть час від часу застосовувати 
стрес-тести при оцінюванні всіх активів за їхньою ймовірною вартістю під 
час кризи (тобто оцінювання активів із врахуванням впливу кризи). Тоді як 
терміни та тригери кризи є непередбачуваними, є певні попереджувальні сиг-
нали. Коли всі, можливо, особливо водії таксі вважають, що покупка активів 
X є «королівською стежкою» до багатства, за можливості, бажано б цей шлях 
скоротити. Якщо такі активи купують на підтримку до банківських кредитів, 
коли зростання та / або рівень банківських кредитів є зазвичай високими, то 
це є сигналом небезпеки майбутньої фінансової кризи. Коли макроекономіч-
ний стан є надзвичайно сильним та стабільним, і кожен (можливо, особливо 
політики, представники центральних банків та економісти) може засвідчити 
таку міць в невизначеному майбутньому, варто пам’ятати про «підводні ка-
мені» і що пастка чекає на тебе щохвилини. Отож паніка може статися, коли 
жадоба домінуватиме над страхом.
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З одного боку, важко бути успішним інвестором, який діє всупереч прави-
лам ринку. Такі інвестори зазвичай протистоять і умовам часу, і умовам ринків, 
частіше вони помиляються, ніж не помиляються.

А з іншого боку, інерційний трейдер, що стежить за кон’юнктурою ринку, 
або кері-трейдер, що націлений на ризиковані прибутки, націлений на одержан-
ня переважно позитивних результатів у вигляді невеликих прибутків, але він 
може радше зіштовхнутися із величезними збитками в разі кризи, як катання на 
лижах на незайманих лавинонебезпечних схилах. Проте часом люди бувають 
занадто самовпевненими у своїй здатності відчитувати знаки та діяти безпечно.

Чи можлива панацея від кризи?
Більше	капіталу	та	ліквідності?	Фінансові кризи спричиняються недо-

статністю капіталу та його неспроможністю перекрити збитки, що спричиняє 
страх банкрутства. Коли, як наслідок, починають відкликати депозити один за 
одним, спостерігатиметься недостатність ліквідності, що спричинить справжні 
банкрутства, подібні до накликаної біди. Таким чином, якщо криза здається 
неминучою або такою, що триває, вочевидь, варто буде забезпечити більше ка-
піталовкладень та підвищити ліквідність фінансових посередників під тиском.

З цим підходом є дві проблеми. По-перше, приватний сектор не захоче ри-
зикувати своїми грошима за таких обставин так, що порятунок слід чекати від 
державного сектора (наприклад, зобов’язання платників податків). Хоча дуже ча-
сто вичерпати кошти платників податків є найбільш вірогідним, усе це починає 
скидатися на «пограбування» невинних, бідних платників податків, на користь 
багатих банкірів, що представляє собою політичну кризу для полісімейкерів.

По-друге, будь-яка форма страхування є спокусою для застрахованих взяти 
на себе більші ризики. (Страхування життя є можливим винятком). Якщо лік-
відні активи вичерпуються, як у випадку «Нозерн Рок» («Northern Rock»), цен-
тральні банки подібним банкам видають необхідні грошові кошти на спроще-
них умовах, що провокує питання: а чи не є такий крок засобом стимулювання 
інших до зниження сум самострахування шляхом утримання у своєму портфелі 
більшого обсягу ліквідних активів із низькою дохідністю, — іншими словами, 
чи відсутній ризик зловживань? Якщо б Дік Фульд, насправді, вважав, що вла-
да США дозволить банкрутство «Лемана» (Lehman), йому б довелося більше 
попрацювати над запобіганням банкрутству. Банкрутство «Лемана» було на-
стільки спустошливим, частково тому, що таке банкрутство було неочікуваним, 
особливо після попереднього порятунку «Бір Стернз» («Bear Stearns»).

Занепокоєння щодо ризику зловживань є реальними, проте відповідь влади 
на потенційну кризу є повільнішою та скупішою, ніж бажано (з огляду на мину-
ле). Якщо органами влади, які займаються монетарними питаннями, керують ті, 
хто боїться моральної шкоди більше (менше) за «вірус банкрутства», кризи тра-
пляються рідше (частіше), проте вони бувають більш (менш) суворішими.
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Якщо не можна покладатися на регуляторів щодо одержання докапіталі-
зації та ліквідності, коли існує загроза кризи через політичні занепокоєння / 
ризики зловживань, можливо знизилася б і частота, і суворість наскрізних криз, 
вимагаючи від банків утримувати на своїх балансах більше капіталу (та/або 
інші капітали на покриття збитків) та більше ліквідних активів. Саме такою і є 
концепція Базеля III.

Попри те, що банки, без сумніву, утримували на своїх балансах замало ка-
піталу та найменш ліквідні активи до 2007‒2008 років, перехід на капіталоєм-
нішу банківську систему відбувся проблематично, принаймні в Європі. Тепер 
завдяки докапіталізації, боржники банків широко почали одержувати надхо-
дження на свої поточні рахунки й на сьогодні почуваються безпечніше, тоді 
як попередні акціонери почали розмивання на дрібних. У відповідь на запит 
банкірів та їхніх акціонерів щодо врегулювання вимоги про підвищений коефі-
цієнт власного капіталу стала лібералізація умов кредитування та відмова ре-
гулятора від низки функцій (наприклад, формування ринку), що, особливо при 
лібералізації умов банківського кредитування, може сповільнити відновлення 
галузі. Крім того, хоча й нова система сек’юритизації кредитів шляхом наро-
щення резервів та підвищення сукупної спроможності абсорбції збитків має 
запрацювати досконало, ризик окремих банкрутств все ще залишається, проте і 
менш ймовірнішою буде спроможність нової системи подолати суворий спіль-
ний шок, що потенційно може набути великого розмаху у формі нових бан-
крутств та поширитися за ланцюговою «вірусною» реакцією ще потужніше, 
ніж у минулому [див. Avgouleas E., Goodhart Ch. (2011), (2015)]. 

І, нарешті, жорсткіший контроль за коефіцієнтами власного капіталу при-
зведе до зниження збитків у банківському секторі, хоча й капітал банку буде 
(або не буде), відтак, сприйматися безпечніше та викликатиме нижчі збитки. Це 
означає, що банки виступлять опоненти та вони намагатимуться «оптимізува-
ти» такі види контролю. У результаті фінансове посередництво мігруватиме до 
інших менш зарегульованих каналів (наприклад, до фінтех), а зростання бан-
ківського сектору, включаючи монетарне та кредитне розширення, стане обме-
женішими внаслідок лімітів на власний капітал5. 

Структурні	зміни?	Наші власні зобов’язання не приймаються до оплати, 
оскільки схильні до дефолту з різних причин. Відтак, ми почали використо-
вувати та приймати борги певних фінансових посередників (наприклад, бан-
ків). Проте банки можуть також становити й ризик. Інтегрування таких ризиків 
може породжувати паніку та кризу.

Чому не забезпечити безризиковість здійснення банківської діяльності, 
дозволяючи видачу грошових коштів тільки за абсолютно безпечними акти-
вами (наприклад, у разі надійних банків)? Пропозиція полягає в розділенні 

5 Важливо зазначити, що кількісне полегшення настільки підвищило коефіцієнт резервуван-
ня капіталу, що ліквідність не зможе підтвердити обмеження на прогнозоване майбутнє.
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генерування грошового потоку від формування (ризикованих) кредитів. Таким 
був принцип, за яким було розроблено пропозиції Рікардо, що призвели до ви-
дання Закону про банки 1844 року, Плану Чикаго 1933 року щодо банківської 
реформи та багато наступних подібних пропозицій [Lainà P., 2015].

Проблема полягає в тому, щоб ризиковим банкам, які видають кредити, 
не дозволяли видавати відносно короткострокові зобов’язання (боргові інстру-
менти). У разі видачі таких короткострокових зобов’язань, виникали б потужні 
проциклічні грошові потоки між «narrow banks» «банками із спеціалізацією на 
депозитних операціях» (безпечні (надійні)) та ризиковими (але більш прибут-
кові) банками [див. Goodhart Ch., 1995, розд. 2; Goodhart C., Jensen M., 2015]. 
Таким чином, ризиковим банкам можуть і дозволяти випуск лише довгостроко-
вих боргових розписок (скажімо, більше за три місяці) та цінних паперів. Проте 
для них такі операції будуть ризикованими при видачі короткострокових креди-
тів, оскільки потім виникне дисбаланс у датах погашення. Якщо банки видають 
довгострокові боргові інструменти, а процентні ставки за короткостроковими 
зобов’язаннями впали, можуть виникнути негативні грошові потоки. Прибут-
ковість ризикових банків, вочевидь, є максимальною (мінімальною), коли кри-
ва дохідності є низхідною (висхідною) у часи буму (рецесії). Щодо ризикових 
банків, які видають кредити за довгостроковими зобов’язаннями, ризиковими 
є овердрафти, невикористане карткове фінансування та короткострокове креди-
тування. Головним чином, нам хотілося б, щоб банки не лише обробляли наші 
платежі, але й також видавали нам і додаткові кошти для проведення необхід-
них платежів у часи, коли в банку кредитні кошти на балансі вже вичерпано. 
Остання функція залишається під питанням у системі «narrow banks» (тобто 
коло безпечних (надійних) банків).

Зауважте, що окреслена проблема породжена дисбалансом у датах по-
гашення, що характерне для ризикових банків, якщо за довгостроковими 
зобов’язаннями кредити видавали за умови частого рефінансування через 
короткострокові угоди. У ХІХ столітті первинний захист за ризиками в бан-
ківській системі було націлено на попередження дисбалансу в датах погашен-
ня6. Банкір, що виконує короткострокові зобов’язання, має їх збалансувати 

6 У квітні 1861 року у виданні «Економіст» вийшла друком стаття «Як читати банків-
ські рахунки акціонерних товариств» («How to Read Joint Stock Bank Accounts», Economist, 
06.04.1861, с. 366‒367), у якій Волтер Беджет застеріг від винесення судження про банк, перш 
за все, за адекватністю показників капіталу та резервів. Доцільніше було б «додати разом усі 
банківські зобов’язання — усі емісії в обігу, проєкт емісії та депозити — та уважно звести 
баланс; потім варто порівняти суму готівкових коштів, кредитів вексельним брокерам, дер-
жавні цінні папери та інші поточні матеріальні активи й конвертовані активи, якими володіє 
банк. Якщо грошові кошти в поточному обсязі видані пропорційно до можливих прав вимог, 
банк є надійним та безпечним». А на питання щодо «специфічного розподілу між резервами 
готівкових коштів та зобов’язаннями банку перед державою», пан В. Беджет відмовляється 
«викласти будь-які технічні або теоретичні вимоги щодо цього». Коефіцієнт ліквідності має 
коливатися «з певною амплітудою, з огляду на вид господарської діяльності».
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через утримання короткострокових активів (наприклад, векселів), а довго-
строкові активи мають бути профінансовані за допомогою довгострокових 
позицій (або, принаймні, у разі угод із твердими цінами та закріпленими про-
центними ставками). 

Це саме той канон, про який останніми роками стали потроху забувати 
[Goodhart, C., Perotti E., 2015]. Зокрема, банки почали все більше та активні-
ше долучатися до довгострокового іпотечного кредитування так, що довелося 
організовувати «оптове» фінансування, а не інертніше, замість використання 
депозитів для фінансування своїх активів [Jordá O., Schularick M., Taylor A. M., 
2014]; [Jordá O., Schularick M., Taylor A. M., 2012].

У Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії від по-
чатку Другої Світової війни відбулося три хвилі жорсткої фінансової кризи: 
1973–1975, 1991–1992 та 2007–2009. Кожного разу після таких криз наступав 
справжній бум, а потім — знову спад, що багато в чому, завдяки розширенню 
банківського кредитування, залежало від наявного фінансового ресурсу. У роз-
виненіших економіках такий сценарій застосовувався ширше [Schularick M., 
Taylor A. M., 2012]. 

Cек’юритизація іпотечного кредитування та перерозподіл за строками по-
гашення стали, можливо, частковим рішенням. Проте через низку вже окрес-
лених причин такі дії протягом 2007‒2009 років призвели до масштабних не-
гативних наслідків та були відкликані. Альтернативний підхід же передбачав, 
безпосередньо, обмеження дисбалансу в датах погашення (наприклад, через 
певну версію коефіцієнта чистого стабільного фінансування). Серед усіх за-
пропонованих регуляторних реформ від часів глобальної фінансової кризи ця 
реформа виявилася максимально повільною у своїй еволюції. Насправді щодо 
підвищення крихкості нашої банківської системи стала помітною чітка нездат-
ність упізнавати головну роль короткострокових банківських угод при довго-
строковому фінансуванні інвестиційних проєктів із нерухомістю. 

Натомість, відстежувалася тенденція, за якою провину за таку крихкість 
вбачали в екзотичніших характеристиках інвестиційного банкінгу та нама-
ганні припинити або відділити такі види діяльності від більш традиційних 
форм роздрібного банкінгу. Прикладами того були «правило Волкера» для 
банків щодо торгівлі цінними паперами за власні кошти, захисні правила 
Віккерза для банків Англії щодо розділення роздрібного банкінгу від решти 
ризикованіших банківських трансакцій та звіт Голови центробанку Фінляндії 
Ерккі Лііканен у ЄС щодо розділення банків за різновидами діяльності на 
інвестиційні та роздрібні. Усі ці засоби породжені некоректною інтерпрета-
цією причин глобальних фінансових криз приносять мало добра. Проте вони 
можуть підвищити банківські витрати та знизити ефективність банківської 
системи.
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Зміни в корпоративному управлінні? 
Рішення приймають люди, а не абстрактні безособові інституції. Якщо вва-
жати, що і банкіри, і, можливо, фінансисти загалом, починають брати на себе 
більше ризиків, ніж це є соціально оптимальним, тоді нам треба переглянути 
структуру стимулів, що їх до цього мотивує.

Структура стимулів у сучасній корпорації, включаючи банківські, стала 
такою, що заохочує до ризиків та коротких строків [Kay J., 2009; Smithers A., 
2013]. Менеджмент є підзвітним акціонерам та часто представлений в особі 
власне великих акціонерів, що одержують виплати у вигляді бонусів у формі 
акцій для узгодження власних стимулів зі стимулами інших акціонерів. Акціо-
нери мають обмежені зобов’язання, тому можуть навіть утримувати кол-опціо-
ни (опціони на купівлю) акцій компаній. Особливо через те, що акціонери вмі-
ють диверсифікувати набагато краще за робітників або навіть постачальників, 
вони мають набагато більший апетит до ризиків (і в деяких випадках такий 
апетит є більшим за соціально прийнятний).

Також існує фіскальна вигода від фінансування за рахунок боргу, порів-
няно із власним капіталом і дестимулюючий чинник зменшення надмірного 
боргового навантаження, що називається «інерційним ефектом» [Admati A. R., 
DeMarzo P. M., Hellwig M. F., Pfleiderer Р., 2015]. Причиною є те, що вигоду від 
нових емісій набуваюсь кредитори із фіксованими виплатами, які на сьогодні є 
безпечнішими, тоді як структура акціонерів може розмиватись. Це дає найбіль-
ший поштовх до збільшення боргового навантаження.

Оскільки на практиці генеральні директори є відповідальними за компа-
нію відносно короткий термін, їхній стимул — збільшення можливостей забез-
печення короткострокової дохідності власного капіталу із мінімальним ризи-
ком. Пенсійні накопичення залишаються найбільш масовими і зафіксованими 
контрактами стимулом, навіть якщо банк збанкрутує. 

Якщо існує бажання контролювати банки та ширше — управляти ризика-
ми на фірмах, можливо й треба розпочинати глибше саме з цього. Проте апетит 
до того поки що скромний. Бажано зняти податкові пільги з боргу через забез-
печення податкових канікул для капіталу [Mirrlees J. et al. 2011]. Але це питання 
є складним та порушує суперечливі питання. 

Постає ще й додаткова дилема, чи достатнім є забезпечити всіх акціоне-
рів обмеженою відповідальністю. На початку ХІХ століття більшість банкірів 
мають обмежену відповідальність. Коли промисловість вимагала масштабного 
фінансування, банки мали порівняно укрупнитися. Таке зростання вимагає за-
лучення капіталу від аутсайдерів, згідно з вимогою, яка не відповідала необ-
меженій відповідальності. Проте багато років у США, акціонери банків мали 
додаткове умовне зобов’язання здійснити платіж, якій дорівнював номінальній 
вартості його частки [Bodenhorn H., 2015], і при цьому весь запас міцності при-
вів до збільшення важелю. 
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Можливо додаткові вимоги щодо капіталу для акціонерів на випадок 
кризи (як-от докапіталізація за рахунок внесків акціонерів) може бути збіль-
шеним відповідно до можливості акціонерів впливати на рішення банку. У 
цьому випадку, дрібні акціонери зберігали б умови обмеженої відповідаль-
ності, а великі акціонери мали б подвійну відповідальність, а контрольний 
акціонер — необмежену. Аналогічно члени Правління матимуть подвійну 
відповідальність, як і всі банківські співробітники, що заробляють більше 
1 мільйона фунтів стерлінгів на рік. Генеральні директори мали б необмеже-
ну відповідальність також. 

Як і очікувано щодо такого радикального підходу, поки що не виявлено 
ентузіазму у перегляді таких домовленостей стосовно корпоративного управ-
ління в банках. 

Висновки
Посередники регулярно не виконують свої зобов’язання за виплатами (борги). 
Відповідно наші власні зобов’язання не приймаються до оплати. Натомість ми 
перейшли на використання боргів надійніших інституцій: банків. Проте банки 
власне не є настільки безризиковими, оскільки їхні активи не є ризиковими. 
Банківські активи характеризуються диверсифікованими ризиками, пов’язани-
ми з дисбалансом у датах погашення та кредитним ризиком. Отже, дуже часто 
банки самі по собі не справляються, і такі банкрутства можуть надалі розмно-
жуватись, як «вірус». Коли так і буде, очікувана потреба в ліквідності значно 
зросте для всіх гравців приватного сектора, і у банківському, і не у банківсько-
му секторах. Така реакція може спричинити різке падіння в попиті. Такі фінан-
сові кризи траплялися раніше часто, але на наш економічний розвиток вони все 
ж мають свій вплив. Дивовижно, що джерелом більшості макроекономічних 
моделей є, головним чином, факти із життя.

Чи може хтось спрогнозувати, коли така криза може статися? Ні, але ми 
можемо розпізнати, коли вони є найімовірнішими, наприклад, коли масштаб-
но спостерігається бум на активи за рахунок розширення кредитного портфеля 
банків у контексті загального макроекономічного надлишкового оптимізму. Чи 
можемо ми замінити структуру банківської та фінансової системи для знижен-
ня частоти таких криз та рівня небезпеки? Можливо, у певному сенсі, проте 
за декілька останніх років спроби це зробити багато в чому привели нас у глу-
хий кут. По-перше, було недооцінено негативний перехідний вплив зростан-
ня затребуваного коефіцієнта капіталу на зниження частки кредитних коштів. 
По-друге, у глобальній фінансовій кризі, перш за все, звинувачують радше 
культуру та етику інвестиційного банкінгу, ніж розтягнуту пружину подій між 
циклами бумів та спадів цін на нерухомість та умови банківського кредитуван-
ня. Глибша та критичніша призма сприйняття житлового фінансування давно 
втратила свою актуальність. 
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Шлях до вільної економіки без фінансових криз є химерним. Рівень тиску 
на банківський сектор у період від 1930-х до 1960-х років, який стає вимо-
гою до успішного функціонування «вузького» сегменту банківської системи, 
як «банки з спеціалізацією на депозитних операціях» («narrow banks»), забло-
кують доступ до державних фінансових послуг, які вони цінують та доступ до 
яких міг би бути наданий будь-де за відсутності валютного контролю. Нато-
мість ми будемо намагатися розбудувати систему, яка зможе витримати та про-
тидіяти кризам, запобігши макроекономічним наслідкам, що стали відчутними 
в 1929‒1933 роках, а потім знову в 2008‒2009 роках.

Сумнів закрадається, чи можна обійтися без інтервенцій державного сек-
тора та знайти альтернативну підтримку в часи фінансової кризи. Проте під час 
глобальної фінансової кризи, державну підтримку банків за часів банкрутств і 
державний сектор, і преса, як виявляється, сприймають вкрай негативно. Та-
ким чином, вектор реформування передбачав перенесення відповідальності за 
фінансове банкрутство на плечі приватного сектора. Це може спрацювати, а 
може й ні. Час покаже.
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12.	 Структуроване	фінансування	та	походження	
інститутів	спільного	інвестування	 
в	Нідерландах	ХVІІІ	століття1

К. Ґерт Рувенгорст, 
професор корпоративних фінансів, імені Роберта Б. Гааса та Кандіс Дж. Гаас,  
заступник директора Міжнародного центру фінансів Єльської школи менеджменту

Фінансисти ХVІІІ століття в Нідерландах зробили низку дивовижних 
інновацій, які сьогодні покладено в основу ринків іпотечних цінних папе-
рів, пенсійних фондів, інститутів спільного інвестування та депозитар-
них розписок. Торгові банкіри створювали такі боргові та пайові цінні 
папери, в основі яких були вже наявні на ринку фінансові інструменти. 
Такі інновації були підґрунтям структурованого фінансування. При роз-
робці цих нових фінансових інструментів торгові банкіри вправно ко-
ристувалися багатьма концепціями, що використовуються в сучасних 
фінансах, включаючи поняття диверсифікації, вартісного інвестування, 
застави, преференцій інвесторів щодо позитивної асиметрії дохідно-
сті, а також агентські конфлікти щодо делегування повноважень при 
управлінні активами. І, як наслідок, саме цей епізод історії змушує за-
мислитися, чому універсальне запровадження цих фінансових інновацій 
було відносно повільним.

Вступ
За останні два десятиліття інститути спільного інвестування стали пріоритет-
ними інвестиціями для приватних інвесторів. На початку ХХІ століття кількість 
фондів спільного інвестування у США перевищила кількість цінних паперів, 
які допущені до торгів на фондовій біржі Нью-Йорку2. Порівняно з прямими 
інвестиціями в окремі акції та облігації, інститути спільного інвестування про-
понують свої конкурентні переваги з погляду ліквідності та диверсифікації та 
ще й за порівняно низьку ціну. Попри те, що інститути спільного інвестування 
стали відносно нещодавно популярними, вони існують ще від часів, коли орга-
нізована торгівля цінними паперами тільки-но починалася.

1 У цій частині отримано дозвіл на адаптацію та частковий передрук праці К. Ґерта Рувен-
горста [Rouwenhorst K. G., 2005]. Крім того, ця частина включає матеріал, представлений на 
семінарі щодо історії фінансових ринків у Кембриджі (Велика Британія, 23‒24 липня 2015 
року), який провів Ньютонський центр управління коштами ендаументу Кембриджської біз-
нес-школи Джаджа.
2 [Investment Company Institute, 2016], відповідно до «Довідника інвестиційних компа-
ній», включає понад 15 000 фондів спільного фінансування в США за 2015 рік, порівняно до 
2400 фірм, чиїми цінними паперами торгують на Нью-Йоркській фондовій біржі.
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Заснування 1868 року Іноземного та колоніального урядового трасту 
(Foreign and Colonial Government Trust) позначило початок функціонування 
фондів спільного інвестування в англосаксонських країнах. На той час інвес-
тиційні трасти існували в Голландії майже століття. 1774 року голландський 
купець та брокер Абрагам ван Кетвіч запросив до співпраці інвесторів з метою 
сформувати інвестиційний фонд закритого типу під назвою «Еендрагт Маакт 
Магт» («Eendragt Maakt Magt», перекладі «Єдність — це сила»), який є деві-
зом Голландської республіки. Траст було засновано після фінансової кризи 
1772–1773 років, а мета Вана Кетвіча полягала в наданні приватним інвесторам 
із незначними ресурсами можливості для диверсифікації. Відповідно розподі-
лення ризику було забезпечено завдяки інвестиціям в облігації Австрії, Данії, 
Німеччини, Іспанії, Швеції, Росії та великої кількості колоніальних плантацій у 
Центральній та Південній Америках. 

Перший інститут спільного інвестування виник в умовах функціонування 
ринку капіталів, що багато в чому був добре розвиненим та прозорим. Більше 
ста різних цінних паперів регулярно були в торгах на фондовій біржі Амстерда-
му, а ціни на найліквідніші цінні папери повідомляли загалу за допомогою бро-
керських листів, і, наприкінці сторіччя, за допомогою каталогу цін3. Торгівлю 
здійснювали переважно облігаціями голландського уряду та місцевих органів 
управління, а також іноземних урядів, які вийшли на голландський ринок. Уря-
ди Австрії, Франції, Англії, Росії, Швеції та Іспанії прагнули розміщувати свої 
боргові зобов’язання саме в Амстердамі завдяки відносно низьким процентним 
ставкам. Акції були рідкісним товаром серед цінних паперів, торгівлю якими 
здійснювали на фондовому майданчику, а найліквіднішими були акції Голланд-
ської Ост-Індійської компанії, Голландської Вест-Індійської компанії, Британ-
ської Ост-Індійської компанії, Банку Англії та Компанії Південних морів. Інша 
основна категорія цінних паперів включала в себе боргові плантаторські роз-
писки, або боргові розписки4, як їх прийнято було називати в Нідерландах. Такі 
облігації випускали торгові фінансисти плантаторам під заставу у вигляді зе-
мельної ділянки в голландських Вест-Індійських колоніях — Бербісі, Ессекібо 
та Суринамі. 

По мірі того, як торгівці і брокери розширювали спектр своїх інвестицій-
них можливостей для широкого загалу упродовж ХVІІІ сторіччя, поступово по-
чали виникати інститути спільного інвестування. Cек’юритизація та заміна ак-
цій стали основними інноваціями, створеними  за цей період. Cек’юритизація 

3 Каталог цін виходить друком кожні два тижні і містить ціни на акції, а також дані про 
операції з нерухомістю та оголошення про дивіденди та розміщення цінних паперів [див.: 
Neal L. D., 1990].
4 Джеймс Райлі [Riley J. 1980] зауважує, що термін «боргова розписка» не має аналога су-
часною англійською мовою. У ХVІІІ столітті в Голландії цей термін застосовувався стосовно 
будь-якого інвестиційного зобов’язання, права на яке набувають та яким керують фінансові 
посередники, що ведуть торгівлю акціями для широкого загалу.
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передбачає використання грошових потоків за неліквідними вимогами як за-
ставу за цінними паперами, що може продаватися на фінансових ринках. При 
заміні акцій відбуваються переформатування наявних цінних паперів або як 
частини інвестиційного портфелю, або зменшуючи деномінацію одиниці, або 
за нижчу ціну, ніж за поточними вимогами, з метою полегшення торгівлі. Часто 
такі інновації розробляли для подолання перешкод щодо інвестування закор-
дон, а саме виконання реєстраційних вимог та витрати на отримання процентів 
або дивідендів, що разом перешкоджало невеликим інвесторам брати участь у 
торгах. Таке розширення ринку капіталу Нідерландів врешті-решт підготувало 
ґрунт для появи сьогодні лідерів на сучасному ринку поточних закритих інвес-
тиційних фондів та депозитарних розписок.

