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АНОТАЦІЯ 

 

Дзюба П. В. Еволюція парадигми міжнародного портфельного 

інвестування. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні 

відносини. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Київ, 2018. 

У дисертації розроблено біпарадигмальну модель теорії міжнародного 

портфельного інвестування. Доведено, що дана теорія розвивається на основі 

двох чинних парадигм. Поряд із домінантною портфельною існує традиційна 

вартісна парадигма. Виявлено основні етапи розвитку обох парадигм, 

передумови й умови їхніх змін. Здійснено порівняльний аналіз, з’ясовано 

переваги та недоліки обох парадигм, віднайдено точки дотику між ними. 

Визначено перспективи розвитку теорії міжнародного портфельного 

інвестування. 

Ідентифіковано окремі позапарадигмальні теорії та підходи, визначено 

їхнє місце у структурі теорії міжнародного портфельного інвестування, 

встановлено зв’язок з іншими її складовими. 

Доведено, що основою портфельної парадигми міжнародного 

інвестування є не лише теорія портфеля Марковіца, як прийнято вважати, а й 

теорія Роя, котра за своїм науковим статусом та змістом має не меншу вагу. 

Виявлено, що теорія Роя поклала початок напряму мультипараметричної 

оптимізації за принципом максимальної визначеності, яка поряд із власне 

критерієм Роя передбачає застосування двох інших відомих оптимізаційних 

критеріїв: Телсера та Катаоки. 

Визначено ключові гносеологічні ознаки й змістові характеристики 

портфельної та вартісної парадигм міжнародного інвестування, доведено 

їхню відповідність основним загальновизнаним ідентифікаторам парадигм. 

Виявлено основні концепції портфельної парадигми, котрі формують її 
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структуру. Обґрунтовано осібний статус у портфельній парадигмі концепції 

оптимізації інвестиційних портфелів. 

Ідентифіковано основні етапи еволюції портфельної парадигми. 

Розкрито існування суперечності між її ключовими концептами: ефективного 

портфеля та диверсифікації, котра виступає одним із чинників еволюції самої 

парадигми, її вдосконалення. Доведено, що концепція ефективного портфеля, 

котра є основою портфельної парадигми, має нормативний характер, що 

зумовлює нормативність і самої парадигми на ранніх етапах її розвитку. 

Показано, що концепція диверсифікації є вторинною в еволюційному плані. 

З’ясовано, що однозначного вирішення питання про кількість цінних 

паперів, достатню для отримання відчутного ефекту внаслідок портфельної 

диверсифікації, не існує. За результатами різних досліджень вона 

коливається від восьми до 40 паперів, а перевищення такої кількості є зовсім 

недоцільним. Виявлено, що одним із основних чинників рівня портфельної 

диверсифікації є транзакційні витрати, наявність та рівень яких роблять 

портфельну парадигму неприйнятною для роздрібних інвесторів. 

Обґрунтовано, що концепція міжнародної диверсифікації інвестиційних 

портфелів є новим етапом еволюції портфельної парадигми міжнародного 

інвестування. Доведено, що її поява є реакцією парадигми на важливі зміни, 

котрі відбувалися тоді у світовому господарстві та міжнародних економічних 

відносинах. Зазначено, що з часом, а також у періоди підвищеної 

волатильності ринків роль переваг міжнародної диверсифікації інвестиційних 

портфелів знижується. 

Виявлено найбільш поширені підходи до оптимізації міжнародних 

інвестиційних портфелів: оптимізація на основі корисності; оптимізація за 

порядком стохастичного домінування; оптимізація за середньою 

геометричною дохідністю; біпараметрична оптимізація; мультипараметрична 

оптимізація. Висвітлено сутність цих підходів, їхні переваги та недоліки, 

здійснено їх порівняльний аналіз і типологізацію. Підходи згруповано за 

двома розробленими критеріями: за зв’язком із парадигмою та за характером 
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оптимізації. Установлено, що еволюційною основою оптимізаційного 

концепту портфельної парадигми є теорія граничної корисності, при цьому 

оптимізація на основі корисності – найбільш універсальний та всеохопний 

підхід. 

Ідентифіковано еволюційні умови трансформації парадигми від теорії 

портфеля до постсучасної теорії портфеля, обґрунтовано позитивний 

характер останньої. Досліджено підхід до оптимізації на основі VaR, 

визначено його місце в сучасній теорії міжнародного портфельного 

інвестування. 

Розкрито особливості теорії ринку капіталу як нового етапу еволюції 

портфельної парадигми. Виявлено, що з її появою портфельна парадигма 

поповнилася новою концепцією – оцінювання дохідностей. Наявні ж 

концепції – ефективного портфеля, диверсифікації та оптимізації – були 

модифіковані й розширені. Портфель стає водночас і ефективним, і 

диверсифікованим. З огляду на це теорію ринку капіталу слід уважати 

позитивною складовою портфельної парадигми. 

Досліджено місцеві та міжнародні чинники формування премій цінних 

паперів. З’ясовано подвійний та всеохопний характер впливу міжнародних 

чинників на очікувані дохідності. Розглянуто основні міжнародні моделі 

визначення очікуваних дохідностей. Показано, що рівень систематичного 

ризику в умовах міжнародного ринку є в цілому нижчим порівняно з 

місцевими ринками. 

Виявлено наявність штучного фактора стримування розвитку 

портфельної парадигми міжнародного інвестування, який пов’язаний з 

мінімальною необхідністю людського втручання у процес інвестиційного 

менеджменту. За таких умов вартісна парадигма є зручною противагою. 

Обґрунтовано окремий статус у сучасній теорії міжнародного 

портфельного інвестування бігевіоризму, який не є самодостатнім в 

епістемологічному сенсі, а лише коригує рішення портфельних інвесторів за 

портфельною та вартісною парадигмами. Досліджено схильність до 
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інвестування на місцевих ринках як одне з найпоширеніших відхилень 

рішень міжнародних портфельних інвесторів, а поряд із цим як чинник, що 

перешкоджає міжнародному рухові портфельних інвестицій. 

Розраховано та проаналізовано ризики й дохідності ринків акцій різного 

типу. Підтверджено, що вони суттєво різняться. Доведено, що з-поміж 

граничних ринків ринок України є найгіршим за дохідністю та одним із 

найгірших за ризиком, а також те, що його дохідність не має чіткої тенденції, 

а ризик зростає з часом. Досліджено зміну в часі дохідностей та ризиків 

окремих ринків. 

Розглянуто взаємозв’язки між дохідностями окремих риків акцій. 

Простежено їхню зміну в часі та в періоди підвищеної волатильності ринків. 

Установлено, що такий аналіз доцільніше проводити на основі відповідних 

показників за окремими ринками, ніж за груповими індексами. Виявлено, що 

ринок акцій України слабко інтегрований до глобального ринку, що є 

передумовою для залучення іноземних портфельних інвестицій. 

Розроблено методологію оцінювання асиметрії між динамікою ризику й 

дохідності. Ідентифіковано два типи такої асиметрії: внутрішню та 

структурну. Обґрунтовано, що асиметрія є чинником міжнародних 

портфельних інвестицій. Проведено розрахунок рівнів асиметрії для різних 

груп ринків. Виявлено сталі шаблони структурної асиметрії. 

Запропоновано підхід до оцінювання валютних ризиків міжнародних 

портфельних інвестицій на основі відносного диференціалу валютної 

дохідності – різниці між дохідностями в іноземній та місцевій валютах. 

Розраховано відносні диференціали для 24 граничних ринків, а також для 

групи в цілому з позицій долара США та євро. З’ясовано, що граничним 

ринкам притаманний високий рівень валютного ризику. Статистично 

підтверджено, що ринок України має найвищий відносний валютний ризик 

із-поміж граничних ринків. Досліджено привабливість граничних ринків з 

огляду їхніх загальних ризиків та коефіцієнтів Шарпа, розрахованих за 

доларом США, євро та місцевими валютами. Здійснено кореляційний аналіз 
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залежностей між сукупними міжнародними портфельними пасивами України 

і пасивами у формі акцій, з одного боку, та ризиками, дохідностями, 

коефіцієнтами Шарпа й відносними диференціалами, з іншого. 

Обґрунтовано підвищення схильності міжнародних інвесторів до 

ризику. Розроблено методологію оцінювання глобальної агрегованої 

схильності до ризику, яка показує ставлення інвесторів до міжнародного 

портфельного інвестування в цілому, їхні очікування, відчуття стабільності 

глобального середовища, ставлення до фінансових ринків тощо. Індекс 

глобальної агрегованої схильності до ризику слід обчислювати як середню 

арифметичну зважену з трьох показників: частки глобальних портфельних 

пасивів у формі акцій у сукупних глобальних пасивах (вага – 0,5), частки 

глобальних портфельних пасивів у формі короткотермінових боргових 

паперів у сукупних глобальних пасивах (вага – 0,3) та частки міжнародних 

портфельних пасивів розвинутих ринків у сукупних глобальних пасивах (вага 

– 0,2). 

Розраховано індекс глобальної агрегованої схильності до ризику за 

період від 2001 до 2017 року. У цілому він зростає, але суттєво знижується у 

кризові роки. Сформовано унормовану шкалу для аналізу даного індексу. 

Теоретично може існувати 11 діапазонів його значень – бал від 0 до 10, а 

також п’ять практично спостережуваних / типових діапазонів відсоткових 

значень: 3 – дуже низькі (47,80 – 49,938), 4 – низькі (49,938 – 52,076), 5 – 

середні (52,076 – 54,214), 6 – високі (54,214 – 56,352) та 7 – дуже високі 

(56,352 – 58,49). Зазначений індекс у цілому зростав – від 51,72 % у 2001 році 

до 58,49 % у 2017-му. У періоди ж підвищеної волатильності він знижувався 

– до 47,8 % у 2008 році та до 51,15 % у 2011-му. 

Доведено, що динаміка міжнародних портфельних пасивів України в 

цілому відповідає динаміці відповідного глобального показника, але їхня 

структура має три важливі особливості:  низька частка інвестицій в акції, 

украй малі обсяги інвестицій в інструменти грошового ринку та відносно 

велика частка довготермінових пасивів у сукупних пасивах. 
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Виявлено ряд дисбалансів на глобальному ринку міжнародних 

портфельних інвестицій. Вони знаходять прояв у невідповідності між 

частками ринків у капіталізації світового ринку та частками міжнародних 

портфельних інвестицій, залучених на ці ринки. Такі дисбаланси доцільно 

досліджувати на основі розробленого коефіцієнта відносного зовнішнього 

вмісту локального ринку акцій, котрий розраховується як різниця між 

відношенням частки країни у глобальних портфельних пасивах у формі акцій 

до її частки в капіталізації світового ринку акцій та одиницею. 

Проведено багатокритеріальну кластеризацію 66 ринків різних типів 

методом k-середніх, що дало змогу виділити 10 статистичних кластерів, а на 

їхній основі – шість сталих конструктів залучення іноземних портфельних 

інвестицій на ринки акцій. Ідентифіковано статистичні та змістові 

характеристики виявлених конструктів. 

Ключові слова: парадигма міжнародного портфельного інвестування, 

вартісна парадигма, портфельна парадигма, теорія портфеля, міжнародна 

диверсифікація інвестиційних портфелів, оптимізація міжнародних 

інвестиційних портфелів, валютний ризик, міжнародні портфельні пасиви, 

ефективний портфель, ризик, дохідність. 
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The bi-paradigmatic model of international portfolio investing theory is 

elaborated. The theory is proved to be developing based on two existing 

paradigms. Along with dominating portfolio paradigm there is the more traditional 
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value paradigm. Core stages of both paradigms evolution, preconditions and terms 

of their shifts are revealed. Comparative analysis of the two paradigms is carried 

out; their advantages and drawbacks as well as tangency points are defined. 

Prospects of international portfolio investing theory development are detected.  

Independent theories and approaches that do not fall within the paradigm are 

identified, their position in international portfolio investing theory is defined and 

their relationship with other components of the theory is determined. 

It is proved that not only Markowitz portfolio theory is the fundamental 

framework for portfolio paradigm of international investing as it is typically 

considered but also Roy theory has not lesser scientific status and notional content. 

In fact Roy theory is found out to have laid foundation for the multi-parametric 

optimization line using the safety-first principle that along with the Roy criterion 

implies utilization of two other well-known Telser and Kataoka optimization 

criteria. 

Core epistemological features and notional characteristics of portfolio and 

value paradigms of international investing are revealed, their compliance with 

generally accepted identificators of paradigms is proved. Main concepts of 

portfolio paradigm that compose its structure are detected. The concept of 

investment portfolios optimization special status in portfolio paradigm is justified. 

Principal stages of portfolio paradigm evolution are identified. The 

contradiction between its key concepts of efficient portfolio and diversification is 

disclosed and argued to be one of the factors of paradigm evolution and 

improvement. The efficient portfolio concept being the portfolio paradigm 

fundamental is proved to be normative in scientific terms defining the normative 

character of the paradigm itself in early stages of its development. The 

diversification concept is indicated to be secondary in evolutionary terms. 

It’s found out that there is no well-defined solution of the issue concerning the 

quantity of securities sufficient for appreciable effect of portfolio diversification. 

Different empirical studies show that this quantity varies between 8 and 40 

securities, while the exceeding of this quantity is not reasonable at all. Transaction 
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costs are revealed to be one of the major factors defining portfolio diversification 

level. Their existence and level make portfolio paradigm unacceptable for retail 

investors. 

The concept of international investment portfolios diversification is asserted 

to be the new stage of international investing portfolio paradigm evolution. Its 

appearance is proved to reflect the paradigm response to important shifts in world 

economy and international economic relations in that time. The significance of 

investment portfolios international diversification is shown to be reduced in the 

course of time and during periods of markets increased volatility. 

The most widely-spread approaches to international investment portfolios 

optimization are revealed: utility optimization, stochastic order optimization, 

geometric mean return optimization, bi-parametric optimization, multi-parametric 

optimization. Nature and essence of these approaches are explored, their 

advantages and drawbacks are discovered, and their comparative analysis with 

breaking them down into types is carried out. They are classified using the two 

developed criteria: according to the association with the paradigm and according to 

the optimization nature. It’s determined that marginalism is the evolutionary 

ground for portfolio paradigm optimization concept with utility optimization being 

the most universal and overall approach. 

Developmental terms of paradigm transformation from portfolio theory to 

post-modern portfolio theory are identified, the positive nature of the latter is 

justified. The VaR optimization approach is explored, its position in contemporary 

international portfolio investing theory is defined. 

The features of capital market theory as the new stage of portfolio paradigm 

evolution are brought to light. It’s revealed that its appearance added the new 

concept to portfolio paradigm, namely – returns evaluation. At the same time 

existing concepts of efficient portfolio, diversification and optimization are 

modified and extended. The portfolio becomes both efficient and diversified. In 

these terms capital market theory should be viewed as the positive component of 

portfolio paradigm. 
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Local and international factors of securities premiums are dwelled upon. The 

dual and overall impact of international factors on expected returns is justified. 

Main international models of expected returns evaluation are examined. The level 

of systematic risk turns out to be smaller in international market than in domestic 

markets. 

The artificial factor deterring the portfolio paradigm of international investing 

development is revealed. It’s associated with the minimal need of human 

interference into investment management process. In these terms value paradigm is 

a convenient counterbalance. 

The special status of behaviorism in contemporary theory of international 

portfolio investing is justified. It is not self-sufficient in epistemological 

understanding and is utilized only to adjust investors’ decisions under portfolio and 

value paradigms. Home bias as one of the most widely spread behavioral 

deviations of investors’ decisions from rational basis is explored. It is also 

recognized to be  the factor impeding international flows of portfolio investments. 

Risks and returns of individual equity markets of different types are 

calculated and studied. They are confirmed to differ substantially. It is proved that 

among frontier markets Ukrainian market is the worst in terms of its return and one 

of the worst in terms of its risk. Its return demonstrates no clear trend while the risk 

is increasing in the course of time. Different markets risks and returns’ dynamics 

are explored. 

Interrelations between individual equity markets returns are examined. Their 

changes in time and during periods of markets increased volatility are highlighted. 

Such analysis is proved to be more reasonably carried out using the respective 

figures for individual markets rather than for group indices. Ukrainian equity 

market appears to be weakly integrated into the global market that is the 

precondition for attracting foreign portfolio investments.  

The methodology of asymmetry in risks and returns dynamics evaluation is 

developed. Two types of such asymmetry are brought to light: internal and 

structural. The asymmetry is justified to be the factor of international portfolio 
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investments. The asymmetry level for different market groups is calculated. 

Structural asymmetry persistent frames are focused on. 

The approach to exchange rate risks of international portfolio investments 

evaluation is suggested. It can be carried out using the relative currency return 

differential that is the difference between foreign and local currency returns. 

Relative differentials for 24 frontier markets as well as for the group as a whole are 

computed in terms of USD and EUR. It is found out that frontier markets imply 

high level of exchange rate risk. It is statistically confirmed that Ukrainian market 

has the highest relative exchange rate risk among frontier markets. The 

attractiveness of frontier markets in terms of their total risks and Sharpe ratios 

estimated for USD, EUR and local currencies is examined. Correlation analysis 

between Ukrainian total international portfolio liabilities and equity liabilities, on 

the one hand, and risks, returns, Sharpe ratios and relative differential on the other. 

The increase of international investors risk aversion is validated. The 

methodology of global aggregated risk aversion assessment is developed. The 

latter testifies investors’ attitude to international portfolio investing in general, their 

expectations, perception of global environment stability, attitude to financial 

markets etc. Global aggregated risk aversion index can be calculated as a weighted 

average of three ratios: share of equity global portfolio liabilities in total global 

portfolio liabilities (weight – 0,5); share of global short-term debt portfolio 

liabilities in total global portfolio liabilities (weight – 0,3); share of developed 

markets international portfolio liabilities in total global portfolio liabilities (weight 

– 0,2).  

Global aggregated risk aversion index is calculated for the period between 

2001 and 2017. It is generally increasing however falls substantially in the crisis 

periods. The normalized scale for this index analysis is developed. There can be 11 

theoretical ranges of its values – score from 0 to 10 as well as 5 typical and 

empirically observed percentage ranges: 3 – very low (47.80 – 49.938), 4 – low 

(49.938 – 52.076), 5 – medium (52.076 – 54.214), 6 – high (54.214 – 56.352) and 

7 – very high (56.352 – 58.49). The explored index was generally growing from 
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51.72 % in 2001 to 58.49 % in 2017. During periods of markets increased 

volatility it was falling – to 47.8 % in 2008 and to 51.15 % in 2011. 

It is proved that Ukrainian international portfolio liabilities dynamics 

generally match the dynamics of respective global ratio while their structure has 

three important features: low share of equity investments, extremely low volumes 

of money market securities investments and relatively high share of long-term 

liabilities in total liabilities. 

The series of imbalances in global market of international portfolio 

investments are exposed. They appear in mismatching between markets shares in 

world market capitalization and shares of international portfolio investments 

attracted to these markets. Such imbalances can be reasonably explored using the 

developed ratio of relative external content of local equity market that is calculated 

as a difference between the relation of a country’s share in global portfolio 

liabilities in equities to its share in global market capitalization and the unity. 

The multi-criterion clustering of 66 markets of different types using the k-

means method is conducted. Ten statistical clusters are computed which are used 

further as the basis for defining six established patterns of attracting foreign 

portfolio investments on equity markets. Statistical and substantive features of 

defined clusters are singled out. 

Key words: international portfolio investing paradigm, value paradigm, 

portfolio paradigm, portfolio theory, international diversification of investment 

portfolios, optimization of international investment portfolios, exchange rate risk, 

international portfolio liabilities, risk, return. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Міжнародне портфельне інвестування як одна із 

форм міжнародного руху капіталу має важливе практичне значення в 

сучасному світовому господарстві. Тому вельми необхідними, актуальними 

та своєчасними є теоретичне дослідження цього процесу, його належне 

концептуальне узагальнення і гносеологічна структуризація з кінцевою 

метою формування комплексного підходу до його наукової ідентифікації. І 

хоча проблематиці портфельного інвестування приділено достатньо уваги в 

науковій літературі, у багатьох випадках загальне бачення видається доволі 

вузьким – воно зводиться лише до теорії портфеля. Таке спрощення предмета 

дослідження не є релевантним у пізнавальному сенсі, оскільки не дає 

можливості оцінити весь спектр наявного знання з даної проблематики. 

Парадигма міжнародного портфельного інвестування є складною та 

розгалуженою в епістемологічному плані. Вона охоплює також інші теорії та 

концепції. 

Окремі складові сучасної парадигми міжнародного портфельного 

інвестування мають різний епістемологічний статус, перебувають у певній 

взаємозалежності. Статус та місце наявних теорій і концепцій потребують 

гносеологічного обґрунтування та еволюційної ідентифікації. Не менш 

значущими видаються визначення основних етапів розвитку теорії 

міжнародного портфельного інвестування, виявлення причин та передумов 

їхніх змін, з’ясування теоретично-методологічних характеристик. 

Досліджувані питання є актуальними з огляду на необхідність теоретичного 

обґрунтування та практичного вирішення проблем залучення іноземних 

портфельних інвестицій на ринок України. Наявність фундаментальних 

досліджень у цій сфері дасть змогу зрозуміти причини нагальних проблем, 

визначити передумови їх усунення, аби активізувати залучення іноземних 

портфельних інвестицій. 
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Важливий внесок у розвиток основ портфельної теорії був зроблений 

такими відомими зарубіжними вченими, як А. Рой, Г. Марковіц, Р. Мертон, 

П. Ченг, Дж. Еванс, Ф. Дайбвіг, М. Бест, Р. Грауер, А. Корвалан, Е. Сентана 

та ін. Подальший розвиток парадигми в рамках теорії ринку капіталу 

відбувався на основі досліджень Дж. Тобіна, В. Шарпа, Дж. Лінтнера, 

Дж. Трейнора, Я. Моссіна, С. Росса, П. Самуельсона та ін. Урахування в 

процесі оцінювання очікуваних дохідностей міжнародних та глобальних 

чинників, а також переваги, недоліки та інші аспекти міжнародної 

диверсифікації інвестиційних портфелів знайшли висвітлення у роботах 

Б. Солніка, Б. Дюма, Ч. Еуна, Б. Резніка, Р. Штульца, К. Чена, Е. Керолія, 

Дж. Дірмайера, К. Гарві, Г. Жоу, С. Баки, Б. Гарбе, Р. Вейсса, М. Адлера, 

Р. Ролла, Ф. Блека, Р. Колачіто, М. Кроче, Г. Грубеля, Х. Ліві, М. Сарната, 

Д. Лессарда та ін. 

Проблематика міжнародного інвестування та розвитку ринків 

портфельних інвестицій представлена ґрунтовним доробком вітчизняних 

науковців: О. Білоруса, З. Ватаманюка, О. Василика, О. Гаврилюка, І. Гуцала, 

С. Захаріна, Є. Іоніна, А. Камінського, Л. Кістерського, І. Лютого, 

О. Мозгового, С. Науменкової, Т. Орєхової, А. Поручника, Н. Резнікової, 

О. Рогача, С. Осаволюка, К. Отченаш, Н. Стукало, Н. Циганової, 

В. Федосова, А. Філіпенка, О. Шниркова, С. Юрія та ін. 

Попри значущі наукові досягнення у галузі слід усе ж визнати, що 

питання розвитку теорії міжнародного портфельного інвестування висвітлені 

в літературі недостатньо і подані переважно фрагментарно, бачення еволюції 

та структури зазначеної теорії потребує більшої цілісності, поглиблення й 

упорядкування. Зважаючи на це, дана тема й була обрана для дисертаційної 

роботи, що й визначило коло теоретичних і практичних питань, які 

розглядаються. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано на кафедрі міжнародних фінансів у 
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рамках наукової теми Інституту міжнародних відносин «Україна в 

міжнародних інтеграційних процесах» № 11БФ048-01 на 2011–2015 роки та 

«Асоціація як новий формат співробітництва України з ЄС: політичний, 

правовий, економічний та інформаційний аспекти» з 2016 року, які є 

складовими комплексної наукової програми Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку 

України в умовах світових процесів глобалізації». У межах цих тем автором 

особисто виявлено проблеми та перспективи залучення іноземних 

портфельних інвестицій до економіки України, визначено місце ринку 

України серед інших граничних ринків з огляду на привабливість для 

іноземних портфельних інвесторів. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування структури і взаємозв’язків між підходами, концепціями й 

парадигмами, які формують сучасну теорію міжнародного портфельного 

інвестування, основних етапів їхнього розвитку і передумов змін, 

розроблення на цій основі моделі теорії міжнародного портфельного 

інвестування та виявлення перспектив розвитку теорії. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань, які 

окреслили структуру роботи і коло розглядуваних питань: 

 визначити основні концепти, що формують теорію портфеля, та 

довести її значення як основи портфельної парадигми міжнародного 

інвестування; 

 обґрунтувати наявність суперечності між основними концептами 

портфельної парадигми та основні шляхи її вирішення; 

 ідентифікувати науковий статус концепції міжнародної 

диверсифікації інвестиційних портфелів і встановити її зв’язок з іншими 

складовими теорії міжнародного портфельного інвестування; 

 виявити найпоширеніші підходи до оптимізації міжнародних 

інвестиційних портфелів, провести їх порівняльний аналіз; 
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 типологізувати наявні підходи до оптимізації міжнародних 

інвестиційних портфелів; 

 здійснити аналіз чинних моделей визначення очікуваних дохідностей 

ризикових активів, з’ясувати передумови й умови їх трансформації з 

урахуванням впливу міжнародних чинників; 

 обґрунтувати гносеологічне значення вартісної парадигми 

міжнародного інвестування, виявити основні концепції та підходи, що її 

формують, установити взаємозв’язок між ними; 

 визначити місце бігевіоризму в сучасній теорії міжнародного 

портфельного інвестування, дослідити основні поведінкові відхилення 

рішень міжнародних інвесторів; 

 оцінити ризиковість та дохідність окремих ринків акцій та 

сформулювати на цій основі практичні імплікації щодо міжнародної 

диверсифікації інвестиційних портфелів; 

 дослідити вплив асиметрії ризику й дохідності ринків акцій окремих 

країн та довести її вплив на міжнародні портфельні інвестиції; 

 сформулювати підхід до аналізу впливу валютних ризиків на 

міжнародні портфельні пасиви та протестувати його за даними ринку 

України й інших граничних ринків; 

 проаналізувати динаміку й структуру міжнародних портфельних 

пасивів та виявити на цій основі дисбаланси в міжнародних портфельних 

інвестиціях; 

 обґрунтувати методологію оцінювання глобальної агрегованої 

схильності до ризику; 

 розробити методологію кластеризації країн – експортерів 

міжнародних портфельних інвестицій та здійснити її емпіричне тестування. 

Об'єктом дослідження є процес формування та оптимізації 

міжнародних інвестиційних портфелів. 

Предметом дослідження є методологічні засади, напрями та 
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закономірності розвитку теорії міжнародного портфельного інвестування. 

Методи дослідження. У дисертаційній роботі застосовано широкий 

спектр загальнонаукових та специфічних методів теоретичного й 

емпіричного дослідження: аналіз і синтез (у підрозділі 3.5 – для розроблення 

біпарадигмальної моделі теорії міжнародного портфельного інвестування); 

абстрагування (у розділі 2 – для проведення типологізації оптимізаційних 

підходів та у підрозділі 5.3 – для визначення інвестиційних кластерів); 

порівняння (у підрозділах 3.1 і 3.2 – для дослідження моделей оцінювання 

дохідностей); формалізація (у розділах 4 та 5); вимірювання (у підрозділах 

4.1 і 5.1 – для формування масивів статистичних даних); діалектичний метод 

(у підрозділах 4.1 та 4.2 – для обґрунтування залежностей між динамікою 

ризиків і дохідностей); трендовий метод (у підрозділах 4.1 та 5.1 – для 

виявлення і аналізу достовірності тенденцій розвитку інвестиційних 

характеристик ринків акцій та міжнародних портфельних пасивів окремих 

країн); кореляційний аналіз (у підрозділі 4.1 – для виявлення рівня 

взаємозалежності між дохідностями ринків акцій та основних напрямів їхніх 

змін); метод економетричної кластеризації k-середніх на основі Евклідових 

відстаней (у підрозділі 5.3 – для ідентифікації конструктів залучення 

іноземних портфельних інвестицій) та ін. 

Системний підхід як методологічна основа дослідження дав можливість 

усебічно вивчити наявні концепції та підходи щодо формування 

міжнародних інвестиційних портфелів та їх оптимізації; провести їх 

емпіричне тестування. Фактологічною основою дослідження стали зарубіжні 

й вітчизняні наукові публікації, монографічні видання, матеріали 

міжнародних організацій, статистичні дані провідних фінансово-аналітичних 

установ, органів державного управління та недержавних структур, 

результати наукових досліджень автора. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в обґрунтуванні 

структури і взаємозв’язків між підходами, концепціями й парадигмами, які 
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формують сучасну теорію міжнародного портфельного інвестування, 

основних етапів їхнього розвитку і передумов змін, розробленні на цій основі 

біпарадигмальної моделі теорії міжнародного портфельного інвестування та 

визначенні перспективних напрямів розвитку теорії. Проведене дослідження 

дало змогу отримати такі суттєві результати, які визначають внесок автора у 

розв'язання поставленої проблеми й характеризують наукову новизну роботи: 

 

уперше: 

 

 розроблено біпарадигмальну модель сучасної теорії міжнародного 

портфельного інвестування, яка ґрунтується на структурі та 

взаємозалежностях між концептами й теоріями в рамках двох виявлених 

парадигм (домінантної портфельної парадигми, що розвиватиметься на 

основі вдосконалення мультипараметричного оптимізаційного підходу за 

третім та вищими моментами розподілу дохідностей, і традиційної вартісної 

парадигми, котра розвиватиметься за напрямом удосконалення моделі Фами–

Френча, зокрема в частині збільшення кількості факторів та зміни їхнього 

складу, в тому числі у бік посилення міжнародної складової); вона базується 

також на зв’язках із позапарадигмальними концепціями. Модель дала змогу 

виявити основні етапи еволюції обох ідентифікованих парадигм та визначити 

перспективи їхнього розвитку на наступні 20–25 років; 

 сформульовано принципи авторської методології оцінювання 

асиметрії між ризиком і дохідністю міжнародних портфельних інвестицій, 

яка передбачає визначення внутрішньої асиметрії як стандартного 

відхилення значень граничної відсоткової дохідності за декілька періодів, а 

також визначення структурної асиметрії, що характеризується стандартним 

відхиленням значень граничної відсоткової дохідності для різних груп ринків 

у кожному періоді. В обох випадках вище стандартне відхилення 

характеризує вищий рівень асиметрії. У періоди стабільного розвитку ризик і 
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дохідність у різних групах ринків розвиваються асиметрично, а в періоди 

підвищеної волатильності знижується рівень структурної асиметрії, що 

зумовлює збільшення частки розвинутих ринків у глобальних портфельних 

пасивах у формі акцій; 

 запропоновано методологічний підхід до оцінювання глобальної 

агрегованої схильності до ризику, який передбачає розрахунок індексу 

глобальної агрегованої схильності до ризику як вираженої у відсотках 

середньої арифметичної зваженої з трьох показників: частки глобальних 

портфельних пасивів у формі акцій у сукупних глобальних пасивах; частки 

глобальних портфельних пасивів у формі короткотермінових боргових 

паперів у сукупних глобальних пасивах та частки міжнародних портфельних 

пасивів розвинутих ринків у сукупних глобальних пасивах. На основі 

емпіричного тестування цього підходу за даними з 2001 по 2017 рік було 

сформовано алгоритм його застосування, який передбачає визначення 

типових (5 варіантів), теоретично можливих (6) та екстремальних (36) 

діапазонів коливання значень індексу; унормування відсоткових значень 

індексу певним балом (від 0 до 10); трактування результатів унормування у 

змістову площину – бал від 3 до 7 для типового діапазону (дуже низька – 

низька – середня – висока – дуже висока схильність до ризику), бал від 0 до 2 

та від 8 до 10 для теоретично можливих діапазонів, котрі не спостерігалися в 

рамках проведеного емпіричного тестування. Даний індекс дає змогу виявити 

ставлення інвесторів до міжнародного портфельного інвестування, їхні 

очікування, а опосередковано – стан та перспективи розвитку глобального 

фінансового середовища; 

 розроблено кластерну модель глобального ринку міжнародних 

портфельних інвестицій, яка дає змогу виявляти тенденції та закономірності 

їхнього руху. За методом k-середніх проведено багатокритеріальну 

кластеризацію 66 ринків різних типів; виділено 10 статистичних кластерів, 

які узагальнено шістьма сталими конструктами залучення іноземних 
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портфельних інвестицій на ринки акцій. Перший конструкт охоплює чотири 

ринки з великою капіталізацією, що належать до різних статистичних 

кластерів (дуже великі частки в капіталізації світового ринку та глобальних 

портфельних пасивах; переважно середній, а також дуже високий рівень 

відносного зовнішнього вмісту); другий конструкт складається з 10 

розвинутих ринків із двох кластерів, які мають високі значення обох 

параметрів, а також дуже високі та позитивні значення коефіцієнта 

відносного зовнішнього вмісту; третій конструкт містить 10 розвинутих 

ринків з одного кластера, які мають середні значення за обома критеріями та 

високе й позитивне значення відносного зовнішнього вмісту; четвертий 

конструкт поєднує п’ять ринків, що формуються, з одного кластера (високі 

значення обох параметрів кластеризації та середнє й від’ємне значення 

коефіцієнта відносного зовнішнього вмісту); п’ятий конструкт складається 

лише з ринків, що формуються, – разом 17 ринків одного кластеру (середні 

значення всіх показників); шостий конструкт характеризується низькими й 

дуже низькими значеннями всіх розглядуваних показників та охоплює лише 

граничні ринки, котрі зосереджені в одному кластері. За допомогою цієї 

моделі доведено, що чим більш розвинутою є група ринків, тим менш 

однорідні в ній самі ринки. Найменш розвинуті ринки – граничні – 

статистично розподілені лише в одному кластері з десяти, а розвинуті – в 

шести; 

 

удосконалено: 

 

 обґрунтування окремого статусу в портфельній парадигмі концепції 

міжнародної диверсифікації інвестиційних портфелів, яка започаткувала 

новий етап розвитку парадигми; з одного боку, за своїм змістом вона 

виступає похідною від таких базових для портфельної парадигми концептів, 

як концепт диверсифікації та концепт ефективного портфеля; з іншого боку, 
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її виникнення є результатом реакції парадигми на важливі зміни у світовому 

господарстві, зокрема впровадження режиму плаваючих валютних курсів та 

посилення впливу валютних ризиків на міжнародне портфельне 

інвестування; 

 типологізацію підходів до оптимізації міжнародних інвестиційних 

портфелів. Виділено п’ять підходів, які були класифіковані за двома новими 

критеріями: за ступенем зв’язку з парадигмою диференційовано 

парадигмальні (оптимізація за корисністю, біпараметрична та 

мультипараметрична) та позапарадигмальні (за критерієм Келлі та за 

порядком стохастичного домінування) підходи; за ступенем об’єктивності 

оптимізаційного алгоритму їх поділено на суб’єктивні (оптимізація за 

корисністю й за порядком стохастичного домінування) та об’єктивні (за 

критерієм Келлі, біпараметрична та мультипараметрична оптимізація). Така 

типологізація дозволила розв’язати суперечність в ідентифікації традиційної 

біпараметричної оптимізації та оптимізації за корисністю: ці підходи цілком 

відмінні. Перший фактично являє собою пошук ефективного портфеля, а 

другий – це еволюційно окремий підхід, в основі якого лежать положення 

теорії граничної корисності; 

 теоретично-методологічні засади дослідження впливу поведінкової 

теорії на міжнародні портфельні інвестиції. Ідентифіковано, що дана теорія 

не є самодостатньою – вона лише пояснює відхилення інвестиційних рішень 

від раціональної основи як за портфельною, так і за вартісною парадигмами. 

Головним поведінковим відхиленням міжнародних інвесторів є схильність до 

інвестування на місцевих ринках, через що обсяги міжнародних портфельних 

інвестицій значно нижчі від свого потенційного рівня; 

 методологію аналізу глобальних дисбалансів у міжнародних 

портфельних інвестиціях, які знаходять прояв у невідповідності між 

частками ринків акцій у капіталізації світового ринку та частками 

міжнародних портфельних інвестицій, залучених на ці ринки. Розроблено 
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коефіцієнт відносного зовнішнього вмісту локального ринку акцій, котрий 

розраховується як різниця між відношенням частки країни у глобальних 

портфельних пасивах у формі акцій до її частки в капіталізації світового 

ринку акцій та одиницею; 

 

набули подальшого розвитку: 

 

 наукова структуризація портфельної парадигми міжнародного 

інвестування. Доведено, що попри її цілісність та самодостатність вона 

еволюціонує на основі п’яти концептів: ефективного портфеля, 

диверсифікації, оцінювання очікуваних дохідностей, оптимізації та 

міжнародної диверсифікації. Оптимізаційний концепт виступає дещо осібно, 

оскільки стосується решти концептів рівною мірою. Він домінує щодо обсягу 

наявних публікацій та розмаїття підходів, які використовуються для пошуку 

інвесторами оптимального міжнародного портфеля; 

 обґрунтування суперечності між основними концептами портфельної 

парадигми: диверсифікації та ефективного портфеля, яка полягає в тім, що 

ефективні портфелі в багатьох випадках не є диверсифікованими, тоді як 

диверсифіковані портфелі переважно неефективні. Доведено, що дана 

суперечність є чинником еволюції портфельної парадигми та значною мірою 

розв’язується в рамках теорії ринку капіталу; 

 підхід до оцінювання валютних ризиків міжнародних портфельних 

інвестицій, яке здійснюється на основі відносного диференціалу валютної 

дохідності – різниці між дохідностями в іноземній та місцевій валютах. 

Граничні ринки, котрі мають нестабільні валюти, передбачають значні 

валютні ризики для іноземних інвесторів: диференціал дорівнює -1,36 та -

0,48 із позицій інвестування в доларах США та євро відповідно; 

 доведення обмеженості аналізу переваг міжнародної диверсифікації 

інвестиційних портфелів на основі взаємозалежностей між різними ринками 
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за даними групових індексів. Наголошено на необхідності використання 

даних за окремими ринками, які демонструють набагато (у деяких випадках – 

удвічі) нижчі значення. Зазначений підхід забезпечує прийняття 

інвестиційних рішень, а капіталізація ринку та її внесок до індексу не 

сприймаються інвесторами в даному контексті; 

 емпіричний підхід щодо тестування проблем залучення іноземних 

портфельних інвестицій на ринок України, застосування якого дало змогу 

виявити низку об’єктивних проблем, зокрема: найнижча з-поміж граничних 

ринків середня дохідність (-15,22 %); один із найбільших ризиків (41,08 %) – 

четвертий найвищий у групі; найвищий рівень відносного валютного ризику, 

який становить -11,18 із позицій долара США та -10,55 із позицій євро 

(відносно вигідніша валюта інвестування). Водночас зазначено, що слабка 

інтеграція ринку акцій України до світового ринку (середня кореляція 

0,2472), згідно з портфельною парадигмою, знижує ризик міжнародного 

портфеля у разі введення до нього цінних паперів вітчизняного ринку. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що їх 

можуть використовувати державні органи – з метою регулювання 

міжнародного портфельного інвестування; інституційні інвестори – для 

оптимізації та підвищення ефективності своїх портфелів шляхом їх 

міжнародної диверсифікації; приватні інвестори – для формування власних 

інвестиційних стратегій. Окремі висновки роботи стануть у пригоді 

локальним портфельним інвесторам. Матеріали дисертації також можуть 

бути використані у викладанні відповідних дисциплін у вищих закладах 

освіти економічного профілю. 

Основні положення, висновки та результати дисертаційного 

дослідження упроваджено у практичну діяльність Комітету з питань 

фінансової політики і банківської діяльності Верховної Ради України (№ 23-

03/06-2017 від 23.06.2017 р.), Управління зовнішньоекономічних зв’язків, 

інвестицій та транскордонного співробітництва Закарпатської обласної 
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державної адміністрації (№ 05.1-06.97 від 22.02.2018 р.), фінансової компанії 

«Fintek Development Ltd.», м. Лондон (№ 51.11/17 від 10.07.2017 р.), 

Департаменту інвестиційного банкінгу компанії з управління активами 

«Royal Swiss Global Trust AG», м. Цюрих (№ 07/096 від 19.07.2017 р.), 

юридичної фірми «НП Есошіейтс» (№ 01-06/2017 від 24.06.2017 р.), 

інвестиційно-банківської компанії «Мозаік Груп» (№ 11 від 12.12.2017 р.), 

дочірнього підприємства «Інтер’єр» приватної компанії з обмеженою 

відповідальністю «Дейнфорд Інвестментс Лімітед» (№ 05-325 від 

4.05.2017 р.), а також у навчальний процес Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (№ 048-162 

від 5.06.2018 р.) та науково-дослідницьку діяльність Всеукраїнської 

громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників» 

(№ 58 від 29.05.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаним 

дослідженням. Подані до захисту наукові положення, висновки, розрахунки 

та рекомендації автор отримав самостійно. Із робіт у співавторстві у 

дисертації використано лише ті матеріали, які є результатом власних 

досліджень автора. 

Апробація результатів дисертації. Наукові положення й результати 

дослідження доповідалися та обговорювалися на кафедрі міжнародних 

фінансів та Вченій раді Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; на 18 конференціях, 

симпозіумах та круглих столах міжнародного та місцевого рівня: 

Міжнародна науково-практична конференція «Постсоціалістичні країни в 

умовах світової фінансово-економічної кризи» (м. Одеса, 24–25.04.2009 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Национальная экономика и 

образование: стратегия развития в условиях глобализации» (м. Актобе, 

Казахстан, 1–2.10.2009 р.); Міжнародна наукова конференція «Post-Crisis 

Global Economy: Restoration of Equilibrium» (м. Київ, 5–6.07.2011 р.); Круглий 
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стіл «Financial Assets Restructuring of Multinational Companies in Global 

Economy» (м. Київ, 20.10.2011 р.); Науково-теоретична конференція «Україна 

у міжнародному бізнесі за 20 років незалежності: досвід і перспективи» 

(м. Київ, 28.10.2011 р.); Міжнародна наукова конференція «Участь України в 

зонах вільної торгівлі: стан, проблеми, перспективи» (м. Київ, 17–

18.11.2011 р.); Круглий стіл «Інноваційні виміри розвитку світової 

економіки» (м. Київ, 28.03.2014 р.); Науково-практична конференція 

«Україна – ЄС: новий етап економічної інтеграції» (м. Київ, 10.04.2014 р.); 

Міжнародна наукова конференція «Economic Transformation Processes in the 

Postsocialist Countries» (м. Київ, 28.11.2014 р.); Наукова конференція 

«Сучасні тенденції розвитку світових фінансів» (м. Київ, 28.05.2015 р.); 

Міжнародна наукова конференція «Alternative Economic System: Solidarity 

Economy for Ukraine» (м. Київ, 2–3.07.2015 р.); Міжнародна науково-

практична конференція «Проблеми і перспективи розвитку світової 

економіки і міжнародних економічних відносин» (м. Київ, 8.10.2015 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Геостратегічні пріоритети 

України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах» 

(м. Київ, 15.10.2015 р.); Науково-практичний круглий стіл «Глобальні 

соціально-економічні трансформації в ХХІ столітті» (м. Київ, 22.10.2015 р.); 

Міжнародний симпозіум «Соціальна та економічна солідарність – 

Український вибір» (28.01.2016 р.); Міжнародна наукова конференція 

«Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies» (м. Кельце, Польща, 

27.01.2017 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Integration of 

Business Structures: Strategies and Technologies» (м. Тбілісі, Грузія, 

24.02.2017 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Підприємництво та фінансова система: національні особливості та світові 

тенденції» (м. Одеса, 17–18 березня 2017 р.). 

Публікації. Основні результати та висновки дисертації опубліковані у 

52 працях загальним обсягом 110,7 а. а.: одноосібна монографія (33,5 а.а.); 
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чотири колективні монографії (особисто автору належить 4,1 а.а.), серед яких 

одна – за кордоном (0,7 а.а.); 25 наукових статей, із них 15 – у наукових 

фахових виданнях України обсягом 15,5 а.а., п’ять – у наукових фахових 

виданнях України, що входять до міжнародних наукометричних баз, обсягом 

4,7 а.а., чотири – у зарубіжних фахових виданнях обсягом 3,4 а.а. та одна – в 

електронному фаховому виданні України обсягом 1,3 а.а.; 18 тез наукових 

доповідей обсягом 3,5 а.а.; три підручники у співавторстві (авторських – 

43,4 а.а.) та один навчальний посібник у співавторстві (авторських – 0,6 а.а.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з переліку 

умовних позначень, вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних 

джерел та 10 додатків. Основний текст дисертації викладено на 417 

сторінках, що містять 38 таблиць, 24 рисунки та 87 формул. Список 

використаних джерел охоплює 572 найменування та поданий на 54 сторінках. 

Додатки займають 100 сторінок, на яких розміщено, крім текстового 

матеріалу, 37 таблиць, 5 рисунків та 8 формул. 

  



41 

РОЗДІЛ 1 

СУПЕРЕЧНІСТЬ МІЖ НОРМАТИВНИМИ ТА ПОЗИТИВНИМИ 

КОНЦЕПТАМИ ПОРТФЕЛЬНОЇ ПАРАДИГМИ 

МІЖНАРОДНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 

 

1.1. Структура та гносеологічне значення портфельної парадигми 

міжнародного інвестування 

 

Комплексний та всебічний аналіз теорії міжнародного портфельного 

інвестування, зокрема виділення основних етапів її розвитку, умов та 

передумов їхніх змін, є важливою науковою проблемою. Її вирішення дасть 

змогу визначити особливості розгортання не лише наукової думки в цій 

сфері, а й явищ і процесів дійсності, що лежать в основі. Важливими та 

необхідними убачаються систематизація наявних наукових концепцій і 

підходів, установлення взаємозв’язків між ними, визначення структури теорії 

міжнародного портфельного інвестування. 

Теорія портфеля не ставить номінальних акцентів на аспектах 

міжнародного портфельного інвестування, але натомість є універсальною. На 

наш погляд, потребують обґрунтування два моменти: 1) релевантність 

розгляду теорії портфеля як парадигми; 2) адекватність аналізу портфельної 

парадигми як домінантної в сучасних умовах. Базуючись на відомому 

тлумаченні парадигми Т. Куна [70, с. 11], можна стверджувати, що теорія 

портфеля є «загальновизнаним науковим досягненням, яке упродовж певного 

часу дає науковій спільноті модель постановки проблем та їх розв’язання». 

Наведене визначення Куна можна проаналізувати у світлі відповідності 

окремих ознак теорії портфеля. Так, вона є «загальновизнаним науковим 

досягненням», оскільки переважна частина сучасної наукової літератури 

базується саме на її підходах. Більше того, вся сучасна навчальна література 

дає знання з теорії портфеля, торкаючись інших підходів значно меншою 

мірою, а іноді взагалі не розглядаючи їх. Окрім того, прихильники теорії 
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портфеля багаторазово отримували Нобелівську премію в галузі економіки1, 

що засвідчує їхній суттєвий внесок у розвиток економічної науки, а їхні 

підходи дійсно формують парадигму в методологічному розумінні2. Що ж 

стосується періоду домінування цієї теорії, то він розпочинається від її 

виникнення у 1952 році й триває до сьогодні. Слід зазначити, що друга 

половина 1950-х, а також 60-ті, 70-ті й 80-ті роки ознаменували тотальне 

домінування теорії портфеля. У ці часи вартісна парадигма у 

гносеологічному сенсі відійшла на другий план, дещо відновивши свої 

позиції лише від 1990-х років. 

Домінування портфельної парадигми підкріплюється не лише 

численними публікаціями з даної тематики, а й існуванням сотень 

спеціалізованих фінансових наукових видань, у яких вони друкуються, та, що 

найважливіше, діяльністю значного числа учених, які є рушіями розвитку 

цієї парадигми і мають відповідні наукові школи та учнів. Нині навіть 

виділяють новітній етап розвитку розглядуваної теорії, який асоціюють із так 

званою «постсучасною теорією портфеля» [179; 276; 452; 462; 536 та ін.]. 

Назагал теорія портфеля безперечно є окремою «моделлю постановки 

проблем та їх розв’язання», яка суттєво відрізняється від, приміром, вартісної 

парадигми міжнародного інвестування. «Модель постановки проблем» 

передбачає розгляд сформованого на основі диверсифікації інвестиційного 

портфеля як нової цілісності без приділення детальної уваги окремим його 

складовим. Вона пропонує також «модель розв’язання» наукових проблем, 

яка полягає у пошуку ефективного портфеля та його оптимізації на основі 

інвестиційних характеристик ризику й дохідності. 

Портфельна парадигма міжнародного інвестування містить зовсім нові 

принципи та підходи до формування інвестиційних портфелів порівняно з 

тими, що були раніше. До її появи тлумачення проблеми невизначеності 

                                           
1 Приміром, Дж. Тобін (1981); Г. Марковіц, М. Міллер та В. Шарп (1990); Р. Мертон та М. Шоулз 

(1997) та ін. 
2 Хоча В. Шарп уживає термін «парадигма» у більш вузькому розумінні – лише на позначення теорії 

Марковіца [487, с. 217]. 



43 

інвестиційного вибору в умовах ризику мали значною мірою стихійний 

характер та базувалися головно на інвестиційній дохідності, переважно 

визначаючи пріоритетність інвестиційного вибору на основі максимізації 

дисконтованого очікуваного грошового доходу від інвестицій; при цьому 

самому ризику увага геть не приділялася. Вартісна ж парадигма, котра була 

історично першою, передбачала інші принципи інвестиційного вибору. 

Теорія портфеля привела до зародження та розвитку інших (не менш 

визначальних) напрямів розвитку теорії міжнародного портфельного 

інвестування, таких, приміром, як теорія ринку капіталу та постсучасна 

теорія портфеля. Маючи об’єктом вивчення поведінку індивіда, цей напрям 

почав набувати певною мірою міждисциплінарного характеру, запозичивши 

окремі аспекти з таких сфер, як психологія й соціологія, та базуючись, 

зокрема, на бігевіоризмі. 