Попередники інститутів спільного інвестування
До ХVІІІ століття з’явилася велика кількість інвестиційних інструментів, що 
сформували інтерес та можливість доступу до фінансових та нефінансових ак-
тивів. Хоча такі цінні папери не були ідентичними до паїв сучасних фондів 
спільного інвестування, вони мали притаманні їм деякі характеристики. Їхня 
еволюція, власне, є історією становлення перших інвестиційних трастів, які 
надали можливість торгівлі правами власності на портфелі фінансових цінних 
паперів. Перший основний тип угод був, за своєю суттю, контрактом на пожит-
тєву ренту. До цього типу відносять пожиттєвий ануїтет та тонтину. До другого 
типу належать плантаторські боргові розписки.

Контракт	на	пожиттєву	ренту.	За умовами тонтини, позичальник обіцяв 
виплатити групі фізичних осіб-кредиторів пожиттєву ануїтетну ренту, що, піс-
ля смерті членів такої групи, ділили серед тих кредиторів, що вижили. Додатко-
вою умовою при цьому була домовленість про те, що після смерті членів такої 
групи виплати тим, хто вижив, мали підвищуватися. На ранніх етапах тонтини 
передбачали виконання обов’язків перед урядом у вигляді податків. Більшість 
з перших тонтин випускав уряд, проте згадки про тонтини, де кредитором була 
приватна особа, можна зайти ще в ХVІІ столітті.

 На відміну від публічних тонтин, виплати за якими забезпечені податками, 
які збирає уряд, приватні тонтини вимагають наявність деяких форм застави, 
щоб гарантувати періодичні виплати учасникам. За «фінансовими тонтинами» 
первинні внески капіталу використовувалися для покупки фінансових цінних 
паперів. Якщо портфель активів складався з облігацій із фіксованою процент-
ною ставкою, тоді, виключаючи невиконання зобов’язань за такими цінними 
паперами, могла бути гарантована виплата щорічних платежів. Якщо інвес-
тиційний портфель приватної тонтини було сформовано з акцій компанії, фік-
совані платежі не були гарантовані, а учасники могли лише сподіватися, що 
компанія буде спроможна належно виконувати свою дивідендну політику. На 
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Архівна світлина 12.1.  Боргова тoнтина, 1687 рік

Примітка. На рис. 12.1 подано зображення приватної боргової тонтини вартістю 10 000 гульденів для 
20-ти осіб, Амстердам, 20 лютого 1687 року. Згідно з укладеним контрактом на пожиттєву ренту, передба-
чався поділ виплат за страховим полісом за 20-ма траншами людям, що народилися 1 липня 1657 року або 
раніше. Такі первинні внески учасники вкладали в облігації міста Амстердаму або державні облігації Гол-
ландії та зберігали в сейфі офісу громадського нотаріуса. Щорічні відсоткові виплати розподілялися серед 
учасників тонтини, які часто були членами однієї родини, до того моменту, допоки живими залишаться 
тільки дві людини. Тоді відповідний портфель облігацій мав бути поділений між двома бенефіціарами. 
Імена підписантів, імена та вік учасників друкували на зворотній стороні контракту.

противагу до більшості тонтин за участі уряду, за якими ануїтетні платежі спла-
чувалися без виплат за тілом кредиту, заставу фінансової тонтини у випадку 
смерті кількісно визначених кредиторів розподіляли серед тих кредиторів, що 
залишалися живими.

Приватні тонтини нагадували угоди інвестиційних трастів, що здійсню-
вали управління правами спільної власності на фінансові цінні папери. Від-
мінність між фондами спільного інвестування з часом ставала набагато ви-
разнішою, оскільки товариства приватних тонтин все ширше інвестували до 
диверсифікованих портфелів. Наприклад, приватна тонтина, укладена в Гаазі 
1770 року під назвою «Віт Воорцорґ» («Uit Voorzorg», в перекладі «З обереж-
ності»), передбачала інвестування своїх первинних внесків до портфеля цін-
них паперів, що багато в чому за характеристиками збігалися з інвестиціями 
фонду «Еендрагт Маакт Магт» та інших фондів спільного інвестування. Про-
те частки приватної тонтини було непросто відступати, оскільки вони були 
прив’язані безпосередньо до життя кожного з учасників. Крім того, метою 
тонтинів було вирівнювання надходжень, а не забезпечення диверсифікації 
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Архівна світлина 12.2. Плантаторська боргова розписка, 1769 рік

Примітка. Преамбула до плантаторської розписки 1769 року Деніела Чангуйона, як одного з інвести-
ційних інструментів: «Умови боргових розписок та інструментів спільного інвестування, виданих за уз-
годженням Деніеля Чангуйона, за щорічною процентною ставкою 6 % для продовження та покращення 
стану таких плантацій, які розташовані на території колоній Ріо Ессекібо та Ріо Демерарі».    
«Стаття 1. Плантатори у зазначених колоніях, які залучають кошти задля покращення та продовження 
роботи на плантаціях та були затверджені директором, зобов’язуються за свій кошт забезпечувати оці-
нювання своїх плантацій при залученні присяжних — оцінювачів майна, включаючи земельні ділянки, 
будинки, роботи, рабів чоловічої та жіночої статті, та інше, за винятком рухомого майна та майна, що не 
підлягає культивуванню».

активів або управління портфелем для учасників тонтини. За свідченнями 
директорів «Віт Воорцорґ» («Uit Voorzorg»), товариство ставило за мету ви-
користовувати доходи «для щорічних пенсійних виплат членам-учасникам 
товариства».

Плантаторські	 боргові	 розписки.	Другий тип цінних паперів, які від-
різняються певними характеристиками, властивими фондам спільного інвес-
тування, є плантаторські боргові розписки, за допомогою яких здійснюється 
сек’юритизація іпотеки для плантаторів у Вест-Індії. Започаткувала практику 
трансформації приватних кредитів у публічні цінні папери фірма «Дойц енд 
Ко» («Deutz & Co») від 1695 року. Йоганн Дойц був уповноваженим посеред-
ником (який здійснював операції факторингу) Австрійського імператора, який 
видаючи йому кредити вимагав у вигляді забезпечення право на отримання 
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доходів від ртутних родовищ. Своєю чергою, для фінансування таких кредитів, 
фірма розмістила на ринку капіталу Голландії облігації, за якими визначили 
ртутні доходи як заставу. 

1753 року компанія «Дойц енд Ко» почала застосовувати аналогічні інстру-
менти за іпотечними кредитами, що видавали власникам плантацій Вест-Ін-
дії. Фірма виконувала подвійну роль — і кредитора, і брокера. «Дойц енд Ко» 
розміщувала облігації на біржі Голландії та використовувала надходження для 
видачі іпотечних кредитів власникам плантацій в Сурінамі. А власники план-
тацій брали на себе зобов’язання відправляти свій врожай «Дойц енд Ко», що 
діяли як їхні брокери в Нідерландах. Дохід від продажів, а також самі плантації, 
включаючи обладнання та рабів, використовувалися як застава, що забезпечу-
вали виплати процентів та тіла кредиту власникам облігацій. 

Подібні плантаторські розписки згодом почали видавати й інші фірми в 
голландських колоніях Ессекібо, Демерарі та Бербісі, а також британським 
плантаціям у Вест-Індії. У період від 1753 до 1776 років майже 200 плантатор-
ських кредитів циркулювали на ринку Амстердаму та становили більшість із 
нових цінних паперів за цей період.

Плантаторські боргові розписки мали різні форми. Деякі розписки вида-
вали або окремим плантаторам, або групам плантаторів. Інші кредитні інстру-
менти були придатні до обігу в певному регіоні, надаючи торговцям фінансо-
вими інструментами значну свободу в розподілі надходжень за облігаціями.
Останній тип кредитів, вочевидь, лишив інвесторів, що утримували заставу, 
яка обіцяла фіксовані виплати за невизначеними портфелями іпотеки, без тор-
гового фінансування. Коли наприкінці ХVІІІ сторіччя багато плантаторських 
боргових цінних паперів зазнали дефолту, інвесторам довелося конвертувати 
свої облігації в акції плантацій. 

Плантаторські боргові розписки містили деякі характеристики кредит-
них інструментів інвестиційних трастів, проте такі інвестиції (іпотечні кре-
дити власникам плантацій) не були самі по собі цінними паперами. Крім того, 
первинною метою при тому не вважали диверсифікацію активів або надання 
послуг з управління портфелями активів. Торговці використовували свою ре-
путацію для залучення капіталу від імені плантаторів в обмін на право посе-
редника з постачання тютюну, какао та кави. Через виписку облігацій вони 
могли розширювати свій бізнес не обмежуючись тільки капіталом компанії. 
Тим не менше, плантаційні боргові розписки були, по-своєму, важливою ін-
новацією свого часу, оскільки вони сек’юритизували обслуговування креди-
тів власників плантацій. Власне, їх можна вважати попередниками сучасних 
іпотечних цінних паперів. Плантаторські боргові розписки становили значну 
частку в портфелях перших інститутів спільного інвестування, а їхні доходи 
тісно пов’язували з конфліктами в континентальній Європі, які призводили 
до перестановок у сферах впливу за рахунок зміни власників колоній напри-
кінці ХVІІІ століття.
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Архівна світлина 12.3.  Eeндрaгт Maaкт Maгт

Примітка. Перша сторінка пайового сертифіката в «Еендрагт Маакт Магт» перелічує облігації, в які інве-
стував би учасник переговорів.

Перший Інститут спільного інвестування: «Еендрагт Маакт 
Магт» («Eendragt Maakt Magt»)
У липні 1774 року брокер із Амстердаму на ім’я Абрахам ван Кетвіч розпочав 
розміщення боргових розписок під назвою «Еендрагт Маакт Магт». Боргові 
розписки передбачали інвестування залучених коштів в облігації іноземних 
урядів і банків та в плантаційні кредити у Вест-Індії. Інвесторам було обіцяно 
дивіденди у розмірі 4 %, які підлягали коригуванню залежно від щорічної ін-
вестиційної дохідності портфеля. Первинний план передбачав погашення бор-
гових розписок через 25 років, коли ліквідаційні надходження мали бути роз-
поділені серед інвесторів, які залишилися на той час. Підписка була відкритою 
для широкого загалу доти, допоки 2000 акцій було розміщено. А потім право 
на участь у фонді надавали лише в разі покупки акцій у поточних акціонерів на 
відкритому ринку. Інвестори могли одержати іменні акції або акції на пред’яв-
ника (бланкові). Перехід прав власності за акціями на пред’явника був набагато 
простішим, оскільки не вимагав реєстрації емітента, проте обидва види цін-
них паперів були у вільному обігу. Враховуючи ці характеристики «Еендрагт 
Маакт Магт» найбільш ймовірно мав класифікуватися як інвестиційний траст 
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Архівна світлина 12.4. Плантаторська боргова розписка, 1768 рік

Примітка. Рис. 12.4 ілюструє платнаторські облігації, які випустив Koрнeліс Вaн Дeн Гeльм Бoддaeрт 
1 січня 1768. Такі облігації належать до тих цінних паперів, до яких було інвестовано «Еендрагт Маакт 
Магт». Облігації із 20-річним строком погашення та п’ятивідсотковою процентною ставкою мали іпотеч-
не забезпечення у вигляді плантацій в колоніях Ессекібо та Демерарі. Для забезпечення виплат власникам 
облігацій, до п’яти восьмих вартості плантацій могли виступати як забезпечення. Періодично повинна 
була відбуватись переоцінка вартості плантацій. Іпотечні договори з власниками плантацій включали ве-
лику кількість положень, які спрямовані на забезпечення повернення кредиту. 

закритого типу, який випускає фіксовану кількість акцій, що, своєю чергою, 
засвідчують право власності на частку портфеля цінних паперів. За визначен-
ням В. Г. Бергіус [Berghuis W. H., 1967], такий тип інституції вважали першим 
«фондом спільного інвестування»5.

Багато з того, що відомо про «Еендрагт Маакт Магт», ґрунтується на ос-
нові копії офіційного документа, який уклав нотаріус Паулус ван Гунтум, та 
невиданою копією акційного сертифіката. Обидві типи документів збереглися 
в муніципальних архівах Амстердаму. Пайовий сертифікат є за своїм змістом 
друкованою версією проспекту емісії та містить 17 статей, які відображають 
деталі формування портфеля, збори за управління та політики щодо виплат.

Стаття I проспекту називає Дірка Бас Бакера та Франса Якоба Гешуйсена 
як комісіонерів боргових розписок; їм було доручено здійснювати нагляд за ви-
конанням інвестиційних політик фонду. Щоденне адміністрування трасту було 

5 План 1773 року щодо подібного інвестиційного трасту, організованого в Утрехті, зберігся, 
проте нічого не відомо про його успішний вихід на ринок.
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доручено брокеру Абрахаму ван Кетвічу. На практиці роль комісіонерів мала 
бути обмеженою, оскільки проспект емісії дозволяв в обмеженому обсязі при-
ймати рішення щодо інвестиційних політик на свій розсуд. 

Стаття II окремо визначає 10 категорій потенційних інвестицій, включаю-
чи банки Данії та В’єтнаму, данський банк «Толлз та Гольштейн» («Tolls and 
Holsteyn»), Росії та Швеції, аеропорт «Брансвік та Мекленбург» («Brunswick 
and Mecklenburg»), поштові оператори Саксонії та торф’яники Брабанту, Іспан-
ські канали Тусте та Імперіал. Приблизно 30 % портфеля мало бути інвестовано 
у велику кількість плантаторських боргових розписок, виданих плантаторам 
Британських колоній, Ессекібо та Данських американських островів.

Організатори належно виконували свої обов’язки перед інвесторами. Про-
спект емісії зобов’язував Ван Кетвіча надавати щорічну бухгалтерську звіт-
ність комісіонерам та на запит надавати всім зацікавленим сторонам повну 
інформацію про діяльність фонду, що підтверджує наявність «доброго та на-
лежного управління». За свої послуги адміністратор одержує комісію 0,5 % при 
заснуванні трасту та додатково щорічну компенсацію в розмірі 100 гульденів за 
кожний клас. Фізично цінні папери, які придбав траст, зберігалися в офісі Ван 
Кетвіча в «залізних скрині із трьома різними замками», окремі ключі від яких 
були у комісіонерів та нотаріусів.

Додатково до визначення специфіки інвестицій проспект емісії завжди ви-
магав диверсифікованого портфеля. 2000 акцій фонду «Еендрагт Маакт Магт» 
було розподілено на 20 «класів», а капітал кожного з класів було інвестовано до 
портфеля з 50-ти облігацій. Кожен клас містив принаймні 20–25 різних видів 
цінних паперів, до якого входило не більше двох або трьох цінних паперів з 
метою забезпечення максимально рівної пропорційності».

Попри вимогу щодо чіткої диверсифікації фонду «Еендрагт Маакт Магт» 
пропонували цікаву та складну лотерею, яка, з погляду диверсифікації, пред-
ставляла «зайвий ризик» для інвесторів. Лотерея працювала таким чином: да-
леко не весь інвестиційний дохід відповідного портфеля переказували інвесто-
рам як дивіденди; радше він використовувався для часткового списання акцій 
в разі, якщо премія перевищувала номінальну вартість акцій і також з метою 
збільшення дивідендів за певними акціями, за якими накопичився борг.

Запропонована лотерея надавала позитивне математичне очікування при-
бутків від інакше диверсифікованого портфеля. Структура такої лотереї перед-
бачає навмисну спробу привернути увагу до трасту невеликих інвесторів6. 

І хоча з погляду сьогодення це викликає подив, але лотереї залишають-
ся звичайною характеристикою цінних паперів ХVІІІ століття. Ван Кетвіч 
ймовірно змоделював свої інвестиційні трасти за моделлю вже існуючих. За-
пропонована лотерея не зменшує цінність фонду «Еендрагт Маакт Магт», 

6 Н. Барберіс та М. Хуанґ [Barberis N., Huang M., 2008] розробили теоретичне підґрунтя, 
яким пояснюють привабливість асиметрії альтернативно диверсифікованих портфелів.
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Архівна світлина 12.5.  Перший інвестиційний фонд «Кoнкoрдія Рeз Пaрвe   
 Крeскунт»

Примітка. На першій сторінці пайового сертифікату «Конкордія рез парве крескунт» зазначається, що 
фонд інвестуватиме в «надійні цінні папери, а також ті, за якими при падінні ціни можуть виникнути 
спекуляції та які можна купити за ціну, нижчу від їхньої поточної вартості, коли є всі підстави очікувати 
важливу вигоду».

яка полягає в наданні можливості інвесторам утримувати та торгувати ди-
версифікованим портфелем цінних паперів7. Оскільки проспект емісії дозво-
ляє незначну гнучкість щодо інвестиційної політики, несхоже, що Ван Кетвіч 
був націлений на залучення інвесторів, пропонуючи високі прибутки завдяки 
професійному управлінню портфелем. «Еендрагт Маакт Магт» лише здійс-
нював переформування тих цінних паперів, що вже торгувалися на ринку 
Амстердаму. Боргова розписка була націлена на невеликих інвесторів, які, 
власне, самі не могли досягти такого рівня диверсифікації самотужки. Обліга-
ції, які входили до портфеля фонду мали номінальну вартість 1000 гульденів, 
7 Наприклад, кредитна пам’ятка плантаторам в Ессекібо та Дeмeрaрі, яку випустив 1772 
року які випустив Koрнeліс Вaн Дeн Гeльм Бoддaeрт та Aдoльф Ян вaн Гeшуйсeн та Кo. (роди-
на та комерційний представник директор фонду «Еендрагт Маакт Магт») містила положення, 
майже ідентичні до тих, які пропонують лотереї. Іпотека за такими договірними розписками 
мали приносити 8 % за рік, коли лише 4 % мали бути від початку перераховуватися інвесторам 
як дивіденди. Баланс інвестиційного доходу використовувався для врегулювання списання ак-
цій з преміями, що перевищували номінальну вартість, та для поступового підвищення диві-
дендів за рештою акцій до 6 % на рік. Кредитна пам’ятка щодо плантаційних розписок містить 
детальний графік поступових капітальних виплат за 25-річний період.
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а скопіювати цей портфель через купівлю цих цінних паперів на вільному 
ринку було можливим тільки для інвесторів із суттєвим статком. «Еендрагт 
Маакт Магт» створили можливість одержати диверсифікацію блоками 500 
гульденів кожен.

Немає безпосередніх доказів про те, що мотивувало Ван Кетвіч організу-
вати фонд, проте непрямі докази вказують на мету диверсифікації. Після його 
заснування настала фінансова криза 1772‒1773 років, що призвело до банкрут-
ства британських банків через надмірне кредитування Британської Вест-Інд-
ської Компанії. Коли криза поширилася й уже на територію Амстердама, де-
кілька банків опинилися на краю банкрутства. Будучи брокером, Ван Кетвіч 
міг передбачати майбутній попит щодо диверсифікованих інвестицій серед 
клієнтів. Подальші боргові розписки, які випускав Ван Кетвіч, безпосередньо 
рекламуючи вигоди диверсифікації з метою залучення малих інвесторів. Мож-
ливо, здивує й те, що портфель не включав акцій або місцевих та британських 
облігацій, проте таких цінних паперів було не так багато, а внутрішні процентні 
цінні папери були в обігу в малих номіналах. 

Фонди-послідовники
Перший успіх фонду «Еендрагт Маакт Магт» викликав появу послідовників. 
1776 року консорціум банкірів Утрехту випустили боргові розписки «Воордее-
ліґ ен Воорзіхтіґ» («Voordeelig en Voorsigtig», прибуткові та надійні розписки). 
Того часу повноваження Абрахама ван Кетвіча не передбачали функції розпо-
рядника, проте його участь була доволі суттєвою, оскільки у проспекті емісії 
його адреса була вказана як офіс, що був уповноважений збирати дивідендні 
виплати. 

Проспект емісії «Воордееліґ ен Воорзіхтіґ» супроводжується додатком, 
який пояснював переваги диверсифікованих інвестицій, використовуючи «Еен-
драгт Маакт Магт» як приклад8. Вступний параграф нагадує цитату із сучасно-
го посібника з теорії портфелів. У ньому стверджується, що належне інвесту-
вання вимагає від менеджерів піти на такі кроки:

розподілити грошові кошти серед якомога більшої кількості надійних та 
прибуткових цінних паперів. Оскільки ніщо не є вічним і постійно змінюється, 
небезпечно інвестувати в один або декілька цінних паперів. Далеко не в кожного 
є можливість інвестувати свої гроші за великою кількістю цінних паперів. На суму 
525 гульденів кожен може взяти участь в біржових торгах, що досить певно буде 
прибутковим. У жодного немає причин очікувати, що виплати за всіма цінними 
паперами припиняться водночас, а ввесь капітал буде втрачено. Якщо у когось є 
мотиви боятися банкрутства, йому узагалі не варто інвестувати гроші. 

Проспект емісії «Воордееліґ ен Воорзіхтіґ» чітко передає слова «Єдність — 
це сила»), а перелік інвестицій відображає попередників, включаючи вимогу 

8 Koninklijke Bibliotheek. The Hague, catalogus Knuttel, no. 19132.
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щодо диверсифікації. Сорок відсотків портфеля мало бути розподілено серед 
плантаторських кредитів, хоча поіменного переліку надано не було. Найцікаві-
шою відмінністю було те, що акції фонду «Еендрагт Маакт Магт» були присут-
ні серед потенційних інвестицій фонду. За сучасними мірками, «Воордееліґ ен 
Воорзіхтіґ» був вже тоді «фондом фондів».

1779 року Абрагам ван Кетвіч заснував другий фонд спільного інвестуван-
ня під назвою «Конкордія рез парве крескунт» («Concordia res parvae crescunt, 
discordia maximae dilabuntur»), латинський відповідник вислову «Єдність — це 
сила»)»9. Попри те, що цей фонд Ван Кетвіча нагадує перший як за назвою, так 
і за структурою, величезна різниця полягає в тому, що інвестиційна політика 
пропонує більше свободи.

У проспекту емісії лише визначають, що за допомогою договірних роз-
писок потрібно інвестувати в «надійні цінні папери та ті, для яких характерно 
падіння ціни, коли можуть виникнути спекуляції та які можна купити за ціну, 
нижчу від їхньої поточної вартості, за якими єдина причина, за якою слід очіку-
вати важливу вигоду, є твердження про те, що «Конкордія рез парве крескунт» 
може бути попередником сучасних інвестиційних фондів. 

Кінець епохи перших інвестиційних фондів
Прибутки перших інвестиційних фондів спільного інвестування були тісно 
пов’язані з прибутками, які приносили їхні основні інвестиції: плантаторські 
боргові розписки на обробку плантацій Вест-Індії. 

Початок Четвертої англійської війни 1780 року запобіг колоніальним по-
ставкам до комісіонерів Голландії, що мало негативний вплив на прибутки, що 
були заставою для власників плантаторських розписок. Наприклад, ціна пер-
ших плантаторських розписок «Дойц» впала на 35–40 %, а власники облігацій 
мали погодитися зі зниженням процентної ставки. 1782 року падіння інвести-
ційного доходу примусило Ван Кетвіча призупинити погашення виплат за ак-
ціями фонду «Еендраґт Маакт Маґт» та знизити дивіденди за декілька років 
[Berghuis W. Н., 1967, с. 62–68].

До кінця століття усі три фонди зникли з офіційного опублікованого 
прайс-листа фондової біржі Амстердаму, а ціни на них можна було знайти 
лише на нерегулярних приватних аукціонах. При закритті «Еендраґт Маакт 
Маґту» 1799 року учасники погодилися подовжити строк погашення виплат за 
борговими розписками до моменту виплат за акціями за номінальною вартіс-
тю. 1803 року управління фондами «Еендрагт Маакт Магт» та «Конкордіа Рез 
Парве Крескунт» були передані фірмі Ван Кетвіча та Вумбергу.

9 «Concordia res parvae crescunt, discordia maximae dilabuntur» («Злагода малі держави зміц-
нює, а від розбіжностей навіть найбільші розпадаються») — латинський афоризм, який упер-
ше вжив романський історик Салюстій, що означає: «в гармонії розвиваються невеликі речі, а 
в розладі навіть найвеличніше гине».
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1811 року ціни на акції «Еендрагт Маакт Магт» досягли свого мі ні-
муму — 25 % номінальної вартості 500 гульденів, але врешті-решт ціна на 
акції стабілізувалася. Такий поворот подій може здатися дивом, але фонд ак-
тивно скуповував свої акції на відкритому ринку в періоди, коли ціна падала. 
1824 року ліквідаційні дивіденди в розмірі 561 гульдена було виплачено реш-
ті учасників. 

Останні виплати за акціями «Конкордія рез парве крескунт» тривали дов-
ше. 1893 року, через 114 років, фонд офіційно закрили. 1894 року було сплачено 
суму в розмірі 430,55 гульденів, враховуючи ціну акції вартістю 500 гульде-
нів кожна, тобто 87 % вартості первісних інвестицій. Попри всі негаразди або 
можливо, через них «Конкордія рез парве крескунт» є серед найтриваліших в 
історії інститутів спільного інвестування10. 

Спекуляція на фінансових статках у США
Попри низьку результативність перших інвестиційних фондів є також багато 
історій успіху. Протягом 1780–1790-х років більше ніж 30 інвестиційних тра-
стів виникло з єдиною метою спекулювати майбутніми кредитами США. Разом 
із Францією та Іспанією, Нідерланди були одними з найбільших фінансових 
центрів, де залучалися фінанси для фінансування американської революції. У 
період від 1782 до 1791 років оцінена сума в розмірі 32 мільйони гульденів 
були залучено в Амстердамі та Антверпені, більшість із яких було витрачено 
на воєнні закупівлі. 

Такі кроки сталися після стабільного погіршення ситуації із кредитною 
заборгованістю у США. Воєнні витрати, пов’язані з обмеженою здатністю за-
лучати доходи через податки, заполонили ринок США паперовою валютою, 
яку випускали і штати, і Континентальний Конгрес. Валюта, як очікувалося, 
самоліквідувалася, оскільки використовувалася для виплат податків протягом 
майбутніх періодів, проте випуски валюти набагато перевищили очікувані по-
даткові зобов’язання. Як наслідок, відбулося стабільне знецінення континен-
тальної валюти. 

Втім, валюта була лише частиною паперових зобов’язань в обігу. У воєнні 
часи при закупівлях фізичним особам видавали сертифікати замість реквізова-
них товарів, а солдатам видавали сертифікати замість військових виплат. Разом 
із безліччю процентних боргових інструментів, виданих федеральним урядом 
та на рівні штатів, національна економіка була наповнена завеликою кількість 
фінансових паперових вимог. А що виявилося ще гіршим, так це те, що ні-
хто не знав точного обсягу зобов’язань або відповідальних за виплати. Деякі 
штати списали борг з Конгресу, тоді як інші штати наполягали на делегуванні 

10 Зарубіжний та колоніальний урядовий траст було засновано 1868 року та реорганізовано 
через десять років в Зарубіжний та колоніальний міжнародний траст. Він існує й по сьогодні 
та є найдавнішим інвестиційним фондом спільного інвестування.
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повноважень Конгресу та набутті часткових прав на борги штатів, що вини-
кли у воєнні часи. 1782 року Конгрес направив комісіонерів до штатів з ме-
тою інвентаризації всіх випущених зобов’язань. Якби вимоги оцінювалися у 
знеціненій валюті, їх би деномінували в металевому вираженні, для балансу, 
та випускали «сертифікати фінальних розрахунків». Цей процес «ліквідації» 
довів наявність несплаченого залишку боргу за зобов’язаннями уряду, але не 
вирішив проблеми щодо виплат за ними. Інвестори були невпевнені в оцінці 
перспектив виплати боргу в повному обсязі. Як наслідок, ринкова ціна ліквідо-
ваного боргу коливалася між 15-та та 40-ка центами за долар 1778 року, залеж-
но від розташування та типу оригінальних вимог.

Того ж року банкіри Амстердаму Пітер Стадницький та Гендрік ван Во-
лленговен організували боргову розписку щодо ліквідованого боргу США. 
Згідно з проспектом емісії, інвестиційний портфель складався із 6-відсотково-
го ліквідованого боргу номінальною вартістю 840 000 дол., що було придбано 
за 60 центів за один долар. Боргові розписки мали запланований строк обігу 
тривалістю 25 років, а проспект емісії передбачала поступове погашення ак-
цій протягом усього строку функціонування фонду. Як і боргові розписки Ван 
Кетвіча, отриманий інвестиційний дохід частково використовувався для пога-
шення акцій з премією в той же час обсяг застави не змінився. Проте замість 
підвищення дивідендів за непогашеними акціями надлишок інвестиційного до-
ходу, який залишився після виплати обіцяних дивідендів, було використано для 
підвищення виплат за акціями з підвищенням премій.

Умови фонду були більш привабливими порівняно з обіцяними прибутка-
ми за іншими формами боргових цінних паперів на ринку Амстердаму, що при-
зупинило подальші дії США щодо розміщення нових кредитів в Нідерландах. 
Навіщо інвесторам сплачувати 100-відсоткову суми кредиту в доларах за 6-від-
сотковою процентною ставкою, коли подібні вимоги могли б бути викуплені за 
40-відсотковим дисконтом через інвестиційні трасти? Якщо США мали б ви-
конати свої зобов’язання, нові облігації вимагатимуть сплати запропонованих 
6 % прибутку, тоді як інвестиції до договірних кредитних розписок коливати-
муться між 8 % та 14 %, залежно від точного строку погашення. Незалежно від 
розвитку подій Стадницький та Ван Волленговен були головними бенефіціара-
ми за такими борговими розписками. Проте проспект емісії, який передбачав 
щорічні премії керівникам у розмірі 1 % інвестиційного доходу в інвестицій-
ному портфелі, визначається, що більша частина компенсації має сплачуватися 
відразу. Акції інвестиційного трасту продавали за ціною, за якою був непрямо 
оцінений ліквідаційний борг США за 60 % номінальної вартості, проте оціне-
ний борг було куплено за приблизно 42 центи за долар, що мало результатом 
майже 50 % прибутку.

За переконанням П. Дж. ван Вінтера, боргова розписка П. Стадницького та 
Ван Волленговена належала до перших із серії 29-ти трастів, що інвестували 
до боргових паперів США, які було успішно розміщено на ринку Амстердаму 
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Архівна світлина 12.6.  Напис у Російській книзі державного боргу, 1854 рік

Примітки: 1854 року було зареєстровано таких нових брокерів Амстердама, як Гоуп, Кетвіч, Вумберґ та 
Вед. В. Борські.

Архівна світлина 12.7.  Депозитарна розписка Голландії, 1857 рік

Примітки: Депозитарна розписка 1857 року, видана y «Гоуп енд Ко., Кетвіч та Вумберґ та Від. В. Борські», 
була зареєстрована в Реєстрі державного боргу Росії.
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в період від 1787 до 1804 років [Winter P. J., 1933, дод. 4]. Їхній успіх засвідчив 
перехід в домінантну категорію іноземних інвестицій, про які з’явилися публі-
кації в «Офісьєль прейскурант» «(Officièle Prijscourant», офіційному виданні 
Амстердамської фондової біржі) на початку 1800-х років.

Депозитарні розписки
Інвестиційні фонди закритого типу та плантаторські розписки є прикладом 
формування ліквідних активів через заміщення активів та сек’юритизацію. 
Плантаторські розписки створюють набір кредитних інструментів у портфелях 
неліквідної іпотеки, а інститути спільного інвестування надають можливість 
невеликим інвесторам володіти та торгувати диверсифікованими портфелями 
цінних паперів.

Попри те, що диверсифікація не була початковим мотивом створенням фо-
ндів, що інвестували кошти до боргу США, трасти забезпечували доступ місце-
вої ліквідності до іноземних цінних паперів, якими було важко вести торгівлю 
в Амстердамі, з огляду на вимоги щодо реєстрації іноземних цінних паперів. 
Довелося чекати ще двадцять років до появи більш досконалої форми заміщен-
ня активів, що були безпосередньо націлені на зниження вартості іноземного 
інвестування.

Упродовж ХVІІІ та ХІХ століть державні боргові зобов’язання часто ві-
дображалися в реєстрі «державного боргу», книзі великого балансу, де було 
зафіксовано імена інвесторів. Інвестори мали одержати виписку, за допомогою 
якої вони могли в казначействі одержувати періодичні процентні виплати. По-
при те, що іноземна участь зовсім не виключалася, на практиці до цього кола 
входили великі інвестори та фінансові інституції, що могли задовольнити реє-
страційні вимоги та труднощі в одержанні прибутків закордоном.

До кінця ХVІІІ століття «Гоуп енд Ко.» («Hope & Co.») стали основною 
банківською установою, покликаною залучати кошти в Голландії для росій-
ського царя. Крім випуску облігацій, від імені царя фірма також допомагала 
в популяризації механізму для малих інвесторів з метою участі в підписці на 
російські цінні папери державного боргу. В офісі адміністрації «Гоуп енд Ко., 
Кетвіч та Вумберґ та Від. В. Борські» 1824 року оформили підписку на інозем-
ні цінні папери на їхнє ім’я та запропонували «сертифікати», або депозитарні 
розписки, забезпечені заставою, народу Нідерландів11.

В обмін на незначну плату фірма адмініструвала виплати за кордоном, які 
надходили власникам сертифікатів за пред’явленням купонів до сертифікатів. 

11 Звісно то не був перший фонд із функціями адміністратора кредитних коштів. За даними 
К. Бош [Bosch, K. D., 1948], така фірма стала послідовником фірми N.&J.&R, що виникла 1805 
року, за участі Вaн Стaпгoрста, Keтвіча та Вумберга й В. Бoрскi. За даними Дж. Райлі [Riley J. 
1980], Вaн Keтвiч став партнером фонду, проінвестувавши до французьких кредитних інстру-
ментів з річними процентами 1802 року.
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Архівна світлина 12.8.  Депозитарні розписки залізничних операторів США 
 в Амстердамі, 1854 рік

:

Додатковою перевагою депозитарних розписок було те, що розписки на пред’яв-
ника були у вільному обігу в Амстердамі, що перешкоджало виконанню реє-
страційних вимог оригінальної підписки. За бажанням, інвестори завжди мог-
ли продавати на тендерах депозитарні сертифікати адміністраторам в обмін 
на реєстрацію в іноземному реєстрі державного боргу та видачу оригінальних 
сертифікатів такої реєстрації. З метою подальшого зменшення занепокоєння 
інвесторів, сертифікати, вочевидь, визначали, що адміністратори мають утри-
мувати оригінальні сертифікати в «залізних скринях, що матимуть три різні 
робочі ключі, кожен із яких має залишатися під контролем нотаріуса».

Депозитарні розписки були спочатку створені з метою ведення торгів-
лі іноземними борговими зобов’язаннями, проте їх широко популяризували 
на фондовій біржі Амстердаму протягом другої половини ХІХ століття. Їхнє 
застосування призвело до економії внаслідок виконання односторонніх ре-
єстраційних вимог щодо торгівлі цінними паперами залізної дороги США, 
що вимагало переказ в балансах компанії та збір іноземних дивідендів. 1863 
року фірма «Бойзевейн» («Boissevain») та «Тейшейра де Маттос» («Teixeira de 
Mattos») заснували Офіс цінних паперів залізниці США з метою купівлі акцій 
Залізничної компанії Центрального Іллінойсу. Оригінальні акції були розмі-
щені у нотаріуса, який видав Сертифікати Залізничної компанії Центрального 
Іллінойсу по одній, п’ять або десять акцій. Сертифікати на пред’явника цир-
кулювали у вільному обігу і вони містили купони, за якими нараховувалися 
дивіденди на оригінальні акції. Переуступка прав власності за сертифікатами 
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не вимагала передачі балансів компанії у США, оскільки адміністратор зали-
шався власником таких сертифікатів. Проте інвестори утримували право за-
питу щодо випуску оригінальних акцій на їхнє ім’я в результаті обміну із де-
позитарними розписками. Для задоволення потреб іноземних інвесторів деякі 
компанії США управляли реєстром передачі прав на їхні акції в Лондоні, проте 
не в Амстердамі, вочевидь через широку популяризацію депозитарних розпи-
сок. Коли «ДжПіМорган» (JPMorgan) ввів в обіг американські депозитарні роз-
писки (ADR) за активами такого роздрібного оператора з Великої Британії, як 
«Селфріджес» (Selfridge’s) у США в 1927 році, банк зміг скористатися більш як 
столітнім досвідом Європи. 

Інститути спільного інвестування ХІХ століття
Першим задокументованим інвестиційним трастом поза межами Нідерландів 
є Зарубіжний та колоніальний урядовий траст, який було засновано 1868 року 
в Лондоні. Подібно до «Еендрагт Маакт Магту» інвестиції спрямовані до іно-
земних урядових облігацій [див. Chambers D., Esteves R., 2014]). Згідно з про-
спектом, їхньою метою було «надати середнім інвесторам ідентичних переваг, 
як і великим капіталістам, щодо зниження ризику інвестування до зарубіжних 
та колоніальних урядових акцій шляхом розподілу інвестицій на велику кіль-
кість різних акцій». Такі облігації було створено за моделлю трастів Голландії 
у тому розумінні, що такий інвестиційний дохід міг перевищити дивіденди, 
а надлишковий дохід міг використовуватися для їхнього погашення протягом 
наступних 24-х років. До 1875 року 18 трастів було сформовано в Лондоні 
[Bullock H., 1959]. Саме протягом цього періоду шотландець Роберт Флемінґ 
започаткував свій славнозвісний перший траст, що інвестував свої кошти до 
облігацій державного залізничного оператора США. Цей траст пізніше назвали 
Першим шотландсько-американським інвестиційним трастом. Протягом 1890-х 
років інвестиційні трасти були запроваджені у США. Більшість із перших ін-
вестиційних трастів США були фондами закритого типу, на кшталт «Еендрагт 
Маакт Магту», що випускали фіксовану кількість акцій. Випуск нових акцій 
або викуп не були заборонені або були нечастими. Крім того, ціни викупу або 
випуску не обов’язково були пропорційними внутрішній номінальній вартості 
інвестиційного портфеля.

Зміни відбулися 1924 року, коли Траст інвесторів Массачусетсу став пер-
шим фондом спільного інвестування у США з відкритою капіталізацією. Це 
дозволяє безперервний випуск та погашення акцій інвестиційною компанією за 
ціною, що є пропорційною до вартості відповідного інвестиційного портфеля. 
Капіталізація відкритого типу стала домінантною моделлю організації інвести-
ційного фонду спільного інвестування та є важливою інновацією, що вплинула 
на їхній теперішній успіх. Проте, не можна не дивуватися, що так багато харак-
теристик інвестиційних фондів ХVІІІ століття збереглися до сьогодні.



Фінансові інновації

Висновки
Фінансисти ХVІІІ століття в Нідерландах запровадили низку інновацій, що 
сформували основу сучасних іпотечних цінних паперів, пенсійних фондів, 
інститутів спільного інвестування та депозитарних розписок. Торгові бан-
кіри сформували нові вимоги та цінні папери, що переформатували поточні 
фінансові інструменти. Ці інновації свідчать про зародження структурованого 
фінансування. 

При розробці таких нових фінансових інструментів виявляється, що багато 
концепцій сучасних фінансів були добре усвідомлені, включаючи поняття ди-
версифікації, вартісного інвестування, ролі застави та агентських конфліктів, 
пов’язаних із делегуванням повноважень щодо управління коштами.

Розгадка, яка випливає із цього епізоду історії, полягає в тому, чому оста-
точне впровадження цих фінансових інновацій було відносно повільним [див. 
Lerner J., Tufano Р., 2011]. Рішення цієї загадки є актуальним для сучасних прак-
тиків, які прагнуть запровадити нові фінансові інновації. Занадто часто нові 
фінансові продукти запроваджуються із високими витратами, проте не можуть 
викликати цікавість інвесторів. Усвідомлення чинників, що визначають пораз-
ку та успіх фінансової інновації, є необхідним першим кроком. Дослідження 
фінансової історії може надати нам важливі підказки.
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13.	 Походження	високотехнологічного	
венчурного	інвестування	у	США

Toм Нiкoлaс
професор бізнес-адміністрування, імені Вільяма Дж. Aбeрнaті,
Гарвардської бізнес-школи

США розробили незрівняне середовище задля надання високотехноло-
гічного фінансового інвестування. Сьогодні це відображається в силі 
агломераційних економік у Кремнієвій долині, проте історично воно 
походить зі Східного узбережжя. Зокрема, значні зусилля щодо засну-
вання науково-дослідної корпорації США відразу після Другої світової 
війни створили прецедент високотехнологічного інвестування з «дов-
гостроковим попитом». Такий підхід інституціалізувався у США в на-
ступні десятиліття та став важким для копіювання в інших країнах. 
Розуміння історії допомагає знайти відповіді.

Вступ
Розвиток високотехнологічного інвестиційного фінансування є переплетеною 
з історією венчурного капіталу (VC) у США. Америка створила майже без-
прецедентну перевагу в розгортанні та управлінні ризиками капіталу. Венчурні 
інвестиції зросли до 49,3 млрд дол. 2014 року, який є третім роком в історії 
(після 1999 та 2000) із максимальними обсягами інвестування, що приблизно 
становить 90 % загальної суми, інвестованої у високотехнологічні сектори. У 
США Кремнієва долина співвідноситься зі штатом Каліфорнія, що відповідає 
за 57 % сукупних інвестицій [National Venture Capital Association. 2015]. Крім 
того, США домінують у глобальному контексті. Згідно з однією із таких оці-
нок, венчурний капітал США вдвічі перевищує рівень венчурного капіталу в 
Європі, Китаї, Індії та Ізраїлі разом [EY, 2014]. Враховуючи те, що інновації 
є основним драйвером економічного зростання [наприклад, Romer Р., 1990], 
розумним є враховувати позитивний вплив такого довготривалого лідерства 
в наданні послуг високотехнологічного фінансування загалом на комерційну 
діяльність.

Від самого початку своєї історії США характеризувалися позитивним 
зв’язком між фінансами та інноваціями. Венчурне інвестування за своєю 
структурою можна порівняти з китобійним промислом на ранній стадії свого 
розвитку ще у ХVІІІ столітті, коли акцент було зроблено на формуванні капі-
тальних резервів, партнерстві, агентських взаємовідносинах та довгострокових 
інвестиціях [Nicholas T., Akins J. P., 2012]. Зародження промислової революції 
США в текстильній промисловості Нової Англії багато в чому завдячує групі 
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інвесторів, відомих як Бостонська група експертів, що виявилися зацікавлени-
ми у фінансуванні ризикованих технологічних розробок [Dalzell R. F., 1987]. 

Відродження таких середньозахідних міст, як Клівленд, у ролі підприєм-
ницьких хабів ХІХ століття залежали від таких фінансистів, як Ендрю Меллон 
(1855‒1937), що обрали підприємців та брали активну участь в управління ін-
вестиціями [Lamoreaux N. R., Levenstein M. C., Sokoloff K. L., 2006]. Врахову-
ючи поточну актуальність, винятковість США за своєю високотехнологічною 
венчурною міццю має розглядатися в глибшому історичному контексті. 

Актуальність історичної перспективи можна яскраво проілюструвати че-
рез прорив після Другої світової війни. Група локальної еліти, що була членами 
ради нової Англії (NEC), яку було сформовано 1925 року з метою просування 
регіональної економічної діяльності, вирішили 1946 року заснувати в Массачу-
сетсі венчурну фірму під назвою Американська науково-дослідна корпорація 
(АНДК, American Research and Development Corporation (ARD)). 

Французький емігрант Джордж Доріот, відомий професор Гарвардської біз-
нес-школи, став Президентом Американська науково-дослідної корпорації. Фо-
кусуючись переважно на високотехнологічних венчурних угодах та «креативно-
му капіталі», АНДК засвідчив переломний момент в інституалізації венчурних 
підприємств США [Ante S. E., 2008]. Інвестиції АНДК 1957 року в такий ризико-
ваний комп’ютерний стартап ще на етапі свого зародження, як Корпорація циф-
рового обладнання (КЦО, Digital Equipment Corporation (DEC)), принесли великі 
прибутки, що підтверджувало, що такий тип стратегії може спрацювати. Інвести-
ції Корпорації цифрового обладнання та Американської науково-дослідної кор-
порації виявилися одними з найважливіших за історію венчурного капіталізму та 
є прецедентом того, що буде надалі. Решта цього розділу присвячені висвітленню 
позицій Тома Ніколаса та Девіда Чена [Nicholas T., Chen D., 2012] щодо підбиття 
підсумків щодо того, як формувалися інвестиції в Корпорацію цифрового облад-
нання та Американську науково-дослідну корпорацію та їхнє загальне значення.

Шлях до Американської науково-дослідної корпорації: 
формування тa структура
Внаслідок військових витрат Друга світова війна стала каталізатором техноло-
гічного прогресу в таких напрямках, як радіолокація та мікроелектроніка, про-
те щодо попиту це був не найкращий час для пошуку інвестиційного капіталу 
для стартап інновацій. Наприклад, у присвяті перед субкомітетом Комітету з 
банківської справи та валютної політики 1939 року Едвард Е. Браун, відомий 
банкір із Чикаго, зазначав: «На мою думку, завжди було важко залучати ри-
зиковий капітал для малого бізнесу. Я вважаю, що теперішні труднощі через 
низку причин набувають ще більшого резонансу при залученні ризикового 
акціонерного капіталу для малого та середнього бізнесу, ніж попередні роки» 
[Stoddard W., 1940]. Попри те, що великі корпорації можуть забезпечувати 
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фінансування інновацій через реінвестування прибутків, підприємницькі фір-
ми можуть сильно потребувати капітал. 

Зважаючи на це, а також враховуючи загальний спад у регіональній еконо-
міці, група відомих мешканців Нової Англії, включаючи Ральфа Фландерса, що 
стане Сенатором Вермонту, та Карла Комптона, тодішнього президента Масса-
чусетського технологічного інституту (МТІ), відреагували участю у дебатах, 
які організувала Рада нової Англії (NEC) з метою надання підтримки наявним 
галузям у регіоні та просування нових напрямків. Оскільки приблизно три чет-
вертих поточного післявоєнного зростання в Новій Англії припадає на мета-
лообробку, багато в діяльності NEC буде пов’язано з просуванням регіону як 
металообробного кластера [Warren K., 1987, р. 324]. Проте 6 липня 1946 року, 
коли АНДК було зареєстровано в Массачусетсі, було зроблено основний крок у 
напрямку полегшення високотехнологічного інвестування.

АНДК не стала заміною банківському фінансуванню. Натомість корпора-
ція представляла собою новий підхід до надання фінансування підприємни-
цтву. Дж. Доріот, якого призначили Президентом у грудні 1946 року, зазна-
чив: «АНДК не інвестує в звичайному сенсі цього слова. Радше Корпорація 
приймає обрахований рівень ризиків тих відібраних компаній, у чиє зростан-
ня вони вірять» [Ante S. E., 2008, с. 112]. Управління було первинною метою 
нового інвестиційного консорціуму. У першому звіті АНДК зазначається, що 
«науково-дослідна діяльність, нові технологічні ідеї та молодий малий бізнес 
не є самі по собі певними ключами до великого успіху. Їх можна доповнювати 
розумним управлінням, адекватним фінансуванням, методами компетентного 
виробництва та агресивним мерчандайзингом» [Doriot G. F., 1971].

АНДК відрізняється чималою кількістю важливих організаційних харак-
теристик. На відміну від фірм венчурного капіталу, що майже організовані як 
обмежені партнерства, коли тривалість роботи фондів приблизно становить від 
семи до дванадцяти років, АНДК сформована як інвестиційний фонд закрито-
го типу. Отож капітал постійно залучали через обмежену кількість публічних 
акцій. Таку структуру співвіднесли з цілями Дж. Доріота щодо відбору інвес-
тицій та управління ними ефективно протягом довгого строку. Через декілька 
років після заснування АНДК, Дж. Доріот пояснив це так: «треба підкреслити, 
що Американська науково-дослідницька корпорація є «венчурним» підприєм-
ством або фірмою з «ризиковим капіталом». Корпорація не інвестує в звичай-
ний випуск. Корпорація створює. Корпорація ризикує. Результати займуть біль-
ше часу, а потенціал для значних прибутків буде набагато вищим» [Doriot G. F., 
1951].

З огляду на ризик профілю потенційних інвестицій та намір довгостроко-
вої участі, засновники АНДК націлені на забезпечення принаймні половини 
первинних надходжень капіталу від інституцій. Однак юридичні обмеження 
протистояли цій меті і загалом також обмежували здатність АНДК функціону-
вати як інвестиційний суб’єкт. Зокрема, Акт про інвестиційну компанію 1940 
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року упереджує інвестиційні компанії від володіння більшим за 3 % голосів 
інших інвестиційних компаній. Проте Акт, дозволив виняток для компаній, що 
були задіяні до «андерайтингу, залучення капіталу до галузі, фінансування під-
приємців, що займаються просуванням бізнесу та закупівлею цінних паперів 
емітентів, для яких не існує готового ринку». Шляхом лобіювання АНДК було 
дозволено мати інституційних інвесторів, що могли кожен одержати до 9,9 % 
акцій [Ante S. E., 2008, с. 110]. 

АНДК змогла залучити капітал від нематеринських джерел, що стало 
джерелом диверсифікованого капіталу. Інші фірми приватного капіталу, що 
сформувалися приблизно в цей час, включаючи «Дж. Г. Вітні енд компані» 
(«J. H. Whitney & Company») та «Рокфеллер бразерз компані» («Rockefeller 
Brothers Company»), покладалися на залучення капіталу переважно від окремих 
родин. Для АНДК формування широких мереж капіталу вважалося привабли-
вим. За даними Ральфа Фландерса, «функціонують, зокрема, два масштабних 
репозитарії благоустрою [компаній страхування життя та інвестиційні трасти], 
що беруть участь у формуванні Національного майбутнього та мають бути 
зацікавленими у здоровій основі процвітання у ці повоєнні роки»1. Рис.	13.1 
ілюструє склад інвесторів у АНДК 1947 року та включає такі інвестиційні 

1 Martha L. Reiner, Innovation and the Creation of Venture Capital Organizations, Business and 
Economic History, Vol. 20, papers presented at the thirty-seventh annual meeting of the Business 
History Conference (1991), pp. 206–207.

Рис. 13.1.  Склад інвесторів ARD, 1947 рік

Джерело: [Hsu D. H., Kenney M., 2005, с. 591].
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компанії, як «Массачусетс інвесторз траст» («Massachusetts Investors Trust»), 
такі страхові фірми, як Траст спільного страхування життя Джона Ганкока, та 
такі навчальні інституції, як MTІ, Інститут Райса, Пенсільванський університет 
та Університет Рочестера, коли АНДК діяли як посередники, оскільки важко 
було таким інвесторам безпосередньо займатися торгівлею активів, що нале-
жали до портфелів таких компаній. 1947 року більше половини акцій належали 
інституціональним інвесторам у широкому сенсі цього слова, хоча й важливо, 
щоб АНДК (на відміну від більшості фірм венчурного капіталу сьогодні) досі 
багато в чому залежали від фінансування, наданого фізичними особами.

І нарешті АНДК створила внутрішню структуру для сприяння проведенню 
транзакцій та вибору інвестицій. АНДК підтримувала роботу технічної дорад-
чо-консультативної ради АНДК за допомогою талантів МTІ, включаючи Кар-
ла Комптона; професора хімічної інженерії Едвіна Р. Ґіліланда, та професора 
аеронавігаційної інженерії Джерома Кларка Гансакера. Як Дж. Доріота, усіх 
поважали як теоретиків та практиків, а їхня присутність створювала сильну ме-
режу на перетині МТІ та Гaрвaрду. Правління АНДК поєднувало юридичну, фі-
нансову та технологічну експертизи, а нечисельний персонал перевіряв та на-
дав доступ до звіту АНДК потенційним підприємцям. АНДК підтримує високі 
стандарти фільтрування проєктів, запроваджуючи комерційно найдоцільніші, 
що мали патентний захист та високий потенціал [Etzkowitz H., 2002]. Загалом 
структура, створена АНДК, відзначалася ефективним відбором інвестицій та 
ефективним управлінням компаніями в портфелі.

Початкові інвестиції
Досі ця, вочевидь, сприятлива стратегія та структура має невелике значення 
для залучення інвесторів. АНДК мала на меті залучити 5 мільйонів доларів 
на відкритих ринках, і хоча не досягла своєї мети, вона негайно розпочала ви-
користовувати залучений ресурс в обсязі залучених 3,5 мільйона доларів, які 
зібрала для пошуку нових можливостей. АНДК було залучено три первинні 
інвестиції. До «Цірко продуктс» («Circo Products») на базі Клівленду було про-
інвестовано 150 тис. дол., що було витрачено на автомобільні інструменти; 
200 тис. дол. витратила Корпорація високовольтних інженерних технологій, що 
розробляла спеціальні високоманеврені генератори; 150 тис. дол. в «Трейсер-
лаб» («Tracerlab») виробнику радаційних детекторів. Останні дві фірми мали 
сильні зв’язки з МТІ.

Загалом упродовж першого року було проведено п’ять інвестицій. Хоча 
жодна інвестиція не вирізнялася з погляду прибутковості, «Трейсерлаб» відріз-
нилася скромною історією успіху. 1948 року «Трейсерлаб» засвідчили продажі 
в розмірі 700 000 дол. що принесло прибуток у сумі 30 000 дол. Потім було 
проведено первинне розміщення акцій у березні 1948 року, завдяки чому було 
залучено 1,3 млн дол. За механізмами державного управління, пов’язаного з 
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АНДК, Вільям Е. Барбур молодший, засновник компанії та президент, так про-
коментував про те, що керівництва Дж. Доріота були основними для зростан-
ня та розвитку: «[Дoрioт] забезпечує дві основні цінності, яких молоді наукові 
організації так потребують: ентузіазм та визнання. Як і решта, я розпочав ді-
литися панорамою ідей та своїми довгостроковими планами. За декілька років 
я втратив голову через деталі. А Дж. Доріот долучився до роботи вчасно, бо я 
цілком застряг в рутині» [Ante S. E., 2008, с. 119].

Через високий попит на капітал саме в той час АНДК одержала велику 
кількість проєктних пропозицій. Відповідно до обмежувальних критеріїв до 
надання інвестицій, АНДК ніколи не інвестувати більше 4 % вартості пропо-
зицій, які було одержано протягом року, часто процент був набагато нижчим 
[Hsu D. H., Kenney M., 2005, с. 593]. Такий відбір змушує АНДК вести пере-
мовини щодо найкращих умов для інвестування. До початку 1949 року АНДК 
одержала контрольну частку у 13-ти компаніях з широкого діапазону галузей, 
включаючи «Клівленд пньюметік тул кампені» («Cleveland Pneumatic Tool 
Company»), «Айонікс інкорпорейтед» («Ionics Incorporated») та «Шнайдер хе-
мікал корпорейшн («Snyder Chemical Corporation»). При цьому в АНДК закін-
чився капітал так, що було запропоновано ще 153 000 акцій з метою залучити 
4 млн дол. Попри одержання прибутків компаніями з портфелів активів, АНДК  
не могли переконати інвесторів на покупку. До кінця 1949 року компанія про-
дала лише приблизно 44 000 акцій, залучивши рівно 1 млн дол. Тоді АНДК  
зазнала операційних втрат у розмірі 38 000 дол. [Ante S. E., 2008, с. 114]. 