Нам видається, що сутність та змістове наповнення розглядуваного 

напряму повністю відображаються назвою «теорія портфеля», якій, однак, 

слід дати релевантне визначення. Воно вкрай потрібне у контексті нашого 

дослідження, оскільки головними його завданнями у цій частині є аналіз, 

систематизація та класифікація наукових концепцій і теорій, гносеологічна 

ідентифікація парадигми в цілому. Слід зазначити, що термінології, особливо 

щодо назв теорій, на жаль, у сучасній науці (особливо західній) приділяється 

мало уваги. На нашу думку, теорія портфеля – це узагальнена 

концептуалізована система наукових поглядів на процес формування 

ефективного інвестиційного портфеля як нової цілісності з унікальними 

характеристиками дохідності й ризику на основі принципу його 

диверсифікації, а також пошуку серед ефективних оптимального для 

інвестора портфеля. 

Важливими ознаками теорії портфеля, що, зокрема, випливають із 

наведеного визначення, є такі. По-перше, унікальність фактично кожного 

інвестиційного портфеля. З урахуванням різних часток окремих активів, із 

яких формуються інвестиційні портфелі, вони матимуть майже неповторні 
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показники дохідності та ризику. Сама можливість поєднувати активи у 

портфелі дає можливість створювати нову цілісність. По-друге, кожний 

інвестиційний портфель є новою інвестиційною якістю, – фактично це 

випливає із першої ознаки. По-третє, такі портфелі формуються на основі 

диверсифікації, яка в теорії портфеля стає пріоритетною (на противагу більш 

раннім дослідженням) порівняно з максимізацією дохідності від інвестицій, 

яка виключала пріоритетність диверсифікації. Згідно з традиційним 

підходом, за наявності двох або кількох портфелів (паперів) інвестор вкладе 

всі кошти в той, який матиме найвищий очікуваний грошовий дохід. За 

теорією портфеля, диверсифікація передбачає аналіз коваріацій між 

дохідностями активів у складі портфеля – вона має бути мінімальною та 

позитивною. По-четверте, пошук інвестором оптимального портфеля є 

важливою ознакою того, що теорія портфеля базується на теорії граничної 

корисності, відповідно до якої вартість благ для інвестора (у нашому випадку 

– інвестиційного портфеля) визначається їхньою корисністю. По-п’яте, теорія 

портфеля передбачає активне застосування математично-статистичного 

апарату. Він використовується, зокрема, для оцінювання варіацій 

дохідностей окремих паперів та портфелів, для здійснення різноманітних 

імовірнісних оцінок, для побудови ефективних множинностей тощо. По-

шосте, об’єктом інвестування, згідно з теорією портфеля, є лише ризикові 

активи, тобто акції. Боргові цінні папери розглядаються лише у пізніших 

дослідженнях та у більш обмеженому форматі3. 

Мусимо визнати, що попри свій найвищий науковий та методологічний 

статус навіть парадигма не повинна (фактично цього ніколи й не буває) 

пояснювати всі факти, які можуть трапитися на її шляху, хоча теорія, що 

                                           
3 Щодо боргових паперів слід розглянути два аспекти: змістовий і технічний. З погляду фінансового 

змісту боргові папери є іншим щодо акцій класом фінансових активів. Вони мають зовсім інший характер 

грошових потоків, є безризиковими. З огляду на це їх не прийнято аналізувати на основі підходів і моделей, 

котрі застосовуються для акцій. З точки зору техніки застосування окремих методів аналізу грошові потоки 

за борговими паперами можна адаптувати до формату ризикових паперів, те саме можна робити з їхніми 

окремими ринковими та інвестиційними характеристиками. У такому разі вони – підкреслюємо – технічно 

стають придатними для аналізу, ідентичного тому, що провадиться для ризикових паперів. Це питання, 

однак, виглядає надзвичайно дискусійним та не має однозначного вирішення у сучасній теорії й методології 

економічної науки. 
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приймається в якості парадигми, має здаватися та виглядати краще від 

конкурентних теорій [70, c. 37–38]. Це твердження Томаса Куна, з нашої 

точки зору, якнайкраще характеризує можливість існування не лише однієї 

всепояснювальної теорії або парадигми, що відкриває шлях для еволюції 

науки, для наукових революцій та подальших змін парадигм. 

Аналіз еволюції портфельної парадигми дає змогу визначити чотири 

вельми важливі концепції, котрі її формують: 

 

1. Концепція ефективного інвестиційного портфеля. 

2. Концепція диверсифікації інвестиційного портфеля. 

3. Концепція міжнародної диверсифікації інвестиційного портфеля. 

4. Концепція оптимізації інвестиційного портфеля4. 

 

Слід зазначити, що перші дві концепції випливають із статті Марковіца 

1952 року, тоді як концепція оптимізації інвестиційного портфеля була 

закріплена лише у монографії 1959 року, хоча ідеї інвестиційного вибору з-

поміж ефективних портфелів висувалися ним і раніше. Приміром, у роботі 

«Оптимізація квадратичної функції за наявності лінійних обмежень» 1956 

року [389] він показав технологію обчислення параметрів та геометричного 

генерування ефективної множинності, запропоновану у 1952 році, а також 

модифікацію цієї обчислювальної технології для оптимізації квадратичних 

функцій з лінійними обмеженнями. 

Стаття Марковіца 1952 року та його монографія 1959 року належать, на 

наш погляд, до групи комплексних досліджень і охоплюють дві або три 

зазначені концепції. У більшості ж досліджень теорії портфеля 

прослідковується лише одна, рідше – дві або три концепції. Слід, однак, 

зазначити, що чітка ідентифікація тих чи інших концепцій суттєво залежить 

                                           
4 Концепція оптимізації інвестиційного портфеля є, з нашої точки зору, певною мірою осібною, 

оскільки вона базується на трьох інших. Оптимізація може передбачати як диверсифікацію, так і 

формування ефективного портфеля. І поза всяким сумнівом, а в нашому дослідженні – насамперед, вона 

стосується рівною мірою міжнародних портфелів. 
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від хронологічного періоду. Приміром, реальна потреба у компліментарних 

імовірнісно-статистичних дослідженнях кілька десятків років тому була 

значно нагальнішою, зважаючи на відсутність адекватних комп’ютерних 

технологій та програмного забезпечення у сучасному розумінні. Сьогодні ж 

будь-яка задача навіть квадратичного програмування елементарно 

вирішується за хвилини на персональному комп’ютері, не говорячи вже про 

графічне та аналітичне генерування ефективної множинності. Тому цей 

напрям досліджень сьогодні вже не існує як самостійний, а здебільшого 

поєднується із напрямом, присвяченим оптимізації інвестиційних портфелів. 

У дослідницькому ж плані потребує розв’язання лише проблема 

хронологічної ідентифікації того періоду, коли ймовірнісно-статистичні 

дослідження в рамках теорії портфеля втрачають своє значення. 

Інший приклад – концепція ефективного інвестиційного портфеля. Із 

часом вона стала загальновизнаною, і багато досліджень, котрі формально 

присвячені, скажімо, диверсифікації або оптимізації, передбачають, що 

раціональний інвестор завжди обиратиме ефективний портфель. У цьому 

сенсі слід зазначити, що деякі напрями часто переплітаються, що особливо 

стосується більш пізніх хронологічних етапів розвитку теорії портфеля. 

Наприклад, деякі дослідження базуються на ідеї формування ефективного 

інвестиційного портфеля та його диверсифікації, а при цьому формально 

присвячені оптимізації портфеля. 

У рамках теорії портфеля можна виділити ще один блок робіт 

допоміжного характеру, які не можна у змістовому розумінні поставити в 

один ряд із чотирма наведеними концепціями. Такі роботи ми називаємо 

компліментарними математично-статистичними дослідженнями. 

Використання математичних і статистичних методів у принципі є однією з 

головних ознак теорії портфеля, одним із принципових моментів, які 

відрізняють її від попередніх теорій. Очевидно, що свій початок такі 

дослідження беруть дуже давно, вони зародилися в рамках інших наук і в 

сучасних умовах часто мають міждисциплінарний характер. Їхня 
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компліментарність полягає в тім, що з погляду теорії портфеля вони є, як 

сказано, лише допоміжними, формуючи інструментарій для проведення 

досліджень у галузі. На відміну від концепцій вони не складають сутнісно-

предметну основу теорії портфеля, а тому є дещо осібними (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Загальний конструкт портфельної парадигми міжнародного 

інвестування 
 

Джерело: розроблено автором. 
 

Примітка: у наведеному конструкті не враховані хронологія зазначених концепцій і теорій, а також 

взаємозв’язки між ними, що буде зроблено пізніше – після завершення інших частин дослідження. 

 

На рис. 1.1 наведено авторське бачення загальної структури 

досліджуваної парадигми. Воно відображає гносеологічну однорідність 

зазначених концепцій і теорій з погляду їхнього значення та статусу. Такого 

бачення ми дотримуватимемося під час подальших досліджень, однак 

зазначимо, що більш точне й повне розуміння структури парадигми можливе 

лише після завершення даного дослідження. Воно буде наведено нижче. 

Щодо зазначених на рис. 1.1 компліментарних досліджень згадаємо 

працю Г. Марковіца та А. Манне 1957 року «Про розв’язання задач 

дискретного програмування» [392], в якій вони не торкалися питань 

інвестиційного вибору та інвестиційних портфелів, а на матеріалі сфери 

авіаційних перевезень та невеличкого виробництва запропонували загальний 
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підхід щодо здійснення оптимізації за умови, коли змінні набувають 

дискретних, зокрема цілих, значень. Вони показали, що пересічний індивід із 

певними мінімальними допоміжними засобами може приймати рішення, 

близькі до оптимальних. У контексті теорії портфеля, приміром, такий 

дискретний підхід може бути застосований за умов неподільності цінних 

паперів5 тощо. 

Активно застосовувався Марковіцем і підхід традиційного лінійного 

програмування. Скажімо, у роботі 1957 року [388] він пропонує розв’язувати 

задачі лінійного програмування, в яких у використовуваних матрицях є 

багато нульових коефіцієнтів, симплекс-методом на основі обернених 

величин. Такий підхід підтверджується прикладом нафтозбагачувального 

виробництва. 

Попри те, що із розвитком потреб інвестиційної індустрії та набуттям 

дедалі більшої популярності ідей теорії портфеля виникає гостра 

необхідність проведення реальних емпіричних досліджень, розв’язання 

квадратних параметричних рівнянь було на той час технічно складним 

завданням через нестачу відповідного програмного забезпечення, 

специфічних технічних навичок тощо. Тому постала необхідність технічного 

спрощення процедури генерування ефективної множинності. 

Одним із перших, хто розробив методи такого спрощення, був В. Шарп. 

У своєму дослідженні 1967 року «Алгоритм лінійного програмування для 

вибору портфелів взаємними фондами» [481] він показав, як квадратичну 

функцію ризику портфеля можна апроксимувати лінійною функцією в 

умовах існування обмежень структури портфеля, зокрема правових. Цей 

алгоритм був розроблений з урахуванням обмежень на частку одного цінного 

паперу у портфелі. Важливою ідеєю в рамках цього підходу був розрахунок 

кореляцій не напряму, а через прив’язку кожної з них до «спільного 

знаменника» – індексу (ринкового портфеля). Дана апроксимація дозволила 

                                           
5 Нижче буде показано, що більшість теорій припускають подільність цінних паперів. У такому разі 

дискретне програмування не застосовується. 
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використовувати менше (порівняно із квадратичним програмуванням) 

незалежних змінних, значно спростила розрахунки, не потребувала 

специфічної підготовки інвестиційних менеджерів, мала дуже низький рівень 

похибки. Однак тут існувало одне застереження: похибка тим більша, чим 

консервативніший портфель [481, c. 505]. Зі збільшенням ризику портфеля 

похибка зменшується. 

У дослідженні 1971 року «Застосування апроксимації на основі 

лінійного програмування для розв’язання загальних задач портфельного 

аналізу» [482] було висунуто питання про можливість зведення задач 

квадратичного програмування (в частині оцінювання ризиків інвестиційних 

портфелів) до задач лінійного програмування на основі апроксимації6. 

Генерування ефективної множинності здійснювалося на основі лінійної 

апроксимації параболи на окремих її ділянках лінійними функціями [482, 

c. 1267]7. Алгебраїчно такий підхід може бути застосований на основі 

індексової однофакторної моделі. 

Даючи оцінку групі статистично-математичних досліджень, слід 

провести одну надзвичайно важливу, з нашої точки зору, паралель. Це – стан 

і рівень розвитку комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, а 

також вартість використання цих засобів. Як зазначалося, головним 

мотиватором виникнення та розвитку математично-статистичних підходів у 

рамках теорії портфеля було те, що рівень розвитку теоретичних розробок у 

цій сфері значно випереджав технічні можливості, які на той час існували. 

Тому вчені й були вимушені розробляти певні алгоритми спрощення 

пропонованих ними методів розрахунків, котрі можна було би застосовувати 

емпірично із припустимим рівнем надійності. Приміром, Марковіц навіть 

розробив специфічну мову програмування, призначену для проведення 

симуляційних тестів дискретних подій на комп’ютері IBM 7090 [387]. 

                                           
6 Така необхідність тоді зумовлювалася технічними труднощами: квадратичне програмування було 

дуже важким, часомістким, програмне забезпечення – доволі дорогим та непопулярним. Можливості ж 

лінійного програмування були значно ширшими та більш доступними. 
7 Комп’ютерні розрахунки здійснювалися на основі алгоритмів програмних продуктів компанії IBM. 
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Подібні дослідження здійснювалися тоді й іншими вченими [486; 490; 541]. 

Ключовим історичним моментом у цьому сенсі є, на наш погляд, 

початок 1970-х років. Ідеться, з одного боку, про рівень розвитку 

комп’ютерної техніки, а з іншого – про еволюцію теорії портфеля, зокрема в 

частині розвитку групи статистично-математичних прикладних досліджень. 

Для цього періоду знаменною була така подія, як поява четвертого покоління 

комп’ютерів, що базувалося на першому в світі мікропроцесорі, випущеному 

корпорацією Intel у 1971 році. Створені на основі цього процесора 

мікрокомп’ютери були значно менші за розмірами, більш потужні та 

дешевші. Якщо перед тим комп’ютер могли собі дозволити лише великі 

компанії та обчислювальні центри, зокрема університетські, то 

мікропроцесорні машини стали доступні навіть для персонального 

користування. Вже у 1980-х роках персональні комп’ютери набули 

поширеності. У наступні роки аж до сьогоднішнього дня розвиток технічних 

та програмних можливостей відбувається надзвичайно бурхливо й 

динамічно. З погляду проблематики нашого дослідження це означало 

фактичне зникнення потреби у компліментарних дослідженнях від початку 

1980-х років. Вони втратили свою практичну спрямованість і набули радше 

теоретичного та пізнавального значення. 

Хоча комп’ютер і став доступний у ранні періоди розвитку теорії 

портфеля, його використання було доволі дорогим і часомістким. Учені 

навіть досліджували та порівнювали фінансові витрати й витрати часу на 

проведення розрахунків за теорією портфеля. Приміром, Г. Александер, 

зазначаючи надзвичайну складність методу Марковіца щодо побудови 

ефективної множинності, запропонував альтернативний метод її генерування 

на основі алгоритму Лемке [120]8. Порівняння прямого методу Марковіца та 

алгоритму Лемке було проведено на прикладі ефективної множинності для 5 

та 20 активів (табл. 1.1)9. 

                                           
8 Сам підхід був викладений Лемке в роботі 1965 року [357]. 
9 Тест алгоритму Лемке (без порівняння з алгоритмом Марковіца) був також проведений для 75 та 90 
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Таблиця 1.1 

Порівняння алгоритмів формування ефективної множинності 

Марковіца та Лемке 

Показник 
5 активів 20 активів 

Марковіц Лемке Марковіц Лемке 

Час роботи процесора, сек. 60 11 104 16 

Вартість, $ 3,64 1,38 9,16 1,78 
 

Джерело: [120, с. 825]. 

 

Як бачимо із табл. 1.1, алгоритм Лемке є значно економнішим та 

швидшим. При цьому для більшої кількості паперів ці переваги будуть іще 

відчутнішими. Якщо зважити, що алгоритм Марковіца займає у середньому 

вшестеро більше часу, то, скажімо, при 90 активах він потребуватиме 

близько 20 хвилин безперервної роботи процесора, тоді як алгоритм Лемке 

займає в середньому 190 секунд. 

З іншого боку, значне поширення персональних комп’ютерів 

активізувало появу нових – більш складних і технічно досконалих – розробок 

у сфері економетрики. Йдеться про принципово нові моделі, що потребували 

великих обчислювальних потужностей, яких раніше просто не існувало. У 

цьому сенсі йдеться вже не про компліментарний характер досліджень, а про 

можливість вирішення на основі економетричних методів реальних задач у 

сфері портфельного інвестування. У цьому й полягає принципова відмінність 

нового етапу розвитку складних економетричних моделей. Важливими 

досягненнями цього етапу є розробка, початок використання та поширення 

таких відомих сьогодні економетричних моделей аналізу часових рядів, як 

інтегрована авторегресійна модель ковзного середнього (ARIMA-моделі), 

векторні авторегресійні моделі (VAR-моделі), моделі авторегресійної 

умовної гетероскедастичності (ARCH-моделі) та ін. 

Ще одна важлива особливість розвитку теорії портфеля полягає в тім, що 

                                                                                                                                        
активів у портфелі. 
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в період від 1952 року (вихід статті Марковіца) до 1959-го (вихід його 

монографії) друкувалося вкрай мало публікацій із проблематики портфельної 

теорії, зокрема стосовно дослідження ефективного портфеля та 

диверсифікації. Активізація наукового пошуку в цій сфері спостерігається 

лише з другої половини 1960-х років, а пік припадає на 70–80-ті. Таку часову 

затримку можна, на наш погляд, пояснити об’єктивною потребою 

усвідомлення теорії, котра згодом стала парадигмою. Тоді її постулати були 

принципово новими, і наукова спільнота мала до них звикнути. Важливим 

фактом є те, що в ранніх публікаціях другої половини 50-х та першої 

половини 60-х років часто відсутні посилання на джерела, що засвідчує їхню 

відсутність за окремими напрямами. 

 

1.2. Еволюція нормативної концепції ефективного інвестиційного 

портфеля 

 

Як зазначалося, попри те, що теорія портфеля позиціонується в сучасній 

науці як окрема гносеологічна цілісність, вона має у своєму складі чотири 

доволі осібні концепції, кожна з яких відображає певний напрям її розвитку. 

Окремішність цих концепцій характеризується тим, що вони є субчастинами 

теорії портфеля, кожна з них хоча й підпорядкована генеральній ідеї 

останньої, але присвячена доволі відокремленому в змістовому плані колу 

питань. Теорія портфеля бере початок від новаторської роботи Г. Марковіца 

1952 року «Вибір портфеля» [383]10. Саме цей напрям ми вважаємо 

                                           
10 Термін «теорія портфеля» вживається у сучасній літературі в різних значеннях. Для нашої роботи, 

зокрема через виділення в ній концептуальної структури теорії портфеля, це є важливим. У вузькому 

розумінні до теорії портфеля залучають лише теорію Марковіца (яку також називають теорією ефективного 

портфеля) [116], у широкому – також теорію ринку капіталу, яка розглядатиметься нижче. Іноді в такому 

контексті вживається термін «інвестиційна теорія». Однак слід зазначити, що теорія ринку капіталу є 

логічним продовженням теорії портфеля, а тому проблема співіснування різних термінів має, на наш погляд, 

лише дослідницьке значення. Ми вживатимемо термін «теорія портфеля» у вузькому сенсі. Термін же 

«інвестиційна теорія», на наш погляд, є вдалим на позначення всього комплексу теорій, течій, поглядів і 

підходів щодо пояснення процесу формування та управління інвестиційним портфелем, у тому числі 

міжнародним. Цей термін, гадаємо, має нести максимально широке змістове навантаження. Проте якщо 

підходити до цього терміну формально, то він повинен охоплювати ще й теорії прямого інвестування, а 

отже значною мірою й теорії міжнародного руху капіталу в цілому, що виходить за предметно-об’єктні 
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визначальним (хоча історично не першим) з погляду подальшого розвитку 

науки у цій сфері. 

Основні результати й висновки дослідження Марковіца можна розділити 

на дві частини: якісні (змістові) та кількісні (математичні). З якісної точки 

зору Марковіц, по-перше, відхилив панівне на той час положення про те, що 

інвестори намагаються максимізувати очікуваний дисконтований дохід від 

інвестицій (хоча ідея дисконтування доходу в Марковіца збереглася). Такий 

підхід активно розвивав, приміром, Дж. Вільямс [564]. Натомість Марковіц 

запропонував та довів гіпотезу про те, що інвестори орієнтуються на 

очікувану дохідність від інвестицій (яка є для них бажаною – в ідеалі 

максимальною) та варіацію такої дохідності (яка є небажаною – в ідеалі 

мінімальною). 

По-друге, Марковіц показав, що тодішні погляди, які не передбачали 

диверсифікації (а лише максимізацію приведеної вартості), були обмеженими 

щодо своєї пояснювальної сили. Інвестори повинні прагнути формувати 

диверсифіковані портфелі. Це, однак, не означає, що диверсифікований 

портфель буде завжди кращий порівняно з недиверсифікованим. 

По-третє, опонуючи Вільямсу стосовно вживання «закону великих 

чисел» для інвестиційного портфеля, Марковіц протиставив так званому 

«наївному» підходу до диверсифікації (введення до складу портфеля якомога 

більшої кількості активів) новий принцип. Аргументуючи свою позицію тим, 

що дохідності активів суттєво корелюють між собою, він довів, що наївна 

диверсифікація не дозволить усунути всю варіацію. Тож Марковіц 

обґрунтував ідею такої диверсифікації, котра передбачала урахування 

коваріації між дохідностями активів, які залучаються до портфеля, – вона має 

бути мінімальною та позитивною. Такий мінімум досягається, зокрема, за 

рахунок інвестування в цінні папери компаній різних галузей. Цей принцип 

згодом отримав у літературі назву «принцип диверсифікації Марковіца». На 

                                                                                                                                        
рамки нашого дослідження. Тому термін «інвестиційна теорія» ми використовуватимемо лише в контексті 

портфельних інвестицій. Сам Марковіц, приміром, на позначення теорії портфеля у широкому розумінні 

вживає термін «мікроекономіка ринків капіталу» [381, c. 469]. 
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доведення його ефективності Марковіц стверджував, що за формування 

диверсифікованого портфеля із двох субпортфелів (паперів інвестиційних 

фондів) з однаковим ризиком його ризик буде меншим (або, принаймні, 

ніколи не буде більшим). 

По-четверте, Марковіц увів у науковий обіг термін «ефективний 

портфель» – тобто той, що має найвищу дохідність за певного рівня варіації 

або найнижчу варіацію за певного рівня дохідності. У цьому контексті він 

запропонував всесвітньовідому геометричну модель такого портфеля – 

ефективну множинність (рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2. Ефективна множинність Марковіца 
 

Джерело: [383, c. 82]. 
 

Примітка: у сучасній теорії допустиму та ефективну множинності прийнято геометрично подавати дещо в 

іншій формі – лише виділену жирним частину даного графіку із ризиком за віссю абсцис та дохідністю за 

віссю ординат, що, однак, не змінює суті питання. Ми навели їх без змін – порівняно з оригінальною 

роботою Марковіца. 

 

Еліптичною фігурою на рис. 1.2 позначаються всі можливі комбінації 

варіації та дохідності, які можна отримати внаслідок формування 

інвестиційного портфеля, – вони містяться як усередині фігури11, так і на її 

                                           
11 Якщо портфель формується із двох активів, то допустима множинність – це лише жирна частина 

еліптичної фігури. Однак якщо задіяно три й більше активів, то така множинність займе також простір 
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межі. Однак очевидно, що за раціональної поведінки інвестор завжди 

обиратиме ефективні комбінації, – вони знаходяться на тій частині абрису 

фігури, яка виділена жирним. Ми не зупиняємося на припущеннях теорії 

портфеля, котрі добре відомі та випливають із викладок самої теорії, однак 

зазначимо, що технічно – з погляду подальшої еволюції теорії та 

вдосконалення окремих її положень – особливо важливими є два з них. Це 

припущення про стохастичність дохідностей цінних паперів та припущення 

про нормальний розподіл їхніх значень за Гауссом. 

Що ж до основних кількісних результатів роботи Марковіца, то вони на 

багато років сформували базовий технічний апарат для досліджень у галузі 

портфельного інвестування. По-перше, він запропонував методологію 

оцінювання очікуваної дохідності активу, яка є випадковою величиною. Таке 

оцінювання здійснюється на основі ймовірнісного розподілу випадкових 

значень. Якщо очікувана дохідність Y є випадковою величиною, яка може 

набувати значень y1, y2, ... yn, то ймовірність набуття відповідного значення 

можна позначити як pn. Тоді очікуване (середнє) значення Y дорівнює 

 

,...
2211 NN

ypypypE                                        (1.1) 

 

де Е – очікуване (середнє) значення випадкової величини Y. 

За такою самою методологією Марковіц пропонує обчислювати й 

фактичну дохідність – замість імовірності використовується частка 

спостереження в загальній кількості спостережень. 

По-друге, Марковіц запровадив методологію розрахунку очікуваної 

дохідності інвестиційного портфеля на основі середньозваженої дохідності 

його складових: 

, ii
XRR                                                    (1.2) 

 

де R – дохідність портфеля; 

                                                                                                                                        
усередині еліпсу. 
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Ri – дохідність і-го цінного паперу, що входить до складу портфеля; 

Xi – частка і-го активу у портфелі. 

 

Така сама методологія використовується й для обчислення очікуваної 

дохідності інвестиційного портфеля. 

По-третє, Марковіц активно розвинув систему кількісного оцінювання 

ризику цінного паперу – як варіації його дохідності, обчисленої на основі 

дисперсії: 

 

,)(...)()( 22

22

2

11
EypEypEypV

NN
                     (1.3) 

 

де V – варіація дохідності цінного паперу. 

 

Слід зазначити, що подекуди формулу (1.3) помилково відносять до 

винаходів Марковіца. Історично першим почали використовувати не 

дисперсію, а стандартне відхилення. Цей показник був запроваджений 

відомим британським статистиком К. Пірсоном у 1894 році [438, c. 80]. Хоча, 

як зазначають деякі автори, приміром Д. Ебботт [115, c. 105], ідея його 

вживання вже тоді мала понад столітню історію. Варіацію ж почали 

використовувати пізніше. Уперше цей показник був застосований у 1918 році 

відомим британським статистом та біологом Р. Фішером [263, c. 399] – і саме 

в царині біології, однак його важливі статистичні властивості згодом сприяли 

поширенню цього показника на інші галузі, у тому числі міжнародне 

портфельне інвестування. 

По-четверте, Марковіц довів, що ризик інвестиційного портфеля не є 

показником, який оцінюється на основі зважування варіацій його складових у 

будь-який спосіб; це – новий зі статистичної точки зору показник. У цьому, 

на наш погляд, полягає головне статистично-математичне досягнення 

аналізованої роботи. Розроблена вченим формула має такий вигляд: 
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де V(R) – ризик портфеля; 

 αі – частка і-го цінного паперу у портфелі; 

 V(Xi) – варіація дохідності і-го цінного паперу; 

 σij – коваріація між дохідностями попарно взятих цінних паперів  

портфеля. 

 

Підсумовуючи, зазначимо, що до важливих і перспективних положень 

теорії портфеля слід віднести припущення про раціональність поведінки 

інвестора: той завжди має обирати ефективний портфель; можливості 

коротких продажів виключаються; розглядаються лише ризикові папери. 

Однак стаття Марковіца 1952 року не відповідає на питання, який з 

ефективних портфелів слід обирати інвестору за раціональної поведінки. Це і 

деякі попередні положення вченого можуть розглядатися як недоліки його 

теорії, проте вони дали імпульс для розвитку наукової думки у цій сфері. 

Пізніше Марковіц істотно поглибив свої погляди, видавши у 1959 році 

на основі згадуваної статті монографію [384]12. Поряд із напрацьованими 

ідеями в ній з’явилися й нові. Так, було значно розширено технічний апарат 

застосування теорії портфеля, зокрема через використання матричних 

методів (приміром, у частині оцінювання ризику інвестиційних портфелів та 

формування ефективної множинності); провадився ймовірнісний аналіз 

випадкових величин, якими є дохідності; а також пропонувався новий метод 

оцінювання ризику – на основі напівваріації [384, c. 188]. Він передбачає 

визначення ризику з урахуванням у напівваріації лише тих доданків, у яких 

фігурують значення дохідностей, нижчих від середньої. 

Порівнюючи переваги та недоліки варіації та напівваріації, Марковіц 

                                           
12 Вона була перевидана в 1970 році [385], а в 1991-му вийшло її друге видання [386], яке пізніше 

багаторазово передруковувалося, зокрема у 1992, 1993, 1995 (двічі), 1996, 1997, 2000 (двічі) та 2002 роках. У 

монографії 1959 року, що цікаво, присутній елемент навчального характеру – в деяких главах даються 

вправи, що не є характерним для робіт наукового спрямування. Однак аналіз змісту й стилю роботи дає 

підстави ідентифікувати її як монографію. 



58 

доходить висновку, що варіація як більш відома та популярна міра ризику, а 

також простіша з погляду комп’ютерної побудови ефективної множинності 

передбачає меншу кількість незалежних змінних (лише середні, варіації та 

коваріації), тоді як напівваріація потребує ще й наявності усього масиву 

значень дохідностей. Однак назагал напівваріація дає кращу ефективну 

множинність портфелів, ніж варіація. 

Найважливішим, на наш погляд, новим змістовим здобутком монографії 

є відповідь на питання про вибір інвестора з-поміж ефективних портфелів13. 

Такий вибір здійснюється на основі максимізації очікуваної корисності, яка 

враховує не лише очікувану дохідність, а й готовність інвестора 

ризикувати14. Ця готовність визначається фіксованим коефіцієнтом А, який є 

позитивним [384, с. 208]. 

Попри те, що науковий розвиток в рамках теорії портфеля концепції 

ефективного портфеля розпочався в 1952 році, активізація наукового пошуку 

в цій сфері відбувається лише через певний час. Тут слід виділити 

дослідження А. Мартіна 1955 року [395] – один із перших емпіричних тестів 

у частині формування ефективного портфеля. У дослідженні Дж. Вестона та 

В. Беранека того самого року [562] також представлено емпіричне тестування 

теоретичного підходу Марковіца, яке цілком побудовано на умовних 

кількісних даних (фактично – симуляції), однак підтверджує можливість і 

доцільність формування та геометричної формалізації ефективної 

множинності. 

Важливий крок у розвитку теорії портфеля за напрямом ефективності 

був зроблений Р. Мертоном у його статті 1972 року [401]15. Він уперше 

аналітично здійснив кількісну ідентифікацію параметрів ефективної 

множинності для портфеля з більш ніж двох активів. Для цього передусім 

було задано умови мінімізації ризику ефективних портфелів (1.5) за трьох 

                                           
13 Сам Марковіц називає цей підхід «теорією раціональної поведінки» [384, c. 205]. 
14 Раніше ідея аналізу очікуваної дохідності компанії з поправкою на передбачуваний ризик 

висувалася Дж. Гіксом [304, с. 126]. 
15 Її основні ідеї були оприлюднені автором раніше, 1970 року, у форматі доповіді у Школі 

менеджменту Слоуна Массачусетського інституту технологій. 
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обмежень (1.6), (1.7) та (1.8)16: 
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де 
2  – ризик портфеля; 

 хі – частка і-го цінного паперу у портфелі; 

хj – частка j-го цінного паперу у портфелі; 

 σij – коваріація між дохідностями попарно взятих цінних паперів  

          портфеля; 

 E – очікувана дохідність портфеля; 

 Eі – очікувана дохідність і-го цінного паперу. 

 

Здійснюючи мінімізацію (1.5) за методом множників Лагранжа, можна 

отримати формулу допустимої множинності, що показує залежність між 

очікуваною дохідністю та ризиком [401, c. 1854]: 
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2ABCD  17. 

                                           
16 У даних формулах збережені оригінальні позначення та формат їх представлення. 
17 Спеціальні коефіцієнти A, B, C та D були впроваджені штучно для спрощення розрахунків, а також 

задля виявлення квадратичного характеру досліджуваної функції та підтвердження параболічного вигляду 
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kj

v – елементи матриці, оберненої матриці «варіація-коваріація». 

 

Із рівняння (1.9) дійсно випливає, що допустима множинність є 

параболою, а координати точок, котрі показують інвестиційні 

характеристики портфеля з мінімальним ризиком, становлять (1/С) для 

ризику та (А/С) для дохідності. Ефективна ж множинність зазвичай задається 

у форматі не дисперсії як незалежної змінної, а стандартного відхилення, з 

використанням очікуваної дохідності як залежної змінної; тоді рівняння 

матиме такий вигляд: 
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де E  – очікувана дохідність портфеля з мінімальним ризиком; 

   – стандартне відхилення дохідності портфеля з мінімальним 

ризиком. 

 

На цій основі Мертон сформулював та довів теорему взаємного фонду, 

котра складається з двох частин: для ризикових активів та для ризикових і 

безризикового активів. Теорема для ризикових активів така. Коли є m 

ризикових активів та множинність ефективних портфелів із цих активів, то з-

поміж двох портфелів (взаємних фондів) із цих m активів раціональному 

інвестору байдуже, який саме обрати, якщо він керується максимізацією 

своєї функції корисності, базуючись лише на характеристиках ризику й 

дохідності. Теорема з урахуванням безризикового активу звучить так. Коли є 

m активів та множинність ефективних портфелів із цих активів, а також 

безризиковий актив із дохідністю R, то з-поміж двох портфелів (взаємних 

фондів) із цих m активів (один складається лише з ризикових активів, а 

другий – із безризикового) раціональному інвестору байдуже, який саме 

обрати, якщо він керується максимізацією своєї функції корисності, 

                                                                                                                                        
множинності. 
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базуючись лише на характеристиках ризику й дохідності за умови, що R < E . 

У ряді досліджень, присвячених ефективності інвестиційних портфелів, 

приміром П. Ченга [180], було доведено, що за певних обставин інвестор 

може сформувати множинність портфелів, котра буде більш ефективною 

порівняно із множинністю Марковіца. Остання фактично розроблена для 

інвестиційного горизонту в один період, тобто передбачається, що інвестори 

дотримуються так званої стратегії бай-енд-холд18. Вона полягає в тім, що 

упродовж даного інвестиційного періоду інвестор не змінюватиме структуру 

свого портфеля – не купуватиме та не продаватиме цінні папери. Як 

альтернативна в літературі розглядається стратегія перебалансування 

структури портфеля19, котра передбачає підтримку фіксованих оптимальних 

часток у ньому окремих цінних паперів (визначених заздалегідь) шляхом їх 

купівлі-продажу через певні визначені (однакові) інтервали часу впродовж 

даного інвестиційного періоду [180, c. 1207]. При цьому продавати слід ті 

папери, котрі у даний відтинок часу демонстрували позитивну динаміку та, 

як наслідок, зросли в ціні. Продаючи, інвестор зменшує їхню частку в 

портфелі, відновлюючи її оптимальний рівень. Купувати ж слід ті папери, які 

мали низхідну динаміку, що призвела до скорочення їхньої частки у 

портфелі. Купуючи, інвестор збільшує частку паперів у портфелі, 

відновлюючи їхній оптимальний рівень. Припускається, що транзакційні 

витрати й податки відсутні. 

У дослідженні Ченга, власне, й було проведено порівняння двох 

інвестиційних стратегій, причому в рамках стратегії перебалансування 

розглядалася різна періодичність такого перебалансування. Було 

встановлено, що ефективна множинність Марковіца, сформована на основі 

стратегії бай-енд-холд, є окремим випадком множинності, сформованої на 

основі стратегії перебалансування, – за інших рівних умов, коли 

                                           
18 Назва походить від англ. buy-and-hold, що дослівно означає «купувати та утримувати». Це один із 

видів пасивної інвестиційної стратегії. 
19 Portfolio rebalancing strategy. 
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перебалансування здійснюється один раз. Множинність для 

перебалансованого портфеля може бути більш ефективною порівняно з 

традиційною ефективною множинністю. Ефективна множинність, 

сформована на основі стратегії перебалансування, має різний вигляд – 

залежно від частоти перебалансування. За інших рівних умов що частіше 

здійснюється перебалансування, то ефективнішою буде множинність, хоча ці 

умови (більшої ефективності) сформульовані математично та спираються 

насамперед на попередньо встановлений рівень часток активів у портфелі. 

Схожі результати були отримані Дж. Евансом навіть з урахуванням 

податків і транзакційних витрат [243]. За відсутності податків і 

транзакційних витрат стратегія фіксованих часток20 дозволяє сформувати 

значно ефективніші портфелі. За додавання ж цих статей переваги в 

ефективності залежать від двох ключових чинників: обсягу інвестованих 

коштів та граничної ставки податку на приріст капіталу. Коли початковий 

обсяг інвестованого капіталу незначний, а гранична ставка податку на 

приріст капіталу висока, то стратегія бай-енд-холд дає змогу сформувати 

більш ефективні портфелі. Для значного ж обсягу інвестованого капіталу та 

невисокої граничної ставки податку на приріст капіталу стратегія 

перебалансування є більш ефективною. 

Позитивний вплив на дохідність інвестиційних портфелів в умовах 

відсутності податків і транзакційних витрат справляє також збільшення 

кількості цінних паперів у портфелі за умови застосування стратегії 

перебалансування [180]. Ефективна множинність Марковіца є, за 

результатами Еванса, значно менш ефективною порівняно із множинністю, 

генерованою на основі стратегії перебалансування. 

Тест проблеми вибору ефективного портфеля був проведений Ю. Фамою 

та Дж. МакБетом [255]. Він у цілому підтвердив положення моделі 

Марковіца. Однією з тестованих гіпотез була гіпотеза про намагання 

                                           
20 Під стратегією фіксованих часток Еванс розуміє стратегію перебалансування портфеля. У даному 

випадку він розглядає однакові частки. 
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раціональних інвесторів сформувати ефективні портфелі. Дослідження 

проводилося на прикладі даних про дохідності звичайних акцій на Нью-

Йоркській фондовій біржі за припущення ефективності ринкового портфеля. 

Ключовий висновок був такий: висунуту гіпотезу спростувати не можна. Він 

хоча й не є прямим підтвердженням достовірності досліджуваної теоретичної 

концепції, але не заперечує її. А з урахуванням загального визнання 

концепції ефективного портфеля він фактично дозволяє із високою 

імовірністю підтвердити її емпірично. 

Важливою властивістю ефективної множинності є те, що вона не завжди 

є опуклою [220]. Насправді опуклість – це лише одна із можливих 

геометричних форм ефективної множинності, приміром за умови дотримання 

загальної рівноваги Ерроу–Дебре або дотримання теореми взаємного фонду. 

Одним із варіантів неопуклості ефективної множинності є лінійний (а не 

традиційний квадратичний) характер функції корисності. 

Значуще місце в науковій літературі з питань ефективності 

інвестиційних портфелів посідає дискусія стосовно форми ефективної та 

допустимої множинностей. Ідеться не лише про опуклість (або неопуклість) 

множинності, а й про її можливі  перегини. Традиційні викладки теорії 

портфеля не передбачали перегинів ані ефективної, ані допустимої 

множинностей. Однак інші вчені показали, що такі перегини можливі за 

певних обставин. Приміром, Ф. Дайбвіг стверджував, що за обмежень 

коротких продажів перегини ефективної множинності неможливі, проте крім 

випадку, коли всі активи портфеля мають однакові очікувані дохідності 

[220]. Перегини також можливі в тій точці множинності, в якій змінюється 

склад активів у портфелі. Тобто якщо на певній ділянці ефективної 

множинності портфель складався з активів А та В, а на іншій, скажімо, – з 

активів В та С. На підтвердження Дайбвіг довів спеціальну теорему: якщо 

портфель ризикових активів α на множинності F (коротких продажів не 

передбачено) має у своєму складі активи із позитивними частками та 

відмінними очікуваними дохідностями, то в точці α множинності перегин 
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неможливий. Або, з іншого боку, якщо на множинності є перегин у точці α, 

то активи в цьому портфелі мають однакові очікувані дохідності. Фактично 

це означає, що коли всі цінні папери мають різні очікувані дохідності, то 

перегин ефективної множинності можливий лише в тій точці, в якій до 

складу портфеля входить лише один актив [220, с. 243]. Цими питаннями 

переймалися й інші відомі вчені, наприклад С. Росс [466] та ін. 

Важливим аспектом дослідження проблематики ефективності є 

чутливість інвестиційних характеристик ефективних портфелів до змін 

окремих характеристик його складових, зокрема очікуваних дохідностей. 

Одне з ґрунтовних досліджень такого плану було проведено М. Бестом та 

Р. Грауером [151]. Вони використали місячні дані за 958 акціями в період від 

січня 1976 до грудня 1985 року (120 місяців). Із цієї вибірки довільно було 

сформовано пропорційні портфелі з 10, 20, 50 та 100 акцій, котрі й 

тестувалися на предмет чутливості до змін середніх дохідностей окремих 

акцій. Серед портфельних характеристик розглядалися середня дохідність, 

стандартне відхилення та частки складових в умовах обмежень на їхні 

від’ємні частки у портфелі. Чутливість, власне, оцінювалася на основі 

кількісного визначення того рівня змін у середніх дохідностях складових 

ефективного портфеля, який необхідний для вилучення певної кількості 

акцій у його складі задля збереження ефективності – від однієї акції до 

половини всієї їхньої кількості. Техніка тестування передбачала 

розрахункове збільшення частки кожного з активів в ефективному портфелі 

(один актив за один раз), після чого тест повторювався. 

Ключовий висновок названого дослідження полягає в тім, що для 

вилучення половини акцій портфеля за умови збереження його ефективності 

необхідні зовсім незначні зміни в середніх дохідностях окремих акцій, котрі 

входять до його складу [151, c. 339]. У середньому зростання середньої 

дохідності будь-якої акції на 11,6 % (скажімо, з 18 до 20,1 % річних) веде до 

необхідності вилучення половини акцій пропорційного портфеля для 

відновлення його ефективності. Однак попри такі суттєві зміни у структурі 
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ефективного портфеля його очікувана дохідність та стандартне відхилення 

зміцнюються лише на 2 %. У випадку ж існування можливостей коротких 

продажів (фактично можливість формування портфеля з негативними 

частками в ньому окремих акцій) можна зробити інший висновок: будь-яка 

зміна часток складових портфеля призводить до неможливості сформувати 

ефективний портфель, у якому всі акції мали би позитивні частки [151]. 

Однією з суттєвих проблем портфельного вибору, пов’язаного з 

ефективною множинністю, називають відносну невідповідність портфелів на 

ефективній множинності принципам диверсифікації в її «наївному» 

розумінні. Річ у тім, що ефективні портфелі, як правило, не є 

диверсифікованими – вони складаються лише з кількох активів. І хоча деякі 

вчені засвідчують, що більшість інвесторів (принаймні індивідуальних) 

утримують у своїх портфелях не більше п’яти активів [159], питання 

диверсифікації ефективних портфелів за відсутності безризикової ставки 

залишається відкритим. 

Саме ця проблема і є, на думку вчених, головною перешкодою на шляху 

прямого застосування ефективної множинності Марковіца як інструмента 

портфельного вибору. А. Корвалан, приміром, пропонує вирішувати цю 

проблему шляхом вибору портфелів, близьких до ефективних за Марковіцем 

[196]. Геометрично це ті портфелі, котрі розташовуються у безпосередній 

близькості до ефективної множинності – не далі ніж на 1 %, або на іншій 

попередньо встановленій відстані, котра й впливатиме на рівень 

ефективності портфеля. Як зазначає Корвалан, на такій відстані існує більш 

ніж 10 ефективних портфелів [196, с. 2]. Техніка генерування «майже» 

ефективної множинності є такою. Спочатку формується традиційна 

ефективна множинність. Потім здійснюється оптимізація певної функції, що 

характеризує рівень диверсифікації з установленням обмеження близькості 

до традиційної ефективної множинності. У якості такої функції 

розглядаються різні варіанти (максимізація суми квадратів часток тощо), але 

Корвалан рекомендує максимізувати добуток часток активів у портфелі за 
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відсутності можливостей коротких продажів. Цей показник сягає 

максимального значення, коли частки всіх активів рівні, а мінімального – 

коли частка якогось активу дорівнює нулю. Останній випадок слід 

виключати з аналізу. 

Висновки емпіричного тесту такі. Портфель на ефективній множинності 

складається лише з двох активів (усього розглядається вісім активів) та має 

дохідність 5,4 %, а ризик – 10. Інший портфель, розташований в ефективній 

близькості на відстані в 1 %, має дохідність 5,35 %, а ризик – 10,1, однак він 

містить не два, а всі вісім активів, причому на ті два активи, котрі були в 

ефективному портфелі, припадає лише 77,2 %. А для портфеля на відстані 

2 % дохідність становить 5,29 %, ризик – 10,2, а частка двох «ефективних» 

активів – лише 60,6 %. 

Підбиваючи підсумки дослідження концепції ефективного портфеля, 

зазначимо, що більша частина праць, присвячених цим питанням, 

розглядають інвестиційне середовище в умовах наявності безризикового 

активу, тестуючи різні моделі оцінювання очікуваних дохідностей ризикових 

активів. Вони головно присвячені емпіричному тестуванню рівня 

ефективності інвестиційних портфелів, у тому числі ринкового, за певних – 

статистично визначених наперед – умов, що в сучасній літературі отримало 

назву умовних тестів. У рамках таких тестів умовними функціями можуть 

виступати, приміром, очікувані дохідності, кореляції, ризики, частки активів 

у портфелі тощо. Часто такі тести ще називають тестами в умовному 

середовищі. Прикладами таких досліджень є роботи В. Ферсона та Е. Сігеля 

[260], К. Гарві [298] та ін. Альтернативний підхід – це безумовні тести, котрі 

не передбачають накладання зазначених обмежень. До цієї групи можна 

віднести роботи П. Боссерса та П. Гільона [160], К. МакКінлея й 

М. Річардсона [377] та ін. Комплексний огляд економетричних методів 

умовного та безумовного тестування ефективності інвестиційних портфелів 

представлено у Е. Сентани [478]. 

Важливою особливістю цих тестів є, на наш погляд, те, що вони не 
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змінюють саму ідею ефективного портфеля та жодним чином не впливають 

на теоретичний зміст цієї концепції. Вони є доволі специфічними й 

ситуативними щодо умов проведення, часто – доволі вузькими. А зважаючи 

на їхні результати, вони як підтверджують окремі кількісні аспекти концепції 

ефективного портфеля, так і спростовують її за певних умов; словом, таких 

досліджень може бути скільки завгодно. Але попри це концепція 

ефективного портфеля не зазнала в ході еволюції змін порівняно з 

викладками Марковіца. 

Головний висновок, який можна зробити, провівши аналіз концепції 

ефективного портфеля, такий. Саме цей напрям є ключовим у теорії 

портфеля, фактично він становить основу портфельної парадигми. Саме 

концепція ефективного портфеля принципово змінила уявлення вчених про 

портфельне інвестування. Концепція диверсифікації, щоправда у принципово 

іншому вигляді, існувала й до появи теорії портфеля, проблематика 

оптимального (інвестиційного) вибору також значно старша від неї, а 

концепція міжнародної диверсифікації з’явилася пізніше. Однак з огляду 

змістової будови парадигми диверсифікацію можна розглядати в якості 

вторинного концепту. Концепція ж ефективного портфеля своєю чергою 

привела до суттєвих змін обох згаданих напрямів. 

Основними рисами концепції ефективного портфеля є такі. По-перше, 

вона базується на загальній філософії раціоналізму, котра, з одного боку, 

встановлює чіткі нормативні орієнтири діяльності учасників інвестиційного 

процесу, а з іншого – накладає ряд обмежень на відповідні моделі та підходи. 

Тому можна стверджувати, що економічна філософія раціоналізму є основою 

теорії портфеля та портфельної парадигми в цілому. 

По-друге, одним із ключових напрямів дослідження проблематики 

ефективності інвестиційних портфелів є тестування рівня їхньої 

диверсифікації. Більшість досліджень підтверджують відносно низький 

рівень диверсифікації ефективних портфелів, особливо за існування 

обмежень коротких продажів. Вони також свідчать, що портфелі, котрі лише 
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трохи відхиляються від теоретичного рівня ефективності, вже стають значно 

більш диверсифікованими, часто – у рази. 

По-третє, з огляду на зазначене можемо констатувати існування в рамках 

теорії портфеля певного парадоксу між практичними імплікаціями концепцій 

ефективного портфеля та диверсифікації. Він полягає в тім, що за інших 

рівних умов диверсифіковані портфелі ризикових активів не є ефективними, 

а ефективні портфелі не є достатньо диверсифікованими. З нашої точки зору, 

це суперечність між раціональними та поведінковими засадами теорії 

міжнародного портфельного інвестування. Концепція ефективного портфеля 

посідає в даному випадку позиції раціональності. Концепція ж 

диверсифікації на має чітких та однозначних кількісних критеріїв21, а тому її 

сприйняття інвесторами є суб’єктивним. Фактично це суперечка між 

раціональною ефективністю та ірраціональною диверсифікацією. 

По-четверте, одним із важливих напрямів дослідження ефективності є 

перевірка цієї концепції в умовах різної періодичності перебалансування 

портфеля – починаючи від одноперіодної стратегії бай-енд-холд та 

завершуючи значною частотою перебалансувань. У рамках таких досліджень 

доведено, що за інших рівних умов перебалансування портфеля із певною 

частотою дозволяє генерувати більш ефективні множинності порівняно із 

традиційною множинністю Марковіца, котра є одноперіодною. Якщо 

ігнорувати транзакційні витрати, котрі вочевидь зростають зі збільшенням 

частоти перебалансувань, портфель буде тим ефективнішим, чим частіше 

його перебалансовувати та чим більшу кількість паперів залучати.  