Навіть враховуючи всі ці недоліки, АНДК продовжує брати на себе ризи-
ки неперевірених компаній, й іноді ця стратегія окуповується. Одна з перших 
інвестицій АНДК, «Флексибл тюбінґ» («Flexible Tubing»), виявилася прибут-
ковою. 1948 року Дж. Доріот призначив уповноваженим АНДК колишнього 
студента, що намагався виконувати ролі директора з виробництва труб, казна-
чея та менеджера. Протягом року компанія розпочала звітувати за прибутки 
завдяки контрактам постачання з декількома великими організаціями. Інвести-
ції АНДК до «Бейрд асошіейтез» («Baird Associates»), компанії, що займається 
хімічним аналізом інструментів, також виправдалися, а продажі зросли суттєво 
після 1947 року. Поки що АНДК не має імунітету до збитків. «Айленд пекерз» 
(«Island Packers»), компанія, що здійснює вилов тунця, куди АНДК інвестувала 
250 тис. дол., стала банкрутом після того, як компанія визначила, що не зможе 
здійснювати вилов тунця в тому обсязі, у якому необхідно для самозабезпечен-
ня. Як наслідок було списано 239 тис. дол. Втім до 1951 року АНДК інвесту-
вали у 26 компаній та працевлаштували більше 3 тис. працівників. Двадцять 
одна компанія виявилася прибутковою [Ante S. E., 2008, с. 114]. АНДК також 
розпочали нараховувати консалтингові збори на компанії в портфелі з намаган-
ням одержати прибутки та надалі укріпити свою бізнес-модель.

Упродовж 1950-х років АНДК продовжувала стикатися з проблемами 
щодо залучення інвесторів, навіть після виплати перших дивідендів у розмірі 
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0,25 дол. на акцію 1954 року. Потік транзакцій призупинився від у середньому 
382 пропозицій на рік між 1947 та 1951 роками для 127 проєктів 1954 року. Ча-
стково внаслідок цього та частково через те, що деякі ключові члени фірми мали 
звільнитися, ARDС не інвестували до жодного нового проєкту в 1954 року. Вар-
то зазначити, що акції ARDС того року впали до 16-ти з 28-ти дол., навіть по 
мірі того, як чиста вартість активів (NAV) залишилася на рівні 28 дол. за акцію 
[Ante S. E., 2008, с. 138]. Попри те, що для інвестиційних фондів закритого 
типу є прийнятною політика ціноутворення на акції у зіставленні до NAV, пе-
редбачало значний дисконт. Рис.	13.2	доводить, що ціна на акції АНДК виросла 
наприкінці 1950-х років та на початку 1960-х років; проте систематично дове-
дено не було, що нова інвестиційна модель працює.

Корпорація цифрового обладнання
АНДК була повернута до життя однією інвестицією, що також допомогла роз-
витку венчурного капіталу США загалом. У 1957 році Кеннет Олсен, військо-
во-морський ветеран США та інженер МТІ, заснував зі своїм колегою Ґарлен-
дом Андерсоном новий стартап — Корпорацію цифрового обладнання (КЦО, 
DEC) — з метою виробництва комп’ютерних плат.

До комп’ютерної революції кінця 1970-х — початку 1980-х років комп’ю-
тери були завеликими та надто дорогими. К. Ольсен розпочав працювати із 
транзисторами, відносно новою технологією, що пришвидшила та підвищила 
ефективність обробки. Він допоміг розробити та побудувати TX-0, кімнатний 
комп’ютер, що був набагато меншим від інших подібних на той час комп’юте-
рів. Модель TX-0 була популярною серед студентів МТІ, а К. Ольсен був пе-
реконаний в тому, що він міг побудувати бізнес навколо таких комп’ютерів. 
К. Ольсен та Ґ. Андерсон планують виробляти плату для використання дослід-
ницькими інституціями та малими бізнесами, що вимагали надпотужних, а не 
дорогих рішень. Засновники АНДК боролися за доступ до фінансування через 
ризики, що були пов’язані з новою технологією, провали великої кількості по-
дібних компаній та через економічну рецесію. 

К. Ольсен та Ґ. Андерсон надіслали пропозицію АНДК, зазначивши їхню 
потребу в інвестиціях у 100 000 дол., і їх запросили виступити із презентаці-
єю. Під враженням від засновників та їхніх пропозицій, АНДК запропонували 
70 000 дол. за 78 % як частки участі та пообіцяли додаткові кредитні кошти. 
К. Ольсен та Ґ. Андерсон погодились, знаючи, що вони працюють у ризикова-
ному високотехнологічному середовищі, де потрібно було подальше фінансу-
вання для науково-дослідних цілей та комерціалізації. Корпорацію цифрового 
обладнання також дуже скоро було зареєстровано та почали поставляти свої 
перші товари, що потім відразу стали популярними. До кінця 1958 року, КЦО 
продали модулів на суму 94 000 дол. та вже виявилися прибутковими. АНДК 
надавала додаткове фінансування по мірі того, як КЦО досягло своїх цілей. 
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Рис. 13.2.  Чиста вартість активів та чиста вартість активів на акцію ARD, 
1946–1971 рр.

Примітка. Усі показники в доларах надані в номінальних значеннях.  
Джерело: [Doriot G. F., 1971].

Того року решта компаній у портфелі АНДК також мали перспективні резуль-
тати, а ціна на акції досягла 38 дол.

Згідно із графіком на рис.	13.3, при формуванні свого портфеля АНДК ві-
дійшли від таких традиційних галузей, як хімічна промисловість та промислове 
обладнання та в напрямку таких високотехнологічних секторів, як електроніка.

1960 року КЦО продала свій перший комп’ютер, PDP-1 (Програмний про-
цесор-1). Він був за розмірами майже як холодильник і революційним з погляду 
функціональності. Хоча він коштував 120 000 дол., високопродуктивні комп’ю-
тери часто коштували дорожче від 1 млн дол. Користувачі могли працювати 
з графічними дисплеями, внутрішніми командами та інтерактивно одержува-
ти результати радше, ніж очікувати завершення обробки в стандартній черзі 
пакетних завдань. PDP-1 також може бути конфігуровано для спеціальних до-
датків, включаючи базовий процесор. 1962 року КЦО заробив 6,5 млн дол. на 
продажах та надалі залишався прибутковим.

PDP-1 стало передвісником подальших поколінь, коли кожне з поколінь не-
суттєво відрізнялося конфігураціями та цінами з іншими моделями. 1963 року 
було випущено PDP-5 за ціною 27 000 дол. Після випуску комп’ютера 1965  року, 
PDP-8 став першою моделлю мінікомп’ютерів масового виробництва за ціною 
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18 тис. дол. Компанія КЦО продала 50 000 PDP-8 протягом терміну експлуата-
ції цього пристрою. Як зазначають Альфред Чендлер, Такаші Хiкiнo та Ендрю 
фон Норденфліхт [Chandler A. D., Takashi H., Nordenflycht A. von., 2005, с. 104], 
«стратегія низьких цін / високої продуктивності спрацювала блискавично. Того 
ж 1966 року прибутки КЦО піднялися з 15 млн дол. дo 23 млн дол., а від 1965 
дo 1967 років прибутки зросли в шість разів». Компанія КЦО вийшла на пер-
винні публічні пропозиції у серпні 1966 року, продавши 375 000 акцій за ці-
ною 22 дол., та в подальшому засвідчила сильне зростання капіталізації (див. 
рис.	13.4). Компанія КЦО стала найдорожчим активом АНДК.

До часу, коли вартість акцій КЦО була розподілена між інвесторами АНДК 
1971 року, їхня сукупна вартість становила 355 млн дол. [Liles P. R., 1977, с. 83; 
Hsu D. H., Kenney M., 2005, с. 599].

Пропозиція венчурного капіталу  
та підприємницький досвід
Для розуміння суті інвестицій АНДК до КЦО з метою розвитку галузі вен-
чурного інвестування та високотехнологічного інвестування корисно обдумати 
чинники попиту й пропозиції. По-перше, інвестиції КЦО доводять, що порт-
фель довгострокових інвестицій можна побудувати системно, а прибутковість 
за декількома, більш довгостроковими, може перекрити збитки та середні при-
бутки інших. Хоча й точні цифри є відкритими до обговорення, Патрик Лайлез 
[Liles P. R., 1977] стверджує, що від 1946 до 1971 років компанія АНДК досягла 
сукупного показника прибутку на рівні 7,4 % без участі КЦО та 14,7 %, КЦО 
включно. Для порівняння середній промисловий показник Доу-Джонса дорів-
нює 12,8 % за той же період [Hsu D. H., Kenney M., 2005, с. 599]. Вплив КЦО на 
портфель АНДК був таким, що надав поштовх виникненню нових венчурних 
фірм, що намагаються генерувати надлишкові прибутки за рахунок високотех-
нологічних інвестицій. Іронічно, що коли нові фірми розпочали конкурувати з 
АНДК, стало набагато важче для фірми утримати своїх найкращих працівни-
ків. Маючи структуру закритого типу, компанія АНДК була витіснена близько 
1970-х років, відзначаючи початок нової ери обмеженого партнерства у вен-
чурному інвестуванні. До кінця 1970-х років принаймні 250 фірм венчурного 
капіталу працювали у США, а через двадцять років їхня кількість зросла до 
більше за 1000 [Etzkowitz H., 2002, с. 99]. 

По-друге, АНДК забезпечує і капітал, і управління. Отже, йдеться про ви-
бір не лише початкових інвестицій, але й також про активну участь в управлін-
ні такими інвестиціями. У літературі про венчурний капітал давно популярним 
є питання щодо обсягу, у якому венчурні капіталісти можуть додати цінність 
просто шляхом ефективного відбору інвестиційних можливостей порівняно з 
підвищенням професіоналізму підприємств після залучення початкових інвес-
тицій [Hellman T., Puri M., 2002]. АНДК призначила та залучила професійних 
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Графік 13.3.  Портфель інвестицій ARD: порівняння даних за 1946‒50 / 1966‒73

Джерело: [Hsu D. H., Kenney M., 2005, с. 593].

менеджерів та почала застосовувати свою технічну дорадчу групу та персо-
нал з метою надання допомоги для моніторингу результатів роботи компаній у 
портфелі. Компанія АНДК до роботи в Правлінні компанії КЦО залучила п’ять 
надійних радників [Ante S. E., 2008, с. 151]. Дж. Доріот був типовим представ-
ником фахівця із налагодження зв’язків. 

По-третє, АНДК зокрема та Дж. Доріот сформували основний список та-
лановитий людей, що долучилися до галузі протягом подальших десятиліть. 
1965 року Вільям Елферз, старший віцепрезидент АНДК, залишив фірму для 
заснування компанії «Ґрейлок» («Greylock») у Массачусетсі, що потім стала 
одним із найбільших операторів венчурного капіталу. На відміну від АНДК, що 
діяла як інвестиційний фонд закритого типу, В. Елферз організував компанію 
«Ґрейлок» як серію обмежених партнерств, кожен із яких залучав інвестицій-
ний капітал, участь у якому мали генеральні партнери та молодші партнери, що 
взяли на себе зобов’язання працювати за строковими домовленостями. Крім 
того, як професор Гарвардської бізнес-школи, Дж. Доріот займався тренінгами, 
менторством та / або здійснював вплив на формування майбутніх венчурних 
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капіталістів. З-поміж них були Артур Рок, що розпочав своє перше інвести-
ційне партнерство 1961 року разом із Томасом Дейвісом у Сан-Франциско, То-
мом Перкінсом, що зробив внесок до заснування «Кляйнер Перкінс Кофілд енд 
Баєрз» («Kleiner Perkins Caufield & Byers») 1972 року в Сан-Франциско, а також 
до цієї плеяди долучилися Чарлз Ньюголл та Річард Крамліч, що був співза-
сновником двобережної фірми венчурного капіталу «Нью ентерпрайз асошіей-
тез» (New Enterprise Associates) 1977 року (разом із випускником Прінстонсько-
го університету Франком Бонсалем молодшим).

І нарешті, хоча й важко відстежувати причино-наслідкові зв’язки, через 
створення можливостей з метою накопичення багатства, АНДК, вочевидь, 
спричинила зростання попиту на венчурний капітал. Після виходу КЦО на ІРО 
права власності Кена Олсена в компанії були оцінені в 7 млн дол. [Ante S. E., 
2008, с. 196]. Таким чином, можна було одержати потужні стимули від вибору 
професії. Під час проведення ІРО для компанії КЦО у АНДК вдвічі зросла кіль-
кість оцінених бізнес-планів при порівнянні таких періодів 1961–1965 рр. та 
1966–1973 рр. [Hsu D. H., Kenney M., 2005, с. 593]. Попри те, що умови попиту 
можуть також грати важливу роль (бум на ринку цінних паперів наприкінці 
1960-х років), фактично середовище, у якому високотехнологічні венчурні фір-
ми можуть бути профінансовані та управлятися таким чином, щоб згенерувати 
довгострокові виплати, що мало позитивний вплив на кількість підприємців, 
що вирішили розпочати нові фірми. 

Графік 13.4.  Капіталізація DEC, 1966‒1971 рр.

Джерело: скомбіновані дані Центру дослідження вартості цінних паперів (CRSP)
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Регіональні переваги, інвестиційні цикли  
та фінансові бульбашки
За винятком специфіки взаємовідносин між АНДК та КЦО, цей історичний 
епізод має ширше значення для розуміння умов, за яких може розвиватися фі-
нансування високотехнологічних інвестиційних проєктів. Компанія КЦО була 
компанією, що здійснювала свою діяльність на східному узбережжі Атлантики. 
Проте з часом через відносні регіонально привабливіші умови її центр перемі-
стили до Кремнієвої долини. Культурна складова була лише одним із аргумен-
тів, що зумовили ці зміни. 

Траса 128 в Бостоні відображала консервативні цінності східного узбе-
режжя, а Кремнієва долина розвивалася на основі того, що можна назвати 
відкритою культурою змішаної співпраці та конкуренції, що була тісно пов’я-
зана з розвитком високотехнологічного підприємництва. Згідно з оцінкою 
Анни Лі Саксеньян [Saxenian A. L., 1994], підприємці в сфері електроніки 
почали освоювати захід, оскільки зародилися «недовіра до створених інсти-
туцій східного узбережжя та війна інтересів» та відповідно бажання бути 
частиною більш культурного та фізично відкритого Заходу. Траса 128 мала 
таких ефемерних комп’ютерних виробників, як КЦО та «Вонґ» («Wang»), 
коли в Кремнієвій долині з’явилися такі нові фірми, як «Г’юлетт Паккард» 
(«Hewlett Packard») та «Інтел» («Intel»). Культурні характеристики з часом 
набували все більшого значення, а гай-тек став фундаментально важливим 
сектором з погляду свого внеску до довгострокового економічного зростан-
ня. Таким чином, важко уявити собі світ, де домінантне значення Кремнієвої 
долини у високотехнологічному фінансуванні угод венчурного капіталізму не 
буде збережено.

Безумовно, суперечки можуть виникати, що інвестування венчурного ка-
піталу до високотехнологічних фірм у США виникло додатково до відкритих 
ринків. КЦО було профінансовано АНДК особливо тому, що це був високори-
зикований стартап, який зароджується; її засновники не змогли залучити капі-
тал через альтернативні банківські канали.

Запровадивши портфельний підхід, відбираючи підприємців за очікуваним 
результатом та управляючи інвестиціями до отримання прибутків, АНДК при-
пускали, що вони зможуть отримати надвисоку дохідність в майбутньому. Ши-
рші емпіричні докази доводять, що в період від 1970-х років до початку 1990-х 
років угоди ІРО за підтримки венчурного капіталу показали кращі результати 
у довгостроковій перспективі, ніж ті угоди ІРО, що не користувалися підтрим-
кою венчурного капіталу [Brav A., Gompers P. A., 1997]. 

Попри те, що такий висновок є чутливим до обраного часового проміжку, 
а для сучасної доби може мати навіть протилежні наслідки [Ritter J. R., 2015], 
фірми венчурного капіталу можуть послабити кредитні обмеження для фірм, 
що загалом визначають результати високотехнологічного сектора. Згідно з 
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версією Джеймса Брауна [Brown J. R., 2005], «справжня дія венчурного фінан-
сування поширюється поза межі ІРО». 

Водночас, венчурна діяльність може призвести до створення або посилен-
ня продуктивного чи деструктивного інвестиційних циклів. Фірми венчурного 
капіталу виходять зі своїх позицій через продаж або ІРО з метою повернення 
капіталу до свого обмеженого партнерства протягом строку діяльності фон-
ду. Як засвідчує досвід, багато важить те, що такі фірми мають різні строки 
життєдіяльності. Пол Ґомперс [Gompers P., 1996] вважає, що недосвідчені вен-
чурні фірми виходять на ІРО раніше, а інші розміщення виявляються занадто 
недооціненими, а частка венчурного капіталу, якою вони володіють, є суттєво 
нижчою порівняно із досвідченішими компаніями венчурного капіталу. Досвід 
Доріота сприяв вигідним цінам на ІРО АНДК з погляду КЦО. Тоді як андерай-
тер «Леманн Бразерз» ставив на меті оцінити акції з розрахунку 17 дол., КЦО 
запропонували ціну на акції на рівні 22 дол. [Ante S. E., с. 195]. Ціни на акції 
КЦО дуже стрімко зросли протягом 1969 року (див. рис.	13.4). Інші такі скачки, 
як, наприклад, ті, що сталися протягом 1998–2000, були пов’язані з інвестиція-
ми до високотехнологічних фірм.

Хоча й такі сплески можуть призвести до зародження фінансових бульба-
шок та знищення капіталу (фондовий ринок втратив 5 трлн. дол. у поточних ці-
нах між 2000 та 2002 роками), вони також можуть створити тип фінансового се-
редовища, що призводить до створення надзвичайно цінних інновацій. Р. Нанда 
та М. Роудз-Кропф [Nanda R., Rhodes-Kropf  M. Forthcoming] стверджують, що 
на «гарячих» ринках більш експериментальні та загалом інноваційні проєкти 
одержують фінансування, оскільки капітал вільно перетікає до цих ідей. На 
«холодних» ринках, для контрасту, наприклад, капітал вичерпується, оскільки 
(як очікується) наявного капіталу недостатньо для повної реалізації таких типів 
проєктів. Іншими словами, тип технологій, що розвиваються за умов певної 
кон’юнктури, залежить від фінансового ризику. 

Такі типи в динаміці фінансування та відповідні труднощі підкреслюють, 
чому модель США щодо венчурного фінансування високотехнологічних галу-
зей важко відтворити. Наприклад, на європейських ринках капіталу, де венчур-
ний капітал не є інституалізованим до певної міри, альтернативні канали поділу 
ризиків набули актуальності. Вони передбачають ангельське інвестування, кра-
удфандинг та використання державних фондів для підтримки підприємництва. 
Проте такі канали частіше є слабкими замінниками, оскільки вони не завжди 
призводять до постачання капіталу, що оптимально розподіляється за новими 
проєктами [Lerner J., 2009]. Кращі стартапи можуть самі обрати фінансуван-
ня через канали венчурного фінансування або спричинити ефективний відбір 
та управління інвестиціями за допомогою каналів венчурного фінансування, 
що може призвести до ефективної діяльності стартапів. За будь-яких обставин, 
фінансове середовище США розвивається таким чином, щоб створити сильні 
вигоди від мобілізації ризикованого капіталу.
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Висновок
Вигоди від венчурного капіталу США у високотехнологічному фінансуванні 
відображають довгостроковий історичний процес. Користуючись простою ло-
гікою, перш ніж інвестувати в КЦО, АНДК розглянула чимало інвестицій та 
обрала найнадійніші проєкти, за якими очікувалися великі прибутки завдяки 
завдяки виходу на ІРО, продажу або злиттю бізнесу. Це те, що всі сучасні вен-
чурні фірми намагаються копіювати. Звичайно, шлях від минулого до сучас-
ності не завжди є безпроблемним. Варто наголосити, що АНДК помилилася в 
організаційній моделі, оскільки венчурні фірми швидко перейшли від закритої 
форми до товариства з обмеженою відповідальністю, яке мало податкові пере-
ваги і більше підходило для створення потужних стимулюючих компенсацій 
[Sahlman W. A., 1990]. 

Крім того, такі чинники, як розвиток Кремнієвої долини, культурний інте-
рес до підприємництва та ризики, а також лібералізація інвестиційних правил, 
за якими пенсійним фондам дозволяється підвищувати потоки капіталу до вен-
чурних фондів, усі сприяли створенню середовища, де венчурне інвестування 
могло розвиватися. Втім, значення історії та історична роль АНДК є суттєви-
ми. Інші країни намагаються розвивати екосистеми венчурного фінансування 
або альтернативного фінансування з обмеженим успіхом. З огляду на значення 
АНДК та прориви венчурних фірм, що були засвідчені в період між 1970-ми та 
1980-ми роками, не випадковим й те, що досвід США важко відтворити.
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14.	Розвиток	інституційних	інвесторів

Жанетт Руттeрфорд,
професор фінансового менеджменту Бізнес-школи Відкритого університету 

Леслі Гaннa,
запрошений професор економічної історії Лондонської школи економіки

Від початку ХХ століття інституційні інвестори стали популярними 
на фінансових ринках Великої Британії та США не лише через зміни 
в економічному доступі, але й через трансформації у способі захисту 
інвесторів з боку уряду. У цьому розділі ми будемо говорити про еволю-
цію ринків у відповідь на такі зміни, фокусуючись на чотирьох типах 
інституцій інвестиційного менеджменту: страхові компанії, пенсійні 
фонди, інвестиційні трасти та пайові інвестиційні фонди. Ми роби-
мо висновок про те, що посередники та полісімейкери, що приймають 
рішення та формують політику, мають збалансовувати ринкову кон-
куренцію та здійснювати регулювання ринку з метою забезпечення ро-
боти системи, що змогла б запропонувати адекватні пенсії та інші 
послуги в майбутньому.

Вступ
Ми документуємо зростання інституційних інвесторів протягом ХХ століття у 
Великій Британії та США шляхом аналізу чотирьох основних типів інституцій 
інвестиційного менеджменту: страхові компанії, пенсійні фонди, інвестиційні 
трасти (інвестиційні фонди закритого типу) та пайові трасти (відкритого типу). 
У період свого піку 1992 року інституційні інвестори Великої Британії утри-
мували понад 50 % всіх державних облігацій Великої Британії та понад 60 % 
акцій Великої Британії. До 2010 року їхня частка впала до 23 % акцій Великої 
Британії. Через подальшу глобалізацію половина з цих 23 % належали інозем-
ним інвесторам (головним чином, подібним інституціям), як і таким новим ін-
ституціям, як геджфонди.

Лондон був центром глобальних інвестицій на початку ХХ століття та ще 
досі залишається важливим фінансовим центром, проте ми також говоримо про 
розвиток й інших ринків, зокрема, у США, де Нью-Йоркська фондова біржа 
(NYSE) стала найбільшим фондовим ринком у світі в 1920-х роках та й досі 
утримує цю позицію. Завойовування інституційними інвесторами домінуючих 
позицій на фондовому ринку у США зайняло більше часу, ніж у Великій Брита-
нії, але їхня частка поступово збільшувалася, маючи такі показники зростання: 
6 % у 1950 році, 37 % у 1980 році, та 67 % у 2010 році [Traflet J., 2013, с. 174; 
Blume M. E., Keim D. B., 2017 і далі].
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Крім того, підвищення вартості цінних паперів було феноменальним: ка-
піталізація фондового ринку США зросла на більше ніж 200 % у період від 
1950 до 2010 років [Aguilar L., 2013]. Інституційні інвестори також домінують 
на ринку корпоративних облігацій, капіталізація яких становить 130 % ВВП у 
США (порівняно із менше ніж 20 % у Великій Британії). 

У цьому розділі також висвітлюється й те, що фондові ринки починають 
втрачати свою роль для інституційних інвесторів в інших країнах, таких як Ні-
меччина та Франція. У цих країнах (універсальні) банки та страхові компанії 
займають більшу частину інституційного інвестиційного ринку, ніж пенсійні та 
інвестиційні фонди.

Походження
Загальновизнаним фактом є те, що на початку ХХ століття світові фондові бір-
жі були вже достатньо великими відповідно до розмірів національних економік1. 
Більшість інвесторів і на ринку акцій, і на ринку облігацій є індивідуальними 
інвесторами, що інвестують або від свого імені, або від імені інших (наприклад, 
вдови та сироти), яким може бути необхідна допомога. У той час в Лондоні функ-
ціонував найбільший ринок цінних паперів, що обслуговував іноземних емінен-
тів, та, меншою мірою, іноземних інвесторів, а також внутрішню економіку. Лон-
донська фондова біржа (LSE) була настільки великою, наскільки й фондові біржі 
Нью-Йорку та Берліну разом, попри той факт, що національна економіка Вели-
кої Британії представляє лише одну четверту частину ВВП об’єднаних економік 
США та Німеччини. Сукупна ринкова капіталізація Лондонської фондової біржі, 
з урахуванням облігацій зовнішніх та внутрішніх державних позик, а також акцій 
перевищує 400 % ВВП Великої Британії (високий показник, навіть за сучасними 
стандартами). Ринки Лондону, провінцій та зарубіжні ринки за іншими такими 
класами активів, як товари, орендована житлова нерухомість, інша нерухомість 
та іпотека, є добре розвиненими. 

Ландшафт інституційного інвестування Лондону в 1900 році представляв 
розвинений промисловий світ того часу, хоча ширше та диверсифікованіше 
за своїх конкурентів. Наприклад, інвестиційні трасти, винайдені голландця-
ми в ХVІІІ столітті, повністю розвинулися в Лондоні до початку 1900-х років. 
Проте інвестиційні трасти не суттєво просувалися інвесторам США до 1920-х 
років. Цінні папери залізничних компаній у Великій Британії, особливо облі-
гації, були привабливішими для фізичних осіб та інституцій за низькопроцент-
ні державні облігації. Проте акції промислових компаній відігравали важли-
вішу роль на Лондонській фондовій біржі, ніж на Нью-Йоркській фондовій 
біржі. Велика кількість корпоративних цінних паперів, що продавались на 
Нью-Йоркській фондовій біржі, належали до акцій залізничних компаній до 

1 Цікаво зауважити, що навіть розвинені промислові країни на початку ХХ століття мали 
такий рівень життя, що ненабагато перевищував сучасний Китай.
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буму фондової біржі 1920-х років. З погляду диверсифікації, інвестори Великої 
Британії в 1900-х роках утримували міжнародні диверсифіковані портфелі, тоді 
як інвестори США, зазвичай, купували цінні папери США. За вартістю вибірка 
з 508-ми інвестиційних портфелів Великої Британії протягом 1870‒1902 років 
включала, у середньому, більше за 20 % іноземних та колоніальних цінних па-
перів [Rutterford J., 2013]. 

Зростання інституційних інвестицій в обидвох країнах, вочевидь, відбу-
валося за рахунок залучення до інвестування менш заможних людей, що мали 
обмежений досвід в управлінні інвестиціями та, відтак, потребували більше 
допомоги в управлінні активами. Стає звичним, що й індивідуальні інвестори, 
разом із благодійними фондами залучають професійних менеджерів більше, 
ніж їхні попередники. Таким чином, зростання інституційних інвесторів може 
стати результатом підвищеного розподілу праці по мірі розширення ринку та 
появи професійної спеціалізації, що укріплюється за рахунок технологій, що 
знижують вартість обробки даних облікових записів клієнтів та супутні витра-
ти. Як показано у цьому розділі, існують й інші чинники розвитку інституцій-
них інвесторів. Вони включають інтервенції уряду у формі податкових вигід, а 
також змін у диверсифікації ризиків.

Чому вони зросли
Серед чотирьох основних типів інвестиційних інституцій страхові компанії ма-
ють найдовшу історію. Багато страхових компаній почали пропонувати стра-
хові поліси життя на початку ХVІІІ століття. Аналогічно, пропонуючи захист,
деякі страхові компанії розвинулися як інвестиційні інституції, пропонуючи 
виплати в разі завершення дії полісу або в разі смерті власників полісів. Від 
часу перших виплат додаткових бонусів Компанії справедливого страхування 
життя (Equitable Life Assurance Company) ще у ХVІІІ столітті стало поширеним 
для страховиків пропонувати політики інвестування «з прибутком» (тобто «із 
участю»)2. Після покриття адміністративних витрат та виплат внаслідок смерті 
такі інструменти були по суті довгостроковими ощадними продуктами на осно-
ві широкого інвестиційного портфеля.

Виплати виконувались у формі аннуїтету або одноразової виплати, які 
гарантовано здійснювалися в номінальних цінах. Пізніше, від початку 1960–
1970-х років, коли інфляція розпочала зменшувати фіксовані прибутки, ви-
плати стали все більше прив’язувати до показників фондового ринку. При ви-
ключенні банків, будівельних компаній (Велика Британія), ощадних установ 
та кредитних організацій (США)3, до найбільших інституційних інвестиційних 

2 У Великій Британії страхування життя та убезпечення життя є взаємозамінними поняттями.
3 Їх виключили, оскільки, особливо в «англосфері» вони фокусувалися на управлінні кредит-
ними портфелями, дисконтами та іпотечними контрактами, а не цінними паперами, що були у 
вільному обігу та нерухомістю.
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менеджерів у всьому світі належали страхові компанії, зокрема, ті, що переду-
сім залучені до довгострокового страхування життя та ануїтетного бізнесу. 

Пенсійні фонди не відігравали суттєвої ролі серед інституційних інвесторів 
перед Другою світовою війною, але починаючи від 1950 року та надалі, наро-
щення активів пенсійними фондами було метеоричним. Пенсійні активи Великої 
Британії оцінювалися лише у 2 млрд фунтів стерлінгів 1957 року та стали при-
близно 820 млрд фунтів стерлінгів до кінця 2000 року, зростаючи за щорічною 
ставкою 16 % в номінальних цінах та 8 % у реальних цінах протягом цього періо-
ду. Страхові компанії Великої Британії володіли активами вартістю 4,9 млрд фун-
тів стерлінгів, що перевищують двічі пенсійні фонди, проте до 2000 року вони 
стали за обсягом зіставними із пенсійними фондами. Зараз прямому порівнянню 
заважає той факт, що страхові компанії пропонують пенсійні продукти, а пенсій-
ні фонди інвестують у фонди, якими керує страхова компанія. У США порівню-
вані цифри на 2009-й рік становили 40 % ВВП для активів страхових компаній та 
65 % активів пенсійних фондів [Trusted Sources, 2011, с. 7].

Зростаюче значення як пенсійних фондів, так і страхових компаній як ін-
вестиційних інституцій багато в чому є результатом активної діяльності уряду. 
Вільям Ґладстоун, тодішній Канцлер казначейства, лібералізував податкове на-
вантаження на страхові премії при страхуванні життя 1853 року [Daunton M., 
2002, с. 262]. Страхові компанії одержали вигоди від основних податкових 
переваг за політиками страхування життя до 1984 року за рахунок утримання 
повної суми страхової премії з суми граничної ставки податку на дохід (тобто 
максимальний дохід), як і в разі утримань з податку на капітал після запрова-
дження цього податку 1965 року. Такі податкові переваги були суттєвими, по-
рівняно з високими податками за індивідуальними портфелями акцій. Найвищі 
ставки податків на дивіденди досягли 98 % у період від 1974 до 1979 років у 
Великій Британії, а податок на приріст капіталу нараховувався за ставкою 30 % 
в 1965 році. Навіть від 1984 року певні переваги діють за певними типами схем 
страхування життя, зокрема, для платників податків за вищою ставкою.

Компанії страхування життя у Великій Британії також виграли від менш 
строгих обмежень на маркетинг, що дозволило їм залучити агентів, що за до-
помогою «холодних дзвінків» знаходили потенційних страхувальників з дому 
до часу запровадження 1986 року Закону про фінансові послуги. Такі переваги 
виникли за тих часів, коли пенсійні схеми не були популярними та не пропо-
нували жодних пенсійних вигод, а в тому вигляді, у якому вони діяли, не при-
носили адекватного пенсійного доходу. Отже, фізичні особи піклувалися про 
власну пенсію за допомогою ощадних схем, пов’язаних зі страхуванням життя. 
З цією метою уряд вдався до лібералізації податків та маркетингових переваг 
для таких інвестицій. Такими характеристиками відрізнялися США, де уряд 
просував довгострокові інвестиції за допомогою продуктів страхування життя 
в середовищі високих персональних податків. У США максимальна ставка по-
датку на незароблений дохід була зафіксована на високому рівні 91 % в 1950-х 
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та на початку 1960-х років, коли податок на приріст капіталу, запроваджений 
набагато раніше у США, коливався в діапазоні від 25 % до 40 %. Податки сут-
тєво не знижувалися до 1980-х років [Rutterford J., 2010]. У 1990-х роках уряд 
надав таке пояснення своїй податковій політиці: 

Принципове обґрунтування поточного режиму оподаткування страхування життя та 
страхові виплати спрямовані на заохочення надання фінансової підтримки родини 
після смерті годувальника з метою забезпечення захисту від «переживання своїх 
активів» та стимулювання приватних довгострокових заощаджень [US Department 
of the Treasury, 1990].

Попри нещодавнє зниження в податкових стимулах у Великій Британії 
для фізичних осіб з метою заощадження через політику страхування жит-
тя, страхові компанії продовжують рости, на цей раз за рахунок фінансових 
стимулювань уряду, що заохочують реалізацію пенсійних схем у приватному 
секторі. Від 1975 року, коли чинне законодавство було запроваджене через 
ухвалення Закону про соціальне та пенсійне забезпечення, компанії зобов’я-
залися або укладати контракти за Державною схемою пенсійних надходжень 
для своїх працівників або забезпечувати дію своїх схем за тими ж умовами 
або на кращих умовах. Такі приватні організовані пенсійні плани реалізують-
ся пенсійними фондами, що діють окремо від компанії або управляються та-
кими фінансовими посередниками, як банки або страхові компанії, від імені 
компанії-працедавця. 

Таким чином, плани приватного пенсійного забезпечення іноді менш масш-
табні та / або передбачають інший спосіб інвестування. У Німеччині, напри-
клад, державні програми пенсійного забезпечення виявляються щедрішими. 
Отже, менші пенсійні фонди перебувають на балансі більших корпорацій-пра-
цедавців, що дозволяє працівникові не втрачати пенсію при втраті роботи. 

1986 року, згідно із Законом Великої Британії про соціальне забезпечен-
ня, працівники (а також самозайняті) брали на себе зобов’язання щодо вико-
нання персональних пенсійних планів, які прив’язувалися до працівника, а не 
до компаній, де він або вона були працевлаштовані. Водночас вони пропону-
ють фінансові стимули працівникам для перефокусування з SERPS на плани 
приватного сектора.

Такі дії передбачили передачу інвестиційного ризику від компанії, відпо-
відно до планів з визначеними вигодами (DB) фізичним особам, відповідно до 
планів із визначеними внесками4. Внаслідок цього страхові компанії почали 
розвиватися як основні провайдери персональних пенсійних планів (тобто DC).

Отже, у Великій Британії по мірі поширення пенсійних планів та вигод, 
а отже, зростання внесків, відбулося нарощення активів пенсійних фондів (та 

4 Згідно DB планів працедавець гарантує певну суму доходу працівникам на пенсії, коли 
сума виражається як відсоток фінальної або середньої зарплати. Проте у планах DC праців-
ники обирають свій персональний пенсійний план, припускаючи ризик недостатньої вартості 
внесків для виплат бажаної пенсії при виході на пенсію.
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страхових компаній). Проте, участь у пенсійних планах почала знижуватися 
протягом декількох десятиліть, навіть якщо обсяги інвестицій почали зростати. 
Це пояснювалося підвищеними обмеженнями податкових переваг, правовою 
свободою працівників і також, в окремих добре відомих випадках, некоректним 
фінансовим менеджментом DB схем. Такі чинники знижують участь працівни-
ків у схемах DB. Нещодавно число фізичних осіб-членів пенсійних схем DC 
почало зростати знову за умови застосування «економіки підштовхування», за 
якої фізичні особи приєднуються до пенсійної схеми автоматично доти, доки 
вони (щорічно) не оберуть схему на свій розсуд. Поточне розділення між схе-
мами DB та DC у Великій Британії становлять 71 % DB, 29 % DC.

Пенсійні плани у США з часом також розвинулися. Найважливіші події 
були такими. Пенсійні плани, які передбачали відстрочене оподаткування, для 
самозайнятих та малого бізнесу, що є відомими як «Плани Кіог», були запрова-
джені 1962 року. Закон про пенсійне забезпечення на основі соціальних виплат 
1974 року було розроблено для врегулювання пенсійних рахунків працівників 
з метою захисту учасників та їхніх бенефіціарів. Індивідуальні пенсійні ра-
хунки (IRAs) було авторизовано відповідно до ERISA. Податковий кодекс від 
1978 року включає положення 401(k) щодо пенсійних планів так, що праців-
ники не оподатковувались за відтермінованими компенсаціями. Нарешті Roth 
IRA (за умови звільнення від податків за пенсійними виплатами, а не внеска-
ми) було запроваджено Законом про звільнення від сплати податків платниками 
податків 1997 року. У період від 1950 до 1990 років активи пенсійних фондів 
нарощувалися в шість разів швидше від економіки США. Кількість інвести-
ційних радників зросла втричі лише в 1980-х роках [Allen D. G., 2015, с. 219]. 
Протягом 2011 податкового року 43 мільйони платників податків мали IRAs 
з сукупним балансом приблизно 5,2 трлн дол. [US Government Accountability 
Office. 2014]. Плани DC представляють 58 % сукупних надходжень у порівнян-
ні з 42 % за DB планами.

Пайові трасти та інвестиційні трасти не сприймалися від початку як подат-
ково зручні форми заощаджень за пенсійними програмами5. Обидва типи інвес-
тицій було засновано з метою забезпечення невеликим інвесторам можливості 
утримання частки участі в диверсифікованому портфелі цінних паперів, можли-
вість, що інакше може бути їм недоступною через високі трансакційні витрати. 
Траст зарубіжних та колоніальних транзакцій (F&C), заснований 1868 року, був 
першим інвестиційним трастом у Великій Британії. Вочевидь, передбачалося, 
що невеликі інвестори матимуть можливість інвестувати до уважно відібра-
ного диверсифікованого пулу інвестицій. Мета трасту передбачала «надання 
інвестору помірних засобів із подібними перевагами, якими керуються й великі 

5 Пайові трасти є фондами відкритого типу, що за розміром варіюються залежно від поста-
чання та попиту. А фонди закритого типу здійснюють випуск цінних паперів аналогічно до 
корпоративних акцій та є закритими до нових капіталовкладень, проте можуть розширювати 
свою діяльність за рахунок кредитів.



266  

Фінансові інновації

капіталісти при зниженні інвестиційних ризиків до зарубіжних та колоніаль-
них акцій шляхом розподілу інвестицій серед різних акцій» [Rutterford J., 2009, 
с. 158]. До кінця 1870-х років 70 так званих звичайних інвестиційних трастів 
було запущено. Після двох «хвиль» перед Першою світовою війною подальші 
103 інвестиційні трасти започаткували свою роботу в період від 1924 до 1929 
років [Rutterford J., 2009, с. 163].

Галузь інвестиційних трастів США пережила стагнацію до 1920-х. Проте 
до кінця буму, більше за 7 млрд дол. (у порівнянні з сукупними інвестиційни-
ми активами Великої Британії в розмірі 1 млрд дол.) було проінвестовано в 
675 інвестиційних компаній всіх типів, включаючи 19 фондів відкритого типу. 
Критичний занепад в цьому секторі під час Краху Волл-стрит 1929 року був 
настільки гострим, що інвестиційні трасти звинуватили самі себе в цьому, але 
він не мав такого негативного впливу на інвестиційні трасти у Великій Бри-
танії. Інвестиційні трасти США мали вище співвідношення між кредитними 
та власними коштами, вищі витрати, інвестували переважно в акції американ-
ських компаній та інші інвестиційні трасти, залучали чимало високооплачува-
них менеджерів та директорів і продавали свої цінні папери на ринку. Проте 
у Великій Британії інвестиційні трасти уникали акцій, диверсифікувались на 
міжнародному рівні, застосовували консервативні стратегії левериджу та бух-
галтерського обліку і їм було дешевше керувати, оскільки директори працюва-
ли в правлінні та вимагали нижчих комісій за траст. 

У відповідь на погану роботу інвестиційних трастів під час краху в 
1930-х рр. було створено низку так званих відкритих трастів, спершу у США, 
а потім у Великій Британії. Структура відкритого типу виявилася популярною, 
оскільки дозволила інвесторам реалізувати свої частки безпосередньо трасту 
за оціночною вартістю. До кінця 1930-х років інвестиційні фонди відкритого 
типу (що називаються пайовими фондами у Великій Британії), що інвестували 
насамперед в акції, були популярними по обидва боки Атлантики. Інвестиційні 
фонди пропонували вигоди довгої історії (F&C й досі функціонує). Широкий 
діапазон міжнародних інвестицій (що, втім, скоротилися внаслідок контролю 
за рухом капіталу після Першої світової війни), пропонує обачний підхід в 
управлінні резервами та низькі збори й витрати.

Інвестиційні трасти Великої Британії продовжують домінувати серед пайо-
вих фондів за розмірами активів до та після Другої світової війни, а 1962 року 
інвестиційні трасти оцінили свої активи в розмірі 2,4 млрд фунта стерлінгів, що 
в 10 разів перевищує вартість пайових трастів. Проте агресивніший маркетинг 
та зростання таких асоційованих продуктів, як іпотека упродовж 1960–1970-х 
років означало, що до 2000 року пайові трасти (та інвестиційні компанії відкри-
того типу, зареєстровані в ЄС або OEIC) оцінювали в обсязі 221,9 млрд фунтів 
стерлінгів, де на інвестиційні трасти припадало 57,3 млрд фунтів стерлінгів.

 У США діяльність інвестиційних трастів ускладювалася чинним зако-
нодавством США, зокрема, Законом про інвестиційні компанії 1940 року, що 
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знівелювали багато вигід інвестиційних фондів закритого типу. Такі інвес-
тиційні трасти перейшли у власність інвестиційних фондів відкритого типу 
1944 року, а до 1962 року інвестиційні фонди відкритого типу в 10 разів розши-
рилися, як і інвестиційні фонди закритого типу [Rutterford J., 2009].

У США деякі чинники відповідають за космічне зростання інвестиційних 
фондів спільного інвестування. До таких чинників належать: агресивний мар-
кетинг (без обмежень щодо контенту та медіа від 1979 року); зростання фон-
дового ринку протягом 1950–1960-х років; незадовільні результати конкурую-
чих традиційних страхових компаній та пенсійних продуктів, які інвестували, 
перш за все, в облігації; створення індексних фондів у 1970-х роках; створення 
фондів, звільнених  від оподаткування наприкінці 1980-х років; і створення 
біржових інвестиційних фондів (ETFs) у 1990-х роках. Мабуть, найголовніше, 
взаємні фонди були дозволені як частина пенсійних планів з 1979 року. До 1999 
року 40 % із загальної суми 7791 інститут спільного інвестування були якимось 
чином пов’язані з пенсійними планами [Allen D. G., 2015, с. 271]. Крім того, 
Закон 1981 року про зменшення податку на прибуток від капіталу зробив більш 
привабливими ризикованіші інвестиції. 

Об’єкти інвестування
Судячи з реєстрів акцій, інституційні інвестори володіли не більше ніж 10 % 
від усіх корпоративних цінних паперів Великої Британії до Першої світової 
війни. Проте за такими іншими класами активів, як облігації та нерухомість, 
їхні частки в портфелях інституцій були найчисельнішими. Вибірка показує із 
33 078 акціонерів у 261 компанії в реєстрі акцій 47-ми компаній, зареєстрова-
них у Великій Британії, включала всі сектори за період від 1870 до 1935 років, 
лише 505 були інституційними інвесторами. На них припадає 4,2 % вартості 
таких цінних паперів протягом першого десятиліття від 1900 року, 7,7 % — 
протягом 1910-х років, 6,0 % — протягом 1920-х років і 23,8 % до 1930-х років. 
Решту цінних паперів утримували індивідуальні інвестори безпосередньо або 
через персональні трасти [Rutterford J., Green D., Maltby J., Owens A., 2010].

1906 року, наприклад, 95 страхових компаній Великої Британії інвестували 
384 мільйони фунтів стерлінгів (що тоді дорівнювали 19 % ВВП), у відповідній 
структурі, а саме: 25 % в іпотеку, 17 % в інші кредити, 11 % в державні облі-
гації, по 10 % у нерухомість та корпоративні облігації та 9 % в корпоративні 
акції [Anon, 1907, с. 458]. Інші страховики в «англосфері» мали схожі портфе-
лі, проте, певною мірою, відображали локальні баланси попиту та пропозиції. 
Наприклад, ті, що у США, мали більше активів у корпоративних облігаціях, 
менше в державних облігаціях, ще менше в акціях корпорацій. Водночас, в 
Австралії переважна частка активів була зосереджена в кредитах та іпотеці. 
У Німеччині, де іпотечний ринок був уже високосек’юритизований завдяки за-
кладним листам (пфандбріфам, нім. Pfandbriefe), страхові компанії мали 78 % в 
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іпотеці. У Франції (де, до останнього часу, уряд забороняв інвестиції в іпотеку 
при гарантіях облігацій залізничних компаній), страховики інвестували більше 
в корпоративні облігації та менше в іпотеку.

Щодо таких інституційних портфелів можна відзначити такі дві загальні 
риси. По-перше, за винятком відносно недиверсифікованих страхувальників 
Німеччини, вони продемонстрували перехід від більш ранньої залежності від 
іпотеки та державних облігацій до корпоративних цінних паперів. Таким чи-
ном, було забезпечено більшу диверсифікацію, що, зазвичай, є характерною 
для приватних інвесторів. Відтак жоден із цих портфелів не може бути сміливо 
охарактеризований як такий, що повноцінно реалізував переваги масштабу та 
диверсифікації. Страхові компанії Великої Британії інвестували більше в акції, 
проте ця частка була меншою за 10 % активів портфеля та характеризувалася 
асиметрією відносно безпечних та зарубіжних залізниць Великої Британії та 
інших зарубіжних операторів. Попри те, що декілька індивідуальних інвесто-
рів характеризувалися масштабом та диверсифікацією пулу страховиків, вони 
мали вищу частку акцій в портфелі, особливо представників галузі, та відповід-
но досягли вищих, навіть волатильніших прибутків. Інституції, як страховики 
Великої Британії, приймали на свій розсуд рішення щодо інвестування за тими 
напрямками, які вважали за доцільне, у порівнянні зі своїми партнерами за-
кордоном, проте вони вважали облігації такими, що якнайкраще відповідають 
зобов’язанням за ними в період відносно стабільних цін [Newman Ph., 1908].

Різке зростання інвестицій в корпоративні цінні папери серед інститу-
ційних інвесторів Великої Британії протягом 1920-х років можна пояснити низ-
кою чинників: відносно низькі інвестиційні показники дохідності військових 
кредитів у післявоєнні роки, розпродаж цінних паперів США, особливо під час 
Першої світової війни та поступове розуміння складного ефекту реіндексова-
них доходів, а також вигід від дивідендів, концепція про які у викристилізо-
ваному вигляді запропонував Едґар Сміт 1924 року у праці «Звичайні акції як 
довгострокові інвестиції», усі з яких підвищують привабливість корпоративних 
цінних паперів за їхньою дохідністю (зокрема, акції). Гарольд Райнез, актуарій 
Великої Британії, підтверджує в публікаціях 1928 та 1937 років, що аналогічний 
складний ефект був притаманний для Великої Британії [Avrahampour Y., 2015, 
с. 287]. Джон Мейнард Кейнс зазнав впливу публікацій Сміта, і він виявився 
одним із першим інституційних менеджерів фонду, який розмістив більшість 
активів портфеля (яким він керував виключно на свій розсуд) до акцій Великої 
Британії та США — 75 % протягом 1920-х років та 57 % протягом 1930-х років 
[Chambers D., Dimson Е., 2013, с. 221‒222). Страхові компанії Великої Британії 
придбали акції безпосередньо, проте також за допомогою інвестиційних тра-
стів, що до середини 1930-х років утримували, принаймні, 42 % активів у порт-
фелі в акціях. До 1999 року довгострокові фонди страховиків Великої Британії 
засвідчують такий розподіл активів: близько 1 % за кредитами та іпотекою, 8 % 
за короткостроковими активами, 13 % за облігаціями Великої Британії, 12 % 
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за корпоративними та зарубіжними облігаціями, 9 % за пайовими трастами, 
6 % за трастами та іншими активами, та 51 % в акціях [Trusted Sources, 2011].

Проте у США чинне законодавство обмежило вибір розподілу активів 
страхових компаній. Впливове чинне законодавство Нью-Йорку, наприклад, за-
бороняло утримувати акції на їхніх рахунках до 1951 року, але пізніше встано-
вило ліміти на рівні 10 % в 1969 та 20 % в 1990. Такий підхід заохочував стра-
хові компанії до пошуку кращих прибутків за корпоративними облігаціями, 
нерухомістю та іншими цінними паперами з фіксованою процентною ставкою. 
До 1990 року страхові компанії США утримували 38 % своїх активів у корпо-
ративних облігаціях, 22 % в іпотечних кредитах та нерухомості, 9 % в акціях, а 
решта — в інших цінних паперах із фіксованим відсотком [Wright K. М., 1992, 
с. 15]. Після дерегулювання наприкінці 1990-х років частка акцій зросла до 
30 % у 1999 році [Trusted Sources, 2011, с. 9].

Рух у напрямку акцій посилили пенсійні фонди, яким потрібно було узго-
дити активи із пенсійними зобов’язаннями. Такі зобов’язання були довгостро-
ковими та характеризувалися такими ризиками, як ризик дожиття. З метою ви-
конання обіцянок щодо прив’язки пенсійних виплат із фінальними зарплатами 
(практика, що стала звичайною після Другої світової війни) вони мали рости в 
реальних показниках. Такі вимоги заохочували фідуціарів пенсійних фондів до 
забезпечення виконання заздалегідь відомих зобов’язань за цінними паперами 
з фіксованим процентом та невідомих зобов’язань протягом майбутніх періодів 
за акціями. 

Інтерес до акцій утримувався і після Другої світової війни, коли ринок 
акцій показував значне зростання. Джордж Росс Губі, що був відповідаль-
ним за роботу пенсійного фонду «Імперіал Тобакко» («Imperial Tobacco»), ре-
комендував вкладати нові кошти виключно в акції. Частка акцій в «Імперіал 
Тобакко» зросла із 28 % 1953 року, дo 68 % 1957 року та 96 % — 1961 року 
[Avrahampour Y., 2015, с. 295–296, 299]. До 1963 року пенсійні фонди Великої 
Британії разом утримували 6,4 % усіх британських акцій, які торгувались на 
біржі, що 1992 року зросли до 32,4 %. До 1999 року пенсійні активи були роз-
поділені таким чином: 4 % на короткострокові активи, 12 % в облігації Великої 
Британії, 4 % в корпоративні та зарубіжні облігації Великої Британії, 4 % на 
нерухомість та інші активи, 10 % на пайові фонди (інвестиційні трасти та стра-
хові фонди) та 61,6 % в акції. Типова стратегія розподілу активів передбачала 
застосування пропорції 60/40. І у США, і у Великій Британії інтерпретування 
цієї пропорції зводилася до такої розбивки: 60 % акцій, 40 % облігацій, що від-
повідала значенню цих двох класів активів на той час.

Презумпція обачності, що дозволяла делегування повноважень при прий-
нятті інвестиційних рішень трасту, забезпечувала прийняття «обачних рішень», 
як у разі пенсійних фондів Великої Британії та США. У Великій Британії деякі 
такі фонди, як «Імперіал Тобакко», надали членам правління трасту широкі ін-
вестиційні повноваження. У США схожим пенсійним фондом був «Дженерал 
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моторз» («General Motors»), який 1950 року побачив переваги інвестицій в ак-
ції та надав своїм сімом інвестиційним менеджерам повноваження щодо вкла-
дення до 50 % активів в акції. Під час того десятиліття по мірі того, як фон-
дові ринки «засвідчили суттєві зміни у ставленні відносно звичайних акцій» 
[Allen D. G., 2015, с. 218].

Ті пенсійні фонди Великої Британії, що не мали змоги використовувати 
такі широко популярні інвестиційними політики, як «Імперіал Тобакко», на-
приклад, обмежувалися чинним законодавством щодо членів правління, яким 
було дозволено відбір акцій із завчасно визначеного «правомірного переліку» 
цінних паперів із низькими ризиками та низькими процентними ставками. Це 
змінилося після запровадження Закону про фідуціарні інвестиції 1961 року, 
який дозволів інвестувати до 50 % активів в акції та інвестиційні інститути 
спільного інвестування. Повне дерегулювання було запроваджено наприкінці 
1980-х років. У США таке дерегулювання мало місце в 1974 року, коли ERISA 
було надано регуляторні функції при управлінні пенсійними планами та, зокре-
ма, вимагалася диверсифікація портфелів, проте за класами активів дозволяли 
більше свободи. 1979 року, наприклад, пенсійні фонди могли вкладати в інвес-
тиційні інститути спільного інвестування та приватних інвестицій [Allen D. G., 
2015, с. 269].

Залишилося самостійне обмеження: інвестиційні інституції США та Ве-
ликої Британії були занадто повільними для залучення іноземних інвестицій6. 
1970 року пенсійні фонди США майже не інвестували в зарубіжні акції у порт-
фелях пенсійних фондів Англії таких інвестицій було тільки 2 % [Davis E. Ph, 
2005]. Так звана «прихильність до місцевості» на сьогодні ще має силу, насам-
перед, у США. У період від 1998 до 2010 років частка портфелю, інвестована 
у вітчизняні акції скоротилася з 85 % дo 65 % для пенсійних фондів США та з 
75 % дo 40 % для пенсійних фондів Великої Британії. Найбільше ефект «місце-
вості» впливає на державні та корпоративні облігації: майже 90 % інвестицій 
пенсійних фондів США в цей клас активів залишається за вітчизняними емі-
тентами [Willis Towers Watson, 2015].