По-п’яте, важливою рисою ефективних портфелів є висока чутливість до 

змін характеристик окремих цінних паперів. Часто зовсім незначні зміни, 

скажімо ризику й дохідності складових ефективного портфеля, призводять до 

значних змін у його структурі та, своєю чергою, до зміни самої ефективної 

множинності. За таких умов важливим висновком концепції ефективного 

                                           
21 Ця проблема значною мірою вирішується на більш пізніх етапах еволюції теорії міжнародного 

портфельного інвестування – в рамках теорії ринку капіталу. 
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портфеля в цілому є висновок про сталість ефективної множинності й 

водночас про необхідність її постійного коригування. 

По-шосте, низка наукових робіт звертають увагу на форму ефективної 

множинності, зокрема на її опуклість та наявність перегинів. У рамках таких 

робіт виявляються умови, за яких множинність матиме перегини (у базовій 

версії цієї концепції перегини неможливі), а також не буде опуклою.  

По-сьоме, концепція ефективного портфеля тісно пов’язана з 

концепцією портфельної оптимізації. По суті вона є базовим методом 

оптимізації інвестиційного портфеля за припущення, що інвестор керується 

лише ризиком і дохідністю та не знає власної функції корисності. У такій 

ситуації йому байдуже, який портфель із-поміж ефективних обирати. 

 

1.3. Позитивний характер концепції диверсифікації інвестиційного 

портфеля 

 

Із базової формули теорії портфеля (1.4) випливає новий принцип 

диверсифікації – залучення до портфеля тих активів, які мають якомога 

нижчу кореляцію дохідностей22, оскільки це за інших рівних умов спричинює 

зниження ризику інвестиційного портфеля. Цей принцип став 

загальновизнаним, однак висунув низку питань стосовно диверсифікації, які 

почали привертати увагу вчених. 

Так, Дж. Лінтнер показав, що позитивний ефект диверсифікації 

досягається не лише за рахунок негативної кореляції між дохідностями 

активів у портфелі, а й унаслідок існування незалежних (залишкових) 

складових ризиків та дохідностей [368, с. 589]. Тобто позитивного ефекту від 

диверсифікації можна досягнути навіть у портфелі, котрий складається із 

позитивно корельованих акцій, якщо вони мають незалежні варіації. Під 

                                           
22 В ідеалі така коваріація повинна бути мінімальною та навіть негативною. Однак у сучасній науковій 

літературі прийнято вважати, що від’ємні коваріації є небажаними через можливість зниження загальної 

дохідності портфеля. Залучення ж активів із негативними кореляціями передбачає аналіз рівня зниження 

ризику портфеля, з одного боку, та рівня зниження його дохідності, з іншого. 
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незалежними (залежними) ризиками та дохідностями Лінтнер мав на увазі 

незалежність (залежність) дохідностей акцій від спільного фактора, яким 

можуть бути загальні ринкові умови, стан ринку в цілому тощо [368, c. 608]. 

Приміром, якщо всі акції є незалежними від цього фактора (залежний ризик 

та дохідність – нульові), вони матимуть нульові кореляції між собою, а 

інвестор формуватиме портфель на основі максимізації додаткової дохідності 

на одиницю ризику. За таких умов саме цей – незалежний – ризик і 

становитиме загальний ризик портфеля, а тому ефект диверсифікації буде 

відчутним. Такий ефект можна підтвердити й оберненим прикладом. Якщо 

всі акції портфеля цілком залежні від спільного фактора, тоді незалежні 

ризики зникають, а дохідності таких акцій стають повністю корельованими. 

Це означає, що ефект диверсифікації відсутній, оскільки надлишкова 

дохідність на одиницю ризику ідентична для всіх акцій. Інвестору ж не 

потрібно вкладати кошти в різні акції: достатньо лише однієї – випадково 

обраної. На думку Лінтнера, саме обернений варіант дає більш відчутний 

ефект від диверсифікації, ніж перший. 

Новий на той час метод характеристики рівня диверсифікації 

інвестиційного портфеля запропонував у 1967 році Я. Араній – метод 

децильних діапазонів [124]. Формально він слугує саме для характеристики 

рівня диверсифікації, однак, на наш погляд, його можна застосувати й 

інакше: за його допомогою формувати портфель. В основі методу лежить 

розподіл цінних паперів на певні децильні групи за визначеним критерієм. 

Учений наводить приклади подібного групування за кількома критеріями, 

такими як рівень вразливості до зростання витрат на заробітну плату, темпи 

зростання окремих фінансово-господарських показників фірми тощо. Ці 

критерії є екзогенними щодо децильного методу та обираються заздалегідь. 

Наступною рисою даного методу є попередній вибір цінних паперів, котрі 

залучатимуться до портфеля. Сам же метод дозволяє лише визначити частки 

окремих груп таких паперів. Технічна реалізація методу передбачає 

виконання трьох кроків [124, с. 134]. По-перше, це кількісна ідентифікація 
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обраного критерію (за кожним цінним папером), яка дасть змогу 

ідентифікувати мінімальне та максимальне значення діапазону. По-друге, це 

розподіл цього діапазону на 10 груп – децилів, здійснений за принципом 

рівності капіталізації. До кожного децилю слід віднести таку кількість 

компаній (попередньо градованих за значеннями обраного критерію), яка 

складає 10 % загальної капіталізації вибірки. Після цього встановлюються 

межі децилів у такий спосіб, аби забезпечити їхню пропорційність за 

капіталізацією. По-третє, визначаються частки десяти отриманих груп цінних 

паперів у портфелі. 

Що стосується визначення у портфелі часток окремих цінних паперів, то 

автор не надає відповідної методики, однак, на наш погляд, це можна 

зробити через застосування його методу в рамках первинно визначених 

децилів, а далі – у рамках вторинних децилів тощо. Для цього на другому та 

наступних циклах застосування цього методу можна в принципі обирати й 

інший критерій – відмінний від капіталізації. Можемо також припустити, що 

наведену методику можна вживати й на основі кількох (принаймні двох) 

критеріїв одночасно: первинні децилі робити на основі одного критерію, а 

вторинні – іншого. Такий підхід, однак, потребує подальшого обґрунтування 

та емпіричної перевірки, але доцільність його є неоднозначною. 

П. Самуельсон математично довів три ймовірнісні теореми стосовно 

диверсифікації, що дозволило отримати два важливі висновки щодо 

формування інвестиційного портфеля [473, с. 1–6]. По-перше, якщо будь-яка 

ризикова інвестиція має середню дохідність, не нижчу від дохідності будь-

якої іншої інвестиції, та має розподіл дохідностей, не залежний від усіх 

інших інвестицій, то вона має спричинити позитивний вплив при залученні 

до оптимального портфеля. По-друге, якщо в усіх інвестицій середня 

дохідність ідентична, а розподіл дохідностей незалежний, то вони повинні 

викликати позитивний ефект при вміщенні до оптимального портфеля. На 

перший погляд, може скластися враження, що дані висновки, по суті, 

дублюють принцип диверсифікації Марковіца, одначе це не так. Як зазначає 
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сам Самуельсон, якщо замінити припущення про незалежність розподілу 

припущенням про позитивні кореляції Пірсона, то позитивний ефект 

диверсифікації може й не спостерігатися. У випадку ж негативної кореляції 

він є математично доведеним, що підтверджує висновки теорії портфеля. 

Важливим напрямом дослідження диверсифікації інвестиційних 

портфелів є визначення кількості цінних паперів, необхідної для досягнення 

оптимального ефекту диверсифікації. Одне із перших досліджень такого 

плану було проведено у 1968 році Дж. Евансом та С. Арчером [244]. Вони 

розглядали інвестиційні портфелі, сформовані з різної кількості цінних 

паперів – щонайбільше 40. Автори довели, що більша частина 

несистематичного ризику зникає при додаванні до портфеля вже восьмого 

цінного паперу. На основі t-тесту та F-тесту було показано, що для зниження 

середнього ризику портфеля, яке можна вважати значущим (на рівні 0,05), 

потрібно значне кількісне збільшення складу портфеля, у котрому вже вісім 

цінних паперів. За t-тестом, до портфеля у складі двох цінних паперів 

необхідно додати лише один цінний папір для статистично значущого 

скорочення ризику, для портфеля з восьми цінних паперів необхідно додати 

вже п’ять паперів, а для портфеля з 16 паперів – 19. Для портфелів же 

складом у 19 та більше цінних паперів значуще скорочення ризику взагалі 

неможливе – аж до 40 паперів. 

Такий гіперболічний характер зниження ризику портфеля зумовлений 

уже обґрунтованим на той час у рамках теорії ринку капіталу підходом щодо 

поділу загального ризику на систематичний та несистематичний. Зниження 

ризику портфеля досягається насамперед за рахунок цілковитого усунення 

несистематичного ризику. Тож Еванс і Арчер висновують, що економічна 

доцільність формування інвестиційного портфеля з більш ніж 10 цінних 

паперів є сумнівною. Ряд сучасних досліджень, проведених за аналогічною 

методологією, також підтверджують, що для ефективної диверсифікації не 
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потрібно вміщувати до портфеля сотні активів23. Приміром Г. Бенджеллоун 

стверджує, що оптимальна кількість паперів має бути на рівні 40–50 [148]. 

Особливістю досліджень Аранія, а також Еванса і Арчера є те, що вони, 

визначаючи окремі кількісні параметри диверсифікації, базуються на 

загальній методології симуляції – використовують емпіричні або умовні 

кількісні дані, що дозволяє отримати конкретні кількісні висновки. У роботі 

Дж. Мао спостерігаємо суто теоретичний підхід аналітичного спрямування: 

усі висновки обґрунтовуються на теоретично-методологічному рівні та не 

мають прив’язки до конкретних емпіричних даних [380]. З погляду науково-

практичного значення такий підхід є більш загальним та, як правило, більш 

універсальним. Мао дав відповідь на два важливі питання щодо 

диверсифікації інвестиційного портфеля. Перше: скільки саме паперів має 

бути у портфелі для достатнього рівня його диверсифікації? Для цього була 

розроблена формула, котра визначає необхідну кількість паперів за 

допомогою коефіцієнта кореляції та спеціального відсоткового показника, 

який означає бажаний (необхідний) рівень диверсифікації інвестиційного 

портфеля та встановлюється як відсоток від максимально можливого ефекту 

диверсифікації [380, c. 1112]. За цією методологією для досягнення 50 % 

максимально можливого ефекту диверсифікації за доволі реалістичного 

значення коефіцієнта кореляції на рівні 0,5 достатньо лише трьох цінних 

паперів, а для досягнення 90 % ефекту – лише 17 паперів. У випадку 

малореалістичного значення коефіцієнта кореляції на рівні 0,2 до портфеля 

слід залучити 34 папери для досягнення 90 % ефекту. Друге питання: які саме 

папери слід обирати, якщо їх потрібно менше, ніж є? Такий вибір автор 

пропонує робити за показником відношення очікуваної дохідності цінного 

паперу до рівня його систематичного ризику. Критерієм є відбір цінних 

паперів із максимальним значенням цього відношення за умови відсутності 

можливості наступної ротації з підвищенням ефективності. 

                                           
23 Загальна логіка скорочення кількості цінних паперів у портфелі випливає з необхідності економії за 

рахунок скорочення транзакційних витрат. Будь-яке збільшення кількості активів у портфелі призводить до 

підвищення цих витрат. 
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Слід зазначити, що загальна логіка зменшення кількості цінних паперів у 

портфелі випливає з необхідності економії за рахунок скорочення 

транзакційних витрат. З точки зору самого портфеля він завжди буде більш 

диверсифікованим зі збільшенням його кількісного складу. Це положення 

було доведено низкою учених та багаторазово піддавалося емпіричному 

тестуванню, а в сучасній літературі є аксіоматичним. Однак існує значна 

відмінність у рівні транзакційних витрат для портфеля, скажімо, з 500 та 

портфеля з 30 цінних паперів. Тому проблематика дослідження кількісних 

параметрів диверсифікації залишається актуальною до сьогодні [148; 185; 

238; 316; 429; 519 та ін.]. 

К. Сміт і Дж. Шрайнер провели емпіричний тест переваг від 

диверсифікації, порівнюючи вкладання приватними інвесторами коштів у 

цінні папери безпосередньо та інвестування в папери інвестиційних фондів 

[500]. Головними чинниками, котрі впливають на такі переваги, є брокерські 

витрати, плата за навантаження фонду, витрати на управління та коефіцієнт 

обігу цінних паперів у портфелі. Порівняння проводилося на прикладі п’яти 

взаємних фондів (альтернативно – формування аналогічних портфелів 

інвесторами самостійно за умови 10 % зростання вартості акцій щорічно) для 

різних інвестиційних горизонтів та різних обсягів інвестицій. Порівняльна 

модель, розроблена для цього аналізу, уможливила такий висновок: для 

отримання більших переваг від диверсифікації малим інвесторам слід 

інвестувати в папери фондів, а великим – у базові цінні папери 

безпосередньо. При цьому розглядалися інвестори, котрі вкладали різні 

обсяги коштів – 1000, 10 000, 100 000 та 1 000 000 доларів США. Для 

кожного із досліджуваних фондів була кількісно ідентифікована сума, що 

розмежовує малого та великого інвестора. Вона називається точкою 

беззбитковості або байдужості24 та являє собою такий обсяг коштів, котрий 

на даному інвестиційному горизонті може бути однаково вигідно вкладений 

                                           
24 Break-even point або indifference point. 
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інвестором в акції взаємного фонду або в базові папери безпосередньо. 

Приміром, для фонду MI Growth вона складає 3000 $ для горизонту в один 

рік, 4000 $ – для чотирьох років, 6000 $ – для 16 років. Інвестиційні 

горизонти, котрі розглядалися, – відповідно 1, 2, 4, 8 та 16 років. Наведені 

дані підтверджують: зі зростанням часового горизонту зростає й рівень 

байдужості. Тобто що довший інвестиційний горизонт, то більшим має бути 

інвестор для вкладання в цінні папери безпосередньо. Оскільки більшість 

точок байдужості значно перевищують середній обсяг інвестицій в акції 

взаємних фондів – 5700 $, то багато інвесторів, котрі вкладають у базові цінні 

папери безпосередньо, переплачують за переваги від диверсифікації. 

Слід звернути увагу на дослідження Н. Джейкоб щодо диверсифікації 

портфелів малих інвесторів [324]. Авторка розробила модель для відбору 

цінних паперів з їхньої більшої кількості. Ми не будемо наводити саму 

модель, оскільки для її прийняття в якості концепту необхідно погодитися з 

одним із її припущень. А саме: для малих індивідуальних інвесторів більш 

важливим є не частки активів у портфелі, а те, які саме папери до нього 

залучати, тому, мовляв, модель передбачає рівні частки всіх активів у 

портфелі. Це, з нашої точки зору, суперечливе припущення. 

Малі інвестори зазвичай стикаються із ситуацією, коли вони вимушені 

інвестувати або в надлишково диверсифікований портфель – коли йдеться 

про відносно великі обсяги інвестованих коштів (у папери фондів), або в 

недостатньо диверсифікований портфель – коли йдеться про відносно 

невеликі обсяги інвестованих коштів (безпосереднє інвестування в базові 

цінні папери). Тому, власне, й виникає об’єктивна необхідність оптимізації 

рівня диверсифікації шляхом відбору цінних паперів. Раціональний характер 

такого відбору зумовлений тим, що для малого інвестора часто оптимальним 

рішенням може бути прийняття певного рівня несистематичного ризику за 

рахунок інших компенсаторів, таких як зниження загального ризику 

портфеля (та, відповідно, зміна його структури) і скорочення транзакційних 

витрат. Тестування моделі за умовними даними показало, що малий інвестор 
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може досягти такого самого рівня ризику, як у ринкового портфеля, 

інвестувавши лише в шість паперів, а при складі портфеля менше від шести 

паперів ризик лише несуттєво перевищуватиме ринковий. При цьому було 

доведено, що для малого інвестора існує можливість сформувати низку 

портфелів, менш ризикових від ринкового. 

На відміну від попередніх досліджень, котрі припускали відсутність 

транзакційних витрат, М. Бреннен проводив аналіз диверсифікації 

інвестиційних портфелів з урахуванням їх існування, при чому реальні цифри 

він брав із типових операцій на Нью-Йоркській фондовій біржі [162]. 

Висновки дослідника були такі. Для великих інвесторів транзакційні витрати 

не є ключовим чинником, тоді як для малих диверсифікація може стати 

занадто дорогим задоволенням – саме внаслідок таких витрат. Тому для них 

оптимальний портфель не завжди буде повністю диверсифікованим. 

Достатній же рівень диверсифікації – кількість цінних паперів – має 

визначатися залежно від обсягу інвестованих коштів та на основі формули: 
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                                       (1.11) 

 

де n – кількість цінних паперів; 

 )~(  – залишковий ризик25; 

 )
~

( mR  – ринковий ризик; 

 r – безризикова ставка; 

]
~

[ mRE  – очікувана дохідність ринку; 

х – леверидж портфеля, тобто його частка, інвестована в  

      безризиковий актив; 

W – обсяг інвестованих коштів; 

F – рівень транзакційних витрат. 

 

                                           
25 У моделі припускається, що залишкові ризики всіх цінних паперів рівні. 
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Особливістю цього підходу є також те, що він ураховує схильність 

інвесторів до ризику, котра характеризується граничним рівнем заміщення 

загального ризику дохідністю при зміні рівня левериджу портфеля з певною 

кількістю цінних паперів, а також – граничним рівнем заміщення 

несистематичного ризику дохідністю при зміні кількості цінних паперів у 

портфелі з певним рівнем левериджу [162, c. 486–487]. В оптимальному 

портфелі ці граничні рівні мають дорівнювати один одному. Для визначення 

кількості цінних паперів у портфелі необхідно задати прийнятний рівень 

левериджу портфеля та використати формулу (1.11). Вона залежить головно 

від відношення залишкового ризику до ринкового, яке є безпосередньою 

характеристикою переваг від диверсифікації. 

Емпіричний тест моделі показав, що дохідність інвестора із лише 1000 $ 

за ідентичного рівня ризику буде лише на 2,5 % нижчою від дохідності 

ринкового портфеля за відсутності транзакційних витрат, а для інвестора з 

5000 $ – нижчою лише на 1 %. Існування транзакційних витрат, зрештою, 

призводить до значного скорочення кількості цінних паперів у портфелі 

інвестора, принаймні невеликого. 

М. Стетмен також використав відоме на той час положення про те, що за 

випадкового відбору цінних паперів та вміщення їх до портфеля ризик 

портфеля знижуватиметься пропорційно зі збільшенням їх кількості [518]. 

Однак він дійшов дещо іншого висновку порівняно з тими, що існували. 

Добре диверсифікований портфель із випадково відібраних цінних паперів 

має складатися щонайменше із 30 паперів для інвестора-позичальника та 

щонайменше із 40 паперів для інвестора-кредитора. Диверсифікація не 

повинна бути безмежною, оскільки граничні прибутки внаслідок її не завжди 

перевищують граничні витрати. Це зумовлено тим, що зі зростанням 

кількості паперів у портфелі його граничні витрати зростають більшою 

мірою, ніж граничні прибутки. 

Методологія визначення саме такої межі диверсифікації полягає ось у 

чому. Порівнюються, з одного боку, портфель Рn, сформований на основі 
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індексу S&P 50026 за теоремою Тобіна (він уміщує ще й певну частку 

безризикового активу із позитивною або негативною часткою), а з іншого – 

пропорційний портфель із 10 довільно відібраних активів (G10). У середньому 

за досліджуваний період премія за ризик ринкового портфеля становила 

8,2 %. Із усіх можливих портфелів Pn для порівняння обирається той (Р10), 

стандартне відхилення дохідності якого дорівнює відповідному показнику 

портфеля G10. Виявилося, що дохідність портфеля Р10 перевищувала 

дохідність портфеля G10. на 1,502 відсоткові пункти, а сам портфель Р10 

передбачав інвестування разом із наявними коштами інвестора (100 %) також 

частини запозичених під безризикову ставку 2,42 % [518, c. 358]. Суто 

портфельна інтерпретація показника 1,502 полягає в тім, що це – перевага 

внаслідок підвищення рівня диверсифікації від 10 до 500 паперів. У якості 

реального портфеля, сформованого на основі індексу S&P 500, розглядався 

портфель Vanguard Index Trust, дохідність котрого за досліджуваний період 

була меншою від дохідності базового індексу на 0,49 відсоткового пункта, 

що зумовлено транзакційними та управлінськими витратами. 

Показник 1,502 був розрахований не лише для інвестора-позичальника, а 

й для інвестора-кредитора за складу портфеля в 20, 30, 40, 50 та 100 паперів. 

Порівняння цих різниць із середнім показником 0,49 і дозволило виявити 

кількісні межі диверсифікації в 30 та 40 паперів для інвесторів-позичальників 

та інвесторів-кредиторів відповідно. Слід, однак, зазначити, що дослідження 

проводилося в такий спосіб, що структура портфеля змінювалася з кроком у 

10 паперів, тобто насправді ці показники можуть становити відповідно 

більше 30 та більше 40 паперів. Точну кількість паперів можна виявити, 

скажімо, за такою самою методологією з меншим кроком. 

Попри існування різних підходів щодо диверсифікації інвестиційних 

портфелів, зокрема й щодо визначення її кількісних меж, домінантним у 

сучасних умовах є підхід В. Шарпа, який розділив загальний ризик на дві 

                                           
26 Інвестиційні характеристики цього портфеля обчислені виключно за самим індексом без урахування 

транзакційних витрат. 
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складові: систематичний ризик та несистематичний [485]27. Систематичний, 

або ринковий, ризик – це такий, що виникає внаслідок впливу на дохідності 

загальноринкових чинників та загальної ситуації в економіці. Він є 

характерним для всіх цінних паперів. Несистематичний, або неринковий, 

ризик28 є результатом впливу на дохідності чинників, специфічних для даної 

компанії або галузі. Щодо кожної акції такий ризик може бути абсолютно 

індивідуальним. Із зазначеного стає зрозумілим, що усунути систематичний 

ризик неможливо, а під зниженням ризику внаслідок диверсифікації мається 

на увазі зниження саме несистематичного ризику [492, с. 85]. У добре 

диверсифікованому портфелі несистематичний ризик відсутній (або 

мінімальний), а його загальний ризик цілком є систематичним. Це зумовлено 

тим, що несистематичні складові ризиків окремих цінних паперів із великою 

імовірністю перекривають одна одну, а тому: що більше паперів у портфелі, 

то більша ймовірність повного взаємного перекриття, результатом якого 

стане цілковита відсутність несистематичного ризику29. 

Таке бачення диверсифікації хоча і є в цілому визнаним, але не завжди 

однозначним, насамперед стосовно кількості цінних паперів у портфелі. Так, 

цілком імовірною є ситуація, коли два портфелі з однаковою кількістю 

однакових цінних паперів матимуть різний рівень диверсифікації внаслідок 

різних часток цих цінних паперів, а також різного рівня несистематичного 

ризику. За інших рівних умов більш ефективна диверсифікація досягається за 

рахунок мінімізації несистематичного ризику інвестиційного портфеля. Це 

якнайкраще можна спостерігати на умовному прикладі. Припустимо, що 

існує інвестиційний портфель, котрий складається із трьох цінних паперів, 

інвестиційні характеристики яких наведені в табл. 1.2. 

 

                                           
27 Попри те, що безпосередні визначення цих видів ризику та їх тлумачення з’являються у зазначеній 

роботі Шарпа, перші ідеї, на яких базується даний підхід, висловлювалися автором раніше, зокрема в роботі 

[483]. 
28 Іноді його ще називають специфічним, унікальним ризиком або залишковим ризиком. 
29 Структура ризику пересічного цінного паперу становить у середньому 25–30 % систематичного 

ризику проти 70–75 % несистематичного. 
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Таблиця 1.2 

Розрахунок рівня диверсифікації портфеля 

Акція 

Поточна 

ринкова 

вартість 

акції, $ 

Кількість 

акцій у 

портфелі 

Поточна 

ринкова 

вартість 

(V) 

Відносна 

вартість 

(R) 

Відносний 

неринковий 

ризик 

V × R (V × R)2 

ABC 13 1000 13000 0,325 0,5 0,163 0,027 

DEF 50 300 15000 0,375 1,0 0,375 0,141 

GHI 30 400 12000 0,300 1,5 0,450 0,203 

   40000 1,000   0,371 

 

Джерело: [492, c. 85]. 
 

Примітки: 

1. Відносна вартість – частка цінного паперу в портфелі. 

2. Відносний неринковий ризик – частка неринкового ризику цінного паперу в неринковому ризику 

типового цінного паперу. Значення в 1,0 показує, що даний цінний папір є типовим. а значення в 0,5 – те, що 

неринковий ризик даного цінного паперу становить лише 50 % від типового цінного паперу. 

 

На основі наведених даних рівень диверсифікації можна розрахувати за 

такою формулою: 

,
)(

1
2RV

D


                                                 (1.12) 

 

де D – рівень диверсифікації портфеля; 

 V – відносна вартість; 

 R – відносний неринковий ризик. 

 

У даному випадку рівень диверсифікації становить 2,70. Аналізуючи 

наведений портфель, слід зазначити, що в його структурі спостерігається 

важлива риса: частки різних активів у ньому є приблизно паритетними, 

жодна акція не має занадто високої чи занадто малої частки. Шарп називає 

такий портфель збалансованим. 

Розглянемо інший збалансований портфель, в якому всі акції 

представлені пропорційно та є типовими щодо рівня свого несистематичного 

ризику. Інвестиційні характеристики такого портфеля наведені в табл. 1.3. 
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Таблиця 1.3 

Рівень диверсифікації пропорційного портфеля типових акцій 

Акція 

(V) 

Відносна 

вартість 

(R) 

Відносний 

неринковий 

ризик 

V × R (V × R)2 

A 0,2 1,0 0,2 0,04 

B 0,2 1,0 0,2 0,04 

C 0,2 1,0 0,2 0,04 

D 0,2 1,0 0,2 0,04 

E 0,2 1,0 0,2 0,04 

 1,0   0,20 

 

Джерело: [492, c. 86]. 

 

Рівень диверсифікації даного портфеля дорівнює 5. 

Ці приклади дозволяють зробити важливий висновок. Збалансований 

портфель із рівнем диверсифікації Х матиме такий самий рівень неринкового 

ризику, як і пропорційно збалансований портфель із Х типових цінних 

паперів [492, c. 86]. Так, згаданий портфель із рівнем диверсифікації 2,7 буде 

менш диверсифікованим порівняно з пропорційним портфелем із трьох 

типових акцій, але більш диверсифікованим порівняно з пропорційним 

портфелем із двох типових акцій. 

Зі зростанням рівня диверсифікації неринковий ризик знижується, але не 

пропорційно. Скажімо, портфель із рівнем диверсифікації 4 буде вдвічі менш 

ризиковим, ніж портфель із рівнем диверсифікації 1 (рис. 1.3). 

Окрім детально розглянутих підходів до диверсифікації інвестиційних 

портфелів, різні аспекти цієї проблематики досліджувалися також у роботах 

Дж. Трейнора, В. Пріста, Л. Фішера та К. Хіггінс (використання для 

прогнозування ризику й дохідності портфеля даних не за ринковим 

портфелем, а за диверсифікацією самого портфеля, передусім за рівнем 

ринкового та неринкового ризику) [555]; Е. Елтона та М. Грубера (аналітичне 
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вивчення залежності між ризиком та кількістю цінних паперів у 

пропорційному портфелі на основі дещо відмінного від традиційного 

тлумачення ризику, котрий охоплює ще й ризик зміни середньої, варіація 

навколо якої вважається загальним ризиком) [235]; Т. Коніне й М. Тамаркіна 

(виявлення оптимальної кількості цінних паперів у портфелі за його неповної 

диверсифікації під впливом асиметрії дохідностей) [192]; Р. Бьорда й 

М. Тіппетта (дослідження кількості цінних паперів, достатньої для 

диверсифікації інвестиційного портфеля за методологією Еванса і Арчера, та 

виявлення на цій основі емпіричних відхилень у частині переоцінювання 

такої кількості) [153]; В. Шарпа (уточнення та коригування деяких його 

попередніх висновків) [493; 494] та інших учених [194; 420 тощо]. 

 

Рис. 1.3. Ефект диверсифікації неринкового ризику 
 

Джерело: [492, с. 86]. 

 

Підсумовуючи аналіз концепції диверсифікації, слід наголосити на її 

ключових теоретичних та практичних аспектах. По-перше, під 

диверсифікацією розуміють зниження загального ризику інвестиційного 

портфеля за рахунок скорочення його несистематичної складової, тоді як 

усунути систематичний (ринковий) ризик неможливо. При цьому сам термін 

«диверсифікація» часто розглядають як синонім терміну «зниження ризику» 

або «усунення ризику». 

По-друге, щодо впливу на дохідності диверсифікація передбачає, 
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вочевидь, таке зниження ризику портфеля, котре дозволило би підвищити 

ефективність портфеля. Тобто передбачається таке зниження ризику, яке або 

не призведе до зниження дохідності, або спричинить до її зниження 

меншими темпами порівняно з темпами скорочення самого ризику. У добре 

диверсифікованому портфелі неринковий ризик відсутній або прямує до 

нуля, а його загальний ризик повністю є систематичним. 

По-третє, попри те, що положення про підвищення переваг 

диверсифікації внаслідок збільшення кількості цінних паперів у портфелі є 

доведеним як теоретично, так і емпірично, граничний ефект диверсифікації 

зазвичай знижується при додаванні до портфеля цінних паперів. Тому для 

багатьох інвесторів актуальним є питання про встановлення оптимальних 

меж диверсифікації, котрі дозволять скористатися лише тією частиною її 

переваг, котра досягається за рахунок суттєвого граничного ефекту. 

По-четверте, для великих інвесторів транзакційні витрати не є ключовим 

чинником диверсифікації, тому вони можуть дозволити собі формувати 

портфель із великої кількості цінних паперів. Для малих інвесторів 

транзакційні витрати є одним із головних чинників портфельного 

менеджменту, тому для них проблема їх скорочення є надзвичайно 

актуальною. Вирішення цієї проблеми теорія вбачає у скороченні кількості 

цінних паперів у портфелі за умови збереження максимального або заданого 

рівня диверсифікації. Заданий рівень диверсифікації визначається з 

урахуванням того, що малим інвесторам не завжди необхідно повністю 

усувати неринковий ризик: доволі часто вони готові залишити певну його 

частку у своїх портфелях. 

По-п’яте, дослідження у сфері диверсифікації розглядають головно два 

аспекти: 1) які саме папери обирати до портфеля, якщо їхня кількість є 

відносно невеликою; 2) в яких пропорціях залучати ці папери до портфеля; 

причому згідно з окремими підходами малим інвесторам часто достатньо 

просто формувати пропорційні портфелі. 
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1.4. Концепція міжнародної диверсифікації як новий етап розвитку 

портфельної парадигми 

 

Розглядаючи концепцію міжнародної диверсифікації інвестиційних 

портфелів, слід зазначити, що вона надзвичайно тісно пов’язана з іншими 

концептами портфельної парадигми. І хоча формально на позначення даної 

концепції використовують термін «міжнародна диверсифікація 

інвестиційних портфелів», вона являє собою продовження та вдосконалення 

не лише диверсифікаційного концепту портфельної парадигми міжнародного 

інвестування, а й концепції ефективного портфеля. При цьому вона не є 

якимось самостійним підходом, а повною мірою базується на засадницьких 

принципах парадигми, є її невід’ємною частиною, а з іншого боку – новим 

етапом її розвитку. 

На даному етапі еволюції портфельної парадигми міжнародного 

інвестування відбуваються значущі процеси у світовому господарстві і 

міжнародних економічних відносинах. Ідеться про занепад Бреттон-Вудської 

валютної системи та формування передумов для нової системи – Ямайської. І 

хоча формально остання була юридично оформлена лише 1976 року, а 

вступила в дію 1978-го, її неминучість стала зрозумілою значно раніше. Уже 

в 1972 році в рамках МВФ був створений та функціонував спеціальний 

Комітет із реформування міжнародної валютної системи за участі 

представників 20 країн. 

Одним із найбільш важливих положень Ямайської валютної системи у 

річищі нашого дослідження стало впровадження режиму плаваючих 

валютних курсів. Це дало змогу країнам вільно обирати режим валютного 

курсу. Було скасовано прив’язку валют до долара США. Як наслідок, чимало 

валют стали учасниками міжнародних розрахунків, розширився і спектр 

валют, що обслуговували обіг цінних паперів, а отже й систему 

міжнародного портфельного інвестування. З іншого боку, це призвело до 

зростання значення такого явища, як валютний ризик. Він виник фактично 
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разом із процесом самого валютного обміну, однак за режиму фіксованих 

валютних курсів не був значущим чинником ризику в МЕВ. Із 

впровадженням нової системи ситуація геть змінилася. Валютний ризик став 

основним ризиком у міжнародних портфельних інвестиціях. Такий 

традиційний ризик, як інфляція, відійшов на другий план. 

Портфельна парадигма міжнародного інвестування відреагувала на 

зміни глобального середовища появою не лише специфічних моделей 

оцінювання очікуваних дохідностей в умовах міжнародного, а пізніше – 

глобального ринку, а й власне концепції міжнародної диверсифікації 

інвестиційних портфелів. Тоді ж у світовому господарстві активізується 

лібералізація фінансових ринків та інвестиційних режимів. Вона, щоправда, 

еволюціонувала доволі тривалий час, впливаючи на економічні явища й 

процеси, а саме: активізувала розвиток фінансових ринків, інтеграцію 

місцевих ринків, значно збільшила масштаби міжнародного ринку. Це, своєю 

чергою, сприяло появі новітніх фінансових інструментів, зростанню обсягів 

міжнародних портфельних інвестицій. Зазначені аспекти підтвердили 

необхідність відповідних змін у теоретичному підґрунті, адаптації парадигми 

до реалій, що змінилися. 

Одне з перших фундаментальних досліджень даної проблематики було 

проведено Г. Грубелем у 1968 році [292]. Як зазначає автор, попри 

фундаментальність тогочасних розробок у сфері портфельної диверсифікації, 

а також численних модифікацій, розширень та вдосконалень теорії портфеля, 

доти не з’являлося досліджень у міжнародному контексті – на прикладі 

авуарів, деномінованих в іноземних валютах. Розроблена Грубелем 

теоретична модель припускає, що дві країни – А та В – провадять незалежну 

монетарну й фіскальну політику та перебувають в автаркії одна щодо одної. 

Населення, доходи та багатство є постійними в часі. Існує лише три форми 

збереження багатства: реальні активи, грошові кошти й державні облігації, 

котрі разом формують портфель. Кількість таких облігацій та їхня дохідність 

регулюються державою в такий спосіб, аби підтримувати повну зайнятість. 
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У теоретичному плані Грубель розглядає певну структуру портфелів 

інвесторів в обох країнах, що відповідає рівню відсоткових ставок 
AR  та 

BR , 

а ризик та коваріація дохідностей становлять відповідно 2

A , 2

B  та 
BA, . При 

цьому наведені показники враховують поправку на валютний ризик. У 

моделі також припускається, що після відкриття економік обох країн 

обмінювати можна лише облігації та споживчі товари, тобто торгівля між 

ними не призводить до зміни ризику й дохідності грошової та нерухомої 

складових портфелів. У підсумку інвестори матимуть змогу утримувати у 

своїх портфелях облігації країни А та країни В. Дохідність такого портфеля 

буде середньозваженою дохідністю обох облігацій (1.2), а його ризик можна 

обчислити за формулою (1.4). Грубель фактично підтверджує висновки теорії 

портфеля щодо диверсифікації, однак робить акцент на важливості 

диверсифікації внаслідок відкриття кордонів між країнами та можливості 

формування портфелів з облігацій обох країн [292, с. 1300–1301]. 

Попит на іноземні облігації залежить від п’яти факторів: загальний обсяг 

багатства населення; значення диференціалу відсоткових ставок; значення 

диференціалу рівнів ризику; ступінь кореляції між дохідностями місцевих та 

зарубіжних активів; уподобання населення. Лише у випадку ідентичності 

зазначених факторів попит на іноземні цінні папери буде однаковим в обох 

країнах, а портфелі інвесторів матимуть аналогічну структуру. 

У дослідженні Грубеля проведено емпіричний тест ефекту міжнародної 

диверсифікації на прикладі 11 ринків із погляду інвестора зі США (табл. 1.4). 

Таблиця 1.4 

Інвестиційні характеристики індексів ринків капіталу окремих країн 

Країна 
Дохідність, 

% річних 

Вартість 100 $ 

у кінці періоду 

Стандартне 

відхилення 

Кореляція з 

ринком США 

1 2 3 4 5 

США 7,54 178,92 47,26 1,0000 

Канада 5,95 158,82 41,19 0,7025 

Велика Британія 9,59 208,00 65,28 0,2414 
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Продовження табл. 1.4 

1 2 3 4 5 

Західна Німеччина 7,32 175,95 94,69 0,3008 

Франція 4,27 139,69 49,60 0,1938 

Італія 8,12 186,74 103,33 0,1465 

Бельгія 1,09 109,02 37,56 0,1080 

Нідерланди 5,14 149,33 86,34 0,2107 

Японія 16,54 340,21 92,52 0,1149 

Австралія 9,44 205,75 34,87 0,0585 

Південна Африка 8,47 191,60 61,92 -0,1620 

 

Джерело: [292, с. 1304]. 

 

Первинні дані, використані в таблиці, – це місячні дохідності за період 

від січня 1959 до грудня 1966 року. Усі дохідності виражені в доларах США 

та враховують як цінову, так і дивідендову складові. За цими даними 

формуються так звані граничні портфелі30, ризик яких уже не може бути 

зменшений без вилучення або додавання цінних паперів. За цими даними 

було сформовано вісім міжнародних портфелів: з одного, двох ... та восьми з 

11 досліджуваних ринків. Інвестиційні характеристики цих портфелів 

наведено в табл. 1.5. 

Таблиця 1.5 

Частки ринків окремих країн в ефективних міжнародних портфелях 

Країна 
Кількість портфелів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

США      12,3 12,8 12,5 

Канада       14,0 15,9 

Велика Британія  2,4 6,3 11,9 12,0 10,7 8,4 7,6 

Західна Німеччина         

Франція        2,7 

Італія     0,2 1,7 1,7 1,5 

                                           
30 Corner portfolios. У термінах теорії портфеля мова йде про ефективні портфелі. 
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Продовження табл. 1.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Бельгія         

Нідерланди         

Японія 100 97,6 74,9 32,1 30,8 17,0 8,5 7,0 

Австралія   18,9 42,6 43,1 42,6 39,0 37,3 

Південна Африка    13,4 13,8 15,7 15,6 15,4 

Дохідність портфеля 16,54 16,37 14,76 11,61 11,50 10,25 9,15 8,84 

Стандартне 

відхилення 
92,62 90,55 71,02 37,12 36,26 27,37 22,82 22,09 

 

Джерело: [292, с. 1307]. 

 

Результати аналізу свідчать, що міжнародна диверсифікація дозволяє 

суттєво підвищити ефективність інвестиційних портфелів. Так, для інвестора 

зі США дохідність та ризик портфеля місцевого ринку становлять відповідно 

7,54 та 47,26, тоді як будь-який міжнародний портфель з чотирьох та більшої 

кількості активів має як нижчий ризик, так і вищу дохідність одночасно. При 

цьому визначити рівень ефективності портфелів з одного, двох і трьох 

активів без додаткових даних неможливо. Суто статистично слід зазначити 

такі особливо вигідні напрямки інвестування, як ринки Японії, Великої 

Британії та Австралії, котрі представлені у сформованих портфелях більшою 

мірою, ніж інші ринки. 

Важливим дослідженням розглядуваного періоду є робота Х. Ліві та 

М. Сарната [362]. Вони також провели емпіричний тест ефективності 

міжнародної диверсифікації на прикладі 28 країн у період від 1951 до 1967 

року. Всі дохідності й ризики вимірювалися на доларовій основі, що дало 

змогу адекватного порівняння отриманих даних. Методологія дослідження 

така. За даними ризиків, дохідностей та коваріацій між індексами ринків 

акцій 28 країн було генеровано ефективну множинність та лінію ринку 

капіталу для різних рівнів безризикової ставки – 2, 3, 4 та 6 % [362, c. 671]. 

Для кожного з цих рівнів було визначено частки у портфелі окремих ринків – 
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по суті визначено структуру оптимальних портфелів (табл. 1.6). 

Таблиця 1.6 

Структура оптимальних міжнародних портфелів за різного рівня 

безризикової відсоткової ставки 

Країна 
Безризикова дохідність 

2 3 4 6 

Австрія 3,43 6,99 9,03 12,06 

Данія 2,06 0,01 – – 

Японія 14,68 16,71 17,65 20,86 

Мексика 4,03 4,32 4,53 – 

Нова Зеландія 13,16 6,27 2,59 – 

Південна Африка 10,37 12,51 13,83 12,86 

Велика Британія 0,18 – – – 

США 36,57 40,99 42,79 51,06 

Венесуела 15,51 11,72 9,57 3,16 

РАЗОМ 100,00 100,00 100,00 100,00 

Середня дохідність 9,5 10,5 11,0 12,5 

Стандартне відхилення 5,72 6,41 6,82 8,39 

 

Джерело: [362, с. 672]. 
 

Примітка: інші 19 ринків не увійшли до складу портфеля. 

 

Первинний аналіз цих результатів дозволяє констатувати, що з-поміж 28 

ринків лише дев’ять входять до складу оптимальних міжнародних портфелів. 

З них два ринки – Великої Британії та Данії – можна ігнорувати, оскільки 

вони мають зовсім незначні частки. А от п’ять ринків входять до складу всіх 

оптимальних портфелів: Австрії, Японії, Південної Африки, США та 

Венесуели. Переважну ж частину всіх портфелів складають ринки США та 

Японії. Пояснення наведених висновків чітко дає теорія портфеля. 

Розроблена кореляційна матриця свідчить, що, приміром, ринок Японії має 

не лише високий ризик і високу дохідність, а й значну негативну кореляцію з 

ринками  інших  країн.  Вона  становить  -0,36  із ринком Південної Африки, 

-0,26 із ринком США тощо. 
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Для підтвердження ефективності міжнародної диверсифікації та для її 

порівняння за різних умов, крім зазначеної, було генеровано ще чотири 

ефективні множинності – для субвибірок із досліджуваного масиву: для 16 

країн з високим рівнем доходу, для 11 країн Західної Європи, для п’яти країн 

спільного ринку та для дев’яти країн, що розвиваються [362, с. 673]. Для 

кожної з них було виявлено структуру оптимального портфеля, котра 

наведена в табл. 1.7. 

Таблиця 1.7 

Структура оптимальних міжнародних портфелів для різних ефективних 

множинностей 

Ефективна множинність Середня дохідність 
Стандартне 

відхилення 

Країни, що розвиваються 5,0 26,5 

Країни спільного ринку 15,5 25,0 

Країни Західної Європи 15,5 23,5 

США 12,1 12,1 

Країни з високим рівнем доходу 13,0 12,5 

Усі 28 країн 12,0 8,0 

 

Джерело: модифіковано автором за [362, с. 673]. 
 

Примітки: 

1. Рівень безризикової дохідності – 5 %.  

2. Ефективні множинності розташовані в порядку зростання ефективності. 

 

Інвестиційні характеристики ефективних множинностей підтверджують, 

що з погляду інвестора зі США значно вигідніше інвестувати у портфель із 

28 ринків. Однак він зазнає збитків у разі інвестування у портфель із ринків 

країн, що розвиваються, або країн спільного ринку, або країн Західної 

Європи. Відмінність же в рівні ефективності між портфелем ринку США та 

портфелем із ринків країн з високим доходом є незначною. 

Дещо ширше вигоди від міжнародної диверсифікації розглядав 

Д. Лессард [358] – у рамках інвестиційних союзів, де відсутні обмеження на 

рух капіталу. На думку автора, існує незначна ймовірність високих кореляцій 
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між дохідностями на різних ринках. Приміром, зміни в рівні ділової 

активності в різних країнах можуть бути пов’язані через їхню залежність від 

етапу глобального бізнес-циклу або від торгівлі ідентичними товарами на 

світових ринках. Однак цілком імовірно, що інші фактори місцевих ринків 

нейтралізують цю залежність. Скажімо, політична криза в одній країні рідко 

збігається з політичними кризами в інших, не збігаються також монетарні та 

фіскальні заходи в різних країнах. Більше того, політика країн, що 

розвиваються, щодо стримування інвестицій резидентів у зарубіжні папери 

ще більшою мірою відокремлює ці країни від впливу глобальних факторів. 

Емпіричний тест Лессарда був проведений за даними чотирьох країн 

Південної Америки: Аргентини, Бразилії, Колумбії та Чилі. Досліджувалися 

квартальні дохідності 30 акцій з кожного ринку – Колумбії, Чилі та 

Аргентини, а також 20 акцій ринку Бразилії за період від грудня 1958 до  

грудня 1968 року31. Доведення переваг міжнародної диверсифікації 

здійснювалося на основі тестування двох гіпотез: (1) варіації дохідностей 

акцій на окремих місцевих ринках суттєво залежать від спільного фактора; 

(2) залежність між цими спільними факторами суттєво різниться між різними 

країнами. Обидві гіпотези було підтверджено. Це означає, що міжнародна 

диверсифікація в рамках інвестиційного союзу дає значно більші переваги, 

ніж диверсифікація на окремих місцевих ринках. До того ж вона ефективніша 

завдяки збільшенню кількості паперів у портфелі. 

Порівняння портфелів окремих місцевих ринків та міжнародного 

портфеля також довело користь міжнародної диверсифікації. Воно 

проводилося двома шляхами – формування окремих рівнозважених 

портфелів місцевих ринків на основі наївної диверсифікації та формування 

рівнозваженого міжнародного портфеля, де складниками виступали 

рівнозважені портфелі місцевих ринків. Виявилося, що міжнародний 

портфель був більш ефективним порівняно з усіма місцевими, окрім 

                                           
31 Цей період було розділено на два субперіоди: від грудня 1958 до грудня 1963 року, від грудня 1963 

до грудня 1968 року. 
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Колумбії в другому субперіоді та Бразилії в усіх субперіодах та цілому 

періоді. Переваги міжнародного портфеля щодо окремо взятих місцевих 

(навіть для більшості ситуацій і Бразилії) було підтверджено й на основі лінії 

ринку капіталу [358, c. 627]. 

Схожі результати було отримано й для портфелів, сформованих на 

основі диверсифікації Марковіца. Міжнародний портфель, побудований за 

таким принципом, домінує над усіма місцевими портфелями, окрім Бразилії. 

Однак при введенні до аналізу безризикової дохідності він починає 

домінувати й над бразильським портфелем для більшості типових значень 

безризикової ставки. 

Попри доведення переваг міжнародної диверсифікації інвестиційних 

портфелів у кінці 1960-х та в першій половині 1970-х років кількома 

відомими вченими найбільш цитованою стала стаття Б. Солніка 1974 року 

[511]. Саме результати цього дослідження стали використовувати 

наступники, їх почали наводити в якості доведених підходів у навчальній 

літературі. У зазначеній статті Солнік зробив ряд важливих новаторських 

висновків стосовно міжнародної диверсифікації інвестиційних портфелів. 

Досліджуючи тижневі дохідності більше 300 акцій із семи європейських 

країн у період від 1966 до 1971 року, а також акції США, які торгувалися на 

Нью-Йоркській фондовій біржі, Солнік у довільному порядку сформував 

певну кількість портфелів (що залежало від кількості акцій з кожної окремої 

країни) з різною кількістю активів, збільшуючи її від 1 до 300 (табл. 1.8). 

Таблиця 1.8 

Кількість довільно сформованих портфелів акцій компаній різних країн 

Країна 1 2 4 6 8 10 15 20 25 30 40 50 65 100 150 200 300 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

США 65 40 20 15 10 10 10 10 10 10 5 5 1     

Велика 

Британія 
50 30 20 15 10 10 10 10 10 10 5 1      

Франція 65 40 20 15 10 10 10 10 10 10 5 5 1     

Німеччина 40 30 20 15 10 10 10 10 10 10 1       
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Продовження табл. 1.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Італія 30 30 20 15 10 10 10 10 10 1        

Бельгія 20 20 15 10 10 10 10 1          

Нідерланди 25 20 15 10 10 10 10 1          

Швейцарія 15 15 15 10 10 10 1           

Міжнародний 

портфель 
300 60 40 30 20 15 15 10 10 10 10 10 10 5 3 3 1 

 

Джерело: [511, с. 49]. 

 

Для кожного портфеля було розраховано значення стандартного 

відхилення (ризику портфеля), середнє з яких використовувалося в аналізі. 

Перший висновок Солніка фактично підтвердив ідею Шарпа про наявність 

мінімального рівня ризику (систематичного), якого не можна уникнути 

навіть у добре диверсифікованому портфелі для всіх восьми країн (табл. 1.9). 

Таблиця 1.9 

Мінімальний ризик добре диверсифікованого портфеля 

№ Країна Ризик, % 

1 США 27 

2 Велика Британія 34,5 

3 Франція 32,67 

4 Німеччина 43,8 

5 Італія 40 

6 Бельгія 20 

7 Нідерланди 24,1 

8 Швейцарія 44 

9 Міжнародний портфель 11,7 

 

Джерело: складено автором за [511, с. 50–51]. 
 

Примітка: ризик розраховувався як відношення ризику портфеля до ризику пересічної акції цієї країни. Його 

максимальне теоретичне значення, таким чином, не повинно перебільшувати 100 %. Валютний ризик 

ігнорується. 

 

Із табл. 1.9 видно, що рівень ризику суттєво різниться між країнами. 

Найнижчі показники мають Бельгія та США – відповідно 20 та 27 %, а 
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міжнародний портфель є найменш ризиковим – 11,7 %. Це свідчить, що для 

інвесторів з усіх представлених країн формування міжнародного портфеля 

дозволить підвищити ефективність інвестиційних портфелів. 

Б. Солнік також довів, що ефект диверсифікації, в тому числі 

міжнародної, втрачається зі збільшенням кількості акцій у портфелі. 

Емпірично було показано, що межа ефективної диверсифікації – це 20 акцій 

(рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4. Зниження ризику внаслідок міжнародної диверсифікації 
 

Джерело: [511, c. 51]. 

 

Для американського інвестора, приміром, додавання до портфеля з 20 

акцій ще 50 паперів зменшить його ризик усього на три відсоткові пункти. 