Яким чином здійснювалося управління інвестиціями
Як бачимо, індивідуальні інвестори були найважливішими інвесторами на по-
чатку 1900-х років. Більшість цінних паперів зосереджувалося в руках індиві-
дуальних інвесторів, які або самостійно приймали інвестиційні рішення, керую-
чись виключно своєю експертизою, або покладаючись на експертну думку свого 
близького оточення, друзів, родини та дуже вузького кола посередників. І у 
США, і у Великій Британії, вочевидь, було не більше одного мільйона інвесторів 

6 До Першої світової війни інституції Великої Британії дотримувалися глобальної перспек-
тиви при формуванні стратегії управління інвестиціями доти, доки не були вимушені продава-
ти зарубіжні цінні папери у воєнний час.
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(тобто, на рівні 1–2 %, населення), і ця еліта скоріш за все не страждала через 
відсутність досвіду управління родинним багатством або наявності тих, хто 
може надати компетентну пораду. Банкіри, трастові банки США, виконавчі та 
фідуціарні департаменти роздрібних банків Великої Британії, адвокати та бір-
жові брокери були задіяні у дорадчо-консальтативній роботі для таких клієнтів; 
і деякі тримали цінні папери та одержували дивіденди від імені своїх клієнтів. 

Проте більшість із цих посередників діяли виключно як радники які отри-
мували комісію (як правило, за кожну операцію), тільки іноді надаючи послуги 
управління портфелем на свій розсуд, за які вони отримували процент. Бутики 
подібні до Інвестиційних реєстрів у Великій Британії або «Фінанс Юніверс» 
(«Finance Univers») у Франції (що забезпечувало диверсифікацію портфелю за 
визнаними сучасними видами бізнесу) управляли єдиним портфелем, просу-
ваючи бізнес-модель, яка позиціонувалась на послугах перегляду поточних ін-
дивідуальних портфелів та консультування щодо ребалансування. Торгові бан-
кіри (такі, як «Дж. П. Морґан» («J. P. Morgan») у Нью-Йорку або «Ротшильд» 
(«Rothschild») у Лондоні) кількома привабливими клієнтськими портфелями, 
як і своїми, проте їм не вистачало масштабу для того, щоб вийти за їхні межі. 
Навіть ті, що відрізняються підвищеною дослідницькою спроможністю, ймо-
вірно, були найбільшою групою інвестиційних аналітиків у всьому світі з де-
кілька сотень працівників «Ліонського кредиту» («Crédit Lyonnais») у Парижі 
також, головним чином, діяли як радники (та як виконавці ордерів). Банки Ні-
меччини, проте, частіше тримають цінні папери та використовують права голо-
су від імені інвесторів.

Страхові компанії та інвестиційні трасти, головні інституційні інвестори 
того часу, управляють так званим «нарощенням портфелів цінних паперів». 
Така практика є, головним чином, стратегією «купи-утримай», що передбачає 
додавання індивідуальних цінних паперів до портфеля, де кожен тип цінних па-
перів оцінюється за показниками надійності капіталу та дохідності, проте звер-
тає мало уваги на вплив нового цінного паперу на характеристики портфеля 
(травень 1912 року). Така політика є очевидною у випадку F&C, коли 1879 року 
було консолідовано п’ять індивідуальних трастів до однієї інвестиційної ком-
панії, портфель якої налічує приблизно 2,5 млн фунтів стерлінгів в менше за 
90 цінних паперів. До 1905 року F&C майже потроїли кількість цінних папе-
рів до 280, але вартість портфеля виросла тільки на 20 %. Чим більш дивер-
сифікованим є ринок цінних паперів, тим краще: «чим більше компанія, тим 
більше інвестицій можна залучити та тим більше ризиків можна мінімізувати» 
[Rutterford J., 2009, с. 171]. 

У Великій Британії інвестиційний менеджмент як професія розвивався 
дуже повільно. Хоча й страхові компанії могли залучати інвестиційних мене-
джерів або актуаріїв до управління портфелями, директори неохоче делегува-
ли функції прийняття інвестиційних рішень. Автори США Л. Чемберлен та 
В. Гей [Chamberlain L., Hay W. W., 1931] захоплено коментували те, що звичайні 
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акціонери інвестиційних трастів Великої Британії обирали своїх директорів, 
які набувають набагато більшої моральної відповідальності та закликають до 
найреалістичніших послуг». Крім того, вони сказали, що інвестиційні рішен-
ня інвестиційних трастів Великої Британії покладаються на «персональних су-
дженнях менеджерів та директорів, що залежать багато в чому на персональних 
контактах та порадах брокерів…».

Дія закону середніх значень має на меті мінімізувати вплив помилкових 
суджень. Інвестиційні трасти США були, на противагу, експертними органі-
заціями масштабного розміру з метою аналізу та вибору цінних паперів для 
інвестування [Chamberlain L., Hay W.W., 1931]. Замість інвестування до великої 
кількості цінних паперів із фіксованою ставкою по всьому світу, за прикладом 
Великої Британії, менеджери інвестиційних трастів США надавали перевагу 
інвестуванню до незначної кількості цінних паперів та відрізнялися здатністю 
вправно як відбирати акції, так і обирати момент часу, коли треба купувати. 
Концепція Великої Британії, яка полягала в закупівлі великої кількості акцій 
після випуску та утримання їх до погашення вважалася млявою політикою. 
Коментатори у США стверджували, що належне управління є бажаною замі-
ною диверсифікації, а автор основних текстів щодо управління інвестиційни-
ми трастами США рекомендував залучати кваліфікованих експертів у всьому 
світі [Rutterford J., 2009, с. 176]. Від американських інвестиційних менеджерів 
очікували більш активної торгівлі, а не просто купувати та утримувати: «Інвес-
тиційний менеджер, який присвячує свій час тому, що визначає чи нафта, чи 
автокомпанії є привабливішою групою..., безумовно, виконує одну з найважли-
віших функцій управління» [Rutterford J., 2009, с. 176]. На практиці, в умовах 
бичачого ринку кінця 1920-х років, професійний підхід до інвестицій та по-
шук недооцінених цінних паперів посів друге місце після придбання акцій, які 
подорожчали. Як Бенджамін Ґрем та Девід Додд коментували ситуацію після 
краху Волл-стрит 1929 року:

Найбільш парадоксальним було те, що швидко полишили дослідження та аналіз 
в управлінні інвестиційних трастів. Інвестувати на сьогодні стало настільки 
просто, що проведення попередніх досліджень було непотрібним, а статистичний 
аналіз став просто перешкодою. Правильна політика передбачала покупку 
найпопулярніших товарів. Пересічні люди, що були змушені довіряти свої фонди 
найкращим інвестиційним експертам, які, як переконували всіх, не купували нічого 
іншого, окрім того, що купують для самих себе [Graham B., Dodd D., с. 311].

Оцінка ефективності 
Існує дві головні форми вимірювання ефективності: у порівнянні з конку-
рентами та у порівнянні з пасивним бенчмарком. Вимірювання проти групи 
порівняння є належним, якщо група порівняння (peer group) має практично 
однакові інвестиційні цілі та ризики як вимірюваний портфель. У ХІХ сто-
літті, наприклад, страхові компанії оцінювались, враховуючи заявлені бонуси 
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за відповідними фондами страхування життя або за щорічними аннуїтетними 
платежами. Також активно керовані фонди закритого та відкритого типу оціню-
валися, враховуючи їхню позицію в групі фондів із подібними інвестиційними 
цілями. Результативність пенсійних фондів є набагато важчою для вимірюван-
ня, оскільки інвестиційна мета, зазвичай, полягає у виконанні зобов’язань по 
мірі їх настання. Проте пенсійні фонди можуть також використовувати резуль-
тативність відповідно до класів активів у межах групи для лакмусового папірця 
для власних класів активів. 

Альтернативою буде пошук «пасивної» стратегії управління активами, з 
якою можна порівняти активно керований фонд. Типовою стратегією буде від-
дзеркалювання індексу або набору індексів. Хоча від самого початку інвестори 
США застосовували промисловий індекс Доу-Джонса як мірило дохідності, 
наприклад, індекс відображає зважену динаміку вартості акцій, а не повну до-
хідність, тому порівняння з прибутковістю інвестиційних портфелів не було 
коректним. У 1920-х роках Ірвінґ Фішер докладав усіх зусиль, щоб зробити 
індекси більш придатними для використання, беручи до уваги численні поділи 
акцій та інші корпоративні дії, що мали місце в те десятиліття.

Проте основним стимулом вимірювання дохідності пенсійних фондів у 
США було введення в силу ERISA 1974 року, що вимагало зіставлення фіду-
ціарних обов’язків із подібними функціями законослухняного громадянина, 
враховуючи усвідомлення ним суті роботи підприємства, виконання подібних 
робіт на підприємстві та подібні цілі»7.

Іншими словами, замість просто належної поведінки, фідуціари мали мати 
досвід роботи з інвестиційними питаннями. Такі положення заохочували по-
вірених делегувати управління інвестиціями професійним менеджерам інвес-
тиційних фондів (видача додаткових 200 мільярдів дол США в управління ін-
вестиційним інституціям) та заохочення порівняння результатів діяльності із 
зіставними групами фондових менеджерів.

Проте це також призведе до використання бенчмарків із коригуванням на 
ризики, відповідно до сучасної теорії портфеля. Шляхом переходу від вимоги 
про додержання обачності до вимоги про експертизу, ERISA заохочує фондо-
вих менеджерів застосовувати такі інвестиційні теорії, як рамкові для прийнят-
тя інвестиційних рішень, що передбачало менш жорстоке покарання у випадку 
невиконання інвестиційних вимог, якщо буде доведено, що зарекомендовані 
політики було дотримано [Hutchinson J. D., 1976, с. 42, 48].

До 1960–1970-х років, коли почала розвиватися сучасна теорія інвестицій-
них портфелів, інвестори стали послідовно вимірювати ефективність інвес-
тицій щодо пасивних показників, які можна було скоригувати з урахуванням 
відносного ризику інвестиційного фонду та індексу. Перевищення показників, 

7 Див. дані Департаменту праці США щодо ERISA на сайті: www.dol.gov/general/topic/ 
retirement/erisa.
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які відображають ризики, почали називати «альфою», тобто різницею між очі-
куваними показниками прибутків, одержаних за моделлю ціноутворення капі-
тальних активів (CAPM), та фактичними значеннями.

Наприклад, наприкінці 1997 року, великий пенсійний фонд «Юнілевер» 
(«Unilever») вийшов з вимогою до своїх керівників портфелів акцій у Вели-
кій Британії оцінювати дохідність інвестицій у порівнянні з бенчмарк-індексом 
Великої Британії. Коли «Юнілевер» не міг виконати нові вимоги, повірені пен-
сійного фонду зверталися з позовом до фондових менеджерів за невиконання 
відповідних референсних показників. До речі, цей випадок визначив поширену 
проблему вимірювання ефективності. Період, за який вимірюється результа-
тивність дуже часто виявляється коротшим за часовий горизонт інвесторів. Не-
довиконання в цьому випадку становило 10,6 % за референсним значенням за 
15 місяців. Якщо повірені очікували ще два роки, подібна стратегія могла при-
звести до недовиконання. Цей випадок було розглянуто в суді, проте виплати 
фондових менеджерів були суттєвими через те, що інші інвестиційні клієнти, 
які укладали подібні контракти та подібні відносини, не могли домовитися про 
позасудове вирішення суперечки.

Вимірювання ефективності з метою оцінки інвестиційних менеджерів, за-
лучених інституційними інвесторами, є наразі досить складним. Досі лишаєть-
ся можливість для поліпшення, є доступними, в частині оцінки ефективності 
та звітності про діяльність роздрібних інвесторів. Біржові інвестиційні фон-
ди (ETFs, ETF)8 дозволяють індивідуальним інвесторам порівнювати активно 
керовані інвестиційні фонди відкритого або закритого типу з тими активами 
інвестиційних портфелів із різних ETFs, враховуючи різні схеми розподілу ак-
тивів, що є характерними для активно керованого фонду. На практиці всі ці 
операції реалізувати можна за умов повного та вчасного розкриття інформації 
про інвестиції в ETFs.

Змінена ситуація сьогодні
Від 1920-х років ринки США стали найбільшими та найрозвиненішими. 
Оскільки ринки капіталів Китаю та Японії наразі є більшими за Лондонську 
фондову біржу, прийнятним є формувати свій аналіз сучасних трендів на даних 
про США, а не про Велику Британію. 2010 року внутрішні інвестиції США 
були поділені відповідно: 42 % домогосподарств (переважно індивідуальні ін-
вестори), 32 % страхових та пенсійних фондів і 28 % інвестиційних фондів 
колективного інвестування та ETFs.

Із врахуванням зарубіжних інвестицій (здебільшого інституцій) інституцій-
на частка була б суттєво вищою. Зрозуміло, що цей ріст стався переважно після 
1952 року, коли лише 7 % акцій утримували інституції, а інвестиції фізичних 
осіб домінували. Для зарубіжних облігацій та облігацій США 2010 року частка 
8 ETFs є доступними індексами популярних активів, цінних паперів та секторів.
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домогосподарств США була зафіксована навіть на нижчому рівні 20 %. У Ве-
ликій Британії інституції стали більш домінантними: власники капіталу в особі 
фізичних осіб знизилися з 54 % 1963 року дo 11 % сьогодні. Зміни в інших кате-
горіях офіційної статистики Великої Британії важко інтерпретувати. Найбільший 
ріст стосується власності «решти світу», проте це включає утримання активів з 
боку менеджерів у Лондоні, чиї материнські компанії зареєстровані за кордоном.

Наприклад, такі фірми управління активами, як «Кепітал» («Capital»), «Фі-
деліти» («Fidelity») та «Блекрок» («Blackrock»), утримують в Лондоні офіси, які 
керують своїми активами в компаніях Великої Британії часто від імені клієнтів 
Великої Британії, а основні суверенні фонди також мають офіси в Лондоні.

Лондон є найбільшим світовим центром управління активами та інвестує 
багато поза Великою Британією. Отже, огляд Джона Кея [Kay J., 2012], який 
підготував уряд Великої Британії з метою оцінювання ринку, пропонує, щоб 
при додаванні коштів, якими управляють у Бостоні та Сан Франциско, до акти-
вів, управління якими здійснюється в Нью-Йорку, сукупна сума коштів, якими 
керують у США, буде вищою за активи Великої Британії.

Страховики наразі володіють більшою часткою акцій, ніж на початку 
ХХ століття, проте їхня присутність серед управляючих активами суттєво 
зменшилась. У США вони володіють лише 18 % облігацій, а у Великій Британії 
вони становлять тільки 9 %.

Зараз є нормою для інституцій, що залучають пожертви та вкладення (та-
ких, як університети) делегувати управління зовнішнім експертам із інвести-
ційного менеджменту, хоча дехто керує своїми інвестиційними офісами (наразі 
такі офіси є більш професійними). ETFs пропонують фізичним особам віднос-
но дешевий доступ до диверсифікації активів, а деякі великі інвестори, як-от 
суверенні фонди багатства Норвегії, успішно виконують подібні стратегії дов-
гострокових «бета» прибутків.

Такий стиль інвестиційного менеджменту характеризується більшим 
ефектом масштабу, ніж традиційні форми, і багато в чому призвів до підвище-
ної концентрації галузі глобально, проте багато бутиків та маломасштабних 
фірм залишаються працювати в цій галузі. Деякі інвестори надають перевагу 
Моделі ендаументів, або «єльському» підходу, який націлений на отримання 
«альфи» у менш традиційних класах інвестиційних. Велика кількість геджо-
вих фондів, венчурних капіталістів та фонди прямих інвестицій задовольня-
ють такі уподобання. Із ефектом масштабу та вищим професіоналізмом також 
приходить спеціалізація функцій. Такі допоміжні функції, як довірче управ-
ління активами, реєстри, утримання за довіреністю та інвестиційний кон-
салтинг на сьогодні також відокремлюють від інвестиційного менеджменту. 
Більшість науковців погоджуються з тим, що автокореляція дохідності інвес-
тиційних менеджерів майже відсутня, проте це не завадило значній кількості 
менеджерів намагатися досягнути цього, а інвесторам спробувати виявити 
таких менеджерів.
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Деякі ставлять під сумнів, чи зараз не надто багато фінансового посеред-
ництва з боку тих, хто втратив розуміння цілей своїх інвесторів. Нижче наводи-
мо цитату із публікації Джона Кея [Kay J., 2012, с. 11]:

«...Конкуренція між управляючими активами на основі відносної дохідності за 
своєю суттю є грою з нульовою сумою. Управління активами може задовольнити 
інтереси клієнтів, за умови цілісного розгляду ситуації, лише в такому розрізі, коли 
їхня діяльність може покращити діяльність компаній, в які інвестують кошти. Такий 
конфлікт між цілями бізнес-моделі управляючих активами та інтересами бізнесів 
Великої Британії та тими, хто до них інвестував, є предметом нашого аналізу 
проблеми короткозорості». 

Корпоративне управління, агентські витрати  
та інституційні інвестори
Зростання кількості посередників загалом призвело до певних покращень. 
По-перше, зменшення витрат за рахунок ефекту економії масштабу та зростан-
ню конкуренції, а також за рахунок пільгового оподаткування. По-друге, виника-
ли занепокоєння щодо поліпшення моніторингу за інвестиціями та ефективним 
розподілом капіталу відносно до неефективного розподілу та менш професійної 
роботи індивідуальних інвесторів, що раніше домінували серед власників акцій. 
По-третє, занепокоєння виникали щодо стандартів управління та зовнішніх чин-
ників, пов’язаних із їхніми поглядами як власників (головним чином, як агентів) 
більшості активів у кошику [Dimson E., Karakaş О., Li К., 2015].

Додаткові прошарки між інвесторами та численними посередниками за-
свідчують подальші агентські проблеми та додаткові витрати в інвестиційному 
ланцюгу. Крім того, згідно з окремими даними, вони погіршують ситуацію не-
далекоглядністю — проблемою, яка мала бути вирішена підвищенням довго-
строкових інституційних зобов’язань. Чистий вплив таких наскрізних сил на 
дохідність інвесторів не так легко пояснити, оскільки, не в останню чергу, кон-
трафактичність (і щоб ми робили без посередників), загалом, важко визначити. 

Підвищений контроль за інвестиційними банками при первинному розмі-
щенні акцій (ІРО) та зарегулювання спричинило погіршення, а не покращен-
ня ситуації з недооцінкою. Ті, хто залучав капітал через первинне розміщення 
акцій, втратили [Chambers D., Dimson Е., 2009], проте неочікувані прибутки 
можуть з’явитися для інституцій на преференційних засадах. Втім, як доводить 
історія, ситуація може викликати скептичне ставлення щодо будь-яких тенден-
цій довгострокових покращень дохідності інвестицій після витрат на посеред-
ницькі послуги. 

Наприклад, виникають суперечки про те, чи напередодні 1914 року ме-
ханізми корпоративного управління Лондонській фондовій біржі більше від-
повідали інтересам інвесторів, ніж на Нью-Йоркській фондовій біржі у 1990-
х роках [Foreman-Peck J., Hannah L., 2013], враховуючи те, що посередники 
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пропонували ефективну диверсифікацію та високі прибутки [Chambers D., 
Esteves R., 2014, с. 5].

І, якщо це так, подібна ситуація викликає подив, з огляду на суттєве зни-
ження трансакційних та бухгалтерських витрат разом із витратами на останні 
сучасні технології. За деякими напрямками, маркетингові витрати є нижчими 
внаслідок обов’язкових державних виплат (пенсій) або податкових стимулів 
(різноманітні інвестиції). Відстежується чітка різниця між початком та кінцем 
ХХ століття, а саме щодо частки населення з бенефіціарною участю в цінних 
паперах, яка наразі є набагато вищою. У результаті адміністративні витрати на 
обслуговування для багатьох інвесторів можуть очікуватися в набагато вищих 
розмірах, ніж обслуговування невеликого кола еліти. Наприкінці 1960-х років, 
наприклад, Нью-Йоркська фондова біржа скоротила свою широку кампанію 
щодо диверсифікації поміж власників акцій, оскільки брокери були нездатні 
обробити документообіг для мільйонів інвесторів [Traflet J., 2013, с. 159]. 

У більшості національних економік конкуренція стимулює мінімізацію 
витрат, і багато в конкурентних середовищах залишається посередників. Та-
ким чином, наприкінці ХХ століття інвестори інколи тяжіють до низьких ви-
трат (головним чином, йдеться про нещодавній перехід до ETFs). У інших 
випадках інвестори до таких хитрощів не вдаються. Наприклад, дехто одер-
жує стимул інвестувати до пайових фондів із вищими комісіями та більши-
ми спредами попиту-пропозиції, ніж до менш дорогих інвестиційних трастів 
[Rutterford J., 2009]. Проблеми посередницьких послуг та щодо інформації 
особливо спотворюють ефективність конкурентних процесів у фінансах, а 
зміни в поведінкових фінансах визначають потребу зведення низки інших 
бар’єрів до оптимального рівня.

Поділ праці та професійна спеціалізація, загалом також знижують витра-
ти. Спеціалізація є дуже потужною в інвестиційному полі: облік управляючих 
активами наразі ведуть у різноманітних реєстрах, які утримують депозитарії та 
зберігачі активів, інвестиційні консультанти, рейтингові агенції, інвестиційні 
фонди, роздрібні та оптові дистриб’ютори, незалежні фінансові консультанти 
(IFAs) та інші. Усі вони залучають юристів та аудиторів. За переконанням Джо-
на Кея [Kay J., 2012], така спеціалізація засвідчує, що зниження довіри в секторі 
та навколо сектора як проблема насправді підвищує транзакційні та управлін-
ські витрати. Він є тільки одним із багатьох, хто підтримує думку, що операції 
куплівлі-продажу цінних паперів та конкуренція підвищують ефективність ме-
неджерів, що працюють з активами є безвиграшною грою (на кожного підго-
товленого покупця знайдеться непідготовлений продавець). На мій погляд, для 
інституційних інвесторів для покращення прибутків інвесторів щонайкраще 
буде інвестувати в декілька компаній, співпрацювати з ними та поліпшувати 
їхню роботу. Інші стверджують, що такий тип активного менеджменту не є ре-
альним, надаючи перевагу концентрації на індексних фондах, таких як ETFs, та 
ефективній диверсифікації. 
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Перші інвестиційні інституції іноді наполягали на впровадженні належних 
практик корпоративного управління у тих випадках, коли вони були присутні у 
раді директорів. До речі, приватні банкіри іноді діють як активні менеджери та 
контролюють власні та клієнтські інвестиції.

Проте іноді інвестиційні трасти звинувачують страховиків та банкірів в 
тому, що вони є проблемою, а не вирішенням. Таким чином, багато важливих 
кроків щодо покращення таких правил управління та транспарентності, як 
формування Державної комісії цінних паперів та бірж США 1934 року або при 
підготовці Закону про компанії Великої Британії 1948 року покладаються на 
позиціях політиків, що наполягають на запровадженні правових заходів (на-
приклад, зниження ролі та дискретності деяких посередників або контролерів). 
Такі регуляторні сили та сильніші фінансові стримування були цілком очевид-
ними у період від 1930-х до 1960-х років, хоча й лібералізація та глобалізовані 
ринки врешті-решт відновили ліберальніші умови роботи до 1914 року.

Технологічні зміни покращили інтегрування ринку та знизили витрати. Ін-
вестиційні посередники мали важливе значення при залученні технологій для 
створення торгових платформ, що функціонують як альтернатива біржам та 
при переконанні урядів застосовувати закони конкуренції на біржах з метою 
зниження витрат за транзакціями. Вони також іноді ефективно лобіюють по-
кращення практик корпоративного управління. Сильніше просування інтересів 
інвесторів в угодах купівлі акціонерного капіталу у Великій Британії можна 
вважати позитивним результатом діяльності інституцій, які очолюють процес. 
Цілком протилежно ситуація розгортається навколо США, де державні законо-
творці ставляться із симпатією до «отруйних пігулок» та інших дієвих видів 
захисту, які ускладнюють поглинання.

Скасування голосування за двома класами на кількох біржах також викли-
кало резонанс інституційних інвесторів, хоча вони толерували відхилення від 
правил інтернет-фірмам9. Деякі такі пенсійні фонди, як CalPERS та «Гермес» 
(«Hermes»), почали координувати такі ініціативи для покращення корпоратив-
ного управління через пряме втручання (стратегія, в подальшому розвинута, 
деякими геджфондами, що втручалися, та корпоративними рейдерами). Інші 
вважають, що їхня найефективніша зброя проти невдалого менеджменту поля-
гає у продажу акцій.

Важко робити однозначні висновки щодо покращення управління інвес-
тиційними інституціями та їхніх прибутків, хоча, звичайно, вони мають певні 
досягнення у цьому напрямку.

Урок історії полягає в тому, що і полісімейкери, і посередники потребують 
серйознішого залучення до створення правил гри, тобто забезпечення балансу 
ринкової конкуренції за умови кращого, хоча, можливо, й менш складного та 
9 Гонконг не запроваджував обмеження щодо дуальної системи голосування до 1987 року, 
проте сьогодні це є лише розміном ферзя на пішака, що необхідно для підтримки функціону-
вання поточної системи.
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нав’язливого регламентування, якщо залишиться впевненість в здатності сис-
теми забезпечувати адекватні пенсії та інші послуги інвесторам за умови забез-
печення інвестиційних потоків до бізнесів від посередників.

Неможливість розв’язувати такі питання в 1930-х роках було головною 
причиною десятиліть фінансових репресій через подальше регулювання (часто 
завдаючи шкоду). Голова Наглядової ради Нью-Йоркської фондової біржі, який 
наполягав на тому, що зміни були зайвими, після краху 1929 року дуже скоро 
опинився за ґратами (не через свої дії, а через свої переконання). Аналогічно 
галузі інвестиційного менеджменту не розумно припускати, що падіння через 
Глобальну фінансову кризу 2008 року обмежиться тільки банківським секто-
ром, якщо занепокоєння клієнтів та політиків щодо витрат та інвестиційної 
ефективності в довгостроковій перспективі не будуть рішуче розв’язані.
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Баррі Айхенґрін,
професор економіки та політичних наук, імені Джорджа Ч. Парді та Гелен Н. Парді, 
Каліфорнійського університету (Берклі)

Полегшений доступ до даних та поточні проблеми, які стали очевид-
ними під час глобальної фінансової кризи 2008‒2009 років, змінюють 
напрямок дослідження фінансової історії. Менші витрати на впоряд-
кування та цифровізацію історичних даних про окремі цінні папери та 
баланси фірм, банків та домогосподарств дозволяють дослідникам 
виконувати мікроекономічний аналіз, що попередньо був неможливим. 
Фінансова криза порушила серед пріоритетних такі питання, як фі-
нансові інновації, ризики, банківські операції та державне управління, 
що можна зрозуміти щонайкраще, вивчаючи фінансову історію. Про-
те дослідники мають пам’ятати й про те, що у своєму аналізі не вар-
то «зациклюватися» на даних як таких, а потрібно фокусуватися і на 
відмінних, і на схожих рисах попередніх фінансових криз.

Вступ
Межі дослідження фінансової історії виглядатимуть для кожного дослідника 
по-своєму, залежно від перспективи розгляду проблематики. Варто пригадати 
обкладинку «Нью-Йоркера» Сола Стейнберґа «Погляд на світ з 9-ї авеню» або 
пост сучасні дослідження «Теорія фронтиру» Фредерика Джексона Тернера, згід-
но з якою кордони є настільки ж формотворчим поняттям, наскільки й ідеологіч-
ним, оскільки поняття «межа» охоплює і фізичні, й економічні координати1.