Навіть візуально з рис. 1.4 видно, що після додавання до портфеля з 20 акцій 

додаткових паперів нахил графіка стає дедалі меншим, що стосується рівною 

мірою міжнародних портфелів та портфелів місцевих ринків. Така сама межа 

кількісного складу портфеля спостерігається для ринків кожної окремо взятої 

з-поміж досліджуваних країн. 

Криві диверсифікації на графіку нескінченно прямують до певного 

значення, на рівні якого коефіцієнт бета дорівнює одиниці. При цьому у 

випадку окремих національних ринків мова йде про коефіцієнт бета 
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національного ринку, тоді як крива для міжнародного портфеля 

наближається до рівня мінімального ризику міжнародного ринку. На цьому 

рівні одиниці дорівнює коефіцієнт бета міжнародного ринку, який у цілому 

характеризує нижчий рівень систематичного ризику32. 

Інший висновок Б. Солніка стосується безпосередньо переваг 

міжнародної диверсифікації. Емпірично встановлено, що ринки акцій 

окремих країн мають переважно нижчі кореляції, ніж окремі акції на одному 

ринку. Це зумовлено тим, що на різних ринках існують відмінні загальні та 

специфічні чинники впливу на дохідності; окрім того, економічні цикли в 

різних країнах також можуть не збігатися. Солнік показав, що міжнародна 

диверсифікація дозволяє більш ніж удвічі знизити ризик інвестиційного 

портфеля, а точніше – у 2,3 раза – з 27 % добре диверсифікованого портфеля 

на ринку акцій США до 11,7 % у випадку міжнародного портфеля 

(див. рис. 1.4). При цьому міжнародний портфель майже в 10 разів менш 

ризиковий порівняно з пересічною акцією місцевих ринків. Очевидно, однак, 

що диверсифікація на місцевих ринках не має такого значного чинника, як 

валютний ризик, а рівень кореляцій між різними ринками невпинно зростає. 

Якщо ж зважити на середній рівень систематичного ризику для окремих 

місцевих інвесторів (див. табл. 1.6), то переваги міжнародної диверсифікації 

стають ще очевиднішими для інвесторів зі Швейцарії (зниження ризику в 3,8 

раза), Німеччини (у 3,7 раза), Італії (у 3,4 раза) та інших країн. Це в цілому 

дозволяє стверджувати, що міжнародна диверсифікація відкриває 

можливості для підвищення ефективності інвестиційних портфелів, оскільки 

є інструментом зниження ризику. Звісно, слід брати до уваги й відповідні 

дохідності та оцінювати кожний випадок окремо, однак загальна 

закономірність, що базується на теорії портфеля й теорії ринку капіталу, є 

                                           
32 У даному контексті ми наголошуємо на принциповості саме такої постановки питання. Ідеться про 

те, що в деяких джерелах трапляється помилкове тлумачення розглянутого ефекту: його пояснюють тим, що 

міжнародна диверсифікація дозволяє знизити систематичний ризик портфеля. Це прямо суперечить 

висновкам теорії ринку капіталу. Систематичний ризик знизити неможливо – він становить мінімальний 

рівень ризику добре диверсифікованого портфеля. Річ у тім, що на міжнародному ринку його рівень є 

нижчим, тим-то міжнародна диверсифікація і дає змогу інвесторам досягти рівня ризику, нижчого в 

абсолютних значеннях порівняно з відповідним рівнем ризику місцевого ринку. 
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такою, як щойно зазначено. 

У справі міжнародної диверсифікації інвестиційних портфелів слід 

зважати не лише на вкладання коштів у папери різних країн чи галузей. У 

принципі галузева та географічна міжнародні диверсифікації частково 

вбирають у себе одна одну. Обираючи акції ринків різних країн, інвестор так 

чи інакше стикнеться з акціями компаній різних галузей, тоді як інвестор, 

який обиратиме акції компаній з різних галузей, так чи інакше залучатиме до 

портфеля й акції компаній з різних галузей та різних країн. Тому, 

диверсифікуючи портфель на міжнародному ринку, слід комбінувати 

галузеву диверсифікацію та диверсифікацію за різними ринками. У цьому 

контексті Солнік довів, що, базуючись лише на диверсифікації за окремими 

ринками, можна більшою мірою знизити ризик, ніж базуючись лише на 

галузевій диверсифікації. Застосування ж обох методів забезпечує найбільше 

зниження ризику [511, c. 51–52]. 

Що ж до галузевої диверсифікації в контексті міжнародної, то останнім 

часом спостерігається тенденція до зниження кореляцій між дохідностями  

акцій компаній з різних країн та різних галузей. Тоді як кореляція між 

дохідностями окремих ринків поступово зростає, кореляції між різними 

галузями знижуються або, принаймні, лишаються незмінними чи зростають 

значно нижчими темпами (в окремих випадках) порівняно зі зростанням 

кореляцій між ринками. Це відкриває додаткові переваги міжнародної 

галузевої диверсифікації. Більше того, можна знизити ризик і самого 

міжнародного інвестиційного портфеля. Це досягається за рахунок його 

геджування від валютних ризиків [511, c. 51]. Такий геджований портфель 

буде ще ефективнішим порівняно з портфелем, сформованим на основі 

міжнародної та галузевої диверсифікації. Зазначимо також, що наявність 

чинника валютного ризику в процесі міжнародної диверсифікації 

інвестиційних портфелів може змінити й структуру кореляцій дохідностей 

окремих фондових ринків чи акцій ринків окремих країн. Це потребує 

додаткового аналізу індивідуальних інвестиційних портфелів. 
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Підсумовуючи, наголосимо, що міжнародна диверсифікація, 

підвищуючи ефективність інвестиційних портфелів, зміщує множинність 

ефективних портфелів ліворуч та догори (рис. 1.5). 

 

Рис. 1.5. Вплив міжнародної диверсифікації на ефективну множинність 
 

Джерело: розроблено автором. 

 

На рис. 1.5 показано, що ефективна множинність для випадку 

міжнародної диверсифікації являє собою кращі співвідношення ризику та 

дохідності, що розширює можливості підвищення ефективності портфеля. 

Міжнародний інвестор має змогу отримати вищу дохідність за незмінного 

рівня ризику або знизити ризик, не знижуючи дохідність. 

Назагал міжнародну диверсифікацію інвестиційних портфелів слід 

розуміти як такий спосіб формування інвестиційного портфеля, що дозволяє 

підвищити його ефективність за рахунок інвестування в активи, деноміновані 

в іноземних валютах або випущені іноземними емітентами. Положення про 

активи, деноміновані в іноземних валютах або випущені іноземними 

емітентами, визначає одну з головних рис міжнародної диверсифікації та 

міжнародного портфельного інвестування – наявність валютних ризиків. 

Останні, з одного боку, завдають потенційних збитків інвесторові (у випадку 

посилення його національної валюти), а з іншого – є джерелом потенційних 

прибутків (коли національна валюта інвестора послаблюється). Інвестуючи в 
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актив, деномінований в іноземній валюті, інвестор фактично вкладає кошти у 

два активи – власне актив та валюту, приймаючи на себе два типи ризику, а 

як наслідок – отримуючи два типи дохідності. 

На основі даного визначення можна модифікувати формули дохідності й 

ризику з урахуванням у їхній структурі валютної складової [242, c. 144–145]: 

 

,ERrERrr ififi                                         (1.13) 

 

де  
ir  – дохідність і-го іноземного активу в національній валюті інвестора; 

ifr  – дохідність і-го іноземного активу в іноземній валюті; 

ER  – відсоткова зміна валютного курсу між національною та 

іноземною валютами. 

 

Значення відсоткової зміни валютного курсу буде додатним у випадку, 

коли національна валюта послаблюється, та від'ємним, коли вона 

посилюється. Це зумовлено тим, що для інвестора вигіднішим є послаблення 

національної валюти в момент, коли він конвертуватиме іноземну. 

З формули (1.13) випливає, що, оскільки технічно дохідність інвестора 

складається з трьох компонентів, то й прийняти на себе він має три типи 

ризику; звідси ризик інвестування в такий актив можна зобразити так: 

 

,ΔσER);(rER)(σrσ)(rσ ififi

2222 2  cov                   (1.14) 

 

де  
2Δσ  – частина ризику, зумовлена невизначеністю дохідності ERrif  . 

 

У наведеному визначенні міжнародної диверсифікації міститься ще один 

її важливий наслідок – перелив капіталів між країнами, що, своєю чергою, 

відображається у платіжних балансах цих країн. По суті міжнародна 

диверсифікація інвестиційних портфелів є мотиватором міжнародного руху 

портфельних інвестицій. 

Валютний ризик, однак, різниться в короткотерміновому та 
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довготерміновому періодах із погляду сприйняття їх інвестором. Зазвичай 

валютний ризик значно більше впливає на загальний ризик інвестиційних 

портфелів, сформованих у розрахунку на короткі інвестиційні горизонти, 

тоді як довготермінові портфелі менше піддаються впливові валютного 

ризику. Емпіричні дослідження підтверджують, що в довготермінових 

періодах (10 та більше років) валютний ризик можна взагалі ігнорувати. 

Такий висновок може бути особливо корисним для портфельного 

менеджменту пенсійних фондів, інвестиції яких часто мають 

довготерміновий характер. Більше того, специфічною рисою геджування 

міжнародних портфелів є можливість диверсифікації виключно валютних 

ризиків, що досягається за рахунок залучення до портфеля активів, 

деномінованих у різних валютах. Це фактично є аналогом збільшення 

кількості активів у випадку національної диверсифікації – у якості різних 

активів виступатимуть різні валюти (активи, деноміновані в різних валютах). 

Перевагою міжнародної диверсифікації є також те, що між  

систематичними ризиками ринків окремих країн та валютними ризиками 

спостерігаються низькі кореляції, а часто – навіть негативні. Це зумовлює 

відносно низькі частки валютних ризиків у загальному ризику таких 

міжнародних портфелів. 

Слід зазначити, що підвищення ефективності міжнародних 

інвестиційних портфелів хоча й досягається головно за рахунок міжнародної 

диверсифікації, однак має низку додаткових ефектів. Окрім зазначеного 

ефекту галузевої диверсифікації, діють, приміром, ефект розміру та ефект 

різного ступеня ефективності ринків. Ефект розміру виникає внаслідок 

уміщення до портфелів паперів малих та маловідомих компаній, що дозволяє 

ще більшою мірою підвищити ефективність міжнародної диверсифікації. Річ 

у тім, що дохідності акцій малих та маловідомих компаній мають у цілому 

вищі ризики й дохідності, а це формує гарні передумови для міжнародної 

диверсифікації. Додаткові премії виникають також унаслідок нижчого 

ступеня ефективності таких ринків, що робить інформацію за акціями малих 
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компаній дорожчою. Це, своєю чергою, має компенсуватися більш високими 

дохідностями для інвесторів. Можливості надприбутків на ринках акцій 

малих компаній зумовлені також відносно нижчим рівнем їхньої ліквідності 

та більш високими транзакційними витратами. 

Надзвичайно важливим чинником привабливості акцій малих та 

маловідомих компаній з точки зору залучення їх до міжнародних портфелів є 

те, що вони меншою мірою реагують на міжнародні та глобальні впливи. 

Малі компанії зазвичай не є транснаціональними, а міжнародний ринок не є 

майданчиком їх конкурування. Тому з погляду таких впливів вони мають 

значно нижчі кореляції з великими компаніями, ніж великі компанії різних 

країн між собою. Більше того, серед усіх чинників впливу на дохідності 

малих компаній превалюють специфічні, несистематичні чинники, тоді як 

дохідності великих компаній значно більшою мірою визначаються саме 

систематичними чинниками. Тому зазвичай рівень систематичного ризику 

для малих компаній є нижчим порівняно з великими. 

Додаткове підвищення ефективності міжнародних інвестиційних 

портфелів можна отримати внаслідок різного ступеня ефективності різних 

ринків. Більшість досліджень, присвячених проблематиці ринкової 

ефективності, стосуються окремих місцевих ринків. Як правило, на таких 

ринках (принаймні на розвинутих) важко сформувати портфель із кращими 

за ринкові інвестиційними характеристиками. Ефективність же міжнародного 

ринку досліджена значно менше, однак більшість учених погоджуються, що 

він у цілому є менш ефективним порівняно з окремо взятим національним. У 

цьому контексті постає актуальне питання: чи можна сформувати 

міжнародний портфель, дохідність якого перевищувала би дохідність 

глобального індексу? 

Даючи відповідь, слід навести два погляди на цю проблему. З одного 

боку, зважаючи на активний розвиток процесів глобалізації та інтеграції, що 

спостерігаються сьогодні у світовому господарстві, міжнародний фінансовий 

ринок стає дедалі більш інтегрованим, окремі національні ринки стають усе 
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більше взаємопов'язаними, правила функціонування різних торговельних 

майданчиків стають дедалі більш уніфікованими, а самі фінансові 

інструменти – більш стандартизованими. Тому й говорять про інтегрований 

міжнародний фінансовий ринок. Якщо ж прийняти за константу те, що 

міжнародний ринок таки є достатньо інтегрованим, то поява нової інформації 

призводитиме до реагування на неї цін на глобальному рівні. Приміром, 

зростання норми дохідності в одній країні викличе приплив капіталу до цієї 

країни, що, своєю чергою, сприятиме зниженню відсотка, а тому й 

відновленню ставки. У такий самий спосіб міжнародні потоки капіталу 

реагуватимуть на появу будь-якої іншої нової інформації. Існують численні 

емпіричні підтвердження цієї точки зору, які свідчать про інтегрованість 

міжнародного фінансового ринку, причому не лише стосовно руху 

міжнародних портфельних інвестицій. Крім зростання обсягів міжнародних 

портфельних інвестицій, зростають також капіталовкладення ТНК у формі 

прямих іноземних інвестицій. Постійно більшає обсяг міжнародного ринку 

позикових капіталів як у кредитному сегменті, так і у фондовому: звичайною 

практикою для корпоративних, суверенних та муніципальних емітентів стало 

розміщення облігацій на кількох майданчиках у різних країнах. 

З іншого боку, національні ринки продовжують залишатися доволі 

відокремленими – на них інвестори стикаються з різними системами 

регулювання руху капіталу, часто – з різноманітними обмеженнями на 

вкладання та репатріацію коштів. Окрім того, суттєво різниться й специфіка 

ведення інвестиційного бізнесу в різних країнах. Зважаючи на це, говорять 

про сегментований міжнародний фінансовий ринок. На такому ринку, 

очевидно, слід ставити питання про ступінь ефективності окремих сегментів, 

що й може стати джерелом додаткових прибутків для інвесторів. Річ у тім, 

що премія за ризик у різних країнах може визначатися різними чинниками, а 

взаємозалежність між ризиком і дохідністю може суттєво різнитися. Тому 

механізми ціноутворення на фінансові активи можуть бути доволі різними. 

На сегментованому міжнародному фінансовому ринку існують 
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можливості отримання додаткової дохідності за рахунок відмінності ступенів 

ефективності різних ринків. Так, у ряді емпіричних досліджень було 

показано, що найбільш ефективним є фондовий ринок США, хоча за суто 

формальними ознаками його можна віднести до слабкоефективних ринків, у 

кращому випадку – до середньоефективних. Ринки акцій країн ЄС менш 

ефективні, але також класифікуються як слабкоефективні. У рамках же 

самого ЄС різні ринки також різняться за рівнем ефективності – ринки 

Німеччини та Великої Британії, приміром, значно ефективніші від ринків 

Греції та Португалії. Ринок акцій Японії має вкрай низький рівень 

ефективності, що зумовлено існуванням на ньому багатьох обмежень. 

Неефективними вважаються більшість ринків, що формуються. Окрім того, 

на різних ринках спостерігаються підтвердження нераціональної поведінки 

інвесторів, що зумовлено існуванням таких аномалій, як ефект малих фірм, 

ефект Р/Е, ефект січня, ефект розміру, ефект маловідомих фірм та ін. 

Різні рівні ефективності окремих ринків дозволяють підвищити 

ефективність міжнародної диверсифікації передусім для інвесторів із країн з 

відносно високим ступенем ефективності. Приміром, за інших рівних умов 

більші переваги від міжнародної диверсифікації отримає інвестор зі США, 

який вкладатиме кошти в ринки, що формуються, ніж представник країни з 

ринком, що формується, який інвестуватиме у США. Це тому, що інвестор 

матиме можливість ефективно використати наявну інформацію (якщо така у 

нього є) за наявності активних інвестиційних стратегій. Більше того, зазвичай 

високий рівень ризику та очікуваної дохідності менш ефективних ринків 

значною мірою і зумовлений самою ефективністю. Саме нечаста поява 

інформації, яку обробляє ринок, може стати причиною значної волатильності 

на таких ринках. 

На початку даного етапу розвитку парадигми ефективність міжнародної 

диверсифікації інвестиційних портфелів була доведена й багатьма іншими 

вченими. Приміром, Д. Лессард підтвердив позитивні передумови 

міжнародної диверсифікації, котрі полягають у сприятливій коваріаційній 
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структурі міжнародного фінансового ринку [359]. Він, однак, зазначив, що 

попри свої явні переваги інвестори США суттєво не збільшили портфельні 

інвестиції за кордон. Він пояснив це тим, що портфельне інвестування на 

зарубіжних ринках є для них новим; крім того, існують перешкоди на шляху 

міжнародного руху капіталу та валютні ризики. 

Важливість розміщення активів у міжнародних портфелях була 

обґрунтована П. Одьє та Б. Солніком [430]. Мова йде про те, що, на відміну 

від вибору цінних паперів, розміщення активів є головним чинником 

формування ризику й дохідності міжнародних портфелів33. Розміщення 

активів серед акцій та облігацій є значущим для інвесторів напрямом 

підвищення ефективності міжнародних портфелів, навіть попри те, що 

кореляції між ринками із часом зростають. Такий ефект спостерігається для 

інвесторів з усіх країн. На суттєвому значенні глобального розміщення 

активів наголошують і багато інших дослідників. Зокрема, Р. Кан, Ж. Роле та 

Ш. Таджбакхш розробили трикрокову методологію глобальної алокації 

активів [338]. Ця модель передбачає прогнозування дохідностей різних 

ринків (традиційна регресійна модель); формування оптимального портфеля 

(за підходом Блека–Літтермана); аналіз отриманих портфелів поза вибіркою 

(за коефіцієнтом Шарпа та інформаційним коефіцієнтом). 

Важливим напрямом міжнародної диверсифікації інвестиційних 

портфелів є інвестування в депозитарні розписки (ДР). Цей спосіб вкладання 

коштів перебуває в одному ряду із прямою купівлею акцій іноземних 

емітентів як альтернативному варіанті. Однак на відміну від останнього 

депозитарні розписки не несуть прямих валютних ризиків, а з технічної 

точки зору є аналогом інструментів місцевого ринку. Підвищення 

ефективності є результатом внутрішнього контенту цих паперів, за якими 

стоять іноземні акції, котрі, своєю чергою, аналізуються у світлі кореляцій та 

взаємної залежності між різними ринками. Важливою ознакою депозитарних 

                                           
33 У контексті диверсифікації на місцевих ринках окремі емпіричні дослідження свідчать, що 90 % 

варіації дохідності портфелів на ринку США відбувається за рахунок розміщення активів і лише 10 % – за 

рахунок вибору цінних паперів. 
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розписок у контексті міжнародних інвестиційних портфелів є їхня здатність 

усувати окремі поведінкові схильності інвесторів, насамперед так звану 

схильність до інвестування на місцевих ринках34. Ця здатність є особливо 

актуальною для інвесторів із розвинутих ринків, котрі звикли до стабільності, 

прозорості та зрозумілості самих ринків та інвестиційних процедур. У них 

поведінкові схильності, зокрема й названа, проявляються особливо чітко.  

Необхідною передумовою використання даного напряму формування 

міжнародних портфелів є наявність розвинутого ринку депозитарних 

розписок, який, однак, існує навіть не в усіх розвинутих країнах. Тому не 

дивно, що більшість досліджень цієї проблематики проводилися та 

проводяться з погляду інвестора зі США – країни, що має найбільш 

розвинутий ринок депозитарних розписок. Серед них роботи К. Като, 

С. Лінна і Дж. Шальгайма [344], Д. Оффісера і Р. Гоффмайстера [432], 

Л. Розенталя [463] та ін. У них, зокрема, емпірично доведено, що для 

зниження ризику портфеля США на 20–25 % достатньо залучити до нього 

лише чотири АДР [432]. За інших рівних умов АДР мають давати 

підвищення ефективності на рівні, аналогічному базовим акціям. Проте, як 

свідчать результати деяких досліджень, вони мають більший потенціал 

зниження ризику портфелів порівняно з базовими акціями [559]. Інші вчені 

обґрунтовують доцільність інвестування в АДР та базові акції одночасно 

[337]. Замінюваність між АДР та базовими акціями з погляду портфельної 

диверсифікації залежить від низки чинників, у тому числі від хронології 

періоду дослідження, від кількості АДР-емітентів даної країни тощо. Тобто, 

по-перше, не існує універсального шаблону субституції; по-друге, відсутні 

однозначні підтвердження як на користь АДР, так і на користь базових акцій. 

Ряд досліджень доводять ефективність міжнародної диверсифікації в АДР на 

прикладі менш розвинутих ринків, зокрема БРІК та навіть африканських 

країн, таких як Кенія та Нігерія [210]. 

                                           
34 Home bias. 
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У рамках концепції міжнародної диверсифікації інвестиційних 

портфелів сформувався специфічний субнапрям її розвитку, який об’єднує 

умовних противників самої міжнародної диверсифікації. Оскільки 

заперечити її значення в сучасних умовах практично неможливо, вони 

наполягають на тому, що прихильники міжнародної диверсифікації, мовляв, 

переоцінюють її переваги. В якості аргументів стверджується, що кореляції 

між різними ринками та різними паперами на цих ринках із часом зростають, 

а в періоди підвищеної волатильності стають іще більшими; глобалізація та 

інтеграція фінансових ринків призводять до посилення їхньої 

взаємозалежності, до синхронізації трендів, звідси кореляції між їхніми 

дохідностями також зростають; крім того, періоди підвищеної волатильності 

трапляються дедалі частіше, а тому збільшення ефективності інвестиційних 

портфелів шляхом їх міжнародної диверсифікації вже не може бути 

правилом на міжнародних фінансових ринках. 

І справді: міжнародні корпорації – головні емітенти на міжнародному 

ринку акцій – дедалі більше глобалізуються, а тому стають об'єктом впливу 

глобальних чинників та глобальної ділової активності. ТНК конкурують на 

міжнародних ринках, багато галузей стають міжнародними, 

мультинаціональними або глобальними, що зумовлює міжнародний характер 

залучення капіталу ТНК, формування його глобальної структури та вартості. 

Це зумовлює зростання кореляцій між дохідностями та ціновою динамікою 

акцій цих компаній. 

Одне з відповідних досліджень було проведено на прикладі різних 

трендів на ринку: «бичачому», «ведмежому» та флет-ринку [167]. Виявилося, 

що на «бичачому» та флет-ринку кореляції та варіації в цілому відповідали 

трьом тестованим типам біваріативного розподілу: нормальному, 

обмеженому GARCH, за ризик-метрикою J. P. Morgan. А на «ведмежому» 

ринку вони суттєво перевищували прогнозовані. Це, своєю чергою, 

призводило до того, що на «ведмежому» ринку дохідності як міжнародних, 

так і місцевих рівнозважених портфелів були в середньому на 2 % нижчі від 
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прогнозованих. З погляду портфельних стратегій це означає, що на 

«ведмежому» ринку в разі збереження в часі розподілу, відмінного від 

нормального, інвестори з США повинні прагнути до розміщення більшої 

частки своїх портфелів у міжнародні папери ринків, розподіл дохідностей на 

яких наближається до нормального, та уникати наднормальних коваріацій. 

Позитивний ефект для інвестиційних портфелів завдяки міжнародній 

диверсифікації зберігається навіть за активного «ведмежого» режиму ринку. 

Так, Е. Енг і Г. Бекаерт дослідили моделі зміни режимів на ринках акцій 

США, Німеччини й Великої Британії [121] та підтвердили положення про те, 

що на «ведмежому» ринку зростають як волатильності, так і кореляції. Однак 

вони віднайшли більш значущі свідчення підвищення волатильності, ніж 

зростання кореляцій та зниження дохідностей. Загалом автори дійшли таких 

головних висновків. Переваги міжнародної диверсифікації є суттєвими, хоча 

оптимальні портфелі можна формувати й на місцевих ринках. Для ринків 

США, Великої Британії та Німеччини відсутність міжнародної 

диверсифікації призводить до втрат від 0,94 до 3,39 цента за рік на вкладений 

долар для інвестора з коефіцієнтом схильності до ризику 5. При цьому 

можливості геджування дозволяють кількісно досягти ще половини від 

переваг унаслідок міжнародної диверсифікації. 

Втрати інвесторів від нереагування на зміни режиму ринку суттєво 

різняться за наявності умовно безризикового активу. За його відсутності 

нереагування на зміну режиму не має важливого значення та не є суттєвим у 

фінансовому вимірі. Приміром, режим підвищеної волатильності стимулює 

інвесторів обирати менш волатильні активи: гроші, акції США та акції 

Німеччини. Тому на «бичачому» ринку тенденції до формування 

міжнародних портфелів можуть бути чіткіші, ніж за звичайного режиму. 

Втрати внаслідок нереагування на зміни режиму складають близько 0,21 – 

0,38 цента на долар за рік для інвестора зі ступенем схильності до ризику 5. 

За наявності ж безризикового активу такі втрати більш значні – до 2,70 цента. 

Важливим пунктом критики досліджень міжнародної диверсифікації є 
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відмінність між інвестиційними характеристиками реального портфеля та 

його замінника (найчастіше – фондового індексу або середнього показника). 

Індекс у цілому відображає інвестиційні характеристики базового портфеля. 

Однак формування останнього пов’язано із транзакційними витратами, котрі 

охоплюють як управлінські, так і брокерські й інші витрати, не враховані в 

індексі. І оскільки вони впливають на дохідність портфеля, знижуючи її, 

виникають фактичні розбіжності між інвестиційними характеристиками 

портфеля та індексу. Це призводить до того, що дохідність портфеля 

завищується внаслідок використання індексу в якості замінника. Ризик при 

цьому не змінюється, а якщо й змінюється, то мінімально. Ч. Фенгпіс та 

П. Свенсон провели порівняння ефективності міжнародної диверсифікації на 

основі фондових індексів зарубіжних ринків та реальних для американських 

інвесторів можливостей інвестування в iShares [441]. Мова йде, власне, не 

про інвестування в зарубіжні фондові індекси як такі, а про обчислення їхніх 

ризиків і дохідностей для виявлення ефектів міжнародної диверсифікації. 

Було досліджено 20 iShares для різних ринків, а в якості характеристики 

ринку США – iShare за індексом Russell 300035. Переваги міжнародної 

диверсифікації було підтверджено як за базовими індексами, так і за iShares. 

У разі використання перших ці переваги виявилися дещо завищеними. 

Ефект міжнародної диверсифікації є різним для різних географічних 

локацій у портфелі. Додавання до портфеля місцевого ринку США з-поміж 

20 iShares лише 10 паперів європейських ринків підвищує ефект міжнародної 

диверсифікації суттєво, а семи азійських ринків або трьох північно- та 

південноамериканських значущого ефекту не викликає. На цій основі автори 

доходять висновку, що інвестування в ринки, що формуються, не дає такого 

ефекту, як вважалося раніше. А якщо порівнювати ефект диверсифікації 

внаслідок залучення до такого самого портфеля iShares 10 європейських 

ринків порівняно з усіма 20 iShares, то втрати ефективності будуть незначні. 

                                           
35 Russell 3000 – зважений за капіталізацією індекс ринку акцій США, що містить 3000 паперів. 
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П. Тсаі та П. Свенсон також провели порівняння ефективності 

міжнародної диверсифікації на основі інвестування в iShares та закриті фонди 

кількох країн у період від 1996 до 2006 року [554]. Було розглянуто 14 iShares 

та 14 фондів країн. Обидві альтернативи являють собою біржові фонди, 

однак в основі перших лежать індекси відповідних ринків, а других – просто 

керовані портфелі акцій. Виявлено значущі залежності між, з одного боку, 

дохідностями фондів та iShares, а з іншого – NAV (net asset value – вартість 

чистих активів) у місцевій валюті (позитивна залежність) та дохідності 

внаслідок зміни валютного курсу (негативна залежність). Так, позитивна 

залежність між дохідністю та NAV у місцевій валюті означає, що вартість 

акцій фонду залежить від базових акцій. У цілому iShares дають інвесторові 

зі США вищу ефективність міжнародної диверсифікації порівняно з фондами 

країн. Автори наголошують, що за останні вісім років відбулася низка 

ліквідацій та злиттів фондів країн, що суттєво пов’язано з існуванням чинних 

та появою нових iShares. 

Важливі результати дає аналіз міжнародної диверсифікації 

інвестиційних портфелів шляхом декомпозиції її ефективності. Одне з 

досліджень у цьому напрямі було здійснено Х. Кампою та Н. Фернандесом 

[169]. Серед компонентів дохідності міжнародного портфеля вони 

розглядали чинники рівня країни, глобальні чинники та галузеві. Результати 

дослідження є доволі переконливими, оскільки вибірка складалася з 48 країн 

та 39 галузей за тривалий період – від січня 1973 до грудня 2004 року 

(місячні дохідності, виражені в доларах США). Висновки авторів такі: вплив 

глобальних галузевих факторів стає дедалі помітнішим; інтеграція 

фінансових ринків є основною причиною значного зростання глобальних 

галузевих шоків; більш глобалізовані галузі мають тенденцію до більш 

відчутних галузевих шоків, що робить їх значно менш залежними від 

чинників рівня країни. Останній висновок особливо актуальний для ринків, 

що формуються. Зі зростанням інтегрованості їхніх фінансових ринків 

країнові шоки дедалі менше пояснюють дохідності інвестицій. Серед інших 
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досліджень міжнародної диверсифікації інвестиційних портфелів відзначимо 

роботи Дж. Флетчера [265], П. Бергіна та Дж. П’юна [149], Ш. Макдауела 

[396], Ф. Баллі, Ф. Періколі та Е. Р’єруччі [138] та ін. 

Зазначимо, що концепція міжнародної диверсифікації інвестиційного 

портфеля повною мірою підтримує основні ідеї портфельної парадигми 

міжнародного інвестування36 та є її невід’ємною частиною, новим етапом її 

еволюції. Вона базується головно на концепції ефективності інвестиційного 

портфеля, використовуючи залежності між різними ринками та цінними 

паперами різних ринків (коваріації дохідностей) як ключову передумову 

підвищення ефективності інвестиційних портфелів унаслідок їх міжнародної 

диверсифікації. Важливими ідентифікаторами міжнародного контексту цієї 

концепції є існування валютного обміну, а звідти й валютних ризиків, котрі 

суттєво змінюють змістове наповнення концепції порівняно з більш ранніми 

етапами розвитку парадигми. Так, принципово змінюються характер та 

інвестиційна сутність боргових цінних паперів, котрі з безризикових в 

умовах місцевих ринків стають ризиковими на міжнародному ринку. Іншими 

важливими теоретичними концепціями, котрі використовуються як 

допоміжні у портфельній парадигмі, є міжнародний ефект Фішера та паритет 

купівельної спроможності. Вони значною мірою відрізняють концепцію 

міжнародної диверсифікації від більш ранніх концептів парадигми. 

Основним постулатом розглядуваної концепції є те, що ринки окремих 

країн (а також цінні папери окремих ринків) мають переважно нижчі 

кореляції, ніж папери одного ринку, що створює гарні передумови для 

міжнародної диверсифікації інвестиційних портфелів. За рахунок низьких 

кореляційних залежностей підвищується ефективність інвестиційних 

портфелів, сформованих на основі міжнародної диверсифікації. Дана 

закономірність, щоправда, не є константою. Кореляції змінюються в часі – 

головно вони зростають унаслідок посилення інтегрованості фінансових 

                                           
36 У західній літературі спостерігаємо по суті ототожнення міжнародної диверсифікації з 

міжнародним портфельним інвестуванням. У такому контексті саме поняття «міжнародна диверсифікація» 

тлумачиться ширше, ніж у нашому дослідженні. 



110 

ринків та глобальної економіки в цілому. Окрім того, вони зростають у 

періоди підвищеної волатильності самих ринків. Це знижує значущість 

переваг міжнародної диверсифікації інвестиційних портфелів. 

Емпіричні дослідження цієї проблематики особливо активізувалися у 

1990-х роках. Вони аналізують різні аспекти міжнародної диверсифікації, 

доводять і спростовують окремі її особливості та специфічні риси. Часто 

трапляється так, що результат дослідження визначається лише хронологією 

вибірки, а тому переваги міжнародної диверсифікації то підтверджуються, то 

заперечуються. Останнє, щоправда, більше стосується окремих випадків. 

Однією з головних особливостей цих досліджень є те, що вони розглядають 

ефективність міжнародної диверсифікації з позиції американського 

інвестора. Важко дати кількісну оцінку таким працям, але вони становлять 

щонайменше 90 % усього доробку подібного спрямування. Численні 

емпіричні дослідження також установили, що існує принаймні два значущі 

додаткові ефекти міжнародної диверсифікації: галузевий ефект та ефект 

малих і маловідомих компаній. 

У сучасних умовах зростання відкритості, прозорості та інтегрованості 

фінансових ринків окремих країн суттєво розширюються можливості 

вкладання капіталу для національних інвесторів, у тому числі у формі 

портфельних інвестицій. Процеси активної лібералізації фінансових ринків 

сприяють усуненню бар'єрів на шляху міжнародного руху капіталу. І хоча 

значно більше заходів державної політики стимулювання залучення капіталу 

стосуються прямих іноземних інвестицій, національні системи регулювання 

руху портфельних інвестицій упродовж останніх десятиліть також зазнали 

суттєвих позитивних змін. 

Висновуючи, можемо констатувати, що концепція міжнародної 

диверсифікації інвестиційного портфеля повною мірою базується на 

положеннях традиційного теорії портфеля, а тому її слід розглядати як новий 

етап розвитку портфельної парадигми. Вона, однак, має ряд суттєвих рис, 

котрі відрізняють її від попередніх концепцій. Найбільш важливими серед 
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них є п’ять. 

По-перше, процес міжнародного портфельного інвестування 

супроводжується використанням різних валют. Тому валютний обмін є 

неминучим, а це, своєю чергою, означає, що інвестори постійно 

стикатимуться з валютними ризиками. Для них це передусім невизначеність 

майбутніх грошових потоків, що зумовлюватиме необхідність мінімізації 

таких ризиків, їх геджування або, у граничному випадку, відмову від 

інвестування. 

По-друге, виходячи на міжнародний ринок, портфельні інвестори 

отримують доступ до значно ширшого кола фінансових інструментів. 

Приміром, певні активи можуть бути недоступними для місцевого інвестора 

(законодавчі заборони тощо), але доступними для інвестора на 

міжнародному ринку, оскільки в інших країнах вони цілком доступні. 

По-третє, міжнародні портфельні інвестори мають у своєму 

розпорядженні значно більший набір інвестиційних характеристик дохідності 

й ризику різноманітних фінансових активів, що значною мірою зумовлено 

попереднім положенням. Ширше розмаїття інвестиційних характеристик 

відкриває для інвестора більші можливості формування інвестиційного 

портфеля як нової інвестиційної якості. Приміром, у цілому нижчий рівень 

дохідності та ризику розвинутого ринку може не завжди задовольняти 

інвестора, який має високу схильність до ризику, тоді як у цілому вищі 

показники ризику та дохідності граничних ринків можуть бути більш 

прийнятними для такого інвестора. Дійсним є і протилежне. Несхильні до 

ризику інвестори із країн з граничними ринками можуть формувати свої 

оптимальні портфелі, інвестуючи в активи розвинутих країн. 

По-четверте, різні ринки мають різний ступінь ефективності. Це, з 

одного боку, ускладнює ситуацію для окремих інвесторів (які звикли до 

більш ефективних національних ринків), але й відкриває можливості 

отримання додаткових прибутків. 

По-п'яте, різні національні ринки мають різну специфіку регулювання, 
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хоча міжнародний фінансовий ринок у цілому є значно менш регульованим, 

ніж будь-який окремий національний ринок. Це є недоліком для іноземних 

інвесторів, які гірше від місцевих агентів знайомі з локальною специфікою 

регулювання, традиціями, стереотипами та неформальними правилами. 

Усі положення традиційних концепцій портфельної парадигми дійсні й 

для міжнародних портфелів. Як і у випадку місцевої диверсифікації, інвестор 

намагається сформувати ефективний портфель. За кожний вид ризику, який 

інвестор на себе приймає, він вимагає винагороди. У випадку міжнародної 

диверсифікації до неї додаються винагорода за валютний ризик, винагорода 

за політичний ризик, винагорода за країновий ризик тощо. Інвестор 

намагається сформувати оптимальний портфель, що визначається, зокрема, 

рівнем його схильності до ризику. І, зрештою, підвищення ефективності 

міжнародного інвестиційного портфеля досягається за рахунок залучення до 

його складу активів з якомога меншою позитивною кореляцією. У 

міжнародному контексті це положення має дещо ширше функціональне 

застосування, оскільки в якості активів можна розглядати й окремі ринки 

(індекси) з низькими мінімальними значеннями кореляцій. 

 

Висновки до розділу 

 

В основі портфельної парадигми міжнародного інвестування лежить 

теорія портфеля, започаткована у 1952 році. Вона являє собою узагальнену 

концептуалізовану систему наукових поглядів на процес формування 

ефективного інвестиційного портфеля як нової цілісності з унікальними 

характеристиками дохідності й ризику на основі принципу його 

диверсифікації, а також пошуку серед ефективних оптимального для 

інвестора портфеля. Щодо її застосування для міжнародних портфелів або 

портфелів місцевих ринків вона є універсальною. Портфельна парадигма є 

домінантною парадигмою міжнародного інвестування. Установлення такого 

її епістемологічного статусу зумовлено не лише домінуванням в академічній 
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та науковій літературі, а й відповідністю ідентифікаторам парадигм Т. Куна. 

Ідеї портфельної парадигми поширилися в процесі еволюції не лише власне 

на сферу портфельного інвестування, але й на інші сфери, приміром 

банківництво та ін. 

У структурі портфельної парадигми міжнародного інвестування 

представлено чотири концепції: концепція ефективного інвестиційного 

портфеля, концепція диверсифікації інвестиційного портфеля, концепція 

міжнародної диверсифікації інвестиційного портфеля та концепція 

оптимізації інвестиційного портфеля. Перші дві виникли разом із самою 

теорією портфеля, а концепція оптимізації – значно раніше, у рамках доробку 

маржиналістів. Вона виступає дещо осібно, оскільки сама ідея оптимізації 

стосується як ефективного, так і диверсифікованого портфелів. 

Ключовою у портфельній парадигмі є концепція ефективного портфеля, 

яка фактично є її основою, а в ході еволюції вона не зазнала принципових 

змін щодо своєї оригінальної версії. Одним із головних напрямів 

дослідження ефективності інвестиційних портфелів є тестування рівня їхньої 

диверсифікації. Більшість досліджень підтверджують відносно низький 

рівень диверсифікації ефективних інвестиційних портфелів. Портфелі ж, 

котрі лише трохи відхиляються від теоретичного рівня ефективності, вже 

стають значно більш диверсифікованими, часто – у рази. Окрім того, 

ефективні портфелі є дуже чутливими до змін характеристик їхніх окремих 

складових. Часто зовсім незначні зміни ризику й дохідності складових 

ефективного портфеля призводять до значних змін у його структурі та, своєю 

чергою, до зміни самої ефективної множинності. 

На відміну від концепції ефективного портфеля, концепцію 

диверсифікації можна розглядати як вторинний концепт портфельної 

парадигми міжнародного інвестування. Вона існувала й до появи теорії 

портфеля та зводилася до так званого наївного підходу, котрий передбачав 

введення до портфеля якомога більшої кількості цінних паперів, не 

визначаючи конкретного максимуму чи оптимуму. Тому концепція 
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диверсифікації входить до складу парадигми лише частково, друга ж її 

складова є позапарадигмальною. Вона стосується наївної диверсифікації 

інвестиційного портфеля. Диверсифікація передбачає вміщення до портфеля 

таких активів, які мають якомога нижчу позитивну кореляцію дохідностей. 

Вона дає змогу усунути лише несистематичний ризик портфеля, тоді як 

усунути систематичний ризик неможливо. 

Рушійною силою еволюції теорії портфеля та портфельної парадигми 

міжнародного інвестування є суперечність між двома її ключовими 

концепціями: концепцією ефективного портфеля та концепцією 

диверсифікації. Сутність цієї суперечності полягає у невідповідності 

ефективних портфелів принципу диверсифікації в її наївному розумінні. У 

переважній більшості випадків ефективні портфелі є недиверсифікованими, 

вони складаються лише з кількох активів. Диверсифіковані ж портфелі часто 

неефективні. Саме ця проблема і є головною перешкодою на шляху прямого 

застосування ефективної множинності як інструмента портфельного вибору. 

З огляду на це концепцію ефективного портфеля можна розглядати як 

нормативну складову теорії портфеля, тоді як концепція диверсифікації є 

позитивною у гносеологічному сенсі. По суті йдеться про суперечність між 

раціональними та поведінковими засадами теорії портфеля. Концепція 

ефективного портфеля є в даному випадку раціональною. Концепція ж 

диверсифікації не має чітких та однозначних кількісних критеріїв, а тому її 

сприйняття інвесторами суто суб’єктивне. Виявленою суперечністю можна 

пояснити важливий парадокс, пов’язаний із самою теорією портфеля. Він 

полягає в тім, що попри своє вирішальне теоретичне значення теорія 

портфеля, насамперед у частині концепції ефективного портфеля, не набула 

широкого практичного застосування. Активного втілення у практику вона 

набула лише згодом – у рамках теорії ринку капіталу, котра стала її логічним 

продовженням. 

Концепція міжнародної диверсифікації інвестиційного портфеля 

виникла у 1968 році в рамках дослідження Г. Грубеля – дещо раніше, ніж 
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прийнято вважати. Вона підтримує ключові положення портфельної 

парадигми міжнародного інвестування, є не лише її невід’ємною частиною, а 

новим етапом її еволюції. Вона базується головно на концепції ефективного 

інвестиційного портфеля. Ринки окремих країн (а також цінні папери 

окремих ринків) мають переважно нижчі кореляції, ніж папери одного ринку, 

що створює гарні передумови для міжнародної диверсифікації інвестиційних 

портфелів. За рахунок низьких кореляційних залежностей підвищується 

ефективність інвестиційних портфелів, сформованих на основі міжнародної 

диверсифікації. Така закономірність не є константою. Кореляції змінюються 

в часі – головно вони зростають унаслідок посилення інтегрованості 

фінансових ринків та глобальної економіки в цілому. Окрім того, вони 

зростають у періоди підвищеної волатильності самих ринків. Це знижує 

значущість переваг міжнародної диверсифікації інвестиційних портфелів. 

За кожний вид ризику, який інвестор на себе приймає, він вимагає 

премію. У випадку міжнародної диверсифікації до традиційної премії 

додаються премія за валютний ризик, за політичний ризик, за країновий 

ризик тощо. 

Важливими ідентифікаторами міжнародного контексту цієї концепції є 

існування валютного обміну, а звідти й валютних ризиків, котрі суттєво 

змінюють змістове наповнення концепції порівняно з більш ранніми етапами 

розвитку парадигми. Зокрема, змінюються характер та інвестиційна сутність 

боргових цінних паперів, котрі з безризикових в умовах місцевих ринків 

стають ризиковими на міжнародному ринку. 

Концепція міжнародної диверсифікації є позитивною складовою 

портфельної парадигми. Вона сформувалася та еволюціонувала в рамках 

практичних досліджень, присвячених емпіричним тестам концепції 

ефективного портфеля. Суттєвими рисами концепції міжнародної 

диверсифікації, котрі відрізняють її від попередніх концепцій, є такі. По-

перше, це неминучість валютного обміну та валютних ризиків. По-друге, 

існування значно ширшого кола фінансових інструментів порівняно з 
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інвесторами місцевих ринків, а тому й значно більшого набору інвестиційних 

характеристик дохідності й ризику. Нарешті, додаткове підвищення 

ефективності міжнародних інвестиційних портфелів може досягатися також 

за рахунок різного ступеня ефективності різних ринків та за рахунок 

специфіки регулювання різних ринків. 

Основні положення та результати цього розділу опубліковані автором у 

роботах [20; 24; 25; 30; 31; 35; 40; 46; 49; 50; 94; 95; 228; 231]. 
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РОЗДІЛ 2 

ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ 

ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОРТФЕЛІВ 

 

2.1. Маржиналізм як еволюційна основа оптимізаційного концепту 

портфельної парадигми 

 

Портфельна парадигма міжнародного інвестування, як було виявлено, 

вбирає в себе кілька змістово осібних концептів. З-поміж них оптимізаційний 

концепт виступає дещо окремо, оскільки стосується всіх інших концептів. У 

нашому дослідженні ми розглядатимемо його як показано на рис. 2.1. Це – 

авторське бачення, яке дало змогу провести типологізацію наявних підходів, 

обґрунтування якої й розглядатиметься нижче. 

 

 

Рис. 2.1. Підходи до оптимізації міжнародних інвестиційних портфелів 
 

Джерело: розроблено автором. 
 

Примітка: у поданій схемі не врахована хронологія наведених підходів, вона буде ідентифікована у процесі 

подальшого дослідження та наведена нижче. 

 

Історично в основі оптимізаційного концепту лежить теорія граничної 

корисності, яка й розглядала корисність блага для споживача (зокрема 

спадний характер самої корисності) як основу теорії вартості. Маржиналізм37 

є органічною частиною неокласичної економічної теорії. Одним з 

основоположників цієї теорії вважається В. Джевонс, з ім’ям якого 

                                           
37 Термін «маржиналізм» походить від англ. marginalism, що й означає граничну корисність. 



118 

пов’язують зміну мейнстріму економічної думки в другій половині ХІХ ст. у 

бік розуміння вартості благ з огляду їхньої корисності для споживача38. Як 

зазначає М. Блауг [158, c. 305], чіткої погодженості щодо суті висунутої 

Джевонсом, Менгером та Вальрасом парадигми немає, однак ця нова 

парадигма економічного мислення, яка фактично набула популярності у 

ХХ ст., проглядалася ще у поглядах Рікардо, який був аж ніяк не меншим 

маржиналістом, ніж Джевонс чи Вальрас [158, c. 306]. У своїй роботі 1866 

року «Загальна математична теорія політичної економії»39 Джевонс 

стверджував, що обсяг корисності від блага залежить від обсягу задоволення, 

яке воно принесе індивідові. Пізніше він розширив свої погляди, видавши у 

1871 році книгу «Теорія політичної економії». Коефіцієнт корисності, на його 

думку, – це спадна функція від загальної кількості спожитого блага [329, c. 

307]. Вона є специфічною для кожного об’єкта й більшою або меншою мірою 

для кожного індивіда. Із такого тлумачення корисності Джевонс виводить 

теорію обміну, відповідно до якої саме корисність визначає бажання індивіда 

обмінювати одне благо на інше, а справедливим обмін буде у разі балансу 

корисностей сторін [329, c. 308]. При цьому вчений наголошує, що 

корисність не є характеристикою внутрішніх якостей блага [329, c. 43]. 

Формування теорії граничної корисності в цей період значною мірою 

завдячує австрійській школі економічної теорії, зокрема роботам К. Менгера. 

У своїх «Основах політичної економії»40 1871 року він визначав корисність 

як спроможність блага задовольняти певні потреби людини, стверджуючи, 

що корисність слід відрізняти від вартості, й підтверджував цю тезу добре 

відомим ще з робіт А. Сміта прикладом про корисність і вартість води та 

повітря. На думку Менгера, саме ототожнення корисності й вартості було 

значною перешкодою розвиткові економічної теорії [399, с. 119]. Корисність 

                                           
38 Хоча ми не розглядаємо детально роботи у цій сфері до періоду Джевонса, схожі ідеї 

висловлювалися й раніше, приміром Дж. Міллєм, А. Тюрго, Р. Вотлі, А. Курно та навіть А. Смітом, а також 

іншими вченими. 
39 Прийнято вважати, що цією працею Джевонс започаткував застосування математичних методів в 

економіці. 
40 Мовою оригіналу (німецькою) назва праці звучить так: «Grundzätze der Volkswirtschaftslehre». У 

нашому дослідженні ми використовуємо перевидання праці 1976 року в англомовному перекладі. 
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є суб’єктивним сприйняттям індивідом певної цінності, а тому якщо процес 

обміну має місце, це означає, що обидві його сторони визнають його 

корисність для себе. Тож Менгер висновує, що процес обміну є 

взаємовигідним для сторін, і на цій основі розвиває далі теорію обміну [399, 

с. 175–190] і теорію грошей [399, c. 257–285]. 

Ще одним творцем маржиналізму був Л. Вальрас, який незалежно від 

Джевонса та Менгера зробив значний внесок у розвиток цієї теорії. У праці 

1877 року «Елементи чистої політичної економії, або Теорія суспільного 

багатства»41 він упроваджує поняття прямої (яка являє безпосередню 

корисність для індивіда без додаткової обробки) та непрямої (яка потребує 

додаткової індустріальної обробки) корисності [9, c. 25]. Серед головних 

чинників формування вартості Вальрас визначає не лише корисність як таку 

(у цій частині його висновки кореспондуються з вищенаведеними: корисність 

є цілковито суб’єктивною категорією, котра визначається рівнем потреби 

індивіда у благах), а й рідкісність блага – «складність, на яку наражаєшся, 

коли хочеш отримати ці блага, і це призводить до того, що будь-яка людина 

не може вільно отримати їх скільки завгодно» [9, c. 143]. 

Важливою сентенцією роботи Вальраса в контексті нашого дослідження 

є застосування ідеї корисності до фінансових активів: він запропонував так 

звану теорему максимальної корисності нових капіталів, призначених для 

споживчих послуг [9, c. 235]. Відповідно до цієї теореми максимальне 

задоволення потреб для особи, що вступає в обмін, відбувається тоді, коли 

вона розподілила свій дохід між різними видами потреб таким чином, що 

співвідношення рідкісностей послуг та продуктів до їхніх цін є рівними. Для 

суспільства максимальна корисність нових капіталів, прибуток яких 

споживається, має місце тоді, коли воно (суспільство) розподілило надлишок 

свого доходу над споживанням між різними видами капіталізації таким 

чином, що співвідношення доходів до цін капіталів рівні. 

                                           
41 У нашому дослідженні ми використовуємо видання 2000 року в російськомовному перекладі. 
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Однією з визначальних наукових робіт у цій сфері є також дослідження 

А. Маршалла «Принципи економічної науки» [394], уперше опубліковане в 

1890 році42. Маршалл ще не висував питання про корисність інвестиційних 

портфелів: головний акцент його роботи ставився на корисності товарів і 

благ, які придбаваються. Поєднавши класичні підходи (основою вартості 

була собівартість) і теорію граничної корисності (основа вартості – попит), 

учений вважав корисність, котру блага являють для індивіда, що їх купує, 

одним із головних чинників формування вартості благ [394, c. 124–137] та 

головним визначником попиту на них. На відміну від попередників, скажімо 

Джевонса, у Маршалла вартість визначається не лише корисністю, а й 

собівартістю. 

Підсумовуючи результати наукових досліджень маржиналістів, слід 

наголосити, що їхньою важливою спільною ознакою є спроба кількісного 

вираження корисності, зокрема в роботах Вальраса та Джевонса, що, 

безперечно, дозволяє їх ідентифікувати як науково-теоретичну передумову 

розвитку оптимізаційного концепту портфельної парадигми. Корисність є 

тим аспектом, на основі якого з-поміж ефективних43 обираються суб’єктивно 

оптимальні портфелі. 

Продовжив та поглибив погляди маржиналістів Дж. Гікс. У своїй праці 

1939 року «Вартість та капітал: дослідження деяких фундаментальних 

принципів економічної теорії» він висунув та активно розвинув ідею про 

взаємне заміщення благ [304, c. 15–18]. Учений стверджував, що відсутність 

або нестача споживання індивідом одного блага може бути компенсована 

наявністю або надлишком іншого. Базуючись на цьому, Гікс активно 

застосовує для аналізу попиту криві байдужості44 опуклої донизу форми [304, 

                                           
42 Ми використовуємо восьме видання книги 1920 року. Переклад назви запозичений з відповідного 

перекладу російською мовою, хоча в оригіналі вона звучить дещо по-іншому – «Principles of Economics: An 

Introductory Volume», що можна перекласти як «Принципи економічної науки: вступна частина». 
43 Оптимальний портфель – це той з ефективних портфелів, який обирає інвестор. За теорією 

портфеля, серед безлічі портфелів є ряд ефективних, з-поміж яких інвестор обере той, який буде найкращим 

для нього з погляду співвідношення його дохідності й ризику, враховуючи власну схильність до ризику. 
44 До Гікса криві байдужості активно застосовувалися відомим французьким економістом В. Парето, а 

ідея їх уживання, як прийнято вважати, належить англійському економісту Ф. Еджворту. 
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с. 21–22, 28–32], що дозволило йому графічно показати ефект заміщення та 

ефект доходу. Найбільша, на його погляд, корисність досягається 

споживачем у точці, де його крива байдужості є дотичною до графіка ціни. 

Друга важлива для нашого дослідження ідея Гікса полягає в тім, що він 

(щоправда, лише в контексті товарних благ) закладає в очікувану ціну 

поправку на ризик [304, с. 125–127]. Учений стверджує, що поправка на 

ризик (відсоткова величина, яка показує, наскільки репрезентативна 

очікувана ціна є меншою або більшою від найімовірнішого значення ціни) не 

визначається лише поглядами підприємця щодо ступеня господарської 

невизначеності, вона також залежить від його готовності ризикувати. Тому 

сприятлива зміна ціни може вважатися ознакою зростання готовності 

підприємця ризикувати. 

Наступним важливим кроком у розвитку оптимізаційного концепту 

стала робота М. Фрідмана  та Л. Севеджа 1948 року «Аналіз корисності 

вибору в умовах ризику» [271], побудована на простому прикладі купівлі 

страхового полісу (тими, хто не бажає втратити багато й готові за це 

заплатити небагато) та купівлі лотерейного білета (тими, хто бажає отримати 

багато з мінімальним шансом та заплатити за це небагато). У цих двох 

випадках індивіди відповідно обирають визначеність замість невизначеності 

та невизначеність замість визначеності. В умовах ризику споживач, 

розглядаючи альтернативи, обере ту, яка має найбільшу очікувану корисність 

[271, c. 303]. Фрідман та Севедж доводять, що готовність ризикувати 

залежить від багатства споживача (його грошового доходу), а функція 

корисності матиме різну форму для різних значень цього доходу: вона є 

опуклою догори для певного незначного рівня доходу (ділянка 1); опуклою 

донизу для певного середнього рівня доходу (ділянка 2); знову опуклою 

догори для високого рівня доходу (ділянка 3) [271, c. 297]. Гранична 

корисність грошового доходу при цьому є спадною на ділянках 1 та 3, а на 

ділянці 2 – висхідною. Більшість споживачів, на думку авторів, потрапляють 

до ділянок, де гранична корисність є спадною. 
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Слід звернути увагу ще на одне дослідження корисності – Дж. Маршака 

1950 року [393]. Він визначає корисність як певну статистичну кількість, 

математичне очікування якої максимізується раціональним індивідом, 

стверджуючи, що вона є вимірною та підлягає управлінню. Маршак 

пропонує чотири умови раціональної поведінки з відповідною математичною 

формалізацією та розглядає окремі приклади поведінкових рішень. Одним із 

таких прикладів є схильність до небезпеки, яка призводить до того, що 

індивід не намагається максимізувати свій коефіцієнт корисності. Подібну 

поведінку вчений вважає ірраціональною і робить висновок, що для 

більшості функцій розподілу та корисності справедливим є таке твердження: 

якщо кожне рішення приймається індивідом у такий спосіб, аби 

максимізувати корисність, то оскільки кількість таких рішень велика, 

ймовірність відхилення фактичної корисності від максимально можливої є 

зовсім незначною. При цьому він пропонує виключати з аналізу елементи 

ірраціональної поведінки, такі як схильність до небезпеки. 

Активно цей напрям розвивав і сам Марковіц. Приміром, у своїй роботі 

«Корисність багатства» [390], яка вийшла фактично паралельно з «Вибором 

портфеля» у 1952 році, він показав, що окремі висновки дослідження 

Фрідмана та Севеджа не підтверджуються численними спостереженнями 

[390, c. 152–153]. На основі несистематично проведених опитувань індивідів 

із середнім рівнем доходів було виявлено, що вибір цих індивідів формує 

криву байдужості, відмінну від тієї, яку запропонували Фрідман і Севедж, – 

вона є спочатку опуклою донизу (для нижчого рівня доходів), а потім 

опуклою догори (для вищого рівня) [390, c. 154]. Марковіц, на відміну від 

Фрідмена і Севеджа, дослідив поведінку індивідів у випадку ризику втрат, 

коли крива байдужості подовжується вліво – для від’ємних значень 

багатства. Для незначного рівня втрат вона є опуклою догори, а для значного 

– донизу. 

Слід, однак, зазначити, що в цій публікації ще не було жодної згадки про 

корисність інвестиційних портфелів: корисність як така розглядалася у 
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традиційному на той час розумінні – з позиції доходу індивіда. Втім, це 

дослідження стало, на нашу думку, вирішальним із точки зору формування 

передумов для поєднання маржиналізму і теорії портфеля. Саме на цьому 

етапі еволюції економічної теорії формуються й передумови для виникнення 

– на основі положень теорії граничної корисності – окремого напряму 

розвитку портфельної парадигми: оптимізації інвестиційних портфелів. 

 

2.2. Суб’єктивізм оптимізації за корисністю та стохастичним 

домінуванням 

 

Поряд із наведеними висновками маржиналістів, які започаткували 

аналіз корисності економічних благ для споживачів, слід зазначити ще один 

важливий напрям розвитку наукової думки, що передував теорії портфеля в 

частині аналізу корисності. Це – теорія ігор. Створена Дж. фон Нейманом та 

О. Моргенштерном, вона не ставить акцент на корисності45, однак розглядає 

її як один із математичних інструментів пошуку оптимальних рішень агентів. 

У другому виданні монографії згаданих авторів 1947 року був 

запропонований метод кількісного визначення функції очікуваної корисності, 

яке базувалося на чотирьох аксіомах [423, c. 26–27]46. Перша аксіома – 

повноти корисності – передбачає, що для будь-яких абстрактних корисностей 

u, v та w дійсним є одне й лише одне із наведених співвідношень: 

  

u = v,      u ˃ v      або      u < v.                                   (2.1) 

 

Друга аксіома – транзитивності корисності – свідчить про стійкість 

вибору з-поміж трьох альтернатив: 

 

                                           
45 Головним об’єктом теорії ігор є процес прийняття рішень раціональними агентами, які взаємодіють 

між собою. Теорія ігор використовує головно математичні моделі, які пояснюють таку взаємодію та 

намагаються спрогнозувати оптимальні рішення з урахуванням поставлених цілей. Це – нормативна теорія, 

вона рекомендує агентам способи їхніх дій. Теорія є міждисциплінарною: окрім економіки, вона набула 

популярності в соціології, психології, політології та інших сферах. 
46 У нашій роботі ми використали третє видання монографії 1953 року, оригінал якого вдалося знайти. 
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якщо u ˃ v, а v ˃ w, то u ˃ w.                                       (2.2) 

 

Третя аксіома – безперервності корисності – стверджує, що за умови u ˃ 

v для будь-якого значення α (0 < α < 1) існуватиме певний рівень w, котрий 

дорівнює 

 

αu + (1 – α)v = w.                                               (2.3) 

 

Четверта аксіома – незалежності корисності – показує, що за u ˃ w ˃ v 

для будь-яких значень α витримується нерівність 

 

αu + (1 – α)v < w.                                            (2.4) 

 

Це означає, що вибір не залежить від альтернативного варіанту. 

Сама ж функція корисності за умови лінійності функції ризику (для 

будь-яких значень u та v та 0 ˃ γ ˃ 1) має такий вигляд [423, c. 627]47: 

 

v((1 – γ)u + γv) = (1 – γ)v(u) + γv(v),                                   (2.5) 

а 

v’(w) = w0v(w) + w1.
48                                           (2.6) 

 

Загальну логіку теорії корисності Фон Неймана–Моргенштерна можна 

сформулювати так: кожен індивід має власну функцію корисності, що 

випливає із дотримання чотирьох наведених аксіом. Будь-яке рішення 

раціонального агента і являтиме собою максимізацію його функції 

корисності, навіть якщо він її не знає або вона в принципі є невідомою. Саме 

такий постулат є ключовим у частині оптимізації інвестиційного портфеля, 

хоча в зазначеній роботі Фон Неймана та Моргенштерна, як і в роботах 

маржиналістів, про інвестиційний портфель не йшлося. Надалі ми не 

                                           
47 У літературі її часто називають «VNM utility function» – «функція корисності ФНМ» (від перших 

літер прізвищ авторів). 
48 Ми навели оригінальні формули фон Неймана та Моргенштерна. Однак у сучасній літературі їхню 

функцію корисності прийнято формулювати у дещо зміненому алгебраїчному вигляді: 
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розглядатимемо теорію ігор, оскільки після виходу другого видання 

монографії цих учених 1947 року, а також третього видання у 1953 році 

теорія ігор і теорія портфеля фактично розвиваються паралельно. 

Слід наголосити, що оптимізаційний концепт портфельної парадигми 

міжнародного інвестування найбільш розлого представлений науковими 

публікаціями в рамках теорії портфеля, що, зокрема, можна пояснити 

широким застосуванням у портфельному аналізі математично-статистичних 

методів. Приміром, вирішення ідентичного оптимізаційного завдання може 

бути здійснено кількома математичними методами, що зумовлює існування 

низки схожих за своїм змістом досліджень, котрі мають лише технічні 

відмінності. Більше того, як уже зазначалося, концепція оптимізації не стоїть 

в одному ряду з іншими концепціями парадигми – вона стосується їх усіх. 

Тому більшість публікацій із питань, скажімо, ефективності або 

диверсифікації розглядають одночасно й проблематику портфельної 

оптимізації. 

Аналіз наявних наукових досліджень із проблематики оптимізації 

інвестиційного портфеля дає змогу виділити п’ять найбільш поширених 

напрямів оптимізації: 

 

1. Оптимізація на основі корисності. 

2. Оптимізація за порядком стохастичного домінування. 

3. Максимізація очікуваної геометричної дохідності. 

4. Біпараметрична оптимізація. 

5. Мультипараметрична оптимізація. 

 

Важливо зазначити, що, з іншого боку, концепція оптимізації 

формується двома групами робіт. Перша група базується на об’єктивному 

характері вибору оптимального портфеля. Тобто цей вибір не передбачає 

врахування особистісних якостей інвестора, його індивідуальних 

схильностей та ступеня сприйняття ризику. За певних – напередвизначених 
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інвестором – обмежень оптимізаційний алгоритм сам формує єдиний 

оптимальний портфель. Звісно, у цьому сенсі можна опонувати такій 

постановці питання в тім, що обмеження, встановлювані інвестором, уже 

можуть містити певні суб’єктивні елементи. Так, якщо оптимізація 

передбачає максимізацію очікуваної дохідності за певного рівня ризику, 

котрий у даному випадку є обмеженням, його можна вважати проявом 

схильності інвестора до ризику. Однак ми все ж відносимо таку оптимізацію 

до об’єктивної, оскільки сам оптимізаційний алгоритм не враховує 

схильність інвестора до ризику безпосередньо, а оптимальний портфель 

визначається на основі формально об’єктивних критеріїв. До цієї групи слід 

віднести біпараметричну оптимізацію, максимізацію очікуваної геометричної 

дохідності та мультипараметричну оптимізацію. 

Друга група робіт передбачає суб’єктивну оптимізацію. Це – оптимізація 

на основі корисності та за порядком стохастичного домінування. Змістовою 

основою досліджень цієї проблематики є принцип суб’єктивного сприйняття 

індивідом отримуваного інвестиційного блага (у нашому випадку – 

портфеля, а точніше – його інвестиційних характеристик ризику й 

дохідності). Це саме та група робіт, змістове наповнення яких походить від 

маржиналізму та активно розвивалося й розвивається в рамках теорії ігор. У 

цих роботах основним об’єктом дослідження є очікувана корисність для 

індивіда від володіння інвестиційним портфелем. Вона базується на ступені 

сприйняття інвестором ризику. Очевидно, що чим більше інвестор схильний 

до ризику, то більшу корисність для нього являтимуть ризикові портфелі й 

активи, навіть попри їхній високий в абсолютному вираженні ризик. 

Як ми вже зазначали, «Корисність багатства» Марковіца 1952 року [390] 

стала важливою передумовою поєднання маржиналізму й теорії портфеля, 

однак безпосередній початок дослідження проблеми оптимізації пов’язаний 

із вищезгаданою роботою Марковіца 1956 року [389]49. Важливим є те, що в 

                                           
49 Ідея оптимізації бере початок у дослідженнях математично-статистичного напряму. Приміром, 

вдалим раннім поєднанням математично-ймовірнісних елементів та економічної теорії є робота Р. Дорфмана 
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сучасній науковій літературі корисність розглядається як функція різних 

змінних, приміром багатства інвестора [390] або очікуваної дохідності та 

схильності інвестора до ризику [384, с. 208], або як функція інших чинників. 

Формалізовано, однак, корисність визначається трьома головними 

чинниками, такими як ризик, очікувана дохідність, схильність до ризику. 

У монографії Марковіца, приміром, було запропоновано формулу для 

визначення очікуваної корисності (U), яка залежить від дохідності (r) та 

спеціального додатного коефіцієнта А [384, с. 208–209]: 

 

.2ArrU                                                     (2.7) 

 

Як зазначає Марковіц, оптимізація портфеля – це просто механізм, який 

перетворює інформацію щодо окремих цінних паперів у висновки стосовно 

інвестиційного портфеля. Максимізація очікуваної корисності є кращою 

альтернативою порівняно із максимізацією очікуваної дохідності – концепції, 

котра існувала раніше. Максимізуючи очікувану дохідність, інвестор ніколи 

не обере диверсифікований портфель [384, c. 207]. Це зумовлено тим, що він 

завжди вкладатиме всі свої кошти в актив із найвищою дохідністю, і лише в 

разі рівності найвищих дохідностей різних активів йому буде байдуже, в 

який із них (або в декілька) вкладати кошти. Однак і диверсифікація не 

матиме для такого інвестора значення. 

Максимізуючи свою очікувану корисність (2.7), інвестор зіставляє 

очікувану дохідність та свою готовність ризикувати, аби отримати відносно 

високу дохідність. За функцією корисності інвестор оцінюватиме кожну 

альтернативу (інвестиційний портфель) у форматі певної кількості одиниць 

умовної корисності, а його готовність ризикувати визначається 

коефіцієнтом А. Оптимальний портфель – той, котрий має найвищу 

корисність. Геометрично цю функцію корисності зображено на рис. 2.2. 

 

                                                                                                                                        
1951 року «Застосування лінійного програмування до теорії фірми» [214]. 
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Рис. 2.2. Крива корисності 
 

Джерело: [384, c. 208]. 

 

У сучасній літературі визнається, що корисність є функцією висхідною, 

однак темпи постійно знижуються з її зростанням (або, іншими словами, зі 

збільшенням ризику або дохідності). Тому більшість учених погоджуються, 

що в цілому функція корисності є квадратичною та має гіперболічну 

геометрію. Однак навіть якщо й виникають суперечки стосовно форми 

кривої корисності, то визнаним є факт її нелінійного вигляду. На рис. 2.2 

крива корисності показує готовність інвестора брати на себе ризики, 

пов’язані з реалізацією тієї чи іншої дохідності на осі абсцис. На противагу 

концепції максимізації очікуваної дохідності максимізація корисності 

передбачає вибір інвестором диверсифікованого портфеля за умови, що 

крива байдужості матиме таку форму, як на рис. 2.2. У даній ситуації ризик 

фактично теж інкорпорований до корисності. Висока дохідність передбачає і 

високий ризик. 

Утім, слід зазначити, що головною проблемою цього напряму 

оптимізації є невідомість функції корисності. Ця проблема постала разом із 
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виникненням самої концепції корисності ще в рамках маржиналізму. Навіть у 

роботах різних представників теорії граничної корисності обґрунтовувалися 

різні форми функції корисності, різні функціональні залежності. Очевидним 

був факт того, що більшість інвесторів не знають своєї функції корисності, а 

деякі навіть не чули про її існування. Попри це ряд інвесторів, як засвідчили 

емпіричні тести, обирають оптимальні портфелі в такий спосіб, що їхня 

корисність дійсно є максимальною або, принаймні, наближається да такого 

рівня. У науково-теоретичному сенсі це викликало необхідність або 

виведення певної універсальної функції корисності, або створення 

універсальної методології формалізації функції корисності для окремих 

інвесторів та ситуацій, або апроксимації функції корисності більш простою 

функцією. 

Із першими двома варіантами було важко, зважаючи на постійні наукові 

суперечки в цьому плані. Більше того, максимізація функції корисності 

передбачає доволі складні математичні розрахунки на рівні визначення 

похідних різного порядку. Це, звісно, не є теоретичною проблемою, але може 

виявитися складним завданням для інвестора. Варіант же апроксимації 

виявився у літературі доволі поширеним, а згодом набув масового визнання 

та застосовується сьогодні в різних версіях на практиці. Важливий крок у 

розвитку цього напряму був зроблений у дослідженні Х. Ліві та Г. Марковіца 

1979 року «Апроксимація очікуваної корисності функцією середньої та 

варіації» [361], яке значною мірою поглибило вивчення проблематики 

оптимізації інвестиційних портфелів. Особливістю дослідження є те, що в 

ньому для оцінювання корисності використовуються як ризик, так і 

дохідність безпосередньо. Автори припустили, що інвестор не знає своєї 

функції корисності, а тому може максимізувати корисність лише на основі 

апроксимації функції корисності, знаючи лише очікувану дохідність та 

варіацію дохідності. Автори провели дослідження на предмет відмінності 

значень фактично розрахованої корисності (за відомої функції корисності) та 

апроксимованої очікуваної корисності на основі ефективної множинності 
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(лише за відомих параметрів цієї множинності)50. Висновок за підсумками 

такого порівняння був надзвичайно важливим: відмінності виявилися 

мінімальними у більшості випадків – дослідження проводилося для двох 

базових варіантів функції корисності (логарифмічна – п’ять різних варіантів 

ступеневого коефіцієнта та ступенева – шість різних варіантів ступеневого 

коефіцієнта) на основі даних за дохідностями 149 взаємних фондів у період 

від 1958 до 1967 року. Це означає, що інвестор може максимізувати свою 

очікувану корисність на основі ефективної множинності, не знаючи як 

виглядає функція корисності. Як правило, він досягне не гірших результатів 

порівняно з тими, які були б у випадку прямої максимізації функції 

корисності для всіх допустимих (а не ефективних) портфелів. 

Базові функції корисності для двох інвесторів становлять відповідно 

 

)1log()( RRU                                                 (2.8) 
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Якщо інвестори знають параметри ефективної множинності, тобто їм 

відомі очікувані дохідності та стандартні відхилення (дисперсії), то вони 

можуть оцінювати свою корисність за такими формулами: 
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Для цих двох інвесторів максимізація корисності на основі (2.8) та (2.9) 

майже ідентична максимізації (2.10) та (2.11). Відповідні коефіцієнти 

кореляції дорівнюють 99,5 та 99,9 %, а перевірка на основі парних 

                                           
50 Апроксимація здійснювалася на основі розкладання в ряд Тейлора: навколо нульової точки та 

навколо точки, що представляє очікувану дохідність. Другий варіант показав значно кращі результати. 
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регресійних моделей дала регресійні коефіцієнти 0,996 та 1,006, що 

характеризує фактичну ідентичність реальних даних та оцінкових [361, 

c. 308–309]. 

Апроксимація функції корисності здійснюється на основі розкладання 

функції корисності в ряд Тейлора навколо нуля (фактично ряд Маклорена): 

 

...)0(''5,0)0(')0( 2RURUUU                                  (2.12) 

).)(0(''5,0)0(')0( 2 VEUEUUEU                              (2.13) 

 

Та навколо очікуваної дохідності Е: 
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Апроксимація (2.15) дає значно кращі результати порівняно з 

апроксимацією (2.13) [361, c. 309]. За великим рахунком саме апроксимація 

(2.15) стала основою сучасної версії функції корисності, котра 

використовується на практиці. 

У роботі Й. Кролля, Х. Ліві та Г. Марковіца 1984 року «Порівняння 

прямої максимізації корисності та максимізації на основі середньої 

дохідності та варіації» був зроблений черговий крок у дослідженні 

проблематики оптимізації інвестиційних портфелів [349]. По-перше, вчені 

розширили умови інвестиційного вибору – зі 149 портфелів до невизначеної 

кількості. По-друге, вони розширили спектр досліджуваних функцій 

корисності – чотири базові функції з різними варіантами модифікації51. По-

третє, було враховано можливості запозичення за наявності безризикової 

ставки та досліджено ефект левериджу. Ця робота повністю підтвердила 

висновки попередньої. Для випадку левереджевих портфелів висновки також 

                                           
51 Перед тим у цілому домінувала точка зору, згідно з якою апроксимація дає аналогічні (до 

отриманих на основі прямої максимізації функції корисності) результати тоді й лише тоді, коли функція 

корисності є квадратною (майже параболічною), а розподіл – нормальним (майже нормальним). 
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були ідентичними – розглядалося обмеження запозичення не більше 50 % 

вартості портфеля за безризикової ставки в 10 %. Аналогічний аналіз був 

проведений і для безризикової ставки 7 % – він також підтвердив попередні 

висновки. 

Повертаючись до апроксимації (2.15), зазначимо, що в сучасному 

вигляді вона зазвичай формалізується так52: 

 

.)]([005,0)( 2RAREEU                                   (2.16) 

 

Показник 0,005 – фіксований коефіцієнт, який зумовлює вираження 

очікуваної дохідності у відсотках та розрахунок стандартного відхилення на 

основі відсоткової дохідності. Номінально із (2.15) випливає, що цей 

показник має дорівнювати 0,5. У такому разі очікувану дохідність слід 

технічно виражати у частках, а не у відсотках, а стандартне відхилення 

обчислювати на основі дохідності, вираженої в частках. Коефіцієнт А – 

коефіцієнт схильності інвестора до ризику. Саме він характеризує ключову 

суб’єктивну складову даного напряму оптимізації. Із (2.16) видно, що зі 

збільшенням очікуваної дохідності корисність інвестора зростатиме за інших 

рівних умов. Однак вона знижуватиметься за рахунок зростання 

стандартного відхилення, котре супроводжуватиме підвищення дохідності. 

Коефіцієнт А в даному випадку є тим компенсатором, котрий і визначатиме, 

яке зростання дохідності буде достатнім для інвестора за певного рівня 

зростання ризику. Очевидно, що зі збільшенням А зростатиме математичне 

значення добутку в рівнянні (2.16), а тому зменшуватиметься корисність. Це 

характерно для відносно менш схильного до ризику інвестора. Низькі 

значення коефіцієнта А означають високу готовність інвестора ризикувати. 

Аналіз даної функції корисності дозволив виявити три важливі 

методологічні проблеми, котрі потребують теоретичної ідентифікації: 

можливі значення та межі коливання коефіцієнта А; одиниці вимірювання 

                                           
52 У такому вигляді апроксимовану функцію корисності подають у провідних світових підручниках з 

інвестиційного менеджменту, а також використовують у рамках CFA-програм. 
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самої корисності; формат системи координат для геометричного 

моделювання досліджуваної функції. 

Щодо можливих значень коефіцієнта А слід зазначити, що суто 

математично вони можуть бути будь-якими. Однак з огляду фінансового 

змісту цей коефіцієнт, на нашу думку, не може бути негативним. Довести цю 

тезу можна від зворотного – якщо А буде від’ємним, то будь-яке зростання 

ризику призводитиме до зростання корисності, навіть без урахування рівня 

дохідності, що суперечить ключовим положенням теорії портфеля. 

Нульового значення він також не може набувати, оскільки це означало би, 

що інвестор керується лише очікуваною дохідністю та не зважає на ризик. У 

такому випадку максимізація корисності просто перетворюється на 

максимізацію очікуваної дохідності. Встановити максимальне значення А 

важко, оскільки у принципі інвестор може бути нескінченно мінімально 

толерантним до ризику. Якщо розглядати інвестора, котрий мінімально 

схильний ризикувати, то завжди можна знайти іншого інвестора, який за 

певних показників ризику й дохідності буде ще менш схильний до ризику. 

Однак слід розуміти, що в реальному житті при застосуванні даної функції 

корисності можна емпірично встановити такий рівень А, перевищення якого 

буде надзвичайно нетиповим і траплятиметься дуже рідко. При цьому 

діапазон типових значень А буде ще вужчий. 

Погодити математичні та фінансові основи коефіцієнта А можна, на наш 

погляд, на основі визначення діапазону коливань цього коефіцієнта. З одного 

боку, якщо припустити можливість використання від’ємних значень 

коефіцієнта А для дуже схильних до ризику інвесторів, то його важко 

обмежити, оскільки завжди можна знайти інвестора, котрий буде ще більш 

схильний до ризику. Від’ємне значення коефіцієнта А математично може 

бути нескінченно високим. Максимальне значення також може бути 

нескінченно високим та позитивним, однак із ним ситуація більш визначена: 

знайти максимально несхильного до ризику інвестора можна. Це той, котрий 

інвестує лише в безризикові активи. Однак у математичному розумінні 
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завжди можна знайти ще менш схильного до ризику інвестора. Це зумовлено 

тим, що для такого інвестора корисність має бути нижчою від безризикової 

ставки, а це, окрім коефіцієнта А, визначатиметься ще й ризиком і дохідністю 

конкретної інвестиційної альтернативи. 

Із зазначеного випливає, що для практичного застосування даної функції 

корисності потрібно встановити інтервал коливання значень А. Це можна 

зробити лише емпіричним шляхом. Ключовим завданням у цьому процесі є 

визначення кількості кроків зміни цього коефіцієнта. На нашу думку, десяти 

кроків цілком достатньо. Це й буде той діапазон, котрий охоплюватиме 

переважну більшість реально спостережуваних ситуацій (із високою 

імовірністю – більше 99 %). Реалізувати ці кроки можна по-різному. Якщо 

використовувати лише натуральні числа, то діапазон буде від 1 до 10. Якщо 

ж використовувати дрібні числа, то він може бути від 1 до 5 із кроком у 0,5. 

Діапазон, таким чином, можна сформувати в будь-який спосіб, що 

визначатиметься потребами та баченням цього процесу аналітиком. У 

випадку ж застосування від’ємних чисел натуральний діапазон міг би бути, 

приміром, від –5 до +5. Діапазон можна створити й у форматі 100 %. 

Важливим аспектом застосування від’ємних чисел у діапазоні є, на нашу 

думку, те, що останній не обов’язково буде симетричним. Так, для 

симетричного діапазону (скажімо, від –5 до +5) більша частина інвесторів 

потраплятимуть у додатну частину53. Це означає, що ми не можемо зробити 

розмежування між інвесторами, схильними до ризику, та інвесторами, не 

схильними до нього, на основі нульового значення коефіцієнта А. Схильними 

до ризику можуть виявитися ті, для яких А буде меншим від, скажімо, +2. 

Усе залежатиме від того, яким буде гаусіанський розподіл інвесторів у 

діапазоні. Тому в цій ситуації слід бути уважним щодо інтерпретації значень 

діапазону та віднесення інвесторів до певних груп. У сучасних програмних 

оптимізаторах застосовують зазвичай 3–4 ступені в рамках діапазону. Це й 

                                           
53 Суто статистично для цього краще розрахувати медіану. 
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засвідчує вищезазначене положення про те, що переважна частина інвесторів 

потраплятимуть у доволі вузьку частину будь-якого діапазону. При цьому 

звичайному інвесторові значно легше визначитися серед 3–4 варіантів 

власної схильності до ризику, ніж із-поміж 10 та більше. 

Використання позитивних натуральних чисел для формування діапазону 

не містить такої проблеми. Середній рівень схильності інвестора до ризику 

буде визначений суто емпірично, а єдиною суттєвою перевагою застосування 

від’ємних чисел у діапазоні залишається лише потреба врахування інвестора, 

байдужого до ризику. А оскільки такий інвестор навряд чи трапляється в 

реальному житті (теорія раціоналізму припускає відсутність таких індивідів у 

принципі), використання позитивного діапазону є значно зручнішим та 

повною мірою обґрунтованим. Хоча якщо в рамках одного дослідження 

застосовувати ідентичні діапазони, вони у відносному розумінні завжди 

дадуть порівнювані результати. 

Друге питання, що потребує методологічної ідентифікації, стосується 

одиниць вимірювання корисності. На початку аналізу корисності ми 

зазначали, що вона вимірюється у певних умовних одиницях, які слугують 

інвесторові визначником для прийняття рішень. Суто математично, однак, 

добуток рівняння (2.16) віднімається від очікуваної дохідності та є, 

нагадаємо, показником, скоригованим на готовність інвестора ризикувати. 

Логічно, що отриманий у підсумку показник повинен мати такі самі одиниці 

вимірювання, як і дохідність, у нашому випадку – у відсотках. За своєю 

сутністю це певна скоригована дохідність, котра враховує схильність 

інвестора до ризику. В англомовній термінології на її позначення 

використовується спеціальний термін – certainty equivalent return, котрий 

можна перекласти як «дохідність, що еквівалентна певному рівню 

визначеності», або просто «еквівалентна дохідність». З огляду на це 

корисність має вимірюватися у відсотках, оскільки являє собою скориговану 

ставку дохідності. 

Третє питання, котре необхідно з’ясувати, випливає з попереднього. 
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Формат системи координат і визначається головно тим, у яких одиницях 

вимірюється корисність. Саме через це функції корисності можуть мати різні 

геометричні форми та на перший погляд відрізнятися одна від одної. 

Приміром, якщо одиниці вимірювання корисності вважати умовними, то 

функцію корисності будують у системі координат «дохідність – корисність», 

як, скажімо, на рис. 2.2. У цьому випадку графік є опуклим догори. Функцію 

ж корисності в сучасному вигляді (2.16) геометрично формалізують так 

званими кривими байдужості, котрі будуються в системі координат «ризик – 

очікувана дохідність», а корисність як така в цій системі координат навіть не 

представлена. Крива байдужості і є тим абстрактним геометричним 

зображенням корисності, у цьому випадку вона опукла донизу (рис. 2.3). 

Зазначимо, що на рис. 2.3 зображено криві байдужості не для різних 

інвесторів, а для різних інвестиційних опцій. Ці опції можуть розглядатися 

навіть одним інвестором, для якого вища крива означатиме більшу 

корисність, оскільки даватиме вищу дохідність за певного рівня ризику. 

Геометрично криві байдужості одного інвестора повинні мати однаковий 

характер опуклості, котрий визначається коефіцієнтом А із (2.16). 

 

Рис. 2.3. Криві байдужості для різних інвестиційних альтернатив 
 

Джерело: складено автором. 
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Прийняття інвестиційного рішення щодо оптимального портфеля 

відбувається на основі зіставлення кривої байдужості інвестора з його 

реальними можливостями. У портфельній парадигмі під реальними 

інвестиційними можливостями розглядається ефективна множинність, 

існування та безальтернативність якої доведені в рамках концепції 

ефективності. Оптимальним є той портфель, який знаходиться в точці дотику 

ефективної множинності та кривої байдужості інвестора (рис. 2.4). 

 

 

Рис. 2.4. Вибір оптимального портфеля на основі корисності 
 

Джерело: складено автором. 

 

Криві байдужості різних інвесторів повинні мати різний характер 

опуклості, оскільки в кожного з них різний ступінь схильності до ризику. Це 

означає, що більш схильний до ризику інвестор вимагатиме меншу 

дохідність за підвищення ризику – більш похила крива байдужості 

(IDTOLERANT). Водночас менш схильний до ризику інвестор матиме більш 

круту криву байдужості (IDAVERSE), оскільки вимагає вищу дохідність за 

підвищення ризику (рис. 2.5). 
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Рис. 2.5. Криві байдужості для інвесторів із різним ступенем 

схильності до ризику 
 

Джерело: складено автором. 

 

Завершуючи аналіз портфельної оптимізації на основі корисності, слід 

зазначити, що її ключовою рисою є орієнтація на раціонального інвестора. 

Це, на наш погляд, – найбільш загальний метод оптимізації, оскільки 

фактично будь-яке інвестиційне рішення передбачає, що воно є найкращим 

для даного інвестора та являє для нього максимальну умовну корисність. 

Зрештою, свідомо чи несвідомо, всі раціональні інвестори максимізують 

корисність. Однак абстрактність цієї концепції робить її неоднозначною з 

огляду практичного застосування. Невідомість функції корисності є в цьому 

сенсі ключовою проблемою. Попри те, що на практиці існують певні 

загальноприйняті апроксимації функції корисності, її реальний вигляд може 

суттєво різнитися від інвестора до інвестора, а тому її застосування у 

прямому вигляді є фактично неможливим. У принципі інвестор, обізнаний з 

цією концепцією, або аналітик можуть визначити для себе будь-яку функцію 

корисності чи її апроксимаційну версію (у тому числі з урахуванням усіх 

зазначених вище аспектів, пов’язаних із коефіцієнтом А), а результати, 

отримані на цій основі, можуть бути цілком релевантними, особливо за їх 
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порівняння та відносного аналізу. При цьому, однак, важливо 

використовувати одну й ту саму функцію. Навіть якщо припустити певний 

рівень її хибності, то у відносному розумінні вона все одно дасть 

порівнювані результати, тоді як застосування різних функцій швидше за все 

спотворить висновки аналітики. 

Оптимізація на основі стохастичного домінування є однією з найбільш 

відомих альтернатив оптимізації на основі корисності, традиційній 

біпараметричній оптимізації та іншим методам. Її поширення можна 

пояснити такими важливими рисами. По-перше, у рамках цієї концепції не 

робиться припущень щодо характеру розподілу дохідностей, – а саме цей 

аспект, як зазначалося, є одним із опорних пунктів критики традиційної 

біпараметричної оптимізації. По-друге, стохастичне домінування не 

передбачає конкретного вигляду функції корисності інвестора, однак і не 

заперечує її існування. У принципі концепція стохастичного домінування має 

на увазі орієнтацію інвестора на корисність у певному сенсі, а тому може 

стосуватися будь-яких функцій корисності. Першими, хто застосував 

концепцію стохастичного домінування в контексті портфельного вибору, 

були Дж. Квірк та Р. Сапоснік [450]. У 1962 році вони сформулювали 

порядок стохастичного домінування [450, c. 141], який сьогодні відомий як 

три прогресивні рівні стохастичного домінування, котрі визначають 

поведінку та інвестиційні рішення індивідів. Такий порядок дозволяє 

виключити з інвестиційного аналізу низку варіантів розподілу прибутку 

(портфелів – у термінах сучасної теорії). Кожний рівень стохастичного 

домінування розділяє вибір на дві частини: ефективна множинність 

(стохастичного домінування) та неефективна множинність (стохастичного 

домінування) [444, c. 439]. Перша з них охоплює ті портфелі, що домінують 

над іншими. Якщо ж є портфель, який домінує над даним, то саме він 

входитиме до ефективної множинності стохастичного домінування, а даний 

портфель буде віднесений до неефективної множинності. 

Стохастичне домінування першого порядку передбачає, що інвестор 



140 

віддає перевагу більшому порівняно з меншим. Це означає таке: якщо з 

упевненістю відомо, що перша інвестиційна альтернатива дасть більший 

дохід порівняно з другою, дохід якої також відомий напевно, то інвестор 

завжди обере першу, котра домінує над другою. Розглянемо типову ситуацію 

розвитку ринкової кон’юнктури, коли існують три сценарії її розвитку та три 

різні варіанти реалізації дохідностей двох портфелів А та В (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Альтернативи вибору на основі стохастичного домінування (варіант 1) 

Варіант 
Ймовірність 

реалізації варіанту 

Дохідність портфеля, % 

А В 

Песимістичний 1/3 12 14 

Реалістичний 1/3 16 18 

Оптимістичний 1/3 19 22 

 

Джерело: складено автором. 

 

У даному випадку інвестор завжди обере портфель В, оскільки за будь-

якого варіанту розвитку кон’юнктури ринку він дасть вищу дохідність 

порівняно з портфелем А. Якщо ж дещо трансформувати дані табл. 2.1, то 

інвестиційний вибір виявиться значно менш однозначним (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Альтернативи вибору на основі стохастичного домінування (варіант 2) 

Ймовірність реалізації дохідності портфеля Дохідність портфеля, % 

А В А В 

1/3 1/3 12 14 

1/3 1/3 16 18 

1/3 1/3 19 22 

 

Джерело: складено автором. 

 

У другому варіанті ймовірність реалізації тієї чи іншої дохідності для 

портфелів А та В начебто однакова. Однак ми не знаємо напевно, яка частка 

загальної імовірності буде реалізована для обох портфелів – перша 1/3, друга 

1/3 чи третя 1/3. Насправді, у той час як для портфеля В буде реалізована 
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перша 1/3 ймовірності, для портфеля А це може бути третя 1/3 ймовірності. У 

такому разі дохідність портфеля А буде 19 %, а дохідність портфеля В – 

14 %. Для такого співвідношення портфель А буде більш прийнятний для 

інвестора. З метою прийняття раціонального інвестиційного рішення в цій 

ситуації слід розглядати розподіл кумулятивних імовірностей (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Кумулятивні ймовірності інвестиційних альтернатив (до табл. 2.2) 

Дохідність 

портфеля, % 

Ймовірність 

А В 

12 1/3 0 

14 1/3 1/3 

16 2/3 1/3 

18 2/3 2/3 

19 1 2/3 

22 1 1 

 

Джерело: складено автором.  
 

Примітка: сірим виділено домінантні портфелі. 

 

Під кумулятивною імовірністю розуміємо ймовірність отримання певної 

або нижчої дохідності. Для інвестиційного вибору за даними табл. 2.2 і 2.3 

бачимо, що кумулятивна ймовірність для портфеля А є не нижчою, ніж для 

портфеля В, – вона або дорівнює, або перевищує її. Це означає, що інвестор 

завжди віддасть перевагу портфелю В порівняно з портфелем А, оскільки 

ймовірність отримання певної або нижчої дохідності завжди не вища. 

Для інвестиційного вибору правило стохастичного домінування першого 

порядку можна сформулювати так: якщо інвестори віддають перевагу 

більшому порівняно з меншим та якщо кумулятивна ймовірність розподілу 

дохідностей за інвестиційною альтернативою (портфелем) А не перевищує 

кумулятивну ймовірність розподілу дохідностей за інвестиційною 

альтернативою (портфелем) В, то інвестор завжди обере варіант А. 

У деяких випадках, однак, інвестиційний вибір за стохастичним  
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домінуванням першого порядку зробити неможливо: приміром тоді, коли 

кумулятивні ймовірності перевищують одна одну для різних діапазонів 

дохідностей. Стохастичне домінування другого порядку передбачає, що 

інвестор не схильний до ризику. По суті це є додаткове обмеження (або 

припущення) щодо функції корисності інвестора. Розглянемо дещо 

видозмінений варіант інвестиційного вибору: припустимо, що в табл. 2.2 для 

портфеля В у другому випадку дохідність становить не 18, а 15 % (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Альтернативи вибору на основі стохастичного домінування (варіант 3) 

Ймовірність реалізації дохідності 

портфеля 
Дохідність портфеля, % 

А В А В 

1/3 1/3 12 14 

1/3 1/3 16 15 

1/3 1/3 19 22 

 

Джерело: складено автором. 

 

Розподіл кумулятивних імовірностей представлений у табл. 2.5. 

Таблиця 2.5 

Кумулятивні ймовірності інвестиційних альтернатив (до табл. 2.4) 

Дохідність 

портфеля, % 

Ймовірність 

А В 

12 1/3 0 

14 1/3 1/3 

15 1/3 2/3 

16 2/3 2/3 

19 1 2/3 

22 1 1 

 

Джерело: складено автором. 
 

Примітка: сірим виділено домінантні портфелі. 

 

Як бачимо з табл. 2.5, кумулятивні ймовірності не дозволяють 
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однозначно ідентифікувати інвестиційний вибір. Для дохідності в 15 % 

кумулятивна ймовірність портфеля В є вищою, тоді як для дохідностей у 

12 та 19 % портфель А має вищу кумулятивну ймовірність. Для здійснення 

інвестиційного вибору правило стохастичного домінування другого порядку 

передбачає розрахунок накопичувальних та сумарних кумулятивних 

імовірностей (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Кумулятивні, накопичувальні та сумарні ймовірності інвестиційних 

альтернатив (до табл. 2.4 та 2.5) 

Дохідність 

портфеля, % 

Ймовірності 

Кумулятивні Накопичувальні Сумарні 

А В А В А В 

12 1/3 0 1/3 0 1/3 0 

14 1/3 1/3 2/3 1/3 1 1/3 

15 1/3 2/3 1 1 2 1 1/3 

16 2/3 2/3 1 2/3 1 2/3 3 2/3 3 

19 1 2/3 2 2/3 2 1/3 6 1/3 5 1/3 

22 1 1 3 2/3 3 1/3 10 8 2/3 

 

Джерело: складено автором.  
 

Примітка: сірим виділено домінантні портфелі. 

 

Накопичувальна кумулятивна ймовірність для певного рівня дохідності 

являє собою суму кумулятивних імовірностей для всіх попередніх рівнів 

дохідності, включно з даним. Сумарна ж кумулятивна ймовірність – це сума 

накопичувальних кумулятивних імовірностей для всіх попередніх рівнів 

дохідності, у тому числі для даного. Із табл. 2.6 бачимо, що накопичувальні 

ймовірності завжди більші для портфеля А порівняно з портфелем В. Це, на 

відміну від ситуації табл. 2.5, дозволяє зробити інвестиційний вибір: це 

портфель В, який домінує над портфелем А. За даними табл. 2.5 інвестор 

фактично має прийняти рішення – обрати портфель А для середнього 

діапазону дохідностей або портфель В для нижчого та вищого діапазонів. У 
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цьому контексті значно важливішим є вибір інвестора між низьким 

діапазоном дохідності для портфеля В та вищим для портфеля А. Саме цей 

вибір здійснюється на основі несхильності інвестора до ризику. Він 

зумовлений тим, що для інвестора приріст дохідності в низьких діапазонах 

корисніший, ніж у високих. До того ж портфель В домінує і для ще більш 

високого діапазону – 19 %. 

Правило стохастичного домінування другого порядку, таким чином, 

стверджує: якщо інвестор віддає перевагу більшому порівняно з меншим та є 

несхильним до ризику, то він завжди обере портфель В, котрий домінує над 

портфелем А, якщо накопичувальні кумулятивні ймовірності портфеля В не 

перевищують накопичувальні кумулятивні ймовірності портфеля А. 

Стохастичне домінування третього порядку означає, що абсолютна 

несхильність інвесторів до ризику є спадною. Важливою умовою 

застосування стохастичного домінування третього порядку є позитивне 

значення похідної третього порядку функції корисності інвестора. 

Інвестиційний вибір, таким чином, здійснюється так: якщо інвестор віддає 

перевагу більшому порівняно з меншим та несхильний до ризику, а третя 

похідна його функції корисності є позитивною, портфель А домінуватиме 

над портфелем В та буде обраний інвестором, якщо його середня дохідність є 

вищою та якщо його сумарні кумулятивні ймовірності для всіх діапазонів 

дохідності не перевищуватимуть сумарні кумулятивні ймовірності за 

портфелем В. 

Третій порядок стохастичного домінування мало досліджений в сучасній 

літературі. Це можна пояснити кількома причинами. По-перше, більшість 

варіантів інвестиційного вибору на основі стохастичного домінування можна 

здійснювати за першим та другим порядками. По-друге, є принаймні кілька 

ознак спадної несхильності інвесторів до ризику, окрім позитивної третьої 

похідної. Це означає, що формулювання правила третього порядку 

стохастичного домінування може бути значно складнішим. При цьому 

невідомо, чи можна буде застосувати його на практиці. По-третє, зважаючи 
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на невизначеність та складність дослідження стохастичного домінування 

третього порядку, важко говорити про готовність цієї концепції до 

подальшого розвитку, зокрема в частині формулювання правил більш 

високого порядку. Хоча, на нашу думку, це все ж визначатиме розвиток і цієї 

концепції, і самої парадигми у близькому майбутньому. 

Важливим здобутком дослідження Квірка та Сапосніка є емпіричний 

тест і порівняння портфелів на традиційній ефективній множинності 

Марковіца та портфелів, ефективних за правилами стохастичного 

домінування. Автори довели, що традиційні ефективні портфелі можуть бути 

неприйнятними з погляду концепції стохастичного домінування не лише 

порівняно з портфелями, що домінують, а й навіть щодо портфелів із 

неефективної частини традиційної допустимої множинності, котрі також 

можуть домінувати над ефективними портфелями [450, c. 145]. На думку 

авторів, визначення поняття «ефективна множинність» слід змінити, 

виключивши з нього портфелі, котрі не є домінантними з огляду концепції 

стохастичного домінування, а також додавши застереження про 

безперервність функції корисності. 

Значущою з точки зору розвитку концепції стохастичного домінування 

та теорії міжнародного портфельного інвестування в цілому є робота 

Р. Портера та Дж. Гаумнітца [444], що містить емпіричне тестування 

концепції стохастичного домінування і традиційної біпараметричної 

оптимізації за реальними даними. Автори довели, що правило стохастичного 

домінування першого порядку як критерій прийняття інвестиційних рішень є 

малоефективним, оскільки дозволяє виключити із традиційної множинності 

лише незначну кількість портфелів. Щодо правила стохастичного 

домінування другого порядку, то різниця між ефективними портфелями, 

сформованими за підходом Марковіца та на основі стохастичного 

домінування, є насправді не такою значною, як могло би здаватися. У цілому 

дві множинності є доволі схожими – частина портфелів представлена в одній 

множинності, але не представлена в іншій, частина – навпаки. Ця 
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розбіжність, однак, є найбільш відчутною для низьких діапазонів ризику: 

значна частина ефективних портфелів виявляються неефективними за 

правилом стохастичного домінування другого порядку [444, c. 440–441]. 

Застосування правила стохастичного домінування третього порядку 

призводить до зниження як традиційної ефективної множинності, так і 

ефективної множинності стохастичного домінування. При цьому частина 

суперечностей між підходом Марковіца й правилом стохастичного 

домінування другого порядку усувається. За концепцією стохастичного 

домінування автори також підтвердили, що для ефективної диверсифікації 

достатньо лише невеликої кількості цінних паперів [444, c. 443–444]. Це 

положення, однак, підтверджується значно чіткіше за традиційним 

біпараметричним підходом. У підсумку традиційна біпараметрична 

оптимізація та стохастичне домінування дають незначні відмінності для 

більшості інвесторів, крім дуже несхильних до ризику. Для останніх правила 

стохастичного домінування другого й третього порядку дають оптимальні 

портфелі, котрі значно більшою мірою кореспондуються з портфелями, що 

передбачають максимізацію функції корисності інвестора. 

В. Бава довів, що правило стохастичного домінування третього порядку 

є оптимальним критерієм прийняття інвестиційних рішень для випадків з 

однаковими середніми в розподілах [144] за умови спадної схильності 

інвесторів до ризику. При тому воно дозволяє звузити множинність 

прийнятних альтернатив. Автор обґрунтував, що для розподілів із 

відмінними середніми немає чіткого правила вибору, яке б ураховувало 

необхідні й достатні умови. Однак правило стохастичного домінування 

третього порядку дає у цьому плані гарну апроксимацію. 

Серед сучасних досліджень розглядуваної проблематики зазначимо 

роботу Т. Меєра, К. Лі та Л. Роуза [403], які проводили емпіричний тест 

правил стохастичного домінування на прикладі міжнародних портфелів. 