За спостереженнями автора, межі в поточних дослідженнях із фінансової 
історії формуються на основі двох типів аргументів. По-перше, полегшення 
оцифровування архівних даних дозволить фінансовим історикам виконати мі-
кроекономічний аналіз тих видів, які раніше були занадто витратними. Вони 
зможуть формувати репрезентативні вибірки даних за індивідуальними домо-
господарствами, фірмами та банками, отже, можуть бути джерелом вивчення 
фінансової поведінки за часом, місцем та історичними обставинами. Це не має 

1  Робота С. Стейнберґа вийшла друком 29 березня 1976 року на обкладинці журналу 
«Нью-Йоркер», викладена на сторінках «Вікіпедії» [https://en.wikipedia.org/wiki/View_of_the_
World_from_9th_Avenue]. А у «Теорії фронтиру» 1893 року Ф. Дж. Тернер зауважив, що роз-
ширення західного фінансового флангу є найважливішим чинником в історії США. Для пост-
модерністського аналізу рекомендуємо ознайомитися з роботами Кервіна Кляйна [Klein K., 
1997] та Річарда Слатти [Slatta R., 2001].
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заперечити значення макроекономічного аналізу, який є корисним для розумін-
ня фінансових взаємовідносин для економіки загалом та за яким відфільтро-
вується, за рахунок усереднювання, ідіосинкратична поведінка, та запобігає 
узагальненням за окремими інцидентами. Це також не заперечує значення де-
тальних досліджень, що може пролити світло на нюанси фінансової поведінки 
в суперечливих епізодах, а також тих, що губляться у великих вибірках та дов-
гих часових проміжках. 

Утім, фінансові рішення приймаються на рівні окремих банків, фірм та до-
могосподарств. При цьому нові техніки та поточні вдосконалені техніки змі-
нюють підходи до досліджень. Такими новими та вдосконаленими техніками 
стало можливо користуватися завдяки низьковитратній цифровій фотографії, 
технології сканування та глобалізованого доступу до обліку даних. Вони доз-
воляють фінансовим історикам легше збирати та аналізувати великі масиви 
даних про банки, фірми та домогосподарства. Якщо раніше дослідники мали 
переписувати, то тепер фото банківської звітності може зробити будь-хто за 
допомогою смартфона. Такі світлини можуть оцифрувати самі дослідники (або 
компанії, які здійснюють збір даних). Полегшений доступ до великих обсягів 
даних банків, фірм, домогосподарств та цінних паперів послідовно формує до-
слідницьку програму фінансових дослідників.

У фінансовій історії для дослідницьких рубежів, окрім власне даних, буде 
визначальним і другий параметр: занепокоєння, визначені протягом глобальної 
фінансової кризи 2008–2009 років. Більше історичних досліджень очікується і 
збоку позитивних, і збоку негативних проявів імплементації фінансових інно-
вацій, детермінант ризиків, на які йдуть інституційні та індивідуальні інвесто-
ри, проблеми з управління банками та небанківськими фінансовими фірмами, 
і причини волатильності. Достатньо довго полісімейкери та учасники фінан-
сового ринку демонструють свою давню зацікавленість тим, як дослідження 
економічно-фінансової історії можуть пролити світло на такі проблеми. Ана-
логічно фінансові історики завжди відповідають на запитання, що виникають 
у громадськості (і щодо фінансування досліджень, яке пропонується). Декіль-
ка років тому головний радник з економічних питань президента Барака Оба-
ми, Лоуренс Саммерс, відзначив, що в пошуку рішення щодо виходу з кризи 
2008‒2009 років теорія виявилася мало цінною на противагу напрацюванням 
фінансових істориків [цит. за. DeLong, J. B., 2011]. У більш волатильному се-
редовищі, що домінувало в час розквіту так званої «Великої модерації»2, цілком 
ймовірним був навіть тісніший конструктивний симбіоз між фінансовими істо-
риками, полісімейкерами та учасниками ринку, за рахунок чого й формувалася 
програма дослідження.

2 Від середини 1980-х років дo 2007 року США зазнали низької та відносно стабільної інфля-
ції та найдовшого економічного зростання від початку Другої світової війни. Такий період на-
зивається добою «Великої модерації». Йому передував період «Великої інфляції» (1973–1982), 
що закінчився наприкінці грудня 2007 року, коли розпочалася «Велика рецесія».
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Ефект технологій на дослідження
Нижча вартість збору даних та аналіз великих масивів даних дає змогу дослід-
жувати фінансову історію за напрямками, за якими раніше це було неможливо. 
Цей погляд можна проілюструвати прикладами нещодавньої історії про корпо-
ративне управління, зовнішні фінанси, фінансовий розвиток та економічне від-
новлення, фінансові інституції та фінансову стабільність, а також про допомогу 
в надзвичайних ситуаціях, які всі разом доводять переваги великих баз даних3.

Дослідження, про які йдеться в цьому розділі, розкривають ситуацію у 
США та часто є результатом роботи офісів Національного бюро економічних 
досліджень. Це може відобразити природу дослідницького поля, де дослідники 
США та дочірні підприємства були першими. Може й відображатися велике 
значення досвіду США у 1930-х роках та загалом у таких класичних працях, як 
у Джона К. Ґалбрейта [Galbraith J. К., 1955], Мілтона Фрідмана і Анни Шварц 
[Friedman M., Schwartz A., 1963]. Або ж може відображати і мої інтелектуальні 
упередження. Тим не менше, ці праці підтверджують мою ширшу думку про 
те, що дослідження у фінансових розвідках адаптуються до технологічного 
прогресу.

З огляду на нещодавню доступність даних про фінанси окремих банків і 
фірм та склад їхніх прав, корпоративне управління є першою очевидною те-
мою для фінансових істориків. Прикладом є дослідження Говарда Боденгор-
на та Юджина Вайта [Bodenhorn H., White E., 2014], які розглядають зміни в 
корпоративному управлінні в контексті банків, заснованих у штаті Нью-Йорк 
у період від середини ХІХ до середини ХХ століть. Інсайдери домінували у 
правлінні директорів на початку цього періоду, що послабило захист систем 
управління стосовно аутсайдерів. Проте з часом велика кількість правових та 
регуляторних правил поступово обмежила здатність президентів банків також 
працювати на посадах голів правління, що забезпечувало гармонізацію інтере-
сів менеджменту та окремих акціонерів. Після імплементації цих правил член 
правління дуже рідко міг володіти пакетом для мажоритарних або навіть ве-
ликим пакетом міноритарних акціонерів, що могло спричинити нав’язування 
своєї волі для Правління. Ради також зменшувались, що стимулювало директо-
рів захищати власні інтереси та інтереси зацікавлених сторін. Г. Боденгорн та 
Ю. Вайт встановлюють ці особливості, використовуючи столітні дані балансів 
банків, які були зібрані з річних звітів наглядача Нью-Йоркського банку. Вони 
також використовують дані про банківських директорів, які були зібрані з місь-
ких довідників та записів Департаменту банківської справи штату Нью-Йорк.

Чарлз Каломіріс та Марк Кaрлсон [Calomiris Ch., Carlson M., 2014] ана-
логічно розглядають поточну групу банківських менеджерів, що мають право 
призначати високу заробітну плату собі та привілейований доступ до креди-
тів, а також можуть ризикувати за рахунок вкладників та зовнішніх акціонерів.
3 Дослідження автора є дуже вузько спеціалізованим, враховуючи поточний формат.
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Автори користуються фінансовою звітністю національного банку для США 
в 1890-х роках із статистики телефонних дзвінків та звітів банківської пере-
вірки, які видають Департаменти контролю за валютою банків у 37-ти містах. 
Вони містять не тільки дані фінансової звітності, але й також імена директо-
рів та уповноважених осіб, заробітну плату, коментарі правління щодо нагля-
ду за менеджерами банків. Результати підтверджують, що заробітні плати та 
кредитування інсайдерів були вищими за умови, коли права власності менедж-
менту були вищими, крім випадків, коли це нейтралізовували за допомогою 
ефективного контролювання системи корпоративного управління. Банки, що 
мають відносно сильний управлінський контроль та стикаються з незначними 
формалізованими обмеженнями корпоративного управління, також тяжіють до 
утримання нижчого обсягу капіталу як «капітальної подушки» під ризики, що 
характерні для інсайдерського контролю та загрози зловживань. 

Друга тема досліджень стосується детермінант доступу до зовнішнього 
фінансування. Карола Фрідман та Ерік Гільт [Frydman C., Hilt Е., 2014] корис-
туються Антитрастовим законом Клейтона 1914 року4 як експериментом щодо 
вивчення ролі банкірів щодо корпоративних правлінь при наданні доступу 
до зовнішнього фінансування. Автори збирають бухгалтерську інформацію 
за всіма залізничними операторами, торгівля акціями яких здійснювалася на 
Нью-Йоркській фондовій біржі між 1905 та 1929 роками. Користуючись дани-
ми видань «Мудис» («Moody’s Manuals»), вони публікують імена директорів 
залізничних операторів з іменами партнерів та директорів фінансових фірм, 
що займаються андерайтингом цінних паперів. Замість того, щоб запропонува-
ти простий бінарний індикатор, за яким можна було б відстежити зв’язок між 
залізничним оператором та андерайтером, К. Фрідман та Е. Гільт визначають 
взаємозалежність між інтенсивністю та обсягом андерайтингових послуг на 
основі статистичних та якісних джерел. Виявляється, що залізничні операто-
ри, які раніше мали сильні зв’язки зі своїми андерайтерами справді засвідчили 
падіння ринкової ціни, інвестиційних ставок та співвідношення між власними 
та залученими коштами, разом із приростом витрат на залучення коштів унас-
лідок обмежень Закону Клейтона.

Третій напрямок дослідження стосується класики фінансів та зростання, 
тобто наскільки, у якому обсязі та коли зростання в масштабах фінансового 
сектора стимулюють загальноекономічне зростання. Макроекономічні дослі-
дження щодо цього питання переважно виявилися менш категоричними у сво-
їх висновках. Така невизначеність частково спричинена труднощами при ви-
значенні причин та наслідків і домінування пропущених змінних, що мають 
вплив і на фінансовий розвиток, і на економічний розвиток. Як альтернативу, 
Джон Танґ [Tang J., 2013] застосовує широку базу даних окремих фірм Японії 

4 Положення розділу 10 Закону Клейтона забороняє інвестиційним банкірам обслуговувати 
правління залізничних операторів, яким їхні фірми здійснювали андерайтинг цінних паперів.



288  

Нові кордони фінансової історії

за період Мейдзі5 з метою аналізу того, наскільки розвиток фінансового сектора 
впливає на роботу різних секторів та регіонів. Шляхом порівняння префектур, 
що одна від однієї відрізняються наявністю банків, Танг доводить, що фінан-
сове посередництво справило позитивний ефект на заснування нових фірм, зо-
крема, щодо виробництва, включаючи текстиль, який став основним сектором 
нової країни, чия промисловість розвивається. 

Аналогічно Джеремі Атак, Метью Яремські та Пітер Руссо (2014) [Atack J., 
Jaremski M., Rousseau P., 2014] застосовували дані за понад 240 графств Серед-
нього заходу Америки в період між 1840 та 1860 роками з метою визначення 
зв’язків між присутністю банків як методом фінансового розвитку та подаль-
шою еволюцією зв’язків у транспорті. Було виявлено, що префектури, в яких 
банки з’являлися раніше, отримували залізничне сполучення з більшою ймо-
вірністю, що було основним для економічного розвитку в цей період. Розді-
лення та інтегрування префектур поруч або інших порівнюваних префектур 
або графств може бути й не найкращим способом контролю за пропущеними 
змінними, що корелюються з фінансовим розвитком, проте є кроком у правиль-
ному напрямку.

Четвертий акцент в останніх дослідженнях стосується інституційних де-
термінант фінансової стабільності. Асаф Бернштайн, Ерік Г’югсон та Марк 
Вайденмаєр [Bernstein A., Hughson E., Weidenmier M., 2014], наприклад, вда-
ються до створення клірингового дому на Нью-Йоркській фондовій біржі в 
1892 року як експеримент щодо аналізу впливу централізованого клірингу на 
ризики контрагентів. Капіталізація, відповідно до їхньої методології, ґрунту-
ється на тому факті, що великі пакети акцій, торгівля якими здійснюється на 
Нью-Йоркській фондовій біржі були також виведені на Консолідовану фондову 
біржу (CSE, або «Невеликі правління» на противагу до «Великих правлінь»), 
що вже мали кліринговий дім.

Автори зібрали дані на кінець місяця за цінами угод (купівля, продаж, ціни 
відкриття торгів та ціни закриття торгів), різниці між цінами купівлі та прода-
жу на момент закриття торгів, а також обсяг торгівлі за всіма акціями, що вклю-
чені до промислового індексу Доу-Джонса. Порівняно до ідентичних цінних 
паперів, торгівля якими здійснюється на Нью-Йоркській фондовій біржі, до-
вела суттєве зниження у волатильності та підвищенні цін відразу після засну-
вання клірингового дому Нью-Йоркської фондової біржі. За цими показниками, 
централізований кліринг знижує ризик контрагентів. Автори також підсумову-
ють, що ціни на цінні папери стали менш вразливими за онкольні ставки після 
запровадження централізованого клірингу, що відображає зниження витрат на 
короткострокове фінансування довгих позицій у результаті багатостороннього 
зарахування зобов’язань.

5 Період, відомий як «Рeставрація Мейдзі» (1868–1912) в історії Японії, стосується модерні-
зації Японії.
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Дослідження Марка Фландро, Норберта Ґаярда та Уґо Паніцци [Fland-
reau M., Gaillard N., Panizza U., 2013] стосується інвестиційних андерайтерів та 
пов’язують їх із проблемами фінансової стабільності. Автори зібрали дані про 
суверенні та квазісуверенні облігації, а також облігації державних корпорацій, 
що були випущені в 1920-х роках у Нью-Йорку, що був провідним фінансовим 
центром того часу.

Надалі вони використовують ці дані для аналізу андерайтингових опцій 
серед посередників, знову-таки користуючись рекомендаціями, які опублікував 
«Мудис» (Moody’s). За результатами їхніх досліджень випливає, що репутація 
андерайтера відіграє важливу роль при прийнятті ризиків інвесторами, більш 
нові андерайтери були схильні брати у розміщення ризикові випуски, які в ре-
зультаті не випускалися. У результаті висновки обґрунтовують раніше розро-
блені теорії Ільзе Мінтц [Mintz I., 1951], хоча й набагато формальніше. Такі 
висновки мали очевидні наслідки за моделлю формування та перерозподілу 
цінних паперів. Вони вказують на існування пріоритетних агентських проблем 
та доводять те, ще в конкурентному регулюванні (або принаймні у випадку са-
морегулювання) проблема не втратить своєї актуальності.

По-п’яте, серед найпопулярніших питань 2008‒2009 років та таких, що ви-
кликають потребу додаткових досліджень за темою, є транскордонні переливи 
та вірусне поширення криз. Ґарі Річардсон та Патрик ван Горн [Richardson G., 
Horn Р. van, 2011], наприклад, вивчають вірусне поширення трансатлантичної 
кризи 1931 року. Така криза розпочалася в Австрії, Угорщині та Німеччині, 
проте швидко мігрувала через Атлантику. Ґ. Річардсон та П. ван Горн надають 
опис того, яких змін зазнали банки в Нью-Йорку внаслідок подій в Європі.

Вони збирають дані за всіма банками-членами Федеральної резервної сис-
теми в Нью-Йорку (державні та й федеральні) із неопублікованих фінансових 
звітів, що надаються за вимогою, проте які мають бути підготовлені інспекто-
ром з грошового обігу та щотижневих звітів за умови, що банки функціонують 
у межах Федеральної резервної системи. Такі кількісні джерела доповнюють 
протоколами, у яких наводяться підсумки розмов між провідними банкірами та 
офіційними особами Федеральної резервної системи Нью-Йорку. Застосовую-
чи такі дані балансу, автори доводять, що вплив подій у Центральній Європі на 
банки Нью-Йорку був частково знівельований через той факт, що поширення 
кризи не було зовсім неочікуваним.

Комерційні банки США зосередили додаткові резерви напередодні кризи, 
захищаючи їх від зростання волатильності та дозволяючи їм продовжувати ве-
сти бізнес традиційно.

І нарешті буде підготовлено більше історичних досліджень щодо шос-
тої теми: загальний менеджмент фінансових криз. Наприклад, Ч. Каломіріс, 
Дж. Мейсон, М. Вайденмаєр та К. Боброфф (2012) [Calomiris Ch., Mason J., 
Weidenmier M., Bobroff K., 2012] досліджують антикризове управління Корпо-
рації реконструкції фінансів США (Reconstruction Finance Corporation, RFC) 
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протягом 1930-х років. Корпорації реконструкції фінансів застосували два ме-
тоди: проблемним фінансовим інституціям було надано надзвичайну допомогу 
у формі кредитів та відбулася покупка привілейованих акцій проблемних фі-
нансових інституцій. Питання в тому, а який із підходів був найефективнішим. 
Щоб відповісти на це питання, автори вивчають множину банків-членів Феде-
ральної резервної системи США (як на федеральному, так і на державному рів-
нях) у штаті Мічиган, оскільки Мічиганська банківська криза 1932‒1933 років 
стала поворотною в часи Великої депресії. Ч. Каломіріс та колектив авторів 
[Calomiris Ch., Mason J., Weidenmier M., Bobroff K., 2012] відстежують діяль-
ність цих банків, використовуючи звіти Міністерства фінансів США (Управ-
ління контролера грошового обігу) та «Банківський довідник Ренд Макнеллі» 
(«Rand McNally Bankers’ Directory»).

За їхнім висновком, кредити Фінансової корпорації реконструкції США 
не мають статистично суттєвого впливу на банкрутства банків 1930-х років. 
Такий висновок відповідає припущенню про те, що допомога з виплатою бор-
гів підвищує боргове навантаження для фінансових інституцій та підриває 
довіру вкладників. На противагу тому випуски привілейованих акцій, тобто 
капіталовкладення, що не підвищують заборгованість або субординовані кре-
дити, підвищують шанси на виживання банків. Автори також стверджують, 
що банки, які виживають та одержали допомогу Корпорації реконструкції 
фінансів, підвищили свою здатність видавати кредити іншим банкам в міру 
того, як тривало відновлення США після Великої депресії. Такі результати 
можуть пролити світло на схожі ефекти офіційної інтервенції до банківських 
систем під час глобальної кризи 2008–2009 років та надають рекомендації 
полісімейкерам, що дивляться в майбутнє.

Дезагрегація даних з ринку цінних паперів та фінансової звітності не ви-
рішить усіх проблем. Утім, такі дослідження доводять, що нові технології, які 
сприяють інтегруванню історичних баз даних на основі таких джерел продов-
жить і надалі формувати програму фінансових досліджень.

Вплив глобальної фінансової кризи на дослідження
Програма дослідження фінансової історії також була сформована фінансо-
вою кризою 2008‒2009 років. Без сумніву, попередні кризи мали подібний 
ефект на формування порядку денного фінансових істориків. Проте період 
2008‒2009 років є відомим як період першої глобальної фінансової кризи за 
80 років. Жоден регіон та жоден сегмент фінансових ринків не залишився не-
доторканим. Єдиною зіставною за резонансом подією ХХ століття була Велика 
депресія, що знайшла в літературі широке висвітлення. Дослідники вивчали 
цей період не як специфічний історичний епізод, але як спосіб визначення тих 
питань, які можуть виникнути в інший час історично та в інших місцях. Подіб-
ний резонанс обіцяє й мати остання криза.
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Перше очевидне питання, що випливає з цієї кризи, є проблема банків, які 
є занадто важливими для стабільності системи, щоб дозволити їм колапсувати. 
Як те підтверджує історія «Леман бразерз» («Lehman Brothers»), усе залежить 
не лише від розміру банку («занадто великий, щоб зазнати поразки»), проте 
також міра інтегрованості банку (наскільки суттєвим може бути вплив інди-
відуального банку на стабільність завдяки зв’язкам з іншими банками та із 
системою загалом). Більш рання література про кореспондентські банківські 
взаємовідносини у США, де банки країни утримували свої рахунки в місцевих 
нерезервних банках міст, що також утримували рахунки в центральних резерв-
них банках, враховує подібні питання. Джон Джеймс та Девід Вайман [James J., 
Weiman D., 2010] розпочали з перегляду цих питань під час доби Національних 
банків до 1913 року. Ґарі Річардсон [Richardson G., 2007] продовжує перелік 
вчених, що присвятили свої праці дослідженню США згідно із Законами про 
національну банківську систему в період від 1863 та 1864 років дослідженням 
про вплив Закону про федеральну резервну систему від 1913 року та роль ко-
респондентських банківських відносин за часів Великої депресії. К. Мітченер 
та Ґ. Річардсон [Mitchener K., Richardson G., 2016] вивчають кореспондентські 
банківські взаємовідносини у США протягом 1930-х років, визначаючи, яким 
чином зняття коштів з рахунків у банках усередині країни змусило міські ре-
зервні банки скорочувати програми кредитування, що знизило обсяги кредиту-
вання всієї економіки на 15 %. Досліджуючи кредити, які видали банки Лондону, 
партнерам Німеччини напередодні фінансової кризи 1931 року, О. Аккомінотті 
[Accominotti, O., 2012] аналогічно розкриває чимало питань щодо кореспон-
дентських взаємин, які будуть цікавими майбутнім дослідникам. 

Останній досвід відображає превалювання агентських проблем на рин-
ках сек’юритизації. І, як наслідок, ще більше досліджень буде виконано щодо 
андерайтингу, ролі так званих незалежних контролерів в особі рейтингових 
агентств та ранньої історії іпотечних цінних паперів. У дослідженнях Марка 
Фландро та Джоанни К. Славатинєц [Flandreau M., Slawatyniec J. K., 2013] і 
Марка Фландро й Ґабріеля Ґ. Мезеваджа [Flandreau M., Mesevage G. G., 2014] 
враховано історичну роль рейтингових агентств при визначенні якості активів, 
тоді як у Кеннета Сноудена [Snowden K., 2010] проаналізовано ранню історію 
іпотечних цінних паперів. Докази з історії ХІХ та початку ХХ століть, які на-
дали М. Фландро та співавтори викликають сумніви в ефективності рейтинго-
вих агенцій як механізму подолання інформаційних асиметрій, що викликають 
проблеми негативного відбору та моральних ризиків на ринках цінних паперів. 
Аналіз К. Сноудена наприкінці ХІХ століття щодо іпотечної сек’юритизації на-
гадує про те, що немає нічого нового в тому, що стимули оригінаторів кредитів, 
які працюють на платній основі, та інвесторів, які більше цікавляться довго-
строковою дохідністю портфелів кредитів, є цілком відмінними явищами. 

Хотілося б наголосити, що більше роботи потрібно для вивчення зв’язків між 
банками та проблемами суверенного боргу, які вивчають в контексті єврокризи як 
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лазівки у взаємовідносинах «банк — суверенна криза». Банківські кризи та кризи 
суверенного боргу в історичній перспективі досліджували за макроекономічни-
ми показниками та деталізованими даними. Проте зв’язки між обидвома сторо-
нами — зв’язки між суверенним боргом та банківськими проблемами — потре-
бують ще максимально плідного вивчення. О. Джoрда, М. Шулярик та А. Tейлор 
[Jordá O., Schularick M., Taylor A. M., 2016] надають огляд таких питань, керу-
ючись панельними даними низки країн, починаючи від кінця ХІХ століття до 
сьогодні, проте при цьому, як і в багатьох контекстах, агреговані дані мають лише 
поверхневе розуміння. Альтернативою є підхід на основі вивчення таких сцена-
ріїв, як, наприклад, борг Німеччини та валютна криза 1931 року. Томас Ферґю-
сон та Пітер Темін [Ferguson T, Temin Р., 2003] розглядають дуже детально такий 
напрямок, а Ізабель Шнабель [Schnabel I., 2004] і Мюґ Адалет [Adalet M., 2009] 
надалі розпаковують цей «пакунок» через оптимізацію даних про індивідуальні 
банки. Проте саме цей окремий епізод є особливим завдяки відомому політич-
ному виміру щодо репарацій. Внаслідок цього, залишається робота щодо дослі-
дження цього напрямку за іншими кризами.

Роль публічної політики на ринку кредитування житла є особливо супе-
речливим в добу розквіту глобальної фінансової кризи. Оскар Джорда, Моріц 
Шулярик та Алан Тейлор [Jordá O., Schularick M., Taylor A. M., 2014] врахову-
ють макроекономічні чинники та наслідки коливань цін на житло, керуючись 
історичними даними за промислово розвиненими країнами, проте вони не фо-
кусуються на впливах державної політики кредитування житла як такої.

Прайс Фішбек, Джонатан Роуз та Кеннет Сноуден [Fishback Р., Rose J., 
Snowden K., 2013] характеризують роль Кредитної асоціації власників домо-
господарств, створеної під час Великої депресії у США, не лише у стабілізації 
проблемного ринку житла, проте також при розвитку довгострокового та гаран-
тованого іпотечного кредитування. Проте роль державної політики в розвитку 
кредитування житла в інших країнах тільки-но розпочалася.

Аналогічно має бути проведено більше досліджень щодо кредитування 
житла за підсумками глобальної фінансової кризи, коли високі рівні заборгова-
ності домогосподарств зіграли суттєву роль. Певний час тому Фредерік Мішкін 
[Mishkin F., 1978], працюючи з агрегованими даними, вивчив роль балансів до-
могосподарств у Велику депресію у США. Хоча деталізовані дані щодо фінан-
сів домогосподарств у 1930-х роках є доступними (для США, див. [Jacobs E., 
Shipp S., 1993]), їх ще мають долучити до цих досліджень.

Остання криза також привертає увагу до ролі регулювання та регулятор-
ної структури, конкуренції та фокусуванні на фінансовій стабільності. Істо-
рія є багатим потенційним джерелом інформації про те, як структура регулю-
вання формує вплив та ефективність і визначає політичні детермінанти такої 
структури. США давно відрізняються тим, як вони організовують нагляд та 
регулювання, варіативність, яку вивчали Кріс Мітченер та Метью Яремські 
[Mitchener K., Jaremski М., 2014], поміж інших. Порівняння на рівні країн 
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є іншим очевидним джерелом варіативності та інформації про ефективність 
регулювання, про що, як і очікувалося, фінансові історики мали б віднайти 
належні джерела.

Мабуть, найважливішим є те, що криза та її наслідки порушують інтенсив-
ну полеміку щодо того, чи фінансова система ХХІ століття є в певному сенсі 
занадто великою, чи більш розвинені країни страждають від «надмірної» фі-
нансіалізації. Використання даних для панелі країн за останні роки допомогло 
Стівену Цечетті, Енісу Харубі [Cecchetti S., Kharroubi Е., 2012] і Жану-Луї Ар-
канду, Енріко Беркесу та Уґо Паніцці [Arcand, J.-L., Berkes E., Panizza U., 2012] 
віднайти докази зниження та навіть негативні наслідки для зростання, оскільки 
фінансові системи дуже швидко розвиваються у співвідношенні до ВВП. На 
противагу Вільям Кляйн [Cline W., 2015] наполягає на тому, що такі висновки 
про негативний вплив є артефактом макроекономічних даних та емпіричних 
методів, які використовують автори.