Учені базуються на двох ключових засновках. По-перше, за традиційним 

біпараметричним підходом міжнародна диверсифікація дозволяє підвищити 
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ефективність інвестиційних портфелів. По-друге, у цілому концепція 

стохастичного домінування дає кращі результати порівняно з традиційним 

підходом, оскільки передбачає всі можливі види розподілу та значно менше 

обмежень щодо функції корисності інвестора. Зокрема, автори довели, що 

портфель ринку Нової Зеландії (малий розвинутий ринок акцій) домінує над 

чотирма досліджуваними міжнародними портфелями в усіх чотирьох 

досліджуваних періодах. У частині тестування переваг ступеня 

диверсифікації вони показали, що навіть найменш диверсифікований 

міжнародний портфель домінує над більш диверсифікованими 

міжнародними портфелями. Ще одним висновком дослідників є те, що під 

час кризи (у даному випадку Азійської кризи) портфелі з низьким рівнем 

ризику й дохідності домінують над портфелями з їх високим рівнем. 

Слід зазначити, що підтвердження положення про невелику кількість 

цінних паперів для отримання ефекту диверсифікації має важливе значення з 

точки зору розвитку портфельної парадигми міжнародного інвестування, 

зокрема щодо розв’язання суперечності між двома її ключовими концептами. 

Традиційний біпараметричний підхід, як відомо, суперечить концепції 

диверсифікації інвестиційних портфелів, але дослідження Меєра, Лі та Роуза 

доводить, що для домінування міжнародному портфелю достатньо містити 

лише невелику кількість цінних паперів. 

Х. Шаліт та Ш. Йітсхакі підтверджують думку багатьох учених, котра 

активно набуває популярності останнім часом, про те, що кількісні 

результати складних оптимізаційних операцій часто бувають незрозумілими 

на практиці [480]54. Для усунення цього недоліку щодо трактування 

результатів оптимізації за правилами стохастичного домінування названі 

дослідники розробили інтуїтивно зрозумілий геометричний метод аналізу, 

котрий базується на систематичному ризику (підхід Джині) й середній 

дохідності. С. Ортобеллі й С. Рачев аналізували ефективну множинність за 

                                           
54 Така думка стосується не лише проблематики портфельної оптимізації, а й широкого кола питань у 

галузі економіки й фінансів. Часто складні економетричні викладки взагалі втрачають пояснювальну силу. 
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порядками стохастичного домінування [434], а також у світлі принципу 

максимальної визначеності. 

Переваги оптимізації на основі стохастичного домінування виявляються 

і за порівняння ефективності місцевих та міжнародних портфелів. Приміром, 

Ф. Абід, П. Леунг, М. Моруа та В. Вонг провели емпіричне тестування 

портфелів місцевого ринку та міжнародних портфелів з погляду 

американського інвестора [317]. Традиційна біпараметрична оптимізація та 

оптимізація за стохастичним домінуванням дали доволі відмінні результати. 

Так, біпараметричний підхід показав, що інвестори з низьким ступенем 

схильності до ризику віддадуть перевагу міжнародним портфелям, а 

інвестори з високою схильністю до ризику – портфелям місцевого ринку. За 

правилами ж стохастичного домінування автори довели, що можливості 

арбітражу між місцевим та міжнародним ринками відсутні. Загальне 

порівняння різних портфелів за стохастичним домінуванням не дало 

однозначних висновків: деякі місцеві портфелі домінували над 

міжнародними, деякі міжнародні – над місцевими. Однак для різних 

діапазонів ризику порівняння було неоднозначним. Портфелі місцевого 

ринку з низьким ризиком домінували над міжнародними портфелями з 

високим ризиком за правилом стохастичного домінування другого порядку, а 

міжнародні портфелі з низьким ризиком домінували над місцевими 

портфелями з високим ризиком. При цьому якщо авторам удалося знайти 

міжнародний портфель, котрий домінував над усіма місцевими портфелями 

(його ризик був нижчий порівняно з усіма місцевими портфелями), знайти 

абсолютно домінантний над міжнародними портфель місцевого ринку не 

вдалося. Цей результат підтверджує положення теорії міжнародної 

диверсифікації про її незаперечні переваги лише частково. 

Завершуючи дослідження концепції стохастичного домінування, слід 

зазначити, що вона є у певному сенсі унікальним методом оптимізації 

міжнародних інвестиційних портфелів. Ця унікальність має як теоретичні, 

так і практичні аспекти. Теоретична унікальність названої концепції 
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зумовлена її місцем у теорії міжнародного портфельного інвестування. З 

формального погляду ця концепція є біпараметричною, оскільки оптимізація 

базується на двох параметрах: дохідності та ймовірності. Це принципово 

відрізняє цю концепцію від інших біпараметричних підходів: хоч параметрів 

теж два, але це не традиційні ризик і дохідність, а дохідність і ймовірність. З 

точки зору сутності концепція стохастичного домінування надзвичайно 

схожа на концепцію корисності – уже в правилі стохастичного домінування 

другого порядку з’являється схильність до ризику, котра є ключовою 

ознакою оптимізації на основі корисності. Вона, однак, значно розширює 

оптимізаційні можливості з огляду на суттєво звужені обмеження вигляду 

функції корисності – стохастичне домінування передбачає аналіз усієї 

сукупності функцій корисності. Саме тому ця концепція є більш зручною з 

практичного погляду. Над традиційною біпараметричною оптимізацією 

стохастичне домінування також має важливу перевагу, котра робить її більш 

релевантною на практиці. Це відсутність припущення про нормальний 

розподіл. Стохастичне домінування розглядає всі види розподілу 

дохідностей, а тому менш обмежене порівняно з традиційною 

біпараметричною оптимізацією. Більше того, походження концепції 

стохастичного домінування має спільні витоки з концепцією корисності. 

Обидві використовують положення теорії ігор, зокрема функцію корисності 

Фон Неймана–Моргенштерна. Саме з огляду на це ми визначаємо місце 

концепції стохастичного домінування в теорії міжнародного портфельного 

інвестування як ближче до концепції корисності, ніж до біпараметричного 

підходу. Ця близькість зумовлена також наявністю в ній окремих елементів 

бігевіоризму, оскільки обидва підходи базуються на рішеннях індивідів. 

І хоча концепція стохастичного домінування використовується для 

оптимізації міжнародних інвестиційних портфелів на основі трьох теорем, з 

нашої точки зору, оптимізація може здійснюватися й за більш високими 

порядками, котрі ще потребують ґрунтовного вивчення, а в літературі поки 

не представлені. Саме цей напрям наукових досліджень буде, на наш погляд, 
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домінувати найближчим часом. 

 

2.3. Позапарадигмальний характер максимізації геометричної 

дохідності 

 

Концепція максимізації очікуваної дохідності, як відомо, панувала 

задовго до появи теорії портфеля. Вона виключала диверсифікацію та не 

зважала на ризик. Максимізація геометричної дохідності – метод, котрий 

виник після теорії портфеля. Його автором вважається А. Латане, який у 

своїй статті 1959 року виклав основні положення цієї концепції [352]55, однак 

його висновки мали більш широкий характер. Самий же підхід до 

застосування методу середньої геометричної безпосередньо в контексті 

портфеля був запропонований ним у 1967 та 1969 роках [353; 354]. Що ж до 

ідеї застосування середньої геометричної, то вона виникла ще раніше – її 

висунув у 1956 році Дж. Келлі [345]. Він досліджував стратегію ставок 

азартного гравця, котрий мав приватну інформацію, яка, однак, не була 

достеменною. Гравець, за припущенням, робив велику кількість ставок, 

постійно реінвестуючи – як прибутки, так і збитки (умовно), а також кожного 

нового раунду додатково вкладав певний (фіксований) обсяг коштів. 

Висновок був такий: оскільки наявна інформація не є точною, то надто 

високі ставки можуть призвести до банкрутства, однак оскільки вона все ж є 

частково правдивою, то надто низькі ставки не дозволять уповні 

скористатися цією правдивістю. Тому має бути певний оптимальний рівень 

ставки, котрий гравець повинен підтримувати кожного раунду. Такий рівень 

досягається за рахунок максимізації середньої геометричної інвестованого 

капіталу та забезпечує максимізацію кінцевої майбутньої вартості вкладених 

коштів. У літературі цей підхід часто називають критерієм Келлі [240, с. 137; 

543, с. 284 та ін.]. Публікації з проблематики ймовірнісного аналізу азартних 

                                           
55 Формально стаття Латане не стосується портфельного вибору. Він навіть використовує у назві 

специфічний термін «ventures», що означає «справа», «починання», «ініціатива» тощо. Портфельний вибір – 

лише окремий випадок цієї концепції. 
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ставок розглядають фондовий ринок як один із варіантів таких ставок – 

поряд, скажімо, з рулеткою, бакарою, блек-джеком та колесом фортуни 

[543, с. 273–281]. 

Ключовою передумовою застосування методу максимізації очікуваної 

геометричної дохідності для пошуку оптимального портфеля стала, на нашу 

думку, невідомість функції корисності, а також пов’язані з цим аспекти, як-то 

припущення про нормальний характер розподілу дохідностей та ін. Головна 

ідея такого методу полягає в тім, що оптимальним портфелем слід вважати 

той, котрий має найвищу середню геометричну дохідність. Як зазначає сам 

Латане, Марковіц розробив концепцію визначення ефективних портфелів, 

але не спосіб вибору одного з них. Критерій же середньої геометричної є 

об’єктивним за своєю сутнісною основою та не передбачає неоднозначності 

та багатоваріантності вибору [240, c. 138]. 

На думку Латане, оцінюючи очікувані дохідності, слід брати до уваги 

такі чинники, як значення дохідностей очікуваних майбутніх альтернатив та 

ймовірність реалізації цих альтернатив. Неврахування цих чинників 

унеможливить інвестиційний вибір раціонального інвестора [352, с. 144]. 

Техніка оптимізації, таким чином, має складатися із трьох етапів: постановка 

мети та критеріїв вибору стратегій; формування матриці інвестиційних 

альтернатив (очікувана дохідність та ймовірність реалізації тієї чи іншої 

альтернативи); вибір стратегії з матриці на основі названих критеріїв. Мету 

доцільно визначати у форматі максимізації певного показника, пов’язаного із 

вартістю. Приміром, якщо одна стратегія дає вищу порівняно з іншими 

дохідність в усіх імовірнісних альтернативах, то її можна обрати вже на 

першому етапі. У такому разі мета сама по собі дозволяє інвесторові знайти 

оптимальну альтернативу. Якщо ж за різних імовірнісних варіантів різні 

стратегії дають різні результати, то такий вибір зробити вже неможливо. 

Інвестор потребує додаткового критерію, котрий дозволить йому такий вибір 

зробити. Цей критерій – субмета [352, с. 145]. У концепції максимізації 

середньої геометричної субметою є те, що ймовірність (Р') того, що дана 
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стратегія дасть в кінці періоду дохід, не менший від інших суттєво відмінних 

стратегій, є максимальною. 

Для інвестиційного портфеля в якості конкретної мети логічно 

використовувати його кінцеву вартість з урахуванням реінвестування всіх 

проміжних доходів (
n

iW ). Латане довів, що портфель із найбільшою 

середньою геометричною (G) має найвищу ймовірність Р', що й забезпечує 

досягнення поставленої субмети – максимізацію 
n

iW . Геометрична дохідність 

обчислюється за формулою: 

 

,1)1...()1()1( 21
21  nP

n

PP

G rrrrG                           (2.17) 

 

де ri – очікувана дохідність інвестиційної альтернативи з імовірністю 

реалізації Рi. 

 

Метод максимізації середньої геометричної набув прихильників, було 

проведено низку емпіричних тестів. Вони, зокрема, показали, що в більшості 

випадків портфель із максимальною середньою геометричною є достатньо 

диверсифікованим. Однак він не буде ефективним за Марковіцем. 

Аналізуючи цей метод у контексті суперечності між концепцією 

ефективності та концепцією диверсифікації в рамках портфельної парадигми, 

слід зазначити, що він не є результатом еволюції теорії портфеля, проте 

більшою мірою підтримує концепцію диверсифікації в її наївному розумінні. 

Оптимальні за середньою геометричною портфелі не є ефективними, однак 

вони більш зрозумілі на інтуїтивному рівні. 

Цей підхід не потребує інформації стосовно характеру розподілу 

дохідностей, і це його важлива перевага. Однак слід виділити й суттєвий 

недолік – виключення значних негативних дохідностей (менших від -1). У 

протилежному випадку може статися так, що у формулі (2.17) доведеться 

діставати квадратний корінь (або корінь іншого ступеня) із від’ємного числа, 

що математично неможливо. 
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Слід зазначити, що існує два випадки, коли оптимальний портфель за 

середньою геометричною буде ефективним. У першому випадку 

оптимізована функція корисності є логарифмічною за нормального розподілу 

дохідностей56, у другому розподіл дохідностей є логнормальним. І хоча 

максимізація середньої геометричної являє собою менш загальний підхід до 

оптимізації порівняно із максимізацією корисності, вона більш практична, 

оскільки, на відміну від концепції корисності, передбачає реальну 

можливість формування матриці інвестиційних альтернатив. 

Л. Браймен також підтвердив доцільність використання середньої 

геометричної для максимізації майбутньої вартості [161]. Він довів, що 

максимізація середньої геометричної забезпечує досягнення оптимуму за 

двома критеріями, що також означає максимізацію відповідної 

логарифмічної функції. По-перше, це мінімізація витрат часу. Йдеться про те, 

яка саме стратегія забезпечить мінімальну кількість спроб для отримання 

напередвизначеної майбутньої вартості [161, c. 68–72]. По-друге, 

максимізація майбутньої вартості. Напередвизначеним показником у рамках 

цього критерію є кількість спроб, а максимізація середньої геометричної 

забезпечує максимізацію майбутньої вартості після усіх спроб [161, c. 72–74]. 

Важливою особливістю середньої геометричної як методу оптимізації 

інвестиційних портфелів є те, що вона є надзвичайно ефективною у 

довготерміновій перспективі. У цьому контексті слід зазначити, що одним із 

варіантів застосування середньої геометричної є так звана багатоперіодна 

оптимізація, ключовим цільовим орієнтиром якої є саме кінцева майбутня 

вартість. Тому портфелі, оптимізовані за цим методом, часто називають 

оптимальними портфелями зростання. Підтримуючи в цілому дану 

концепцію, Марковіц казав, що краще вкласти один цент під 6,01 %, ніж 

мільйон доларів під 6 % [382, с. 1273]. Багатоперіодність передбачає, що 

формулу (2.17) можна застосовувати не у форматі інвестиційних альтернатив 

                                           
56 Логарифмічна функція корисності фактично означає спадну схильність інвестора до ризику в 

системі координат, де за віссю абсцис є дохідність, а за віссю ординат – ризик. Вона у своєму оригінальному 

вигляді була запропонована для аналізу ризику ще Даніелем Бернуллі в 1738 році [169].  
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із різною ймовірністю (по суті, одноперіодна оптимізація), а у форматі 

рівноймовірнісних послідовних періодів – кількість спроб у термінах 

Браймена. Вищерозглянуті методи оптимізації є фактично одноперіодними. 

Окрім розглянутих переваг, метод середньої геометричної має низку 

недоліків. Одним із його критиків був П. Самуельсон, який серед ключових 

проблем цього методу називав те, що в реальності закон великих чисел Якоба 

Бернуллі не завжди підтверджується [474]. Цей закон за інших рівних умов 

передбачає, що гравець (інвестор) може відмовитися від одиничної (навіть 

доволі вигідної) ставки (інвестиції), однак погодиться на велику кількість 

таких ставок поспіль, оскільки це суттєво підвищить імовірність максимізації 

його кінцевого блага. На думку Самуельсона, якщо інвестор намагається 

максимізувати свою корисність, то, відхиляючи одну ставку, він також 

відхилятиме й велику послідовну кількість таких ставок. Самуельсон також 

заперечив панівне після публікації досліджень Келлі та Латане положення 

про оптимальність середньої геометричної для визначеної кількості періодів 

(навіть тривалих) та за умови асимптотичного характеру апроксимації 

(логарифмічного характеру) функції корисності [475]. 

Серед інших недоліків методу середньої геометричної слід зазначити те, 

що у короткотермінових періодах такі оптимальні портфелі можуть 

демонструвати суттєво гірші результати порівняно з портфелями, 

оптимальними за іншими критеріями [378]. Більше того, оптимізація на 

основі середньої геометричної передбачає доволі значні ризики, що обмежує 

її практичне застосування лише схильними до ризику інвесторами. 

Утім, наведені висновки Самуельсона були згодом спростовані в 

літературі, а тому наразі їх не можна назвати однозначними. Приміром, 

С. Росс показав, що ситуація, за якої гравець (інвестор), відхиляючи разову 

ставку (інвестицію), прийматиме значну кількість таких ставок поспіль, не 

лише кореспондується з теорією корисності, а й є доволі типовою [464]. 

Головним аргументом Самуельсона на користь закону великих чисел було те, 

що він діє тоді, коли ризики розподіляються між акціонерами, а не тоді, коли 
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вони поєднуються в рамках послідовності азартних ставок (інвестицій). 

Ризик перебуває під контролем та зменшується тоді, коли розподіляється між 

великою кількістю страхового57 або інвестиційного портфеля. Росс убачає 

певний парадокс у тім, що точно невідомо, які саме ризики дрібняться та як 

це відбувається. Так, продаючи нові поліси, страхова компанія залучає певну 

кількість додаткових незалежних умовно дрібних ризиків, але при цьому 

вона не роздрібнює вже наявні більш значні ризики. 

До спростування висновків Самуельсона вдавалися й інші вчені. Зокрема 

Ф. Де Броувер та Ф. Ван ден Шпігель [200] довели, що для максимізації 

корисності не слід залучати до портфеля надто ризикові активи, і це 

безпосередньо кореспондується з концепцією оптимізації на основі середньої 

геометричної. Е. Пекйоз також підтверджує доцільність прийняття визначної 

кількості послідовних ставок (інвестицій), якщо існує можливість 

дострокового виходу [439]. Однак останній є ефективним тоді, коли гравець 

(інвестор) має збитки, та не є таким у разі прибутковості стратегії. 

Значущими є, на наш погляд, висновки дослідження Г. Кіма та С. Юнга, 

котрі також довели ефективність оптимізації методом середньої 

геометричної на основі емпіричних даних за компаніями з індексу KOSPI 200 

(тижневі дохідності в період від січня 1986 до грудня 2012 року) [346]. Вони 

навіть назвали прізвища конкретних інвесторів, котрі за методом середньої 

геометричної отримали доволі високі результати своїх портфельних 

стратегій, серед яких Шеннон – середня річна дохідність портфеля складала 

28 % упродовж 35 років; Торп – 15 % упродовж 11 років, Баффетт тощо. 

Існують також емпіричні підтвердження того, що оптимальний за 

середньою геометричною портфель за своїми статистичними 

характеристиками схожий на ринковий портфель [458]. Однак змістові та 

структурні відмінності між цими портфелями є істотними. Зокрема, середні 

геометричні дохідності та бета-коефіцієнти ринкових портфелів є значно 

                                           
57 Самуельсон у цьому зв’язку наводив приклад страхової компанії, котра ніколи б не страхувала один 

корабель, оскільки ризик його загибелі надто високий, але страхує багато кораблів, оскільки в такому разі 

ризик розподіляється на дрібніші частини та є прийнятним [474]. 
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нижчими [254]. Порівняння портфелів, оптимізованих за середньою 

геометричною та за коефіцієнтом Шарпа, свідчать, що часто такі портфелі 

доволі схожі [289; 510]. При цьому обидва критерії не дають у підсумку 

портфелі з високим рівнем диверсифікації, а портфель, оптимізований за 

коефіцієнтом Шарпа, більш диверсифікований порівняно з портфелем, 

оптимізованим за критерієм Келлі [289]. До того ж ризики та очікувані 

дохідності останнього є вищими. 

Б. Гант емпірично довів ефективність середньої геометричної як методу 

оптимізації на прикладі акцій промислового індекса Доу–Джонса [313]. Він 

оцінював інвестиційні характеристики портфелів, оптимізованих чотирма 

різними методами за даними від 1972 до 2002 року. За середньою 

геометричною портфель формувався шляхом щомісячного перебалансування 

часток акцій задля максимізації кінцевої вартості. З іншого боку, 

розглядалися три альтернативні портфелі з тих самих акцій (із можливістю 

коротких продажів та без такої можливості): пропорційний портфель; 

портфель із мінімальним ризиком та портфель із мінімальним ризиком за 

заданого рівня дохідності в 15 %. В усіх шести порівнювальних випадках 

портфель зростання показав вищі дохідності, у деяких – навіть більш як 

удвічі. Недоліком цих портфелів був доволі низький рівень диверсифікації. 

Це можна пояснити тією обставиною, що середня геометрична «обирала» 

незначну кількість акцій із високими дохідностями. Аналогічні висновки 

Гант зробив, провівши аналогічне дослідження для 25 акцій австралійських 

компаній [314]. 

На особливу увагу заслуговують порівняння оптимізаційних стратегій на 

прикладі міжнародних інвестиційних портфелів. Приміром, Г. Естрада 

проводив таке порівняння для портфелів, оптимальних за коефіцієнтом 

Шарпа та за середньою геометричною [240]. Він розглядав місячні дохідності 

індексів MSCI для 22 розвинутих ринків, 26 ринків, що формуються, та для 

п’яти класів активів: акції ринку США; акції зі складу індексу EAFE; акції 

ринків, що формуються; облігації США та нерухомість США. Усі дохідності 
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– у доларах США та передбачають валове реінвестування дивідендів. Період 

– різний для різних акцій та класів активів: від залучення до відповідних 

індексів до червня 2008 року. 

Той самий автор провів три порівняння портфелів, оптимізованих за 

середньою геометричною (портфелі G), та портфелів, оптимізованих за 

критерієм Шарпа (портфелі S): для розвинутих ринків, для ринків, що 

формуються, та для різних класів активів. Кожне порівняння проводиться для 

трьох часових періодів: червень 1998 року, червень 2003 року та червень 

2008 року. Результати розрахунків для розвинутих ринків наведені в 

табл. 2.7. 

Таблиця 2.7 

Структура та інвестиційні характеристики оптимальних портфелів 

розвинутих ринків 

№ 

п/п 
Актив у портфелі 

Частка у портфелі, % 

Червень 2008 Червень 2003 Червень 1998 

S G S G S G 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Австралія 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Австрія 13,8 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 

3 Бельгія 10,6 0,0 16,7 2,2 17,9 0,0 

4 Канада 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Данія 33,0 12,3 22,3 0,0 11,4 0,0 

6 Фінляндія 0,6 9,2 0,0 12,4 2,2 0,0 

7 Франція 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 Німеччина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 Гонконг 11,8 56,1 11,9 60,7 7,1 49,8 

10 Ірландія 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4 10,8 

11 Італія 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12 Японія 3,7 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 

13 Нідерланди 3,2 0,0 3,9 0,0 20,2 8,3 

14 Нова Зеландія 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 Норвегія 1,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Продовження табл. 2.7 

1 2 3 4 5 6 7  

16 Португалія 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17 Сінгапур 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18 Іспанія 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19 Швеція 12,4 16,9 12,8 24,7 10,7 31,3 

20 Швейцарія 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21 Велика Британія 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

22 США 6,2 0,0 19,4 0,0 12,0 0,0 

Характеристики портфеля 

Кількість активів – із 22 (n) 11 5 8 4 8 4 

Середня арифметична 

дохідність (μp), % 
1,3 1,6 1,2 1,6 1,4 1,8 

Ризик (σp) 4,4 7,1 4,3 8 4,1 7,0 

Коефіцієнт Шарпа (SRp) 0,220 0,179 0,208 0,166 0,242 0,187 

Середня геометрична 

дохідність (GMp), % 
1,2 1,4 1,1 1,3 1,4 1,5 

σp у річному вираженні 15,1 24,8 15,0 27,7 14,3 24,2 

GMp у річному вираженні, 

% 
15,2 17,5 14,0 16,8 17,6 19,7 

TV 10, $ 413 502 370 473 505 604 

TV 20, $ 1709 2516 1372 2240 2549 3653 

 

Джерело: [240, с. 138].  
 

Примітки: 

1. Актив у портфелі – індекс MSCI відповідного ринку. 

2. TV 10 – майбутня вартість 100 $, вкладених сьогодні за ставкою GMp, через 10 років; TV 20 – через 20 

років. 

 

Із табл. 2.7 видно, що міжнародні G-портфелі у сенсі наївної 

диверсифікації є значно менш диверсифікованими порівняно з міжнародними 

портфелями S. Вони мають значно вищі середні арифметичні дохідності та 

ризики, а також дозволяють значно більшою мірою максимізувати майбутню 

вартість через 10 та через 20 років. Високі ризики, очевидно, можна пояснити 
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як обраним методом оптимізації, так і відносно низьким рівнем 

диверсифікації. У табл. 2.8 наведені лише аналітичні дані за ринками, що 

формуються. 

Таблиця 2.8 

Інвестиційні характеристики оптимальних портфелів 

ринків, що формуються 

Показник 

Портфель 

Червень 2008 Червень 2003 Червень 1998 

S G S G S G 

Кількість активів – із 26 (n) 12 4 9 5 7 4 

Середня арифметична 

дохідність (μp), % 
1,9 2,9 1,5 2,9 2,7 3,8 

Ризик (σp) 4,0 9,9 4,3 12,6 3,3 10,9 

Коефіцієнт Шарпа (SRp) 0,388 0,263 0,274 0,211 0,681 0,311 

Середня геометрична 

дохідність (GMp), % 
1,8 2,5 1,4 2,2 2,7 3,3 

σp у річному вираженні 13,7 34,3 15,0 43,7 11,5 37,7 

GMp у річному вираженні, % 23,7 33,8 17,9 29,5 37,0 46,9 

TV 10, $ 840 1837 520 1331 2333 4673 

TV 20, $ 7062 33733 2705 17705 54428 218397 

 

Джерело: [240, с. 139].  
 

Примітки: 

1. Актив у портфелі – індекс MSCI відповідного ринку. 

2. TV 10 – майбутня вартість 100 $, вкладених сьогодні за ставкою GMp, через 10 років; TV 20 – через 20 

років. 

 

Аналізуючи портфелі ринків, що формуються, слід зазначити, що 

порівняння портфелів S та портфелів G дає аналогічні результати, однак у 

випадку розвинутих ринків більшість показників значно нижчі в 

абсолютному вираженні. Більше того: для ринків, що формуються, різниця 

між інвестиційними характеристиками портфелів G та S є значно більшою. 

Приміром, ризик G-портфеля перевищує ризик S-портфеля для розвинутих 

ринків у 1,6; 1,9 та 1,7 раза, а для ринків, що формуються, – відповідно в 2,5; 
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2,9 та 3,3 раза. При цьому рівень наївної диверсифікації залишається 

приблизно однаковим. 

Наведені аналітичні результати повною мірою кореспондуються з 

аналогічними висновками за портфелями, сформованими на основі 

диверсифікації за класами активів (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Структура та інвестиційні характеристики портфелів, 

оптимізованих за класами активів 

№ 

п/п 
Актив у портфелі 

Частка у портфелі, % 

Червень 2008 Червень 2003 Червень 1998 

S G S G S G 

1 Акції США 4,8 0,0 9,3 77,4 75,7 100,0 

2 Акції EAFE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Акції ринків, що формуються 16,9 100,0 7,7 22,6 4,0 0,0 

4 Облігації США 64,8 0,0 68,7 0,0 16,6 0,0 

5 Нерухомі активи США 13,5 0,0 14,3 0,0 3,7 0,0 

Характеристики портфеля 

Кількість активів – із 5 (n) 4 1 4 2 4 1 

Середня арифметична дохідність 

(μp), % 
0,8 1,4 0,8 1,1 1,4 1,5 

Ризик (σp) 1,9 6,6 1,8 4,4 3,0 3,5 

Коефіцієнт Шарпа (SRp) 0,267 0,165 0,299 0,174 0,321 0,318 

Середня геометрична дохідність 

(GMp), % 
0,8 1,2 0,8 1,0 1,3 1,5 

σp у річному вираженні 6,6 22,8 6,3 15,2 10,3 12,0 

GMp у річному вираженні, % 10,3 15,3 10,3 12,1 17,5 19,3 

TV 10, $ 266 416 266 314 500 586 

TV 20, $ 707 1732 705 985 2496 3437 

 

Джерело: [240, с. 140].  
 

Примітки: 

1. Актив у портфелі – відповідні індекси MSCI. 

2. TV 10 – майбутня вартість 100 $, вкладених сьогодні за ставкою GMp, через 10 років; TV 20 – через 20 

років. 
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З аналізу табл. 2.9 випливає, що G-портфель у двох із трьох випадків є 

зовсім не диверсифікованим – для 1998 та 2008 років. Він уміщує лише один 

клас активів, тоді як портфель S – чотири із п’яти можливих класів активів. 

Завершуючи аналіз висновків даного дослідження, слід зазначити, що 

його автор також провів порівняння власних прогнозових розрахунків із 

фактичними даними. Його результати назагал підтвердили наведену вище 

логіку, однак здивували, і ось чим: у трьох із шести спостережуваних 

випадків G-портфелі продемонстрували вищий коефіцієнт Шарпа, ніж S-

портфелі – як за стандартним відхиленням, так і за стандартним 

напіввідхиленням. Середня ж геометрична S-портфелів перевищує середню 

геометричну G-портфелів лише в одному випадку. Ці висновки, безперечно, 

не дозволяють зробити однозначний вибір на користь якогось методу, однак 

усе ж, на нашу думку, більшою мірою підтримують концепцію середньої 

геометричної. Хоча її остаточний вибір все одно потребує визначеності 

інвестора щодо його схильності до ризику. 

Підсумовуючи аналіз напряму оптимізації інвестиційного портфеля на 

основі критерію Келлі, зазначимо, що еволюційно він виник водночас із 

появою теорії портфеля та відтоді вони розвивалися паралельно. До 

ключових рис цього методу слід віднести такі. По-перше, це орієнтація на 

довготермінову перспективу. Саме портфель, оптимізований за критерієм 

Келлі, забезпечує найбільшу максимізацію майбутньої вартості. Оптимізація 

для короткотермінових інвестиційних горизонтів часто дає гірші порівняно з 

іншими методами оптимізації результати. Більш тривалі інвестиційні 

горизонти разом із доволі високими нормами дохідності роблять цей метод 

прийнятним для відносно більш схильних до ризику інвесторів. Суттєва 

максимізація майбутньої вартості портфеля зумовлює необхідність 

прийняття більш високих ризиків. 

По-друге, оптимізація за середньою геометричною дозволяє, на відміну 

від традиційної біпараметричної оптимізації, сформувати відносно більш 
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диверсифіковані портфелі, котрі є інтуїтивно зрозумілими. Така оптимізація 

не потребує інформації стосовно характеру розподілу дохідностей (як у 

біпараметричній оптимізації та оптимізації на основі корисності) та функції 

корисності, зокрема й кількісно вираженого коефіцієнта схильності до 

ризику. За своєю суттю цей метод оптимізації має об’єктивний характер: 

структура отримуваного портфеля не залежить від схильності інвестора до 

ризику та вираховується математично. Однак якщо функція корисності є 

логарифмічною, то оптимізація на основі корисності стає фактично 

оптимізацією за середньою геометричною. Цей збіг, однак, є суто технічним 

та не впливає на змістові відмінності між цими двома підходами. Оптимальні 

за середньою геометричною портфелі часто мають доволі високий коефіцієнт 

Шарпа, а за певних умов міжнародні портфелі мають навіть вищий 

коефіцієнт Шарпа порівняно з портфелями, оптимізованими власне на основі 

цього коефіцієнта. 

Використання середньої геометричної, однак, потребує методологічної 

визначеності стосовно двох питань. Перше – це формат застосування 

формули (2.17). Річ у тім, що у даній формулі дохідність не фігурує у 

безпосередньому форматі, тобто норми дохідності, вираженої в частках. Вона 

представлена як сума норми дохідності у частках та одиниці. У такому 

технічному представленні, як зазначалося, цей метод оптимізації не 

передбачає врахування великих від’ємних значень дохідностей – менших від 

-1, оскільки в такому разі підкореневе значення буде від’ємним. У деяких 

джерелах зазначається, що головним недоліком оптимізації за середньою 

геометричною є неможливість використання від’ємних дохідностей узагалі. 

Це й зумовлено форматом представлення формули (2.17). Якби в цій формулі 

фігурувала не сума одиниці та дохідності, а просто дохідність, то її від’ємні 

значення не можна було би використовувати. 

Друге питання – одноперіодний чи багатоперіодний характер середньої 

геометричної як методу оптимізації інвестиційного портфеля. Номінально як 

Латане, так і Келлі наголошували на багатоперіодному характері даного 
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критерію. Акцент робився на максимізації майбутньої вартості портфеля 

після завершення певної кількості періодів. Однак технічно зручно та 

економічно доцільно використовувати цей метод і для одноперіодної 

оптимізації. На цьому, приміром, прямо наголошує Р. МакЕнеллі [397, c. 21], 

який зазначає, що дохідність – це характеристика, притаманна як певному 

часовому періоду, так і стану (приміром, дохідність різних активів в одному 

й тому самому періоді). Тож, на наш погляд, критерій середньої геометричної 

можна використовувати як для послідовних періодів, так і для структури 

портфеля в рамках одного періоду. Більше того, його можна застосовувати у 

подвійному форматі – для оптимізації структури портфеля в рамках одного 

періоду та для максимізації його майбутньої вартості одночасно. 

 

2.4. Нормативність традиційної оптимізації та переваги 

альтернативних біпараметричних підходів 

 

Біпараметрична оптимізація являє собою оптимізацію в середовищі 

«очікувана дохідність – ризик» та передбачає мінімізацію ризику за певного 

рівня очікуваної дохідності або максимізацію очікуваної дохідності портфеля 

за певного рівня ризику. Це – традиційний метод оптимізації, який фактично 

був запропонований у теорії портфеля. В англомовній літературі він має 

назву «оптимізація на основі середньої та дисперсії»58. У принципі такий 

спосіб передбачає ніщо інше, як пошук ефективного портфеля, а тому із двох 

наведених варіантів біпараметрична оптимізація націлена саме на збільшення 

очікуваної дохідності за певного рівня ризику. Математично така оптимізація 

відноситься до задач квадратичного програмування. 

У більшості випадків квадратичне програмування здійснюється з 

урахуванням лінійних обмежень. Найбільш типові обмеження накладаються 

на частки активів у портфелі (приміром, їхні позитивні значення – 

                                           
58 Mean-variance optimization. Під середньою тут мається на увазі середня (очікувана) дохідність. 
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відсутність можливостей коротких продажів, установлення мінімальних 

та/або максимальних часток, транзакційні витрати, ліквідність тощо), на 

рівень ризику або дохідності та ін. Технічно головним завданням оптимізації 

є пошук таких часток активів у портфелі, за яких буде мінімізована (скажімо 

функція ризику) або максимізована (приміром функція дохідності) цільова 

функція. Типову задачу портфельної оптимізації можна сформулювати так: 
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де  (1.18) – цільова функція; 

(1.19) – (1.20) – обмеження; 

b – напередвизначений (цільовий або необхідний) рівень дохідності 

портфеля. 

 

Інші змінні оптимізаційної задачі є константами. Обмеження (2.20) 

фактично означає відсутність коротких продажів – технічну неможливість 

існування у складі портфеля від’ємних часток складових. Воно задається 

зазвичай у форматі неточної нерівності, тобто не допускаються навіть 

нульові значення часток складових. Це – важливий аспект оптимізації. Він 

означає, що всі активи мають бути представлені у портфелі, тобто це 

обмеження вказує на необхідність диверсифікації портфеля. Обмеження 

можуть також накладатися на максимальний рівень диверсифікації шляхом 

фіксації мінімальної частки складових портфеля на певному рівні, скажімо 

20 %. У такому випадку портфель не може складатися більш як із п’яти 

цінних паперів. 

Оскільки концепція ефективного портфеля вже розглядалася, звернемо 
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увагу лише на її недоліки й переваги та спробуємо критично оцінити цей 

підхід. Для геометричного формування та аналітичного визначення 

параметрів ефективної множинності потрібні вхідні дані щодо очікуваної 

дохідності та ризику. Тільки-но ці дані використані як вхідні для 

біпараметричної оптимізації, вони перестають цікавити дослідника. Однак на 

етапі їх визначення та оцінювання виникає ряд питань. Ключове з них – 

достовірність та надійність значень очікуваних дохідностей. Вони за своєю 

сутністю не є точними показниками. Їхні оцінки базуються на історичних 

даних шляхом, скажімо, усереднення або трендових прогнозів, або в інший 

спосіб. У будь-якому разі ці оцінки базуються на очікуваннях інвесторів, 

їхній професійній компетенції, навіть інтуїції. Це означає, що за таких оцінок 

можливими й навіть неминучими є похибки. За інших рівних умов 

біпараметрична оптимізація має тенденцію до завищення часток у портфелі 

цінних паперів із відносно високими очікуваними дохідностями та до 

заниження часток паперів із відносно низькими очікуваними дохідностями. 

На наступному етапі похибки в оцінках очікуваних дохідностей 

призводять до ще більших похибок у дисперсіях та стандартних відхиленнях, 

котрі розраховуються за очікуваними дохідностями. Ще більш значущі 

похибки виникають при розрахунку коваріацій, необхідних для обчислення 

ризику інвестиційних портфелів, – у цьому випадку коваріація містить 

похибку вже не однієї очікуваної дохідності, а двох, котрі притаманні 

кожному паперові портфеля. Зрештою, похибка при розрахунку ризику 

портфеля, яка здійснюється на останньому етапі, може виявитися доволі 

значною. Наявність такого роду похибок у сучасній літературі вважають 

ключовим недоліком біпараметричної оптимізації [335; 405 та ін.]59. Часто 

формування пропорційних портфелів дає значно кращі результати порівняно 

з біпараметричною оптимізацією [405, с. 31]. 

Однак серед найбільш суттєвих переваг слід виділити можливість 

                                           
59 Ф. Джоріон, приміром, називає такі похибки похибками вимірювання (measurement errors), а ризик, 

пов’язаний з ними, – ризиком оцінювання (estimation risk) [335, с. 68]. 



166 

використання оптимізаційних обмежень. Це робить біпараметричну 

оптимізацію доволі гнучкою та привабливою. Оптимізаційні обмеження, 

звісно, не розв’язують зазначених вище проблем, однак дозволяють 

сформувати комплекс додаткових умов користувача, котрі певною мірою 

нівелюватимуть розрахунковий техніцизм завдяки обґрунтованому 

суб’єктивному підходу аналітика. 

Попри те, що традиційна біпараметрична оптимізація є методом повною 

мірою теоретично доведеним, на практиці вона не набула значного 

поширення. Цей феномен у літературі має назву «загадка оптимізації 

Марковіца»60, уперше запроваджену Р. Мішо [405]. Окрім зазначених 

похибок вимірювання, Мішо обґрунтовує й інші чинники низької 

ефективності традиційної біпараметричної оптимізації: ігнорування ступеня 

ймовірності реалізації тих чи інших значень очікуваних дохідностей; 

нестабільність структури ефективних (а тому й оптимальних) портфелів; 

відносність ступеня унікальності оптимального портфеля (неврахування 

майже ефективних портфелів) та ін. Зрештою можна цілком погодитися із 

висновком автора про те, що ключовим недоліком традиційної 

біпараметричної оптимізації є асиметрія рівня математичної складності 

оптимізаційного алгоритму, який суттєво перевищує рівень надійності 

прогнозів за вхідними даними. 

На непопулярність традиційної біпараметричної оптимізації значно 

впливає політичний чинник. Мішо називає його єдиним найбільш важливим 

чинником непоширення оптимізаторів61 серед фінансових інституцій 

[405, с. 33]. Надзвичайно специфічним є пояснення впливу цього чинника. 

Річ у тім, що використання оптимізаторів призводить до суттєвих змін у 

структурі функціонування та управління відповідними установами. Простіше 

кажучи, застосування оптимізатора потребує лише використання 

комп’ютера, і певні працівники компанії можуть стати непотрібними. 

                                           
60 Markowitz optimization enigma. 
61 Під оптимізатором мається на увазі комп’ютерна програма, побудована на тому чи іншому 

оптимізаційному алгоритмі. 
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Інституційні інвестори зазвичай мають керівні органи, котрі приймають та/чи 

затверджують інвестиційні рішення (отримуючи за це чималу винагороду), а 

за умови застосування оптимізаторів їм загрожує безробіття. Окрім того, 

використання оптимізаторів потребує відповідних знань не лише теорії 

портфеля, а й математично-статистичних методів. Це також потребуватиме 

певних змін у кадровій політиці інституційних інвесторів. У підсумку суто 

психологічні риси та уявлення вищих менеджерів і визначають той чи інший 

спосіб формування інвестиційних портфелів. У разі ж застосування 

біпараметричних оптимізаторів портфелі часто виходять зовсім 

незрозумілими на інтуїтивному рівні, а у багатьох випадках мають низький 

рівень ліквідності. Тому ці оптимізатори використовуються лише як 

додатковий інструмент портфельного аналізу. 

З урахуванням зазначених недоліків традиційної біпараметричної 

оптимізації Мішо у 1998 році розробив удосконалений підхід до формування 

ефективної множинності – на основі так званого ресамплінгу, або повторного 

формування вибірки [406, с. 37–59]62. На позначення цього методу іноді 

використовують термін «оптимізація Мішо», оскільки одним із небагатьох у 

портфельній теорії він був запатентований: у 1999 році Рішар та Робер Мішо 

отримали у США патент № 6,003,018, котрий фіксував авторські права на 

розроблений ними оптимізаційний алгоритм [437]63. 

Важливим серед здобутків Мішо є те, що всі емпіричні тести, а також 

теоретичні висновки за ресамплінговим методом вони робили на прикладі 

міжнародних портфелів. Так, до структури досліджуваних портфелів входили 

акції шести ринків (США, Канади, Німеччини, Франції, Японії та Великої 

Британії) та облігації двох типів. Щодо ринку акцій США використовувалися 

дані за сукупною дохідністю індексу S&P 500; для ринків акцій інших країн – 

дані за чистою доларовою дохідністю індексів відповідних ринків MSCI. 

                                           
62 У нашому дослідженні ми використовуємо друге видання монографії Мішо 2008 року. 
63 У принципі такий підхід не є типовим для наукової спільноти: зазвичай новизна та оригінальність 

отриманих теоретичних і практичних результатів закріплюються публікаціями у фахових виданнях. Звідси 

можемо припустити, що автори розраховували на комерційне використання алгоритму. 
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Дані за облігаціями першого типу – індекс державних та корпоративних 

облігацій ринку США Lehman Brothers, за облігаціями другого типу – 

глобальний індекс доларових єврооблігацій Lehman Brothers. До того ж для 

розробки цього методу використовували дані за дохідністю 30-ти денних 

казначейських векселів США Salomon Brothers. Усі дохідності – місячні за 

період від січня 1978 до грудня 1995 року – за 216 періодів (табл. 2.10). 

Таблиця 2.10 

Інвестиційні характеристики складових умовного міжнародного 

інвестиційного портфеля, що буде створений на основі повторного 

формування вибірки 

Актив 
Середня 

дохідність, % 

Стандартне 

відхилення 

Акції Великої Британії 1,37 5,99 

Акції Канади 0,97 5,47 

Акції Німеччини 1,11 6,19 

Акції США 1,29 4,28 

Акції Франції 1,46 7,00 

Акції Японії 1,46 7,01 

Єврооблігації 0,83 1,99 

Облігації США 0,85 1,52 

 

Джерело: [406, с. 13].  
 

Примітка: середня дохідність та стандартне відхилення місячної дохідності 30-ти денних казначейських 

векселів США становлять відповідно 0,58 % та 0,24. 

 

Логіка та послідовність розробки ресамплінгового методу Мішо такі. 

Спочатку за даними табл. 2.10 генерується традиційна ефективна 

множинність Марковіца (вона наведена на рис. Б.1 Додатку Б). З неї видно, 

що доволі ефективними є ринки акцій Франції, Великої Британії, Японії та 

США, а також ринки єврооблігацій, які розташовані близько до ефективної 

множинності. Ринки Німеччини та Канади значно менш ефективні. 

Наступним етапом є формування трьох референтних портфелів. Вони у 

принципі не впливають на процес оптимізації та могли б навіть не 
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розглядатися, однак вони є надзвичайно корисними та наочними 

орієнтирами, котрі дозволять порівнювати різні портфелі та різні ефективні 

множинності, бути свого роду анкерами, що пов’язуватимуть різні 

геометричні висновки оптимізаційних процесів. 

Такими референтними портфелями є індексовий портфель, поточний 

портфель та рівнозважений портфель. Індексовий портфель сформований на 

основі зважування за капіталізацією – приблизно в такій пропорції, в якій 

шість аналізованих ринків представлені у глобальному індексі, без 

урахування облігацій. У якості поточного портфеля розглядається типовий 

глобальний портфель пересічного американського інвестора. Рівнозважений 

портфель охоплює всі вісім компонентів із табл. 2.10 пропорційно 

(табл. 2.11). 

Таблиця 2.11 

Структура міжнародних референтних портфелів, частки % 

Актив 
Індексовий 

портфель 

Поточний 

портфель 

Рівнозважений 

портфель 

Акції Великої Британії 10 15 12,5 

Акції Канади 5 5 12,5 

Акції Німеччини 10 5 12,5 

Акції США 35 20 12,5 

Акції Франції 10 10 12,5 

Акції Японії 30 20 12,5 

Єврооблігації 0 5 12,5 

Облігації США 0 20 12,5 

 

Джерело: [406, с. 15]. 

 

На рис. Б.2 Додатку Б наведена ефективна множинність із введеними до 

системи координат референтними міжнародними портфелями. Вони 

розташовані доволі близько до ефективної множинності та є при цьому добре 

диверсифікованими, інтуїтивно зрозумілими. 

Наступним кроком оптимізації Мішо є формування ефективної 
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множинності на основі премій, котрі розраховуються як різниця між 

абсолютним значенням дохідності та безризиковою ставкою дохідності64. 

Така ефективна множинність, сформована за даними табл. Б.1 та Б.2 

Додатку Б, наведена на рис. Б.3 Додатку Б. Як бачимо, вона має схожий з 

абсолютним значенням дохідності геометричний вигляд, однак відмінну 

шкалу за віссю ординат: премія, очевидно, є нижчою. 

Сама процедура ресамплінгу Мішо базується на засновку про те, що 

ефективна множинність має власну варіацію [406, c. 37]. Це зумовлено тим, 

що вона сформована на основі статистично оцінених параметрів. А оскільки 

статистично еквівалентними можуть бути різні оцінки, то й ефективна 

множинність може варіювати. Посилаючись на дослідження Дж. Джобсона 

[331] та Дж. Джобсона і Р. Коркі [332; 333] щодо генерування ефективної 

множинності без обмежень та з обмеженнями відповідно, Мішо генерують 

певну кількість статистично еквівалентних ефективних множинностей, котрі 

і являють собою по суті варіацію базової версії ефективної множинності. У 

підсумку ресамплінг ефективної множинності з рис. Б.3 Додатку Б 

передбачає такі кроки: симуляція 216 місячних дохідностей для восьми 

досліджуваних класів активів, дані за якими наведено в табл. Б.1 та Б.2 

методом Монте Кало; розрахунок за отриманими даними вхідних параметрів 

для оптимізації; розрахунок параметрів ефективних портфелів, статистично 

ідентичних представленим на рис. Б.3 Додатку Б; повторювання зазначених 

кроків 500 разів (симуляцій). У підсумку отримано 51 портфель для кожної 

ефективної множинності внаслідок проведених симуляцій. На рис. 2.6 

представлено графічні результати такої симуляції. Із рис. 2.6 бачимо, що 

варіація ефективної множинності суттєво впливає на результати традиційної 

біпараметричної оптимізації. Скажімо, рівень ризику в окремих 

симульованих множинностях є меншим порівняно з рівнем оригінальної 

                                           
64 По суті безризикова ставка в даному випадку є свого роду початком системи координат, що 

дозволяє вести мову про реальну дохідність. Це особливо важливо для випадків, коли розглядаються 

портфелі різних ринків і може спостерігатися доволі відмінний абсолютний рівень дохідності. Премії 

зазвичай є більш стабільними порівняно з абсолютними дохідностями. 
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множинності, а в деяких перевищує його. 

 

 

Рис. 2.6. Оригінальна ефективна множинність та результати 

ресамплінгу 
 

Джерело: [406, с. 38]. 
 

Примітки: 

1. Для зручності візуального сприйняття рисунка з 500 ефективних множинностей наведено лише 25. 

2. Оригінальна ефективна множинність зображена чорним кольором. 

 

У той же час амплітуда коливання дохідності значно вища: для оригінальної 

множинності вона становить від 3 до 11 %, а для симульованих – від 0 до 

35 % [406, c. 37]. При цьому збільшення кількості симуляцій приводить до 

розширення діапазону як ризику, так і дохідності. 

Мішо зазначають, що ефективні множинності, які розташовані нижче від 

оригінальної, формують так звану статистично еквівалентну множинність 

(рис. 2.7). 

Портфелі, розташовані в цій множинності, статистично ідентичні 

оригінальним, однак більш зрозумілі та практично доцільні. При цьому 

множинності, розташовані вище від оригінальної, в якості еквівалентних не 

розглядаються. Автори не дають чіткого пояснення цієї обставини, однак, на 

наш погляд, тут є логіка. Оскільки концептуальною основою їхнього 

дослідження є все ж традиційна теорія портфеля, зокрема множинність 
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ефективних портфелів, то її головний принцип залишається незмінним. 

Проблемними є лише інтуїтивна незрозумілість ефективних портфелів та 

низький рівень їх диверсифікації. Однак тоді як про портфелі, розташовані 

нижче ефективної множинності, мова в науковій літературі йшла доволі 

часто, розгляд портфелів, розташованих вище від неї, являв би собою 

принципово новий підхід, за яким портфелі з ідентичним ризиком мали б 

вищу дохідність. До такої рішучої зміни домінантної концепції наука, на 

нашу думку, наразі не готова. 

  

 

Рис. 2.7. Статистично еквівалентна множинність та ефективна 

множинність на основі ресамплінгу 
 

Джерело: [406, с. 43]. 
 

Примітки: 

1. Статистично еквівалентна множинність – сіре забарвлення та сукупність сірих крапок. 

2. Ефективна множинність на основі ресамплінгу – нижня коротша лінія чорного кольору. 

 

У даному контексті невирішеним залишається «вічне» питання 

портфельної парадигми: який саме портфель обрати. Ключова ідея 

оптимізації Мішо передбачає генерування нової ефективної множинності – 

на основі ресамплінгу. Вона генерується так. Для найменш схильного до 
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ризику інвестора оптимальним буде портфель із найменшим ризиком на 

кожній ефективній множинності. Однак оскільки всі вони є статистично 

ідентичними, то оптимальним портфелем з мінімальним ризиком буде такий, 

у котрому частка кожної складової буде середньою з усіх інших портфелів з 

мінімальним ризиком (у даному випадку їх 500, а на рис. 2.6 із них 

представлено 25). Для кожного рівня ризику, таким чином, формується 

портфель з усередненими частками складових. Ця сукупність портфелів і 

формує нову ефективну множинність на основі ресамплінгу (див. рис. 2.7). 

Підсумовуючи аналіз методу оптимізації Мішо, зазначимо декілька 

ключових моментів. По-перше, цей метод не є новою теоретичною 

концепцією, він лише вдосконалює традиційну біпараметричну оптимізацію, 

цілковито базуючись на ефективній множинності, причому для діапазону 

низьких ризиків дає надзвичайно схожі, майже ідентичні результати. Втім, 

портфелі, сформовані на основі ресамплінгу, є диверсифікованішими. У 

цьому контексті Мішо вдалося знайти певне вирішення 

внутрішньопарадигмальної суперечності між концепціями ефективності та 

диверсифікації, обґрунтувавши існування певної компромісної множинності 

ефективних статистично еквівалентних портфелів. 

По-друге, метод ресамплінгу, подібно до традиційної біпараметричної 

оптимізації, не дає в підсумку єдиного портфеля. Він пропонує лише 

множинність портфелів, на основі якої має здійснюватися інвестиційний 

вибір. Звідси випливає релевантність застосування в даному випадку функції 

корисності, котра дозволить визначити на основі ефективної множинності 

окремий портфель для кожного рівня ризику (для інвестора з визначеним 

рівнем схильності до ризику). 

По-третє, метод оптимізації Мішо був розроблений на прикладі 

міжнародних портфелів. З точки зору загальної логіки нашого дослідження 

це означає, що він, з одного боку, є релевантним для оптимізації саме 

міжнародних портфелів. З іншого ж боку, він фактично підтверджує 

релевантність застосування традиційної теорії портфеля для міжнародного 
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портфельного інвестування. 

По-четверте, в основних результатах свого методу Мішо 

використовують не абсолютний рівень дохідності – він уживається лише в 

початкових та проміжних викладках, – а премію, котра являє собою різницю 

між дохідністю та безризиковою ставкою. Саме на основі премії будується 

ефективна множинність Мішо65. Такий підхід повною мірою 

кореспондується з висновками наступних етапів розвитку теорії 

міжнародного портфельного інвестування. Тому він має більш позитивний, 

ніж нормативний характер. 

У цьому зв’язку слід звернути увагу на так звану реверсивну 

оптимізацію. Це не якийсь інший метод оптимізації, це скоріше її тип. 

Реверсивну оптимізацію слід, на наш погляд, розглядати поряд із так званою 

прямою оптимізацією. Вихідна умова впровадження поняття «реверсивна 

оптимізація» криється в необхідності формування вхідних оптимізаційних 

параметрів, котрі в переважній більшості випадків оцінюються або 

прогнозуються, а тому й мають похибки. З іншого боку, фундаментальною 

передумовою реверсивної оптимізації стало виникнення моделей оцінювання 

очікуваних дохідностей. Вони дозволили оцінювати вхідні оптимізаційні 

параметри на відміну від використання історичних даних (підхід прямої 

оптимізації). Отже, реверсивна оптимізація передбачає оцінювання 

очікуваних дохідностей, необхідних для оптимізації, на основі певної моделі 

(насамперед CAPM), а не на основі історичних або очікуваних даних 

[488, c. 24–25]. Пряма оптимізація передбачає таку умовну логічну 

послідовність: очікувані дохідності + ризики + кореляції + схильність до 

ризику = оптимальний портфель66. Реверсивна оптимізація має іншу логіку: 

                                           
65 У сучасній теоретичній та емпіричній літературі ефективну множинність будують у різних системах 

координат. При цьому змінюються як вісь абсцис, так і вісь ординат. За віссю ординат, приміром, поряд з 

абсолютним рівнем дохідності та премією часто використовують систематичну дохідність, несистематичну 

дохідність тощо. За віссю абсцис можуть використовувати, скажімо, стандартне напіввідхилення або інші 

показники. 
66 Саме така послідовність передбачає введення до аналізу функції корисності. У разі ж відсутності 

складової «схильність до ризику» отримаємо формулу традиційної біпараметричної оптимізації, котра 

передбачає пошук не фактичного оптимального портфеля, а ефективного. 
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ризики + кореляції + типовий рівень схильності до ризику + ринковий 

портфель = очікувані дохідності. 

Як бачимо, механізм застосування реверсивної оптимізації робить її 

доволі універсальним, навіть загальним типом оптимізації. Він може 

застосовуватися разом із будь-яким конкретним методом оптимізації. У 

цьому сенсі спостерігаємо унікальну хронологічну суперечність. З одного 

боку, виникнення реверсивної оптимізації можна датувати появою самих 

рівноважних моделей – для CAPM це 1964 рік. Раніше, приміром, у 

поєднанні з традиційною теорією портфеля вона не могла вживатися. З 

іншого боку, зважаючи на сучасний етап розвитку портфельної парадигми 

міжнародного інвестування, вона може бути застосована з тими методами 

оптимізації, з якими раніше не могла використовуватися. Як зазначає Шарп, 

він сам почав використовувати реверсивну оптимізацію у 1985 році 

[488, с. 25], а значний внесок до цього підходу був зроблений на початку 

1990-х років Блеком та Літтерманом. 

Традиційна біпараметрична оптимізація, максимізація середньої 

геометричної, максимізація корисності використовують абсолютне значення 

дохідності. Однак часто дохідність сама по собі може виявитися показником 

малоінформативним. На різних ринках існують різні рівні ризику, а тому 

високі й низькі дохідності є відносними. Так, дохідність, яка на одному 

ринку (з низьким загальним ризиком) вважається високою, на іншому (з 

більш високим рівнем ризику) може бути нормальною. У такому разі 

порівняння абсолютних значень дохідностей може дати хибні 

результати, особливо коли мова йде про різні ринки різних країн. Для 

вирішення цієї проблеми в ході розвитку портфельної парадигми 

міжнародного інвестування сформувалася група спеціальних показників, що 

характеризують дохідність із поправкою на ризик67, а в більшості випадків 

вони враховують і безризикову ставку. Саме вона розв’язує проблему 

                                           
67 Risk adjusted return. 
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встановлення початку системи координат, що дозволяє порівнювати різні 

ринки, різні портфелі та ефективність різних інвестиційних менеджерів, 

особливо у поєднанні з ризиком. 

Дослідження цих показників є важливим з огляду на те, що вони стали 

поширеним оптимізаційним інструментом. На підтвердження цього 

достатньо навести той факт, що коефіцієнт Шарпа – найбільш відомий серед 

цих показників – є основою переважної більшості комп’ютерних програм-

оптимізаторів68. Згаданий коефіцієнт був розроблений В. Шарпом у 1966 році 

[489] та розраховується як відношення додаткової (понад безризикову) 

дохідності до стандартного відхилення: 
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                                                  (2.21) 

 

де  RSh – коефіцієнт Шарпа; 

 rP  – дохідність портфеля (активу); 

rf  – безризикова дохідність; 

σ(rP) – стандартне відхилення дохідності портфеля (активу). 

 

Коефіцієнт Шарпа характеризує рівень додаткової дохідності, яку 

отримує інвестор, на одиницю ризику, який він бере на себе. Очевидно, що 

аналіз коефіцієнта Шарпа за інших рівних умов передбачає, що чим він 

вищий, тим більш ефективний портфель і тим ефективніша діяльність 

менеджера. У контексті оптимізації це означає, що оптимальний портфель – 

це той, котрий має найбільший коефіцієнт Шарпа. Ще раз наголосимо на 

важливості використання в оптимізації безризикової ставки: саме вона 

значною мірою характеризує загальний рівень ризику в економіці. 

Застосування коефіцієнта Шарпа доцільно в умовах ігнорування схильності 

                                           
68 З огляду на те, що більшість таких програм є комерційними й не поширеними серед загалу, дати 

точну кількісну оцінку принципів їхньої роботи дуже важко. Однак з урахуванням інформації за доступними 

продуктами, а також обмеженої інформації за комерційними софтверними розробками можна стверджувати, 

що коефіцієнт Шарпа та функція корисності лежать в основі близько 2/3 наявних оптимізаторів. В їхній же 

структурі переважає оптимізація за коефіцієнтом Шарпа. 
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інвестора до ризику, оскільки в такій ситуації занадто низький коефіцієнт 

Шарпа може бути виправданий високою схильністю до ризику. У цьому 

сенсі цей показник є виключно математичним елементом оцінювання, а тому 

– об’єктивним. 

Однак існують певні обмеження застосування коефіцієнта Шарпа. 

Зокрема, при розрахунку стандартного відхилення на основі незначної 

кількості спостережень цей показник дає значно менш точні результати, ніж 

за достатньої кількості спостережень значень дохідності. Тому коли кількість 

спостережень незначна, іноді застосовують скоригований коефіцієнт Шарпа, 

який розраховується шляхом додавання до традиційного коефіцієнта 

невеличкої поправки: 
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                                                (2.22) 

 

де  *

Sh
R  – скоригований коефіцієнт Шарпа; 

k – поправковий коефіцієнт, який дорівнює 
75,0n

n
; 

n – кількість спостережень. 

 

Схожим, проте значно менш поширеним оптимізаційним інструментом є 

коефіцієнт Трейнора [550]. Він надзвичайно схожий на коефіцієнт Шарпа – 

вони мають однаковий чисельник, однак у коефіцієнта Трейнора у 

знаменнику замість загального ризику – систематичний: 
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                                                    (2.23) 

 

де RTr – коефіцієнт Трейнора; 

P – коефіцієнт бета-портфеля (міра систематичного ризику). 

 

Цей коефіцієнт характеризує додаткову дохідність на одиницю 

систематичного ризику. Логіка застосування такого показника полягає в тім, 
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що добре диверсифіковані портфелі мають загальний ризик, рівний 

систематичному, а тому коефіцієнт бета у знаменнику цілком виправданий. 

До того ж у випадку добре диверсифікованих портфелів коефіцієнт Шарпа 

також дає схожі з коефіцієнтом Трейнора результати. 

У групі досліджуваних показників виділимо й так званий коефіцієнт 

альфа, або коефіцієнт Дженсена [327; 328]. Цей показник є нічим іншим, як 

коефіцієнтом альфа з ринкової моделі, яка є емпіричною формою 

декомпозиції дохідності за CAPM. Чим більш диверсифікований портфель, 

тим більш адекватне застосування коефіцієнта альфа як способу 

вимірювання його результативності. Він характеризує неринкову складову 

дохідності та має бути якомога вищим за інших рівних умов. Сама ж 

оптимізація зазвичай передбачає максимізацію коефіцієнта альфа. Його 

також використовують у поєднанні з традиційною біпараметричною 

оптимізацією: ефективна множинність може будуватися не за загальною 

дохідністю, а лише за несистематичною. Те саме стосується й ризику. Одне 

слово, тут можливі різні варіанти комбінування систематичних та 

несистематичних складових. 

Визначення коефіцієнта альфа здійснюється шляхом побудови 

регресійної моделі, де незалежною змінною виступає додаткова (понад 

безризикову) дохідність ринку, а залежною – додаткова (понад безризикову) 

дохідність досліджуваного портфеля. При цьому чим більш статистично 

значущими є значення альфа, тим надійніші висновки та результати 

оптимізації. 

Подібно до коефіцієнта Шарпа, котрий показує загальну додаткову 

дохідність на одиницю загального ризику, так званий оцінковий коефіцієнт69 

характеризує рівень несистематичної дохідності на одиницю 

несистематичного ризику: 
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69 Appraisal ratio. 
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де  αP – несистематична дохідність портфеля; 

σ(αP) – несистематичний ризик портфеля. 

 

За інших рівних умов уважається, що чим вищий цей коефіцієнт, тим 

результативніший портфель. Очевидно, однак, що несистематичний ризик 

відсутній у добре диверсифікованому портфелі, тому для таких портфелів 

застосування оцінкового коефіцієнта не зовсім виправдане. Але якщо все ж 

таки несистематичний ризик існує, тобто у структурі дохідності портфеля 

буде несистематична складова, то вона має бути якомога вищою, що, власне, 

й показує оцінковий коефіцієнт. Чим він більший, тим більшу 

несистематичну дохідність отримає інвестор на одиницю несистематичного 

ризику. Формально оптимізація передбачає максимізацію оцінкового 

коефіцієнта, однак вона може проводитися й у поєднанні з традиційним 

біпараметричним підходом. У системі координат «несистематична дохідність 

– несистематичний ризик» будується ефективна множинність, із котрої потім 

обиратиметься оптимальний портфель, скажімо на основі функції корисності. 

Специфічною рисою розглянутих коефіцієнтів є те, що вони можуть 

бути застосовані на відносному рівні – зокрема для порівняння. Абсолютне 

числове значення будь-якого з них не дає конкретної інформації. Один із 

напрямів вирішення цієї проблеми належить Дж. Грехему та К. Гарві [287; 

288], які запропонували новий коефіцієнт для оцінювання ефективності 

інвестицій. Коефіцієнт Грехема–Гарві70 пізніше набув широкого 

використання, зокрема в роботах Ф. Модильяні та Л. Модильяні [412], 

завдяки доробку яких цей показник часто називають «коефіцієнтом М2»71. 

Сутність цього коефіцієнта полягає в тім, що оцінювання ефективності 

інвестиційного портфеля здійснюється на основі порівняння з  ринковим 

портфелем. Для цього вводиться додаткове поняття – скоригований портфель 

(adjusted portfolio), який є віртуальним, а його структура та інвестиційні 

                                           
70 Graham-Harvey measure. 
71 M2 measure. «Квадрат» у даному випадку пов’язаний не з математичними міркуваннями, а лише з 

однаковим прізвищем обох науковців. 
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характеристики – показниками лише розрахунковими. Цей портфель 

складається з двох субпортфелів – оцінюваного портфеля та субпортфеля 

безризикових активів. Пропорція між цими складовими має бути такою, 

щоби ризик скоригованого портфеля дорівнював ризику ринкового портфеля 

(індексу). Приміром, якщо ризик оцінюваного субпортфеля удвічі перевищує 

ризик ринкового портфеля, то частка оцінюваного субпортфеля у 

скоригованому має дорівнювати 50 %. Решта 50 % структури скоригованого 

портфеля припадатимуть на субпортфель безризикових активів. Якщо ж 

ризик оцінюваного субпортфеля буде менший від ризику ринкового 

портфеля, то скоригований портфель буде левериджевим та 

формуватиметься за рахунок запозичення під безризикову ставку та купівлі 

на ці кошти додаткового обсягу оцінюваного субпортфеля. 

Підхід Грехема–Гарві–Модильяні передбачає порівняння дохідності 

двох портфелів з однаковим ризиком: ринкового та скоригованого. Сам же 

коефіцієнт розраховується за формулою: 
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rrM                                               (2.25) 

 

де 2M  – коефіцієнт Грехема–Гарві–Модильяні; 

 
PAdj

r  – дохідність скоригованого портфеля; 

 Pm
r  – дохідність ринкового портфеля. 

 

При цьому частки оцінюваного та безризикового субпортфелів у 

скоригованому портфелі розраховуються за формулами: 
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.1 PRf ww                                                  (2.27) 

 

Слід зазначити, що розглянуті показники – на відміну від, скажімо, 

декомпозиції дохідності – не завжди свідчать про те, за рахунок чого 
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інвестор переграв індекс або недобрав дохідності. Це зумовлено тим, що 

використання цих коефіцієнтів передбачає існування лінійної залежності між 

дохідністю досліджуваного портфеля та дохідністю індексу. 

Завершуючи аналіз напряму оптимізації інвестиційних портфелів на 

основі дохідності з поправкою на ризик, зазначимо, що цей напрям є доволі 

вузьким та спеціалізованим, малоуніверсальним. Це не стосується, очевидно, 

лише коефіцієнта Шарпа, котрий набув значного поширення як у 

теоретичних дослідженнях, так і на практиці. Деякі із зазначених показників 

використовують несистематичну складову як дохідності, так і ризику, що 

автоматично виключає їх з інструментів оптимізації добре диверсифікованих 

портфелів, зокрема сформованих на основі пасивних інвестиційних стратегій. 

По суті аналітик може сам сформувати для себе оптимізаційні обмеження, 

розробити конкретний показник, який цікавитиме його з огляду на визначені 

інвестиційні цілі. Це означає, що подібних показників може бути безліч, і 

кожний матиме сенс. У нашому дослідженні ми зупинилися лише на 

найбільш відомих. 

 

2.5. Мультипараметрична оптимізація та позитивні імплікації 

підходів постсучасного етапу розвитку портфельної парадигми 

 

Одним із напрямів мультипараметричної оптимізації є оптимізація за 

принципом максимальної визначеності72. Еволюційно першою роботою у цій 

сфері є дослідження Ей Роя [467], котрий і вважається фундатором цього 

напряму. Свою концепцію автор будує на таких засновках. По-перше, 

тогочасна теорія базувалася на максимізації очікуваної дохідності та не 

враховувала принципу диверсифікації в її наївному розумінні. По-друге, 

знання індивідів, що приймають інвестиційні рішення, є обмеженими та 

невизначеними, хоча вони самі впевнені у протилежному. На думку Роя, 

                                           
72 В оригінальних джерелах цей принцип має назву «safety first», що дослівно означає «безпека понад 

усе». У літературі українською та російською мовами трапляються й інші варіанти перекладу, такі як 

«критерій підвищеної надійності», та ін. 
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завжди існує ризик несприятливих подій, котрі можуть призвести до 

банкрутства або втрати частини багатства, ризик, який треба обов’язково 

мати на увазі інвесторам. Якби такого ризику не було, то розробити якісь 

правила прийняття рішень в умовах невизначеності реального світу було б 

неможливо [467, с. 432]. 

У реальності інвестор може зазнати збитків, недоотримати частину 

потенційного прибутку, втратити частину купівельної спроможності за 

рахунок інфляції тощо. Для багатьох індивідів така перспектива є цілком 

вірогідною, а тому їм доцільно використовувати принцип максимальної 

визначеності для мінімізації імовірності негативних подій. Головний 

принцип оптимізації Роя такий: оптимальний портфель передбачає 

мінімізацію ймовірності настання несприятливих подій, які призведуть до 

отримання дохідності, меншої від очікуваної. Іншими словами, оптимізація 

покроково передбачає встановлення певного рівня дохідності, нижче якого 

інвестор не хоче опускатися, та мінімізацію ймовірності реалізації нижчої 

дохідності. Важливу паралель Рой проводить із максимізацією функції 

корисності: якщо вона є бінарною (набуває або нульових, або одиничних 

значень), то оптимізація за принципом максимальної визначеності є 

фактично максимізацією очікуваної корисності: значення функції корисності 

дорівнює одиниці. Хоча ця теза, на  наш погляд, має лише теоретичне 

значення та навряд чи може знайти практичне втілення. 

Нехай d – мінімальний рівень необхідної інвесторові дохідності, а m – 

реально реалізована дохідність, котра не повинна бути менша від d. 

Стандартне відхилення реально реалізованої дохідності – σ. Як і у 

традиційній біпараметричній оптимізації, припускається, що значення m та σ 

відомі напевно, хоча в реальності вони містять вищезгадані похибки 

вимірювання. Підхід Роя можна формалізувати як максимізацію такого 

виразу73: 

 

                                           
73 Доведення міститься в Додатку В. 
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.


dm 
                                                 (2.28) 

 

Така оптимізація можлива за нормального розподілу значень ξ та якщо 

середня дохідність перевищує бажану, однак не передбачає максимізацію 

корисності. Графічно оптимізація Роя наведена на рис. 2.8. Гіпербола являє 

собою функцію (В.1) Додатку В. За віссю ординат відкладається значення d – 

дохідність, а з цієї точки (D) проводиться дотична до гіперболи. Точка 

дотику Р й представляє оптимальний портфель. Кут нахилу прямої DP 

визначає імовірність настання несприятливих подій: що він більший, то 

ймовірність менша. Він визначається як відношення одиниці до квадрата 

тангенса кута нахилу прямої DP: 

 

.
)(

1
Prob

2max
tgDP

                                           (2.29) 

 

Геометрично це випливає з рівня d: що він нижчий, то ймовірність також 

нижча (рис. 2.8).  

 

 

Рис. 2.8. Оптимізація за критерієм Роя 
 

Джерело: [467, с. 435]. 



184 

Так, для рівня d' за інших рівних умов імовірність є нижчою – точка D'. 

Слід, однак, зазначити, що наведена процедура оптимізації є чинною лише 

для випадків, коли кут нахилу прямої DP більший від 45º. Якщо він буде 

менший, то дана методологія дозволить лише констатувати, що ймовірність 

буде менша від 1 (якщо кут дорівнює 45º) або меншою від 2 чи 3 для менших 

кутів нахилу. Такі висновки, на жаль, не мають економічного сенсу. 

Друга частина дослідження Роя присвячена тому, як, власне, сформувати 

гіперболу з рис. 2.8, – досі вона розглядалася лише на концептуальному рівні, 

а її точна форма була невідома. З погляду фінансового змісту розв’язання 

даної геометричної задачі передбачає визначення часток активів у портфелі 

(Додаток В). Геометрично ця гіпербола наведена на рис. 2.9, причому це її 

реальний вигляд, на відміну від рис. 2.8.  

 

 

 

Рис. 2.9. Оптимальний портфель та форма кривої Роя 
 

Джерело: [467, с. 437]. 

 

Тобто для визначення структури портфеля необхідно розв’язати систему 
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з n рівнянь. Особливе місце в цих рівняннях займає коефіцієнт d/k, який 

називається критичною ціною [467, c. 438]. Падіння ціни активу нижче цього 

рівня неминуче означає настання небажаних подій. За інших рівних умов 

якщо кінцева ціна активу перевищує критичну ціну, то в цей актив слід 

інвестувати. Якщо ж ціна падає нижче цього рівня, то за цим активом слід 

займати коротку позицію. Оцінюючи свій оптимізаційний алгоритм, Рой 

наголошує на важливості диверсифікації: бажано тримати інвестиції в різних 

формах (активах) – це хоча й зменшує імовірність отримання високого 

доходу, але й знижує імовірність катастрофічних ситуацій. Приміром, за 

наявності ідентичних активів слід розмістити інвестицій в усі з них 

пропорційно. При цьому важливе значення має саме зниження зазначеної 

імовірності, тоді як це жодним чином не вплине на дохідність портфеля. 

Наприкінці аналізу підходу Роя зазначимо, що він за своїм змістом 

надзвичайно схожий на теорію Марковіца. Хронологічно вони виникли 

одночасно – у 1952 році. Стаття Марковіца була опублікована в березневому 

випуску «Журналу фінансів», а робота Роя – у липневому випуску 

«Економетрики». При цьому невідомо, який саме рукопис був поданий до 

редакційної колегії раніше. Це дозволяє констатувати, що обидва 

дослідження проводилися незалежно одне від одного. У Роя немає посилань 

на Марковіца, чия стаття вийшла формально раніше, однак він посилається 

на тих самих попередників, що й Марковіц. Із урахуванням наведених 

обставин, а також базуючись на результатах аналізу змісту обох підходів, 

можна стверджувати, що теорія Роя поряд із теорією Марковіца є основою 

портфельної парадигми міжнародного інвестування. Це визнає і сам 

Марковіц: «... мене часто називають батьком сучасної теорії портфеля, у той 

час як Рой міг би повністю поділити цю честь» [391, c. 5]. 

Між теоріями Марковіца та Роя слід провести дві важливі паралелі. По-

перше, зазначимо спільність ключового принципу цих теорій. Обидві 

аналізують інвестиції у біпараметричному форматі, що, зрештою, дало майже 

ідентичні гіперболи (рис. 1.2 та 2.8 і 2.9), на основі яких здійснюється 
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інвестиційний вибір. У Роя, приміром, не використовуються терміни 

«допустима множинність» або «ефективна множинність», однак, називаючи 

свою гіперболу «верхньою межею», він має на увазі саме ефективну 

множинність у термінах Марковіца. Рой стверджує, що функції (В.1) та (В.4–

В.6 Додатку В) описують не лише верхню межу (ймовірності), але всю 

родину можливих функцій такого типу, однак нам для оптимізації потрібна 

саме згадана верхня межа, котру Рой називає «конвертом» [467, c. 436]. У 

даній ситуації під усією родиною слід розуміти допустиму множинність для 

випадку трьох та більшої кількості активів у  Марковіца. Однак якщо у 

традиційній теорії портфеля загальне рівняння допустимої множинності 

Марковіца було виведено значно пізніше – у 1970 році Мертоном [401], то 

Рой навів рівняння своєї гіперболи у вищезгаданій статті 1952 року, що 

робить її у певному розумінні більш фундаментальною. Ключова відмінність 

між інвестиційним вибором Марковіца та Роя полягає в  тім, що Марковіц 

пропонує інвесторові обирати будь-який портфель на гіперболі – ефективній 

множинності, тоді як Рой обмежує цей вибір одним конкретним портфелем. 

А сама оптимізація здійснюється вже на основі трьох параметрів: до 

традиційних ризику й дохідності, які використовуються для формування 

ефективної множинності, додається імовірність, котра й дозволяє здійснити 

вибір одного оптимального портфеля, а не множинності таких портфелів. 

По-друге, в обох теоріях запропонована доволі схожа методологія 

визначення ризику інвестиційного портфеля – формули (1.4) та (В.5) 

Додатку Б. На нашу думку, однак, із погляду того часу, коли теорії портфеля 

ще не існувало, обидві формули виглядали насправді рівнозначними, в їхній 

основі лежав однаковий принцип – урахування коваріацій між дохідностями 

активів. І якщо прийняти за константу те, що ми не знаємо, як у реальності 

слід обчислювати ризик інвестиційного портфеля, то його можна цілком 

обґрунтовано розраховувати й за формулою Роя. 

Важливим здобутком Роя є те, що він у певному розумінні передбачив 

подальший розвиток портфельної парадигми, зокрема окремі погляди Шарпа 
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в рамках теорії ринку капіталу. Так, максимізація (2.28) по суті є аналогом 

максимізації коефіцієнта Шарпа. І хоча Рой не використовує безризикову 

ставку, бажаний рівень дохідності є її замінником. У теорії ринку капіталу 

інвестор не може отримати дохідність, нижчу від безризикової ставки, а в 

теорії Роя він не може отримати дохідність, нижчу від заданого рівня, 

оскільки в такому разі він просто не буде інвестувати та проводити аналіз. 

Теорія Роя, що випливає з її головного принципу – максимальної 

визначеності, орієнтована на відносно менш схильного до ризику інвестора. 

У цьому сенсі її можна протиставити оптимізації за середньою 

геометричною, розрахованій на більш схильного до ризику інвестора. 

Із зазначеного можна зробити висновок: теорія Роя займає особливе 

місце у портфельній парадигмі міжнародного інвестування. На наш погляд, 

це місце – щонайменше в одному ряду з теорією портфеля й теорією ринку 

капіталу. Однак, як зазначає Марковіц, Рой не отримав Нобелівську премію 

радше з тієї причини, що, опублікувавши свою працю, він зник із наукової 

ниви. У той час Марковіц продовжував проводити свої дослідження та 

друкуватися, що, зрештою, сформувало ефект його присутності (або 

відсутності Роя) для Нобелівського комітету в 1990 році [391, c. 6]. 

Оцінюючи науковий внесок Роя, М. Рубінштейн наголошує, що той 

незалежно від Марковіца розробив ідентичне рівняння для визначення 

ризику портфеля та схожу ефективну множинність [468, с. 1043]. 

Наступним кроком у розвитку принципу максимальної визначеності 

стало дослідження Л. Телсера 1955 року [539], а його підхід до оптимізації 

інвестиційного портфеля отримав у літературі назву «критерій Телсера». 

Вчений, як і Рой, підтримує положення про необхідність диверсифікації 

портфелів, а тому також відхиляє ідею максимізації чистого прибутку як 

несумісну з диверсифікацією. Головним недоліком теорії Роя Телсер вважає 

те, що за мінімізації імовірності небажаних подій можна отримати від’ємну 

дохідність, що означатиме втрату вартості  портфеля [539, с. 2]. Натомість він 

пропонує альтернативу: оптимальний портфель – це той, який має 
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максимальну очікувану  дохідність за умови, що ймовірність реалізації 

певного (заданого) або нижчого рівня дохідності не перевищує певного 

(заданого) рівня. 

Припустимо, що для кожної можливої альтернативи a існує певний 

імовірнісний розподіл чистого прибутку І, який можна представити у вигляді 

Pr (I ≤ c ; a) = р, де c – константа. Ця імовірність коливається, очевидно, в 

діапазоні від 0 до 1, а с являє собою певний критичний рівень дохідності 

(скажімо r), нижче якого інвестор не хоче опускатися. Припустимо, що 

інвестор не бажає, аби ймовірність падіння дохідності до r та нижче 

перевищувала α. Тоді оптимізаційне обмеження можна записати так: 

 

.); (  parIPr                                            (2.30) 

 

Це – умова допустимих інвестиційних альтернатив. Серед них інвестор 

обере ту, яка принесе максимальний очікуваний прибуток [539, с. 1]. 

Номінально такий вибір передбачає володіння інформацією стосовно 

характеру розподілу значень очікуваних дохідностей. Однак якщо 

припустити, що він є нормальним, то аналогічно до підходу Роя можна 

скористатися нерівністю Біенеме–Чебишева. Це дозволить установити 

верхню межу досліджуваної імовірності: 

 

,)(
2

2

k
kIIPr


                                           (2.31) 

 

де  0>k ; 

 
2 – варіація І. 

 

Із використанням нерівності Біенеме–Чебишева обмеження (2.30) можна 

представити в такому фінальному вигляді: 
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За нормального розподілу ці оптимізаційні обмеження можна записати в 

дещо іншому вигляді, котрий є зручнішим, оскільки за дотримання рівності 

він дасть рівняння прямої лінії: 

 

,σΦrI α                                                    (2.33) 

 

де αΦ – тангенс кута нахилу кривої Телсера, котрий визначається рівнем 

установленої імовірності α та представлений у стандартній таблиці 

нормального розподілу. Приміром, для максимально встановленого рівня 

імовірності в 5 % αΦ  дорівнюватиме 1,65, а для 10 % імовірності – 1,28. 

Геометрична форма оптимізації за критерієм Телсера наведена на 

рис. 2.10. 

 

 

Рис. 2.10. Оптимальний портфель за критерієм Телсера 
 

Джерело: модифіковано автором за [469, с. 108]. 

 

Із рис. 2.10 видно, що критерій Телсера задовольняють усі портфелі, 

розташовані вище від прямої лінії. Однак оптимальним буде портфель В, 
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оскільки він має найвищу дохідність. 

Важливим аспектом оптимізації за критерієм Телсера є те, що 

оптимального портфеля може не бути взагалі, і це залежить від форми та 

розташування ефективної та допустимої множинностей (рис. 2.11). 

Ефективна множинність може бути розташована й вище від кривої Телсера. 

У такому випадку оптимальний портфель також буде відсутній. 

  

Рис. 2.11. Відсутність оптимального портфеля за критерієм Телсера 
 

Джерело: модифіковано автором за [469, с. 108]. 

 

Таким чином, критерій Телсера можна вважати певним удосконаленням 

принципу максимальної визначеності у процесі оптимізації інвестиційного 

портфеля. На відміну від критерія Роя він не передбачає існування 

оптимального портфеля з від’ємною дохідністю, за винятком тих рідкісних 

випадків, коли від’ємна дохідність задовольняє інвестора. За критерієм 

Телсера оптимізаційна задача може не мати розв’язку, а оптимального 

портфеля може не бути, тоді як за критерієм Роя оптимальний портфель є 

завжди. Критерій Телсера базується на традиційній ефективній множинності, 

натомість принцип Роя більш фундаментальний і має оригінальну 
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методологію побудови відповідної гіперболи. 

Критерій Катаоки є третім критерієм оптимізації портфелів за 

принципом максимальної визначеності. Дослідження цього автора, що 

вийшло пізніше від Роя та Телсера, є унікальним у тому сенсі, що абсолютно 

не стосується інвестиційних портфелів та навіть фінансів у цілому [343]. Це – 

суто математичне дослідження, присвячене методології постановки та 

розв’язку задач стохастичного програмування. Однак оскільки очікувані 

дохідності інвестицій є також величинами стохастичними, методологія 

Катаоки знайшла втілення й у портфельній парадигмі. 

Головний принцип оптимізації Катаоки полягає в тім, що необхідно 

максимізувати нижню межу дохідності за умови, що ймовірність реалізації 

такої або нижчої дохідності  не перевищує певний рівень. Оптимізаційну 

задачу, таким чином, можна формалізувати так74: 

 

(r),max                                                       (2.34) 

а обмеження – 

α.)Prob(I  r                                                (2.35) 

 

Геометрично це означає пошук найвищої кривої Катаоки – фактично 

максимізації заданого рівня r (найвища  точка перетину з віссю ординат). 

При цьому кут нахилу кривої є константою (рис. 2.12), тоді як для критеріїв 

Роя та Телсера оптимізація здійснювалася шляхом максимізації кута нахилу 

за сталого рівня перетину. 

Максимізація досягається в найвищій точці, котра одночасно 

розташована і на кривій Катаоки, і на ефективній множинності. Це – точка 

дотику двох графіків. Рівняння кривої Катаоки виводиться за аналогією до 

критерія Телсера (за умови нормального розподілу очікуваних дохідностей) 

та має в підсумку такий вигляд, як і (2.33), однак у даному випадку 

                                           
74 Для зручності порівняння та аналізу дана задача записана в нотації Телсера. Оригінальна робота 

Катаоки використовує іншу нотацію – загального формату, котра застосовується для розв’язання 

транспортної задачі. 
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максимізується r. 

 

 

Рис. 2.12. Оптимізація портфеля за критерієм Катаоки 
 

Джерело: складено автором. 

 

Важливим кроком у розвитку оптимізаційного напряму теорії портфеля 

стала робота Е. Арзака та В. Бави [128]. Вони довели, що несхильний до 

ризику інвестор також може здійснювати свій вибір за критерієм 

максимальної визначеності в умовах існування на ринку безризикової ставки. 

Цей підхід є по суті поєднанням постулатів теорії корисності з принципом 

максимальної визначеності, а також із CAPM. Автори сформулювали й 

довели два важливі положення. По-перше, несхильний до ризику інвестор, 

який керується принципом максимальної визначеності, залучатиме до свого 

портфеля певну частку подільних ризикових активів. При цьому 

оптимізаційна задача передбачає максимізацію рівня ризику (а  відповідно й 

дохідності) портфеля ризикових активів за такого інвестиційного обмеження: 

 

,
r(R)q

Wrs
bW

α 


                                                (2.36) 
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де  W –  початковий обсяг коштів інвестора; 

 b –  обсяг коштів, залучених під безризикову ставку (від’ємне  

значення означає надання коштів у  позику); 

 s –  мінімальний рівень прибутку, нижче якого інвестор не хоче  

опускатися; 

 r –  безризикова ставка; 

 (R)qα  – α фрактал стандартного розподілу дохідностей. 

 

По-друге, теорема портфельного вибору передбачає вибір інвестором 

оптимальних часток ризикових активів, котрі не залежатимуть від обсягу 

запозичень, та вибір пропорції між портфелем ризикових активів та 

запозиченням. 

Так званий модифікований принцип максимальної визначеності був 

розроблений Й. Дінгом та З. Лу [212] на прикладі оптимізації портфелів 

фондів соціального забезпечення75, для яких надійність та жорсткий контроль 

ризику є ключовими вимогами. Їхній підхід, серед іншого, припускає 

існування безризикової ставки, причому короткі продажі ризикових активів 

дозволяються, а запозичувати за безризиковою ставкою для купівлі 

ризикових активів забороняється; цей підхід також передбачає еліптичний 

(замість традиційного – нормального) характер розподілу дохідностей. Окрім 

власне математичного розв’язання оптимізаційної задачі за наявності 

безризикового активу, автори вивели нові ефективні множинності на основі 

свого модифікованого підходу та сформулювали на цій основі чотири 

відмінності традиційної біпараметричної оптимізації від названого підходу за 

принципом максимальної визначеності. 

По-перше, незалежно від того, якою є чутливість до ризику зниження, у 

традиційній біпараметричній оптимізації завжди існує оптимальний 

портфель. У моделі ж Дінга–Лу його існування залежить від рівня схильності 

інвестора до ризику зниження. Для доволі значного рівня такої схильності 

                                           
75 Social security funds. 
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оптимального портфеля може не існувати. Оптимізація також залежить від 

рівня безризикової ставки, тоді як традиційна біпараметрична оптимізація 

завжди передбачає існування оптимального портфеля, що не залежить від її 

рівня. По-друге, якщо ефективна множинність Дінга–Лу існує, то вона або 

така сама, як і традиційна ефективна множинність, або є її частиною в 

системі координат «стандартне відхилення – очікувана дохідність». Тобто усі 

портфелі, ефективні за моделлю Дінга–Лу, є ефективними за традиційним 

підходом, але не всі ефективні за традиційним підходом портфелі будуть 

завжди ефективними за моделлю Дінга–Лу. По-третє, ефективні множинності 

в моделі Дінга–Лу містять у собі більше інформації, ніж традиційна 

ефективна множинність. Насамперед вони відображають інформацію щодо 

схильності інвестора до ризику. Однак навіть тоді, коли різні інвестори 

мають ідентичну схильність до ризику, вони можуть мати різну схильність до 

ризику значних утрат, що також відображено в модифікованих ефективних 

множинностях, але не відображається у традиційній ефективній 

множинності. По-четверте, у моделі виведена формула, котра характеризує 

рівень імовірності критичних подій, котрий розділяє ідентичність та 

відмінність традиційної біпараметричної оптимізації та оптимізації за 

моделлю Дінга–Лу. Обидва підходи дають ідентичні результати, якщо рівень 

імовірності нижчий від зазначеної межі. Якщо ж він вищий, то результати 

оптимізації різняться. За відносно незначного рівня безризикової відсоткової 

ставки модель Дінга–Лу передбачає інвестування всіх коштів у ризикові 

активи, тоді як традиційна модель – інвестування частини коштів у 

безризиковий актив. 

У дослідженні М. Чіу, Г. Вонга та Д. Лі [183] було виявлено специфіку 

застосування принципу максимальної визначеності для багатоперіодного 

формату. Автори дійшли висновку, що усунення традиційного 

оптимізаційного обмеження середньої дохідності портфеля, котре було у Роя, 

або просто перетворює оптимізаційну задачу на задачу досягнення певного 

рівня дохідності, або дає в підсумку високолевереджевий портфель. 
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Удосконалення базового підходу Роя було здійснено в дослідженні 

вітчизняних учених В. Норкіна та С. Бойка [426], які показали схожість 

підходів Роя та Марковіца щодо аналізу симетричного характеру розподілу 

ймовірностей. Автори замість традиційної варіації використали 

напівдисперсію, що дозволило їм отримати дещо відмінну ефективну 

множинність. Таким чином, вони акцентували увагу на впливі лише ризику 

зниження дохідності та наголошували, що в таких умовах оптимізаційна 

задача зводиться до генерування нової ефективної множинності, тоді як сам 

принцип інвестиційного вибору залишається таким, як у Роя. 

Порівнюючи розглянуті критерії максимальної визначеності, слід 

зазначити, що вони хоча номінально й апроксимуються до біпараметричної 

оптимізації, як, приміром, критерій Роя, але фактично вже представляють 

мультипараметричну оптимізацію. Поряд із традиційними параметрами 

ризику й дохідності ймовірність виступає третім параметром, котрий 

ураховується в оптимізації. Переваги та недоліки цих підходів випливають із 

результатів порівняльного аналізу їхніх основних рис (табл. В.1 Додатку В). 

Важливим результатом еволюції напряму мультипараметричної 

портфельної оптимізації за принципом максимальної визначеності стало 

формування в сучасній портфельній парадигмі так званого VaR-підходу. 

Підхід VaR76 передбачає аналіз ризику у вартісному вимірі, тобто підхід, 

котрий фактично був заснований Роєм. Він передбачає визначення того 

максимального вартісного обсягу коштів, котрі будуть втрачені з певною 

імовірністю за певний відтинок часу. Вартісний характер є тією відмінністю, 

яка й відрізняє оптимізацію за традиційними критеріями максимальної 

визначеності від оптимізації за принципом VaR. 

Сам показник VaR розраховують як добуток вартості портфеля й різниці 

                                           
76 Абревіатура VaR розшифровується як «value at risk», що означає «вартість під ризиком» 

(перекладають і як «вартісна міра ризику»). Щодо нотації, то слід звернути увагу на великі й малі літери. Річ 

у тім, що традиційну міру ризику – варіацію – часто позначають як var, а тому, аби не плутати ці дві речі, у 

назві VaR використовують великі першу й останню літери та малу середню. Це є неписаною конвенцією у 

фінансовій нотації. Більше того, схожий термін використовується на позначення групи векторних 

авторегресійних моделей – від англ. «Vector AutoRegression», хоча у цьому випадку абревіатура містить 

лише великі літери – VAR. 
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між його очікуваною дохідністю та добутком стандартного відхилення і 

односторонньої α-квантилі77: 

 

).( αP ΦmVVaR                                         (2.37) 

 

Слід звернути увагу на те, що вартість портфеля використовують у 

формулі (2.37) з від’ємним знаком, що зумовлено технічною необхідністю 

застосування самої формули. З одного боку, показник VaR по своїй суті є 

негативним – це потенційний збиток. З іншого боку, необхідність урахування 

вартості портфеля з від’ємним знаком зумовлена й тим, що показник m – 

очікувана дохідність портфеля за даний період – невідомий, до того ж, 

зважаючи на короткі відтинки часу для розрахунку VaR, часто припускається, 

що m = 0. Звідси випливає, що у кінцевому рахунку VaR дорівнюватиме 

добутку вартості портфеля, стандартного відхилення та α-квантилі.  

Аналогічно до завдань, котрі вирішуються в рамках портфельної 

парадигми, важливим завданням концепції VaR є визначення не лише ризику 

окремого фінансового активу, а й VaR-ризику інвестиційного портфеля. Для 

цього використовують підхід, котрий запровадив Марковіц для розрахунку 

традиційного ризику інвестиційного портфеля. Як відомо, він передбачає 

врахування рівня взаємозалежності між VaR різних складових портфеля. 

Приміром, формула для визначення VaR портфеля з двох активів – i та j – 

може бути генерована в такий спосіб: 

 

.);(222

jijijiP VaRVaRVaRVaRVaRVaRVaR                   (2.38) 

 

Як бачимо, формула (2.38) є принципово ідентичною формулі (1.4)78. 

При цьому просте арифметичне додавання VaR двох активів не може 

використовуватися в якості методу визначення VaR портфеля, оскільки це 

                                           
77 Для найбільш поширеного значення імовірності 95 % значення односторонньої α-квантилі 

становить 1,65. 
78 У ній відсутні лише частки активів у портфелі, які, однак, не потрібні, оскільки всі показники у 

формулі є вартісними, а тому їхня частка вже фактично врахована у VaR. 
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означало би, що обидва активи мають ідентичні ризики та повну позитивну 

кореляцію. У цій частині емпіричного застосування VaR-оптимізації 

прослідковується її чіткий зв’язок із теорією портфеля. 

Слід також зазначити, що VaR портфеля можна визначати й на основі 

валових грошових потоків за портфелем. Такий підхід, однак, має лише 

теоретичне значення, оскільки для визначення VaR портфеля в цілому 

потрібно значно більше точних даних та інформації, котрі за свою сутністю 

потребують оцінювання та / або прогнозування. У такому разі фактично 

зникає проміжна ланка такого оцінювання – визначення VaR окремих 

складових портфеля. Вона дозволяє компенсувати невизначеність та похибки 

оцінювання під час визначення VaR портфеля. 

Однією з причин поширення VaR-оптимізації стали регуляторні вимоги 

щодо достатності капіталу. Приміром, типовою вимогою до банків є 

оприлюднення показника VaR за ймовірності настання несприятливих подій 

у 1 % [325, c. 248]. Цей підхід є доволі ефективним за значних негативних 

дохідностей, тоді як традиційна дисперсія може дати хибні оцінки. VaR-

підхід враховує і позитивні відхилення від середньої. У портфельному 

менеджменті найчастіше використовується п’ятивідсоткова ймовірність, а 

термін, упродовж якого розглядаються збитки, становить 10 днів. 

Однак значною проблемою емпіричного застосування VaR-оптимізації 

залишається визначення імовірності несприятливих подій. І хоча 

дослідження Роя та інші проводилися за припущення про нормальний 

розподіл дохідностей та застосування на цій основі  нерівності Біенеме–

Чебишева, насправді реальний характер розподілу невідомий, а тому цей 

підхід може давати доволі приблизні апроксимації. 

Еволюція цієї концепції супроводжувалася низкою емпіричних тестів, 

котрі дали змогу сформувати важливі теоретичні узагальнення. Приміром, 

Д. Янсен, К. Коедійк та К. Де Вріес провели емпіричне порівняння окремих 

портфелів, оптимізованих за VaR [325]. Теоретична частина їхнього 

дослідження базувалася на роботах Роя [467] та Арзака і Бави [128]. В 



198 

емпіричному плані автори порівнювали дві альтернативи інвестування: чи у 

взаємний фонд акцій, чи облігацій. Статистичний масив був сформований із 

місячних дохідностей індексів ринку акцій та ринку облігацій (як 

корпоративних, так і державних) США у період від січня 1926 до грудня 1992 

року, а також денних дохідностей окремих акцій французьких емітентів. 

Дослідники дійшли висновку, що левериджевий портфель, який складається 

переважно з облігацій, генеруватиме вищу дохідність порівняно з портфелем, 

у якому переважають акції, за обмеження, що вартість портфеля знизиться до 

70 % з імовірністю 0,25 %. Це означає, що інвестор, котрий керується 

принципом максимальної визначеності, не буде за інших рівних умов 

схильний інвестувати забагато в акції. Хоча цей висновок значною мірою 

залежить від оцінки ймовірності та рівня допустимого зниження вартості 

портфеля. Однак якщо кількість активів, у котрі можна інвестувати, є 

необмеженою, то VaR-оптимізовані портфелі можуть виявитися доволі 

незбалансованими. 

Важливим аспектом розвитку розглядуваного оптимізаційного напряму є 

вдосконалення методології оптимізації за різного характеру розподілу 

дохідностей. Значну увагу вчені приділяли, приміром, такому явищу, як так 

званий «важкий хвостовий розподіл», що передбачає суттєве відхилення від 

нормального в напрямку хвостів кривої Гаусса. Серед таких досліджень – 

згадані роботи Арзака і Бави [128] та Янсена, Коедійка і Де Вріеса [325]. Так, 

в останньому дослідженні значна увага приділялася таким крайнім значенням 

дохідностей, котрі навіть не спостерігалися у вибірці. Окремі математичні 

властивості показника VaR досліджувалися в роботі С. Гур’єро, Дж. Лорена 

та О. Скальє [284], які на основі похідних першого та другого порядку вивели 

формули для оцінювання чутливості VaR до структури портфеля. 

Оптимізація за VaR може здійснюватися двома шляхами. По-перше, на 

основі мінімізації самого VaR. Логіка тут доволі проста й у певному сенсі 

прямолінійна. Оскільки VaR – це той вартісний обсяг, котрий можна втратити 

за певної імовірності, то логічно буде просто його мінімізувати. По-друге, 
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зворотним боком низького VaR є низька дохідність – у даному випадку ми 

маємо на увазі, що так чи інакше це ризик, котрий перебуває у 

прямопропорційному зв’язку з дохідністю. У такому разі вибір портфеля з 

певним рівнем VaR залежатиме від схильності інвестора до ризику. Це 

означає, що пошук оптимального портфеля буде відбуватися шляхом 

максимізації функції корисності. 

Важливими моментами у даному випадку є вигляд та геометрія 

ефективної множинності. Для VaR-оптимізації вона будується у відмінний 

спосіб. Видозміненою є насамперед система координат. За віссю абсцис – це 

не стандартне відхилення, а вартісне значення VaR. За віссю ординат – це 

дохідність, яку визначають на основі оберненого (позитивного) значення 

VaR. Таку множинність називають VaR-ефективною множинністю, її 

геометрична форма схожа на форму традиційної ефективної множинності 

[171, с. 1797, 1801; 325, с. 262–263 та ін.]. 

Постає питання про існування механізму взаємної конвертації 

традиційної та VaR-ефективної множинностей, що дозволило би проводити 

адекватні порівняння відповідних інвестиційних портфелів, а геометрично – 

зображувати обидві множинності в одній системі координат. На нашу думку, 

технічну конвертацію VaR-ефективної множинності у традиційну можна 

зробити на основі обчислення для кожного значення VaR відповідного 

значення стандартного відхилення, яке фактично вже являтиме собою 

стандартне напіввідхилення, оскільки враховуватиме лише від’ємні 

відхилення від середньої. Слід наголосити, що така трансформація має суто 

технічний характер, оскільки з погляду свого фінансового змісту ці підходи 

різняться. Однак формально VaR-ефективна множинність має давати більш 

ефективні портфелі, оскільки аналогічна дохідність генеруватиметься за 

нижчого рівня ризику. 

Підсумовуючи результати аналізу VaR-оптимізації, слід зазначити, що 

разом із групою оптимізаційних критеріїв максимальної визначеності вона 

формує еволюційно цілісний та змістово гомогенний напрям розвитку 
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портфельної парадигми. Попри те, що фундаментальна ідея VaR-оптимізації 

зародилася у новаторській роботі Роя 1952 року [467] та розвивалася на 

ранніх етапах еволюції в рамках підходу максимальної визначеності, сам 

термін VaR почали вживати значно пізніше – у середині 1990-х років. Саме в 

цей період VaR-оптимізація оформилася як самостійний науковий підхід. 