Ця суперечка не знайде свого рішення шляхом інтенсивного аналізу цифр 
лише останніх подій. Фінансові історики вже виконали значний обсяг робіт ос-
таннім часом, вивчаючи зв’язки між обсягом та структурою фінансової системи, 
з одного боку, та економічного зростання, з іншого. Прикладом є роботи Жома 
Вентури та Ганса-Йоахима Вота [Ventura J., Voth H.-J., 2015], які вивчають роль 
динамічного ринку публічного боргу Великої Британії ХVІІІ століття. Вони 
вважають, що екстенсивний випуск високоліквідних державних облігацій доз-
волив власникам земельних ділянок диверсифікувати малоприбуткові аграрні 
інвестиції, що призвело до змін у чинниках виробництва та сприяли сучасному 
економічному зростанню. Керолайн Фолін [Fohlin C., 2011] досліджує вплив 
різних структур фінансових систем у країнах ЄС за швидкістю та контуром 
економічного зростання ХІХ століття. Нещодавня робота цих та інших вчених 
допоможе й надалі розкласти такі зв’язки, що сприятимуть зростанню фінансів 
через порівняння історичної поведінки фірм із різним доступом до фінансів 
(див., наприклад, дослідження Керолайн Фолін [Fohlin C., 2002] та Джона Тан-
ґа [Tang J., 2013]). Зважаючи на зависокі ставки, без сумніву, ми матимемо ще 
багато досліджень в майбутньому.

Висновок
Дослідження фінансової історії відновилося протягом останніх років, а ця 
 частина присвячена вивченню двох причин, чому це відбулося. Однією із таких 
причин є нижчі витрати та більша ефективність, з якими на сьогодні можна 
організувати та оцифрувати історичні дані за окремими цінними паперами та 
фінансовою звітністю фірм, банків та домогосподарств. Іншим мотивом буде 
фінансова криза 2008‒2009 років, що привертає увагу до обмежень внаслідок 
абстрактного теоретизування та емпіричного аналізу на основі даних щодо ос-
танніх подій. Такі дві зміни дозволяють науковцям пропонувати детальніші 
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відповіді на запитання практиків, а також вони зміщують фокус уваги та інте-
рес на роботу фінансових істориків. 

Проте такі тренди не є абсолютно безпечними. Здатність дослідників пра-
цювати з Великими даними натикається на ризик того, що дослідження фі-
нансової історії буде щодалі більше залежати від даних, при цьому втрачаючи 
зв’язок за фундаментальними питаннями та ігноруючи історичний контекст, у 
якому такі дані генеруються. Якщо фінансові історики, як очікується, ґрунту-
ють свої дослідження на основі великих, нових цифрових історичних баз даних, 
виникне спокуса з початку вивчити дані та адаптувати питання, що ставлять 
до поточних матеріалів. Економісти схильні «віднайти 20-доларову банкноту 
під ліхтарем, оскільки саме там ввімкнено світло», тобто сконцентруватися на 
питаннях, на які відповіді вже заготовлені, враховуючи відповідні методи. Фі-
нансові історики, яких приваблюють Великі дані, мають усвідомлювати такий 
ризик.

Досвід кризи 2008‒2009 років також створює ризики для фінансових істо-
риків, що проводять паралелі з кризою 1930-х років. Паралелі, звісно, можна 
відстежити від кредитних бумів, що передували двом кризам та ролі іпотечного 
кредитування, так і фінансування домогосподарств й вірусного поширення бан-
ківсько-фінансової паніки. Проте між двома епізодами простежуються відмін-
ності. Наприклад, «тіньова банківська діяльність» (деривативні цінні папери, 
інститути спільного інвестування на грошовому ринку та репорахунки) мали 
більше значення для останніх подій порівняно з традиційною банківською ді-
яльністю, яка була в центрі фінансової кризи 1930-х років. Насправді можна й 
сперечатися про те, що власне вплив домінантного історичного наративу, у цен-
трі якого стоїть криза 1930-х років, що виник внаслідок нездатності регуляторів 
запобігти заразності краху комерційних банків, було частково причиною того, 
чому офіційні органи влади протягом останніх років проігнорували проблеми 
щодо тіньових операцій, допоки не стало запізно. 

Роль фінансових істориків полягає в тому, щоб не лише відстежувати спіль-
ні риси з-поміж епізодів, але й відмінності. Це означає, що історія фінансів не 
може мати сили передбачення. Історія фінансів не може гарантувати практикам 
прогнозів щодо подальшої кризи. Проте історія фінансів може допомогти їм 
зрозуміти ширший історичний контекст й оцінити, в чому полягає відмінність 
сучасності від минулого.
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в цій галузі користуються широкою популярністю. Є членом редакційної ко-
легії журналу «Огляд фінансової історії» («Financial History Review»), а його 
проєкти сфокусовані на вивченні валютних ринків та міжнародній популяриза-
ції проблеми фінансових криз. Здобув науковий ступінь доктора економічних 
наук в Інституті політичних досліджень в Парижі, навчався в постдокторанту-
рі, працював як запрошений професор в Прінстонському та Каліфорнійському 
(Берклі) університетах, Інституті Європейського університету у Флоренції та в 
Банку Франції.

Ян	Aннaeрт	— професор фінансів в Антверпенському університеті та в 
Школі менеджменту Антверпену. Вчений очолює Навчальний центр фондових 
бірж та підприємств (SCOB), університетський науково-дослідницький центр 
із історії фінансів. Є незалежним директором у складі пайових фондів та зов-
нішнім членом Комітету з питань ціноутворення та оцінювання активів «KBC 
Asset Management». Його викладацькі та дослідницькі зацікавлення спрямовані 
на теорію управління портфелями, ціноутворення за активами, управління фі-
нансовими ризиками та історію фінансів. Має численні публікації досліджень 
в різних виданнях, серед яких «Кліометрика» («Cliometrica»), «Дослідження з 
економічної історії» («Explorations in Economic History»), «Огляд фінансової іс-
торії» («Financial History Review»), «Журнал про банківську справу та фінанси» 
(«Journal of Banking and Finance» та «Журнал про міжнародні гроші та фінанси» 
(«Journal of International Money and Finance»).

Стефен	Дж.	 Браун	 увійшов у штат Бізнес-школи Монаша як почесний 
професор фінансів у січні 2016 року, здобувши статус почесного професора 
у Бізнес-школі Леонарда Н. Стерна при Нью-Йоркському університеті (NYU). 
До того як долучитися до штату Нью-Йоркського університету 1986 року, 
працював в «Лабораторії Белла» («Bell Telephone Laboratories») на посаді ре-
гіонального керівника Пенсійного фонду AT&T, а також в Єльському універ-
ситеті. Є автором п’ятьох книг, його статті часто публікуються в топових жур-
налах. Віднедавна є виконавчим редактором «Журналу фінансових аналітиків» 
(«Financial Analysts Journal»). Закінчив університет Монаша 1971 року, здобув 
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ступінь магістра ділового адміністрування та науковий ступінь доктора наук у 
Чиказькому університеті 1976 року.

Карстен	Бургоп — професор економічної та соціальної історії Віденського 
університету, науковий співробітник Інституту Макса Планка з досліджень су-
спільних благ у Бонні (Німеччина). Його дослідження фокусуються на багатьох 
аспектах економічної та бізнес-історії, включаючи історію фондових ринків, 
фінансових інституцій, корпоративного управління та управління інноваціями. 
Публікації професора надруковані в «Журналі економічної історії» («Journal of 
Economic History»), «Огляд історії бізнесу» («Business History Review»), «Єв-
ропейський огляд економічної історії» («European Review of Economic History», 
«Німецький економічний огляд» («German Economic Review») тa «Шмаленбах 
бізнес рев’ю» («Schmalenbach Business Review»).

Франс	 Б’юеленс — старший дослідник Навчального центру фондових 
бірж та підприємств (SCOB) в Університеті Антверпену. Відповідає за коор-
динування диджитилізацією на Брюсельській та Антверпенській фондових 
біржах. Є автором (і співавтором) декількох книг, зокрема «Кoнгo 1885–1960» 
(«Congo 1885–1960») та «Фондові біржі Бельгії: Історія життя фондових бірж» 
(«Beurzen van België: een geschiedenis van het beurswezen»). Публікації вченого 
виходили друком в «Огляді економічної історії» («Economic History Review»), 
«Розвідках з економічної історії» («Explorations in Economic History»), «Журна-
лі європейської економічної історії» («Journal of European Economic History»), 
«Огляді фінансової історії» («Financial History Review»), «Кліометриці» 
(«Cliometrica») та інших журналах.

Юджин	Н.	 Вайт — почесний професор економіки Рутґерського універ-
ситету, науковий співробітник Національного бюро економічних досліджень. 
Його поточне дослідження зосереджується на банківському нагляді, бумі рин-
ку житла 1920-х років, фондових бумах та катаклізмах, а також на управлінні 
фінансовими кризами у Великій Британії, Франції та США. Є автором понад 
50-ти наукових статей. Нещодавно на правах члена був залучений до роботи 
дорадчої ради Національного банку США, є стипендіатом Гоублон-Нормана в 
Банку Англії та запрошеним професором Вищої школи соціальних наук (École 
des hautes études en sciences sociales).

Леслі	 Ганна — професор економічної історії в Лондонській школі еко-
номіки. Мешкає в Токіо, спеціалізується на глобальній корпоративній та фі-
нансовій історії ХХ століття. Також є запрошеним професором Кардіфської 
 бізнес-школи, раніше працював проректором Лондонської школи економіки.

Вільям	Н.	Ґецманн — професор кафедри фінансів та менеджменту імені 
Едвіна Дж. Бейнеке, директор Міжнародного центру фінансів Єльської школи 
менеджменту. До сфери його досліджень належать ціноутворення активів, ак-
ційні премії, арбітражні стратегії, вибір інвестиційних менеджерів, глобаль-
не інвестування та фінансову історію. Оприлюднював свої розвідки майже в 
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усіх флагманських фінансових новинних публікаціях, а його наукові дослі-
дження надруковані у всіх провідних наукових журналах про фінанси. Його 
поточна робота зосереджена на фондах, фінансовій історії, операційних ри-
зиках, сек’юритизації, кредитних ризиках та поведінкових фінансах. Очолює 
Міжнародний центр фінансів Єльської школи менеджменту, у якому працює 
від 1994 року. Раніше викладав інвестиції та нерухомість у Колумбійській 
бізнес-школі.

Чарлз	Ґудгарт	— командор Ордену Британської імперії (CBE), член Бри-
танської академії (FBA), почесний професор із банківської справи та фінансів 
у Групі фінансових ринків Лондонської школи економіки (LSE), попередньо 
обіймав посаду заступника директора. Від 1985 року і до виходу на пенсію 
2002 року він був професором із банківської справи та фінансів кафедри Нор-
мона Соснова з економіки в Лондонській школі економіки. Також працював у 
Банку Англії протягом 17-ти років радником із монетарно-грошових відносин, 
ставши головним радником 1980 року. 1997 року він був призначений одним 
із зовнішніх незалежних членів нового Комітету з монетарної політики Банку 
Англії. Викладав у Кембриджському університеті.

Елрой	Дімсон — керівник Центру управління активами цільових фондів в 
Кембриджській бізнес-школі Джаджа, почесний професор фінансів у Лондон-
ській бізнес-школі, радник Правління аналітичного центру індексів фондового 
ринку та пов’язаних з ними послуг передачі даних FTSE International. Раніше 
працював у Лондонській бізнес-школі на різних керівних посадах та в Норвезь-
кому державному пенсійному фонді «Ґлобал» («Global», раніше — Державний 
нафтовий фонд) на посаді Голови стратегічної ради. Є співавтором книги «Трі-
умф оптимістів», його дослідження опубліковані в таких журналах, як «Жур-
нал про фінанси» («Journal of Finance»), «Журнал про фінансову економіку» 
(«Journal of Financial Economics», «Огляд фінансових досліджень» («Review 
of Financial Studies»), «Бізнесовий журнал» («Journal of Business»), «Журнал 
управління портфелями» («Journal of Portfolio Management») та «Журнал фі-
нансових аналітиків» («Financial Analysts Journal»), де він є членом Консульта-
тивної ради.

Антті	 Ільманен — директор «AQR Capital Management», де він очолює 
групу з прийняття рішень щодо управління активами портфелю. До того він 
упродовж семи років працював у компанії «Бреван Говард» («Brevan Howard»), 
макрогеджфонді, а також десять років в інвестиційному банку «Соломон бра-
зерз» «Salomon Brothers / Citigroup»). Доктор А. Ільманен працював радником 
для багатьох інституційних інвесторів, включаючи Норвезький державний 
пенсійний фонд «Ґлобал» («Global», раніше — Державний нафтовий фонд). 
Він опублікував книгу «Очікувана дохідність» («Expected Returns»), а також 
численні статті в журналах про фінанси / інвестицій та отримав премію «Ґрем 
та Додд еворд» від «Журналу фінансових аналітиків» («Financial Analysts 
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Journal») та премію «Бернштейн Фабоцці / Джейкобз Леві еворд». Здобув два 
магістерські ступені з точних наук у Гельсінському університеті, а доктора наук 
із фінансів — в Чиказькому університеті.

Пол	 Марш — почесний професор фінансів Лондонської бізнес-школи, 
де раніше він обіймав посаду голови департаменту з фінансів, заступника ди-
ректора, декана факультету, очолював кафедру з фінансових програм, Прези-
дент Лондонської школи економіки. Декілька разів за запитом громадськості 
був запрошений консультантом, очолював траст «Абефорт смоллер компаніз 
траст» («Aberforth Smaller Companies Trust») та був незалежним директором 
компаній «Ем енд Джі ґруп» («M&G Group») та «Маєдє інвестмент» («Majedie 
Investments»), працював консультантом для широкого кола фінансових установ 
та компаній. Доктор Марш є співавтором «Тріумфу оптимістів» і опублікував 
свої статті у виданнях: «Бізнесовий журнал» («Journal of Business»), «Жур-
нал про фінанси» («Journal of Finance»), «Журнал про фінансову економіку» 
(«Journal of Financial Economics», «Журнал управління портфелями» («Journal 
of Portfolio Management»), «Гарвард бізнес рев’ю» («Harvard Business Review») 
та інших журналах. Разом із Елроєм Дімсоном професор розробив каталог ін-
дексів FTSE 100-Share і Numis Smaller Companies Index, за якими від 1987 року 
здійснює підготовку Лондонська бізнес-школа.

Том	Ніколас — професор ділового адміністрування кафедри Вільяма Дж. 
Абернаті Групи управління підприємницькою діяльністю Гарвардської біз-
нес-школи. Його дослідження зосереджуються на історії венчурного капіталіз-
му, підприємництві та накопиченні багатства, правах інтелектуальної власно-
сті та засадах формування нових технологій, особливо стосовно фінансування 
інновацій. Здобув ступінь доктора наук з економічної історії в Оксфордському 
університеті.

Ларрі	Ніл — професор економіки в Університеті Іллінойсу в Урбана-Шем-
пейн, а також науковий співробітник Національного бюро економічних дослі-
джень та Кліометричного товариства. Був співредактором двотомного видан-
ня «Кембриджської історії капіталізму» («Cambridge History of Capitalism») та 
«Історії фінансових криз» («The History of Financial Crises»). Книги професора 
Ніла: «Підйом фінансового капіталізму: міжнародні ринки капіталів в епоху 
мотивації» («The Rise of Financial Capitalism: International Capital Markets in the 
Age of Reason»), «Я не є керівником подій: міркування. Джона Ло та Лорда Лон-
донберрі на Міссісіпі та серед Південного моря» («I Am Not Master of Events: 
The Speculations of John Law and Lord Londonderry in the Mississippi and South 
Sea Bubbles»), і «Коротка історія міжнародних фінансів: від Вавилону до Бер-
нанке» («A Concise History of International Finance: From Babylon to Bernanke»).

Анджело	Ріва — викладач фінансів у Європейській бізнес-школі, декан 
з наукової роботи й завідувач кафедри фінансових досліджень. Запрошений 
дослідник Паризької школи економіки. Є науковим керівником проєкту «Дані 
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для фінансової історії» та головним дослідником проєктів «Системний ризик у 
1930-ті роки» та «Прекрасна епоха паризького фінансиста (1871–1913): простір, 
організації та соціальна структура». Його дослідження зосереджені на європей-
ській валютній та фінансовій історії. Публікації А. Ріви оприлюднені зокрема 
у виданнях «Журнал теорії грошей» («Journal of Monetary Economics»), «Огляд 
економічної історії» («The Economic History Review») та «Розвідки з економіч-
ної історії» («Explorations in Economic History»).

К.	Ґеерт	Рувенгорст — професор корпоративних фінансів, імені Роберта 
Б. Дж. Гааса та Кандіс Дж. Гаас, в Єльській школі менеджменту. Працював 
у Массачусетському технологічному інституту та Міжнародному валютному 
фонді. Дослідницькі інтереси професора Рувенгорста охоплюють емпіричний 
компроміс між ризиком та рентабельністю на фінансових ринках, стратегії 
геджфондів, товарні ринки та історію фінансів. Його статті публікувалися в 
наукових та прикладних журналах. Книга науковця «Походження вартості: фі-
нансові інновації, які створили сучасні ринки капіталу» («The Origins of Value: 
The Financial Innovations That Created Modern Capital Markets») описує ключові 
історичні нововведення в галузі фінансів. Здобув науковий ступінь кандидата 
наук в Рочестерському університеті.

Джанетт	 Руттерфорд — професорка фінансового менеджменту та про-
фесорка-дослідниця Центру справжнього потенціалу громадського розуміння 
фінансів у Бізнес-школі Відкритого університету. Працювала у «Креді Ліон-
не» («Credit Lyonnais») як аналітик державних облігацій, викладала фінанси в 
Лондонській школі економіки та працювала у сфері корпоративних фінансів у 
приватній інвестиційно-банківській компанії «Н. М. Ротшильд і сини лімітед» 
(«N. M. Rothschild & Sons Limited»).

Крістоф	Спеньєрз — доцент Паризької бізнес-школи (HEC Paris). До кола 
його наукових інтересів входять альтернативні інвестиції, поведінка інвесто-
рів, фінанси домогосподарств та історія фінансів. Професор Спеньєрз опу-
блікував свої розвідки в низці журналів, включаючи «Журнал про фінансову 
економіку» («Journal of Financial Economics», «Американський економічний 
огляд» («American Economic Review» (Papers and Proceedings), «Наука управ-
ління» («Management Science») та видання «Журнал фінансових аналітиків» 
(«Financial Analysts Journal»). Викладає на магістерській програмі ділового 
адміністрування в Паризькій бізнес-школі. Здобув науковий ступінь доктора 
Тільбурзького університету.

Майк	Стонтон	— директор Лондонської бази даних акційних цін, науко-
во-дослідного ресурсу Лондонської бізнес-школи, де координує Службу оці-
нювання ризиків Лондонської бізнес-школи. Викладав в університетах Великої 
Британії, Гонконгу та Швейцарії. Є співавтором книги «Вдосконалення навиків 
моделювання фінансів за допомогою Excel та VBA» («Advanced Modelling in 
Finance Using Excel and VBA») та колумністом журналу «Вілмот» («Wilmott»). 
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Про	авторів

Він співавтор «Тріумфу оптимістів» («Triumph of the Optimists), а його статті 
опубліковані у виданнях: «Журнал про банківську справу та фінанси» («Journal 
of Banking and Finance», «Журнал фінансових аналітиків» («Financial Analysts 
Journal»), «Журнал Товариства дослідження операцій» («Journal of the Operations 
Research Society») та «Фінансова математика» («Quantitative Finance»).

Керолайн	Фолін	— професорка економіки Університету Еморі, авторка 
численних публікацій про історію фінансових ринків, інституцій та систем, 
зокрема двох монографій: «Фінансовий капіталізм та шлях становлення Ні-
меччини як промислового лідера» («Finance Capitalism and Germany’s Rise to 
Industrial Power») та «Мобілізація грошей: як найбагатші країни світу профі-
нансували промислове зростання» («Mobilizing Money: How the World’s Richest 
Nations Financed Industrial Growth»). Нещодавно завершила першу комплекс-
ну базу даних найпопулярніших транзакцій та котирувань для Нью-Йоркської 
фондової біржі за період 1900‒1925 років. Є почесною професоркою економіки 
в Університеті Еморі. Здобула ступінь бакалавра з математики та кількісної еко-
номіки в Університеті Тафтса та ступінь доктора економіки в Каліфорнійсько-
му університеті (Берклі).

Девід	Чемберс — лектор із фінансів, стипендіат Фонду Кейнса та прорек-
тор із навчальної частини Центру управління активами в Кембриджській біз-
нес-школі Джаджа. Наукові інтереси експерта охоплюють управління активами 
та фінансову історію, а його публікації вийшли друком у таких виданнях, як: 
«Журнал про фінанси» («Journal of Finance»), «Журнал про фінанси та кількісний 
аналіз» («Journal of Financial and Quantitative Analysis»), «Журнал економічних 
перспектив» («Journal of Economic Perspectives»), «Журнал економічної історії» 
(«Journal of Economic History»), «Огляд економічної історії» («Economic History 
Review»), «Дослідження в економічній історії» («Explorations in Economic 
History»), «Журналі фінансових аналітиків» («Financial Analysts Journal») та 
«Журнал управління портфелями» («Journal of Portfolio Management»). До по-
вернення на денну форму навчання 2001 року працював упродовж 20-ти років 
в інвестиційному банкінгу та управлінні активами в торговому банку «Берінґс» 
(«Barings»), взаємному фонді «Готчкіс енд Вайлі» («Hotchkis & Wiley») та ін-
вестиційному банку «Меррілл Линч» («Merrill Lynch»). Входить до складу ре-
дакційної колегії видання «Журнал фінансових аналітиків» («Financial Analysts 
Journal»).
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Абревіатурні	скорочення	

ADC American Development 
Corporation

Американська корпорація 
розвитку АКР

ADR American Depositary Receipt американська депозитарна 
розписка

AIM Alternative Investment Market Ринок альтернативних інвестицій

ARD American Research and 
Development Corporation

Американська науково-дослідна 
корпорація 

АНДК

BCBS Basel Committee on Banking 
Supervision

Базельський комітет з питань 
банківського нагляду

BCCI Bank of Credit & Commerce 
International

Міжнародний кредитний та 
комерційний банк

BEF belgian francs бельгійські франки

BIS Bank for International Settlements Банк міжнародних розрахунків БМР

BZW Barclays de Zoete Wedd Equity 
Index

індекс акцій інвестиційного банку 
«Барклайз де Зоте Вед»

CalPERS The California Public Employees’ 
Retirement System

Пенсійний фонд працівників 
державного сектора Каліфорнії

CAPE cyclically-adjusted price / earnings Коефіцієнт «ціна / прибуток», 
скорегований відповідно до 
економічного циклу

CAPM capital asset pricing model модель ціноутворення на ринках 
капіталу

CEFs closed-end funds інвестиційні фонди закритого 
типу

CEPR Centre for Economic Policy 
Research

Центр дослідження економічної 
політики

CGP Committee for General Purposes Комітет із загальних питань КЗП

CHF Swiss franc швейцарський франк

CRSP Center for Research in Security 
Prices

Центр визначення вартості цінних 
паперів

CSE The Consolidated Stock Exchange Консолідована фондова біржа

DB defined benefit Пенсійні плани з фіксованими 
виплатами
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DC defined contribution Пенсійні плани з фіксованим 
внеском 

DDM the dividend discount model модель дисконтування дивідендів

DEC Digital Equipment Corporation Корпорація цифрового 
обладнання

КЦО

DEM German mark німецька марка

DID diff-in-diff порівняння впливу в 
експериментальній та контрольній 
групах

DJIA Dow Jones Industrial Average промисловий індекс Доу-Джонса

DMS Dimson-Marsh-Staunton Дімсон-Maрш-Стонтон ДМС

DPS dividends-per-share дивіденди на акцію

EPS earnings-per-share дохід на акцію

ERISA The Employee Retirement Income 
Security Act

Закон про страхування пенсійних 
виплат працівників

ESP Spanish peseta іспанська песета

ETF Exchange-traded fund Біржовий інвестиційний фонд ETF

EW equal weights рівнозважений

F&C Foreign & Colonial зарубіжні та колоніальні

FDIC Federal Deposit Insurance 
Corporation

Федеральна корпорація зі 
страхування вкладів (депозитів) 
(США)

Fed US Federal Reserve Федеральна резервна система 
США

ФРС

FRF french franc французький франк

FTSE Financial Times Stock Exchange 
Index

фондовий індекс, який розраховує 
агентство «Financial Times» 
(Футсі)

Футсі

GBP british pound британський фунт стерлінгів

GDP gross domestic product валовий внутрішній продукт ВВП

GS gold standard золотий стандарт

ICE Intercontinental Exchange Міжконтинентальна біржа

ICF International Center of Finance Міжнародний центр фінансів МЦФ
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IEX ATS The alternative trading system Альтернативна трейдингова 
система

IFAs independent financial advisers незалежні фінансові консультанти

IFC International Finance Corporation Міжнародна фінансова корпорація МФК

IMM Investor’s Monthly Manual Щомісячний довідник для 
інвесторів

МДІ

IOUs боргові розписки

IPO Initial Public Offering первинна публічна пропозиція 
акцій; первинне публічне 
розміщення акцій

ІРО

IRAs Individual Retirement Accounts Індивідуальні пенсійні рахунки

ITL Italian lira італійська ліра

JG indices Jorion and Goetzmann індекси Джоріона-Ґецманна індекси 
ДжҐ 

LSE London Stock Exchange Лондонська фондова біржа ЛФБ

MBS mortgage-backed securities іпотечні цінні папери

MIT Massachusetts Institute of 
Technology

Массачусетський технологічний 
інститут

МТІ

MOM momentum моментум

NASDAQ National Association of Securities 
Dealers Automated Quotation 

Система автоматичного 
котирування Національної 
асоціації дилерів цінних паперів

Nasdaq+ 
NYSE)/GDP

Nasdaq+NYSE/GDP Капіталізація Nasdaq та NYSE до 
ВВП

NAV net asset values чиста вартість активів

NBER National Bureau of Economic 
Research

Національне бюро економічних 
досліджень (США)

NEC The New England Council Рада Нової Англії

NLG Dutch guilder голландський гульден

NYSE New York Stock Exchange Нью-Йоркська фондова біржа

OECD Organisation for Economic Co-
operation and Development

Організація економічного 
співробітництва та розвитку

OEICs open-end investment companies інвестиційні компанії відкритого 
типу

OTC the over-the-counter позабіржовий ринок
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PDP Programmed Data Processor програмний процесор

PPP USD Purchasing power parities (USD) Паритет купівельної 
спроможності

ПКС

PW price weights зважений за ціною

repo Repurchase agreement РЕПО

RFC Reconstruction Finance 
Corporation

Фінансова корпорація 
реконструкції

S.D. the standard deviation стандартне відхилення

SCOB Study Centre on Stock Exchanges 
and Enterprises

Навчальний центр щодо фондових 
бірж та підприємств

SERPS the State Earnings Related Pension 
Scheme

Програма пенсійного 
забезпечення, пов’язана з 
доходами держави

Shiller E/P коефіцієнт Шиллера E/P

SSE Shanghai Stock Exchange Шанхайська біржа

UBS Union Bank of Switzerland Об’єднаний банк Швейцарії

UMHK Mining Union of Upper Katanga Союз гірників Верхньої Катанґи

USD US dollar долар США

USM Unlisted Securities Market Ринок незареєстрованих цінних 
паперів

VC venture capital венчурні інвестиції; венчурний 
капітал

VW value weights зважений за капіталізацією
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