Позитивний характер цього підходу зумовлений винятково емпіричним 

спрямуванням його ключових положень. Вони, на відміну від первинних 

критеріїв максимальної визначеності, були вперше офіційно опубліковані в 

якості технічних документів інвестиційного банку J. P. Morgan у 1994 році 

[455]79. Однак експерти банку, як зазначає Г. Голтон [305, с. 48], розвивали 

VaR-підхід ще від середини 1980-х років, тому на момент офіційного виходу 

«Ризик-метрики» він уже був доволі відомий. Значної популярності підхід 

набув у другій половині 1990-х років і є широковживаним сьогодні. 

Як бачимо, еволюція VaR-оптимізації має певною мірою реверсивний 

характер. Вона виникла та розвивалася в рамках підходу максимальної 

визначеності, згодом сформувалася у вигляді позитивної концепції в 

банківському секторі, а вже потім знову повернулася до сфери портфельного 

інвестування. Однак слід все ж визнати, що VaR-підхід застосовується 

більшою мірою у банківській сфері, де він є самодостатнім інструментом 

вимірювання ризиків та їх мінімізації в контексті капіталу банків. У сфері ж 

портфельного інвестування він уживається не менш активно, але частіше є 

допоміжним інструментом портфельної оптимізації або одним із 

використовуваних підходів. Більше того, вимоги та рекомендації щодо 

управління ризиками на основі VaR містяться й у нормативах Базель ІІ, які 

стосуються банківської сфери. 

Також зазначимо, що, крім наведеного підходу до розрахунку VaR, який 

відповідає вимогам «Ризик-метрики», використовують два інші відомі 

статистичні методи: історичної симуляції та симуляції Монте-Карло. У 

                                           
79 Тут ми посилаємося на 4-те видання документу від 1996 року – версію, яку вдалося знайти. 
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рамках VaR-підходу також виникло ще одне важливе з точки зору 

портфельного менеджменту поняття. Це – волатильність. Її, власне, у 

більшості випадків просто асоціюють із ризиком у суто фінансовому 

розумінні – дисперсією або стандартним відхиленням. Однак VaR-підхід 

більш вузько тлумачить цей термін. Волатильність є добутком традиційного 

стандартного відхилення та односторонньої α-квантилі стандартного 

нормального розподілу та розраховується за формулою: 

 

.αΦVolatility                                                 (2.39) 

 

По суті сам показник VaR у більшості випадків розраховується як 

добуток вартості портфеля та волатильності (2.37). 

Окрім зазначених, іншими важливими дослідженнями інвестиційних 

процесів у рамках напряму VaR є роботи В. Черножукова й Л. Уманцева 

[181], Е. Пуелз [448], T. Ворста [558], Ч. Ліма, Х. Шералі й С. Урясева [366], 

Р. Паррака і Я. Сайдлера [436]. Наголошуємо, що поряд із значно більшою 

кількістю наукових досліджень проблематики VaR у галузі банківництва 

зазначені дослідження концентрують увагу виключно на оптимізації та 

оцінюванні VaR інвестиційних портфелів та їхніх складових. Серед 

найсучасніших робіт цього напряму відзначимо дослідження [140; 376; 556; 

570 та ін.]. Особливе місце серед публікацій даного напряму посідають 

монографії Ф. Джоріона [336] та Г. Голтона [305], які всебічно розглядають 

питання VaR-оптимізації, а також математичні та історичні умови 

формування цього підходу, практичні аспекти та проблеми його 

застосування. 

Ідея врахування лише ризику збитків, а не сукупного ризику у формі 

дисперсії чи стандартного відхилення, має вельми важливе значення в 

сучасній портфельній парадигмі міжнародного інвестування. Вона зумовила 

еволюційну зміну самої парадигми, змістова основа якої трансформувалася з 



202 

теорії портфеля80 до так званої постсучасної теорії портфеля. 

Сутнісна основа постсучасної теорії портфеля полягає в тім, що вона 

поряд із першим та другим моментами розподілу випадкової величини 

(очікувана дохідність та дисперсія відповідно) розглядає і третій момент – 

асиметрію розподілу81. Тому в рамках постсучасної теорії портфеля 

оптимізація базується вже на трьох параметрах, а суто математично є 

тримоментною оптимізацією. Біпараметрична (двомоментна) оптимізація 

передбачала, що розподіл дохідностей є нормальним, тобто форма кривої 

розподілу є симетричною до моди та після неї (рис. Д.1 Додатку Д). 

Третій момент у постсучасній теорії портфеля означає, що розподіл 

дохідностей відмінний від нормального. Він є асиметричним: дохідності 

розташовані більшою мірою вище моди (позитивна, або правостороння, 

асиметрія) або нижче (від’ємна, або лівостороння, асиметрія), тоді як для 

нормального розподілу асиметрія є нульовою. Так, на рис. Д.2 Додатку Д 

розподіл має позитивну асиметрію: більша частина дохідностей перевищує 

моду. У даному випадку показано один із можливих варіантів асиметричного 

розподілу – логнормальний розподіл, хоча форма кривої розподілу може 

набувати будь-якого геометричного вигляду. 

Асиметрія у постсучасній теорії портфеля тісно пов’язана з так званим 

ризиком зниження82 – специфічним поняттям, яке використовується на 

позначення такого типу ризику, що пов’язаний лише зі зниженням очікуваної 

дохідності порівняно із середнім або найбільш імовірним рівнем. Саме такий 

тип ризику є головним об’єктом уваги постсучасної теорії портфеля. Його 

важливість зумовлена тим, що інвестори, як свідчать логіка та численні 

емпіричні дослідження, схильні віддавати перевагу інвестиційним 

                                           
80 У науковій літературі доволі часто використовують поняття «сучасна теорія портфеля». У термінах 

нашого дослідження це теорія портфеля у широкому розумінні, котра охоплює власне теорію портфеля, а 

також теорію ринку капіталу. Ми не маємо нічого проти терміну «сучасна теорія портфеля», однак не 

вживаємо його в нашому дослідженні, оскільки іншої теорії портфеля, окрім сучасної, на наш погляд, не 

існує. А тому, зважаючи також на спільну змістову основу та незначну хронологічну відстань між 

виникненням теорії портфеля і теорії ринку капіталу, ми й уживаємо традиційний термін «теорія портфеля». 
81 Skewness. 
82 Downside risk. 
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альтернативам із додатною асиметрією. Це означає, що їхня фактична 

дохідність із більшою ймовірністю перевищуватиме очікувану, тобто даний 

тип ризику характеризуватиме для них лише умовно небажану його частину 

та буде менший від загального. 

Математично ризик зниження розраховується як напівдисперсія або 

стандартне напіввідхилення, про що йшлося в розділі 1 [384, с. 188]. 

Розрахунок напівдисперсії передбачає врахування у формулі (1.3) лише тих 

доданків, котрі базуються на значеннях дохідностей, нижчих від середньої 

(Е). При цьому значення р залишаються незмінними. 

Насправді напівдисперсію можна розглядати не лише щодо середньої, а 

й щодо будь-якого бенчмарку – безризикової ставки (як у теорії ринку 

капіталу), необхідної/мінімальної дохідності (як у рамках підходу 

максимальної визначеності) тощо. У цьому сенсі підходи постсучасної теорії 

портфеля є доволі гнучкими з погляду портфельної оптимізації: вони 

дозволяють аналітику самостійно визначати окремі оптимізаційні параметри, 

що залежатимуть від мети конкретної оптимізаційної задачі. 

З точки зору хронології емпіричні дослідження, що заперечували 

нормальний характер розподілу дохідностей та наголошували на його 

асиметрії, з’явилися невдовзі по започаткуванні самої теорії портфеля – вже у 

1950-х роках. Однак одним із перших, хто довів інвестиційний вибір на 

користь позитивної асиметрії та обґрунтував це на теоретичному рівні, 

вважається Ф. Ардітті, який опублікував результати свого дослідження у 

1967 році [125]. Він показав, що, на відміну від коефіцієнта кореляції 

дохідностей активу та ринку, другий та третій моменти розподілу 

дохідностей є адекватними характеристиками ризику, якщо середня 

геометрична дохідність може розглядатися в якості середньої або очікуваної. 

Перші три моменти, на думку автора, містять усю інформацію про дохідності 

активів. Значущим щодо аналізу асиметрії вважається дослідження 

П. Самуельсона 1970 року [472]: вчений у цілому згодний із традиційним 

біпараметричним підходом до оптимізації, однак зазначає, що для розподілів 
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із нижчим ризиком (у термінах Самуельсона – «компактні ймовірності») 

традиційна двомоментна оптимізація є неспроможною. Натомість він 

пропонує більш загальний випадок – r-моментну модель, підтримуючи 

адекватність третього моменту для багатьох випадків. 

Важливий методологічний аспект потребує особливого наголосу. Річ у 

тім, що так чи інакше ідея застосування ризику зниження трапляється і в 

рамках традиційної теорії портфеля, і в рамках підходу максимальної 

визначеності, і в рамках VaR-концепції, і, звісно, в постсучасній теорії 

портфеля. Однак із цим типом ризику асоціюють саме постсучасну теорію 

портфеля. У цьому сенсі найбільш релевантним убачається таке твердження: 

не кожний підхід, що передбачає аналіз ризику зниження, є складовою 

постсучасної теорії портфеля. Ключова відмінність полягає в характері 

розподілу дохідностей: у постсучасній теорії портфеля він відмінний від 

нормального. У традиційній теорії портфеля ризик зниження також може 

застосовуватися, але для нормального розподілу дохідностей. 

Проводячи паралелі з оптимізацією на основі корисності, слід зазначити, 

що постсучасна теорія портфеля повною мірою кореспондується з 

оптимізаційним підходом на основі корисності у випадку, коли функція 

корисності є кубічною, що, власне, й відображає три моменти розподілу 

випадкової величини (дохідності). Сама оптимізація може проводитися 

шляхом максимізації коефіцієнта асиметрії, який розраховують за формулою: 
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У найбільш загальній теоретичній постановці питання оптимізацію з 

урахуванням асиметрії слід проводити подібно до традиційної 

біпараметричної оптимізації – шляхом генерування ефективної множинності, 

яка, однак, тепер будуватиметься у тривимірній системі координат. Поряд із 

традиційними ризиком і дохідністю третім виміром у ній виступатиме рівень 

асиметрії. Ефективною ж множинністю буде зовнішня частина множинності 

точок у цій тривимірній системі координат. У ній по суті буде максимізована 

асиметрія традиційної двовимірної ефективної множинності. 

Саму асиметрію – подібно до першого та другого моментів випадкової 

величини – можна розглядати у двох аспектах. По-перше, це асиметрія 

розподілу дохідностей окремого цінного паперу. Саме про неї фактично 

йшла мова досі. По-друге, це асиметрія портфеля, котру, як і для другого 

моменту розподілу, не можна розглядати як простий показник, що 

розраховується за дохідностями портфеля. Портфельну асиметрію слід 

визначати з урахуванням коваріації рівнів асиметрії складових портфеля. 

Стосовно розвитку цієї методології наразі в літературі немає єдиної лінії. 

Аналізуючи постсучасну теорію портфеля, зазначимо, що, попри доволі 

давнє коріння змістово близьких концепцій максимальної визначеності та 

VaR, сам термін «постсучасна теорія портфеля» уперше був запропонований 

лише в 1993 році Б. Ромом та К. Фергюсон [462]. Вони оперують двома 

термінами: традиційним – «сучасна теорія портфеля» – та «постсучасна 

теорія портфеля», який вони ідентифікують як більш загальний. На їхню 

думку, сучасна теорія портфеля є окремим випадком постсучасної теорії 

портфеля – для ситуації симетричного (нормального) розподілу дохідностей 

[462, c. 349]. Неспроможність сучасної теорії портфеля в умовах нинішнього 

етапу розвитку фінансових ринків автори пояснюють двома її важливими 

припущеннями: про адекватність дисперсії як міри ризику та про нормальний 

характер розподілу дохідностей. 

Щодо аналізу дисперсії Ром та Фергюсон наголошують, що вона не 

може слугувати однозначною мірою ризику, оскільки, приміром, на 
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«бичачому» ринку інвестори повинні прагнути якомога вищого ризику (у 

вимірі варіації), а на «ведмежому» – якомога нижчого. Це, однак, суперечить 

самій сутності ризику – його необхідно зменшувати за інших рівних умов 

[462, c. 351]. Більше того, у поведінковому плані індивіди більше зважають 

на недопущення збитків, ніж на отримання прибутків. 

Важливими технічним елементом постсучасної теорії портфеля є так 

звана мінімальна прийнятна дохідність. Вона визначається конкретними 

фінансовими цілями інвестора та використовується для побудови ефективної 

множинності. Однак, на відміну від сучасної теорії портфеля, котра 

передбачає побудову лише однієї ефективної множинності, у постсучасній 

теорії портфеля для кожного рівня MAR будується окрема ефективна 

множинність, яких, зрештою, може виявитися нескінченна кількість 

[462, с. 351]. Такий результат пояснюється тим, що ризик по суті можна 

визначати на основі відхилень дохідностей саме від MAR, а не від середньої 

чи, скажімо, моди. 

Ром та Фергюсон пропонують дещо відмінну від вищезгаданої 

методологію розрахунку асиметрії. Вона базується не на математичних, а на 

суто логічних фінансових засадах та обчислюється як відношення різниці 

найвищої 10-процентильної дохідності83 та медіани до різниці медіани та 

найнижчої 10-процентильної дохідності [462, c. 361–364]. Важливою 

відмінністю між двома наведеними методологіями розрахунку асиметрії є 

також кількісні критерії тлумачення результатів. Так, у формулі (2.40) 

відсутність асиметрії кількісно характеризується нульовим значенням 

коефіцієнта асиметрії, тоді як за Ромом та Фергюсон відсутність асиметрії 

характеризується одиничним значенням запропонованого відношення. За 

цією методологією згадані автори емпірично визначають рівні асиметрії для 

дохідностей окремих фінансових активів (готівкових коштів, акцій компаній 

із великою капіталізацією, акцій компаній із малою капіталізацією, облігацій, 

                                           
83 Десятипроцентильна дохідність відповідає рівню MAR у 10 %. 
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іноземних акцій) та доходять висновку, що з урахуванням такої значної 

асиметрії сучасна теорія портфеля призведе до хибних результатів у частині 

портфельної оптимізації та інвестиційних рішень. 

В аналізованому дослідженні Ром та Фергюсон вдало проводять 

емпіричне порівняння трьох портфелів, сформованих за сучасною та 

постсучасною теорією портфеля, з позицій американського інвестора. Це 

портфель з мінімальним ризиком, максимально ефективний портфель та 

портфель з еквівалентним рівнем ризику [462, c. 353–354]. Можливим є 

введення до портфеля п’яти груп активів, наведених вище. Використовувані 

для розрахунків дохідності охоплювали 15-річний період – від січня 1978 до 

грудня 1992 року, портфелі формувалися з розрахунку п’ятирічного 

інвестиційного горизонту. 

За традиційною біпараметричною оптимізацією портфель із мінімальним 

ризиком на 97 % складається з готівкових коштів. Він, однак, не дозволить 

отримати дохідність у 10 % та являє собою певною мірою ірраціональне 

рішення. У рамках постсучасного підходу такий портфель є зовсім 

неефективним. Натомість портфель з мінімальним ризиком, сформований за 

стандартним напіввідхиленням, містить значну складову активів, відмінних 

від готівки (33 %). Це зумовлено встановленням певного рівня MAR, що 

передбачає використання більш агресивних стратегій. Такий портфель є 

майже ефективним і за традиційною біпараметричною оптимізацією. 

Портфель із максимальним рівнем ефективності за традиційною 

біпараметричною оптимізацією збігається з портфелем з мінімальним 

ризиком і є зовсім неефективним за постсучасним підходом. А портфель з 

максимальним рівнем ефективності, сформований за постсучасним підходом, 

ефективний і за традиційним підходом, що також підкреслює переваги 

постсучасної теорії портфеля. За структурою він не збігається з портфелем з 

мінімальним ризиком, а більшу частку розподіляє на користь акцій компаній 

з великою капіталізацією (81 %) та іноземних акцій (16 %). 

Портфель з еквівалентним рівнем ризику – це портфель, який має такий 
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самий рівень ризику, як і певний еталонний або референтний портфель84. 

Попри приблизно ідентичні характеристики трьох портфелів (загальний 

ризик, ризик зниження, очікувана дохідність, коефіцієнт Шарпа та коефіцієнт 

Сортіно) вони мають доволі відмінну структуру, що пояснюється саме 

асиметрією. Так, портфель, оптимізований за постсучасним підходом, 

містить більшу частку акцій компаній з великою капіталізацією (котрі мають 

вищий рівень асиметрії) та меншу частку іноземних акцій та облігацій (які, 

відповідно, мають нижчий рівень асиметрії). У плані фінансового змісту це 

означає, що традиційна оптимізація не дозволяє враховувати позитивну 

частину загального ризику акцій великих компаній, недооцінюючи їх. Разом 

із тим вона переоцінює частки у портфелі іноземних акцій та облігацій, 

занижуючи їхні реальні ризики. 

Поряд із наведеними методологічними здобутками постсучасної теорії 

портфеля звернемо увагу на один її важливий кількісний результат, котрий 

безпосередньо використовується для оптимізації інвестиційних портфелів. 

Він стосується аналізу інвестиційних характеристик на основі дохідності з 

поправкою на ризик, або так званої скоригованої дохідності. Подібно до 

коефіцієнтів, котрі розглядалися вище (коефіцієнт Шарпа, коефіцієнт 

Трейнора та ін.), постсучасна теорія портфеля пропонує використовувати 

власний показник – коефіцієнт Сортіно. Він також походить із практичної 

сфери та був розроблений у 1991 році Ф. Сортіно – директором Інституту 

досліджень у сфері пенсійного забезпечення85 у Сан-Франциско [516]. 

Методологія його розрахунку та специфіка використання були викладені 

Сортіно в ряді публікації у 1990-х та 2000-х роках [515; 517 та ін.]. 

Коефіцієнт Сортіно розраховують за формулою: 

 

                                           
84 У даному дослідженні в якості такого референтного портфеля використовується нормальний 

портфель цінних паперів глобального ринку Brinson Partners (Brinson Partners Global Securities Normal 

Portfolio). На той час Brinson Partners була однією з найбільших інвестиційних компаній світу. Формально 

вона припинила своє існування в 1994 році, після чого відбулася низка злиттів та поглинань за участю 

компанії. Була відома як UBS Brinson, сьогодні – UBS Asset Management. 
85 Pension Research Institute. 
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де 
SR  – середня або очікувана дохідність; 

     T – цільова або мінімальна прийнятна дохідність (MAR); 

    TDD – цільове стандартне напіввідхилення (ризик зниження). 

 

Як бачимо, технічно формула (2.42) фактично ідентична формулі 

розрахунку коефіцієнта Шарпа (2.21). Однак на відміну від безризикової 

ставки в коефіцієнті Шарпа, яка є наявним показником, рівень MAR 

установлюється аналітиком або інвестором самостійно, що суттєво розширює 

можливості вибору, зважаючи на потреби інвестора. Надзвичайно важливою 

є специфіка розрахунку цільового напіввідхилення: в якості середньої 

дохідності тут використовується не фактична середня дохідність R, а цільова 

дохідність MAR. 

Попри технічну схожість з коефіцієнтом Шарпа коефіцієнт Сортіно 

принципово відмінний з погляду свого фінансового змісту. Оптимізація за 

коефіцієнтом Сортіно є мультипараметричною – вона враховує асиметрію, 

тоді як оптимізація за коефіцієнтом Шарпа є біпараметричною, оскільки 

враховує лише ризик та дохідність. При цьому слід наголосити, що 

використання коефіцієнта Сортіно не є обов’язковою ознакою постсучасної 

теорії портфеля. Цей показник може цілком адекватно використовуватися й 

для симетричних розподілів, які розглядаються у традиційній теорії 

портфеля. У цьому сенсі він є значно більш універсальним порівняно з 

коефіцієнтом Шарпа та іншими подібними показниками. Багато авторів 

засвідчують, однак, що коефіцієнт Сортіно дає кращі оптимізаційні 

результати порівняно з традиційним коефіцієнтом Шарпа та іншими 

показниками (К. Дей і Д. Мітра [209], К. Вешер і Р. Джонсон [561], 

Дж. Галлоппо [276], П. Свішер і Г. Кастен [536], Т. Роллінжер і С. Гоффман 

[461] та ін.). Вешер і Джонсон, однак, зазначають, що більшість аналітиків на 

практиці використовують як коефіцієнт Сортіно, так і традиційний 
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коефіцієнт Шарпа [561, с. 59]. 

Серед новітніх досліджень у рамках постсучасної теорії портфеля, котрі 

безпосередньо стосуються процесів міжнародного портфельного 

інвестування, виділимо роботу М. Тодоні [549]. У ній зазначається, що 

недоліком коефіцієнта Сортіно є те, що він не розглядає два субризики в 

рамках ризику зниження: ризик збитків (від’ємні дохідності) та ризик 

неотримання прибутків (позитивні, але менші від MAR дохідності). Автор 

пропонує у знаменнику коефіцієнта Сортіно використовувати замість 

цільового напіввідхилення спеціальний «глобальний ризик»86, котрий 

розраховується методом спеціальних множників. Цей метод передбачає 

використання дохідностей для зазначених вище субперіодів із різною вагою, 

котрі й визначаються спеціальними множниками, а сам показник, таким 

чином, відображає схильність інвестора до ризику. Розроблений метод поряд 

із традиційним коефіцієнтом Сортіно був застосований для аналізу розподілу 

дохідностей індексів п’яти ринків Центральної та Східної Європи: Польщі, 

Угорщини, Болгарії, Румунії та Чехії, а також Німеччини – як референтного 

ринку. Загальний висновок показав, що запропонований метод краще 

характеризує реальний ризик, є більш гнучким та адаптованим до реалій 

міжнародного портфельного інвестування. 

Аналізуючи постсучасну теорію портфеля, слід наголосити на її 

позитивному характері. На відміну від нормативної теорії портфеля, 

насамперед у частині концепції ефективного портфеля, вона виникла в галузі 

портфельного менеджменту на практиці: Ром та Фергюсон працювали у 

сфері інвестиційного менеджменту та інвестиційного консалтингу, а на 

момент написання статті були відповідно президентом та співвласником 

компанії Sponsor-Software Systems, Inc. у Нью-Йорку. Разом з експертами 

згадуваного вище Інституту досліджень у сфері пенсійного забезпечення у 

Сан-Франциско вони розробили перший комерційний оптимізатор, що 

                                           
86 Це авторський термін. Він не означає глобальності у географічному розумінні, а радше у розумінні 

всеосяжності охоплення всіх діапазонів розподілу дохідностей. 
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базувався на ризику зниження. Ця концепція і була викладена в статті Рома 

та Фергюсон. Сортіно ж був директором зазначеного Інституту. 

У цілому постсучасна теорія портфеля формує єдину з традиційною 

теорією портфеля лінію розвитку парадигми і є логічним та закономірним 

етапом її еволюції. При цьому зі змістової точки зору вона являє собою більш 

удосконалену, практично орієнтовану позитивну концепцію, котра враховує 

асиметрію розподілу дохідностей – невід’ємне явище на сучасних 

міжнародних фінансових ринках. Урахування асиметрії передбачає 

використання стандартного напіввідхилення, яке характеризує лише ризик 

зниження, а не сукупний ризик, як у випадку традиційної дисперсії. З 

математичної точки зору – це третій момент розподілу випадкової величини, 

а сама оптимізація відтак є тримоментною. Такий підхід повною мірою 

кореспондується із суб’єктивним сприйняттям ризику інвесторами – вони 

більше схильні до позитивної асиметрії, коли більша частина дохідностей 

перевищує необхідну або очікувану. Можливість самостійного встановлення 

рівня необхідної дохідності робить постсучасну теорію портфеля доволі 

гнучким та вдалим оптимізаційним інструментом. Більшість емпіричних 

досліджень свідчать, що оптимізація за постсучасною теорією портфеля, 

приміром за коефіцієнтом Сортіно, дає кращі результати порівняно з 

оптимізацією за традиційним коефіцієнтом Шарпа. Аналогом традиційної 

біпараметричної оптимізації у постсучасній теорії портфеля є генерування 

тривимірної ефективної множинності, а на цій основі – максимізація 

асиметрії традиційної біпараметричної множинності. При цьому асиметрія 

інвестиційного портфеля має визначатися з урахуванням коваріації рівнів 

асиметрії його складових. 

Однак ризик зниження хоч і є невід’ємним елементом постсучасної 

теорії портфеля, він не є її обов’язковим ідентифікатором. Він стає таким 

лише в органічному поєднанні з ідеєю асиметричного розподілу. При цьому 

стандартне напіввідхилення може використовуватися й для симетричних 

розподілів у рамках традиційної теорії портфеля. Тримоментна оптимізація 
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також кореспондується з оптимізаційним підходом на основі корисності для 

випадків, коли функція корисності інвестора є кубічною, що й відображає 

третій момент розподілу. 

У принципі в оптимізації можна враховувати й четвертий момент 

розподілу – ексцес, який характеризує гостроту графіка щільності розподілу. 

Що гостріша вершина графіка, то більший ексцес, а чим вона є більш 

сплющеною, тим ексцес нижчий. Звідси випливає, що ексцес не має 

обмежень свого максимального значення (вершина може бути нескінченно 

високою та гострою), але має обмеження мінімального значення 

(максимально сплющена вершина просто збігається з віссю абсцис). 

Вимірюється він зазвичай за допомогою коефіцієнта ексцесу, котрий 

коливається в межах [-2; + ∞]87 та розраховується за формулою:  
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На відміну від третього моменту, коли інвестори прагнуть до позитивної 

асиметрії, однозначного тлумачення ексцесу з точки зору інвестиційного 

вибору немає. Це можна пояснити тим, що сприйняття ексцесу значною 

мірою залежить від індивідуальних властивостей та преференцій інвестора. 

Приміром, високий ексцес за інших рівних умов означає вищу ймовірність 

розподілу дохідностей ближче до середньої (очікуваної), тобто вищий рівень 

надійності прогнозів та очікувань щодо даного розподілу, а також вищу 

ймовірність реалізації занадто високої та занадто низької дохідностей, тобто 

                                           
87 Нульове значення коефіцієнта ексцесу означає нормальний розподіл або, іншими словами, ексцес 

нормального розподілу дорівнює 3. 
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підвищений ризик у рамках даного розподілу. Такий розподіл радше 

задовольнить більш схильного до ризику інвестора. Низький ексцес 

передбачає нижчу ймовірність розподілу дохідностей ближче до середньої, 

але й нижчу ймовірність реалізації занадто високих або занадто низьких 

дохідностей. Такий розподіл є прийнятнішим для менш схильного до ризику 

інвестора. Тут дійсно вибір кожного інвестора буде індивідуальним. 

Однак ексцес слід розглядати в контексті асиметрії, а не «за інших 

рівних умов». Мова йде по суті про відхилення розподілу від нормального за 

двома напрямами – він стає асиметричним та набуває ексцесу. Так, за 

позитивної асиметрії високий ексцес видається кращою інвестиційною 

альтернативою. Це зумовлено тим, що і так зменшена ліва частина розподілу 

буде ще більше тяжіти до середньої. Таким чином, ризик зменшення буде 

відносно нижчий. Менш схильні до ризику інвестори віддаватимуть перевагу 

меншому ексцесу. Саме мінімізація ексцесу є найбільш поширеним 

елементом чотиримоментної оптимізації, приміром у роботі Б. Аракіоглу, 

Ф. Демрікан і Х. Союер [123]. Їхня модель чотиримоментної оптимізації 

передбачає мінімізацію ризику й ексцесу та максимізацію дохідності та 

асиметрії, що, однак, як зазначають самі автори, є доволі суперечливим 

поєднанням. Це дослідження разом із багатьма іншими (приміром 

К. Біардслі, Б. Філд і М. Ксіао [145], Т. Шкрин’ярич [497], Йуе і Ванг [569] та 

ін.) свідчить, що використання у портфельній оптимізації більш високих 

моментів розподілу дозволяє сформувати більш ефективні портфелі88 із 

суттєво відмінною структурою. 

Використання ексцесу в реальних оптимізаційних задачах є процесом 

надзвичайно неоднозначним та складним, навіть незважаючи на високий 

рівень розвитку обчислювальної техніки та програмного забезпечення. 

Приміром, В. Кім, Ф. Фабоцці, П. Черідіто і Ч. Фокс зазначають, що попри 

важливе теоретично-концептуальне значення використання третього та більш 

                                           
88 Під більш ефективними в даному контексті ми розуміємо портфелі у чотиримоментному 

середовищі. 
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високих моментів розподілу у портфельній оптимізації не набуло значного 

поширення на практиці саме через обчислювальні складнощі [195, с. 154]. 

Автори розробили підхід, який дозволяє враховувати у портфельній 

оптимізації асиметрію (підвищення) та ексцес (зниження) без їх 

безпосереднього використання у постановці оптимізаційних задач. Цей 

підхід передбачає формування спеціального стійкого портфеля за методом 

найгіршого сценарію на основі правильно встановлених параметрів 

невизначеності у традиційній біпараметричній площині. Даний підхід був 

підтверджений авторами емпірично. 

Т. Шкрин’ярич також підтверджує складність не лише обчислення, а й 

трактування ексцесу [497, с. 69]. Вона ідентифікує першу згадку про ексцес у 

портфельній оптимізації 1988 роком – дослідження Г. Гомейфара і Д. Гредді 

[306], але при цьому зазначає, що наукові роботи такого спрямування почали 

активно з’являтися лише у 1990-х та 2000-х роках, і навіть сьогодні їх зовсім 

небагато. Тут, на наш погляд, слід усе ж розмежовувати дослідження 

оптимізації з урахуванням третього порядку та четвертого. До того ж якщо 

дослідження асиметрії є доволі поширеними, саме вивчення ексцесу 

перебуває лише на початковому етапі. 

Назагал сьогодні у розвитку портфельної парадигми спостерігається 

ситуація, схожа на ту, що була в 1960-х роках. Це певною мірою патова 

ситуація. Очевидно, що в самій парадигмі намітилися та відбуваються зміни, 

зумовлені трансформацією традиційної біпараметричної (двомоментної) 

оптимізації у три-, а радше у чотиримоментну. При цьому загальна ідея 

врахування чотирьох моментів хоч і є наразі суперечливою, але в цілому вона 

вже зрозуміла. А от технічний бік її поки не вирішений. Подібне відбувалося 

в 1960-х роках із квадратичним програмуванням, коли сутність і зміст 

квадратної функції корисності були уже зрозумілими та достатньо 

викладеними у літературі, а стан розвитку обчислювальної техніки та 

програмного забезпечення не дозволяв реалізувати й перевірити її емпірично. 

На наш погляд, зазначене має зумовити логіку та ключовий напрям 
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розвитку портфельної парадигми упродовж найближчих 10–15 років. 

Особливий акцент буде зроблено саме на врахуванні у портфельній 

оптимізації четвертого моменту розподілу дохідностей, а на більш пізніх 

етапах еволюції – й більш високих моментів. І оскільки вже нині ряд 

емпіричних досліджень свідчать, що врахування третього й особливо 

четвертого моментів суттєво впливає на структуру ефективного та 

оптимального портфелів, невдовзі виникне необхідність коригування й самої 

концепції ефективного портфеля. Ключове питання – чи буде портфель, 

оптимізований з урахуванням більш високих моментів, ефективним у 

традиційному розумінні? Адже його структура визначена на основі 

врахування вже не двох традиційних параметрів ризику й дохідності, а трьох 

або чотирьох, або навіть більшої їх кількості. З нашої точки зору така 

теоретична проблема потребуватиме коригування самої концепції 

ефективного портфеля. 

 

Висновки до розділу 

 

Гносеологічною основою оптимізаційної концепції портфельної 

парадигми є теорія граничної корисності – фундаментальна робота 

маржиналіста В. Джевонса датується 1866 роком. Перший науковий підхід 

щодо застосування ідеї корисності до фінансових активів здійснив у 1877 

році Л. Вальрас – він розробив теорему максимальної корисності нових 

капіталів, призначених для споживчих послуг. Еволюційно важлива для 

розвитку портфельної парадигми міжнародного інвестування ідея також була 

розвинута Дж. Гіксом у 1939 році – він запропонував ураховувати в 

очікуваній ціні поправку на ризик. Поряд із цим основою оптимізації за 

корисністю та порядком стохастичного домінування стала теорія ігор, 

започаткована Дж. фон Нейманом та О. Моргенштерном у 1947 році. 

У сучасній теорії міжнародного портфельного інвестування можна 

ідентифікувати п’ять найбільш поширених підходів до оптимізації 
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інвестиційних портфелів. Їх можна поділити на два типи, що визначаються 

характером самого процесу оптимізації: на суб’єктивні та об’єктивні. 

Суб’єктивна оптимізація передбачає формування портфеля на основі 

корисності або за порядком стохастичного домінування. Змістовою основою 

відповідних досліджень є принцип суб’єктивного сприйняття індивідом 

отримуваного інвестиційного блага – інвестиційних характеристик портфеля. 

Об’єктивний вибір оптимального портфеля передбачає, що за певних 

напередвизначених інвестором обмежень оптимізаційний алгоритм сам 

визначає один оптимальний портфель або їхню множинність. До цієї групи 

відносимо біпараметричну оптимізацію, максимізацію геометричної 

дохідності та мультипараметричну оптимізацію. 

Залежно від ступеня зв’язку з парадигмою можна визначити 

парадигмальні та позапарадигмальні оптимізаційні підходи. До групи 

парадигмальних підходів відносимо біпараметричну оптимізацію та 

оптимізацію на основі корисності. Позапарадигмальні оптимізаційні підходи 

перебувають поза межами логіки та принципів парадигми. До цієї групи 

відносимо оптимізацію за порядком стохастичного домінування й на основі 

середньої геометричної дохідності. Щодо мультипараметричних підходів, то 

наразі ми відносимо їх до групи парадигмальних підходів. Утім, за умови 

активного розвитку теорії більш високих порядків розподілу наведена 

типологізація може бути змінена. 

Портфельна оптимізація на основі корисності була започаткована в 1956 

році. Цей підхід є найбільш універсальним та всеохопним: обираючи якийсь 

портфель, інвестор уже здійснює оптимізацію, навіть не знаючи власної 

функції корисності, а часто навіть не маючи гадки про її існування як таке. 

Оптимізація за порядком стохастичного домінування, яка виникла у 1962 

році, є одним із найбільш поширених позапарадигмальних підходів. Тут не 

робиться жодних припущень щодо характеру розподілу ймовірностей, 

розглядаються будь-які функції корисності. Цей оптимізаційний підхід 

посідає особливе місце в теорії міжнародного портфельного інвестування. 
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Він суттєво розширює оптимізаційні можливості, оскільки усуває обмеження 

функції корисності, а тому є більш наближеним до практики. Окрім трьох 

чинних оптимізація може здійснюватися й за більш високими порядками 

стохастичного домінування, котрі, однак, ще потребують ґрунтовного 

вивчення. Цей напрям наукових досліджень та розвитку теорії міжнародного 

портфельного інвестування буде активно розвиватися у близькому 

майбутньому. На відміну від традиційного підходу, за яким переваги 

міжнародної диверсифікації інвестиційних портфелів є однозначними, за 

стохастичним домінуванням вони підтверджуються лише в цілому. 

Підхід максимізації геометричної дохідності є важливим етапом 

розвитку теорії міжнародного портфельного інвестування. Він був 

започаткований у 1956 році. Оптимізація за критерієм Келлі передбачає 

максимізацію середньої геометричної дохідності та орієнтована на 

довготермінову перспективу. Портфель, оптимізований за цим критерієм, 

забезпечує максимізацію майбутньої вартості. Головними передумовами 

виникнення цього підходу стали невідомість функції корисності, а також 

припущення про нормальний характер розподілу дохідностей. 

Оптимізація за середньою геометричною має певні суперечності. З 

одного боку, такі портфелі є більш диверсифікованими та інтуїтивно 

зрозумілими порівняно з ефективними. З іншого боку, вони мають відносно 

невисокий ступінь диверсифікації в наївному розумінні. 

Емпіричні тести підтверджують загальну логіку середньої геометричної 

як оптимізаційного методу. Міжнародні портфелі як розвинутих ринків, так і 

ринків, що формуються, оптимізовані за середньою геометричною, мають 

значно вищі дохідності й ризики, а також значно вищу майбутню вартість у 

довготерміновій перспективі. З урахуванням цього можна висунути 

припущення про вищу релевантність середньої геометричної як методу 

оптимізації довготермінових міжнародних портфелів, основним джерелом 

ризику яких є валютні ризики. Останні ж мінімізуються у довготерміновій 

перспективі, компенсуючи високий рівень традиційного ризику, зумовлений 
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застосуванням даного оптимізаційного підходу. 

Біпараметрична оптимізація являє собою оптимізацію в середовищі 

«очікувана дохідність – ризик». Традиційна версія біпараметричної 

оптимізації передбачає ніщо інше, як формування множинності ефективних 

портфелів. Слабиною даного підходу є формальна неможливість визначити 

єдиний оптимальний портфель. Ще одним суттєвим недоліком 

біпараметричної оптимізації є накопичення похибок. Традиційна 

біпараметрична оптимізація не набула поширення на практиці. Окрім 

недоліків самого підходу, однією з причин такої непопулярності є те, що 

використання оптимізаторів призводить до суттєвих змін у структурі 

функціонування та управління інвестиційними установами. У разі 

застосування оптимізаторів частина працівників та менеджерів можуть стати 

непотрібними. Тому цей підхід використовується на практиці лише як 

додатковий інструмент портфельного аналізу. 

Одним із різновидів біпараметричної оптимізації є оптимізація Мішо – 

на основі ресамплінгу ефективної множинності. Висунутий у 1998 році, цей 

підхід частково вирішує внутрішньопарадигмальну суперечність між 

концепціями ефективності та диверсифікації, обґрунтовуючи існування 

певної компромісної множинності статистично еквівалентних портфелів. Ці 

портфелі є майже ефективними, але більш інтуїтивно зрозумілими та 

диверсифікованими. Цей підхід є особливо релевантним для міжнародних 

портфелів, оскільки був розроблений за даними міжнародних ринків. 

Оптимізація на основі дохідності з поправкою на ризик передбачає 

використання спеціальних показників, котрі враховують дохідність і ризик 

одночасно. Зазвичай така оптимізація здійснюється шляхом максимізації цих 

показників. Найпоширеніший із них – коефіцієнт Шарпа, розроблений у 1966 

році, який характеризує обсяг додаткової дохідності (премії) на одиницю 

загального ризику. Цей коефіцієнт лежить в основі алгоритмів переважної 

більшості сучасних комерційних оптимізаторів. Даний підхід є релевантним 

для міжнародних портфельних інвестицій, оскільки на різних ринках існують 
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різні рівні ризику, а тому високі й низькі дохідності є відносними. 

Мультипараметричні підходи до оптимізації інвестиційних портфелів 

пов’язані з уживанням щонайменше трьох параметрів. Серед цієї групи – 

оптимізація за принципом максимальної визначеності, оптимізація за VaR-

підходом, оптимізація з урахуванням асиметрії розподілу та оптимізація на 

основі ексцесу. 

Оптимізація за принципом максимальної визначеності здійснюється за 

трьома критеріями: Роя, Телсера і Катаоки, котрі базуються на ризику, 

дохідності та ймовірності. Значуще місце у портфельній парадигмі 

міжнародного інвестування посідає підхід Роя. За своїм змістом він 

надзвичайно схожий на теорію портфеля. Хронологічно вони виникли 

одночасно – у 1952 році, а розроблялися незалежно один від одного. Теорія 

Роя поряд із теорією портфеля виступає основою досліджуваної парадигми. 

Обидві теорії мають спільний ключовий принцип та оперують майже 

ідентичними геометричними множинностями. В обох теоріях запропонована 

схожа методологія визначення ризику інвестиційного портфеля. Однак Рой 

передбачив розвиток портфельної парадигми на багато років наперед – у той 

час як ключові ідеї теорії портфеля еволюціонували впродовж більш як 20 

років, в теорії Роя вони були розроблені вже в 1952 році. Це стосується 

насамперед безризикової ставки (необхідна дохідність), рівняння допустимої 

множинності, однозначності портфельного вибору. Сама оптимізація за 

критерієм Роя передбачає мінімізацію імовірності отримання дохідності, 

меншої від заданої, котра дуже схожа на безризикову ставку. 

Важливим етапом еволюції портфельної парадигми стала трансформація 

оптимізації за принципом максимальної визначеності у VaR-підхід. Він 

остаточно сформувався як відносно самостійний у середині 1990-х років. 

Ризик за VaR аналізується у вартісному вимірі, тобто визначається той 

максимальний обсяг коштів, котрі будуть утрачені з певною імовірністю за 

певний відтинок часу. 

Урахування лише ризику збитків має важливе значення у портфельній 
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парадигмі. Ця ідея привела до трансформації парадигми від теорії портфеля 

до постсучасної теорії портфеля. Формальна ідентифікація останньої 

відбулася у 1993 році. Сутнісна основа постсучасної теорії портфеля полягає 

в тім, що вона поряд із першим та другим моментами розподілу випадкової 

величини розглядає також третій момент – асиметрію розподілу, а сама 

оптимізація стає тримоментною. Третій момент означає, що розподіл 

дохідностей асиметричний. 

У гносеологічному сенсі постсучасна теорія портфеля є позитивною 

теорією, базованою на практиці портфельного менеджменту. Разом вони 

формують єдину змістову лінію, а постсучасна теорія портфеля є логічним та 

закономірним етапом еволюції парадигми. Більшість емпіричних досліджень 

свідчать, що оптимізація за постсучасною теорію портфеля – приміром за 

коефіцієнтом Сортіно – дає кращі результати порівняно з оптимізацією за 

традиційними коефіцієнтами. Однак ризик зниження хоч і виступає 

невід’ємним елементом постсучасної теорії портфеля, він не є її 

обов’язковим ідентифікатором. Лише разом із положенням про 

асиметричний розподіл він стає таким. 

Оптимізація також може здійснюватися на основі четвертого та більш 

високих порядків розподілу випадкових величин. І якщо третій момент 

досліджений та описаний у сучасній науковій літературі, то четвертому 

приділено зовсім мало уваги, а більш високі моменти не досліджені зовсім. 

Четвертий момент характеризує гостроту графіка щільності розподілу. Чим 

гостріша вершина графіка, тим більший ексцес, а чим вона є більш 

сплющеною, тим ексцес нижчий. Зважаючи на малу дослідженість ексцесу, 

не дивно, що однозначного його тлумачення в контексті пошуку 

оптимальних портфелів поки не існує. 

Дослідження четвертого та більш високих моментів розподілу 

визначатиме напрям розвитку портфельної парадигми у найближчі 20–25 

років. Невдовзі виникне необхідність коригування й самої концепції 

ефективного портфеля, відтак і змін у сутності самої парадигми. Ключове 
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питання тут бачиться таким: чи буде портфель, оптимізований з урахуванням 

більш високих моментів, ефективним у традиційному розумінні? 

Основні положення та результати цього розділу опубліковані автором в 

роботах [18; 26; 30; 34; 38; 39; 49; 53; 94; 95; 231]. 
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РОЗДІЛ 3 

КОНЦЕПЦІЯ ОЦІНЮВАННЯ ДОХІДНОСТЕЙ ТА ВАРТІСНА 

ПАРАДИГМА МІЖНАРОДНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 

 

3.1. Залежність між ризиком і дохідністю в умовах впливу 

локальних та міжнародних чинників 

 

Після появи теорії портфеля в 1952 році наступним вирішальним кроком 

у розвитку портфельної парадигми міжнародного інвестування стала теорія 

ринку капіталу, викладена у статті В. Шарпа 1964 року «Ціни капітальних 

активів: теорія ринкової рівноваги в умовах ризику» [485]. Теорія ринку 

капіталу спирається на  ідею залежності між ризиком і дохідністю. За цією 

теорією геометричною моделлю інвестиційних рішень є лінія ринку капіталу 

[485, с. 425], на якій розташовані всі можливі диверсифіковані портфелі 

раціонального інвестора. Додаткову дохідність можна отримати лише за 

рахунок прийняття додаткового ризику (рис. 3.1). 

  

Рис. 3.1. Лінія ринку капіталу 
 

Джерело: [485, c. 425]. 
 

Примітка: в сучасній літературі, однак, лінію ринку капіталу прийнято геометрично подавати дещо в іншій 
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формі – в оберненій системі координат, де ризик – за віссю абсцис, а очікувана дохідність – за віссю 

ординат, приміром [94, с. 174–180 та ін.], що, однак, не змінює сутності досліджуваного процесу. 

 

Технічно ринкова ціна (дохідність) фінансового активу складається із 

двох цін: ціни часу – чистої відсоткової ставки, котра характеризується 

перетином CML із горизонтальною віссю, та ціни ризику – додатковою 

очікуваною дохідністю на одиницю прийнятого ризику, яка характеризується 

нахилом CML89. Саме існування чистої відсоткової ставки (в сучасній 

літературі її найчастіше називають безризиковою ставкою) є ключовою 

відмінністю теорії ринку капіталу від теорії портфеля, головним напрямом 

удосконалення останньої та її трансформації у ширшу теорію. 

У рамках теорії ринку капіталу розглядаються два головні напрями 

інвестування коштів: у безризиковий актив90 та ризиковий актив91. Усі 

можливі комбінації таких інвестицій мають розташовуватися на CML. Однак, 

розглядаючи альтернативні інвестиційні можливості, можна сформувати 

декілька ліній ринку капіталу, з-поміж яких інвестор обере свій варіант на тій 

CML, яка буде дотичною до найбільш корисної кривої байдужості. 

Оптимальна комбінація ризикових  активів являє собою ринковий 

портфель, у якому представлені всі активи ринку пропорційно до їхньої 

капіталізації. Першу згадку про такий портфель нам удалося встановити в 

роботі Шарпа «Спрощена модель портфельного  аналізу» 1963 року [483] – 

дещо раніше від оприлюднення основоположних досліджень у цій сфері. У 

цьому контексті слід зробити історичний екскурс до 1958 року, коли була 

опублікована стаття Дж. Тобіна «Віддання переваги ліквідності як поведінка 

в умовах ризику» [548]. У ній автор аналізує одну з фундаментальних 

залежностей кейнсіанської економічної теорії – зворотну залежність між 

попитом на готівку та відсотковою ставкою, яка визначає порядок віддання 

переваги тому чи іншому типу ліквідності92. Ключовим питанням 

                                           
89 Price of time та price of risk. 
90 Оскільки ризик безризикового активу дорівнює нулю, це і буде чиста відсоткова ставка [485, c. 431]. 
91 Таким ризиковим активом можуть бути як власне актив, так і портфель [485, c. 432]. 
92 Сам Тобін називає свою теорію теорією віддання переваги ліквідності (liquidity preference theory). 
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дослідження Тобіна є розміщення індивідом коштів між готівкою та 

альтернативними монетарними активами, при тому що рішення щодо обсягу 

коштів для інвестування в монетарні активи розглядається як константа. 

У цьому зв’язку слід зазначити, що Тобін є автором так званої «теореми 

розподілу» або «теореми структури портфеля»93, котра лежить в основі теорії 

ринку капіталу. Вона передбачає, що інвестор вкладатиме кошти поряд із 

консолями у певний набір різних активів, відмінних від готівки, а структура 

такого набору буде однакова для всіх інвесторів і не залежатиме від частки та 

обсягу коштів, інвестованих у цей набір, а також від загального обсягу 

інвестованих коштів [548, с. 84]. Мова йде про те, що інвестор адаптуватиме 

свій портфель відповідно до власної схильності до ризику пропорцією між 

двома зазначеними складниками. У сучасній літературі – це безризикова 

ставка та ринковий портфель. 

Друга частина теорії Шарпа, присвячена оцінюванню очікуваних 

дохідностей, стверджує, що, на відміну від диверсифікованих комбінацій 

ризикових активів, які розташовані на лінії ринку капіталу, окремі комбінації 

опиняються геометрично вище CML, що означатиме їхню неефективність 

через відсутність диверсифікації [485, с. 436]. Для них пропонується 

аналізувати залежність між очікуваними дохідностями та систематичним 

ризиком – поняттям, упровадженим для аналізу окремих складових ризику 

портфелів та цінних паперів [485, с. 436]. Розглядаючи певний актив і та 

певну ефективну комбінацію активів g (знаходиться на CML), до складу якої 

також входить актив і, Шарп аналізує залежність між їхніми дохідностями у 

формі лінійної регресії – залежність очікуваної дохідності активу і від 

дохідності ефективної комбінації g. Маючи ряд історичних спостережень за 

такими дохідностями, їх можна нанести на графік у системі координат 

«очікувана дохідність активу і – очікувана дохідність ефективної комбінації 

g» та апроксимувати лінійною функцією. 

                                           
93 Трапляються також інші варіанти перекладу назви цієї теореми, приміром – теорема двох фондів та 

ін. 
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Коливання спостережень дохідностей і-го активу Ri навколо середньої 

зумовлено загальним ризиком цього активу, але ж частина цього коливання 

зумовлена й чинником коливання дохідності комбінації g, що 

характеризується показником Big – нахилом лінії регресії. При цьому більша 

частина варіації Ri зумовлена впливом Rg. Це і є систематичний ризик 

[485, с. 438]. Решта ризику – це несистематична складова, яка не пояснюється 

зміною дохідності ефективної комбінації активів. 

У портфельній парадигмі наведена модель у термінах своєї геометрії 

отримала назву «лінії ринку цінних паперів» – SML94. Формалізоване 

представлення SML і є головним рівнянням так званої моделі оцінювання 

капітальних активів95: 

 

))(()( fmifi rrErrE   ,                                  (3.1) 

 

де  Е(ri) – рівноважна очікувана дохідність і-го активу; 

rf  – безризикова ставка дохідності; 

βі – коефіцієнт бета (чутливість і-го активу до ринкових змін); 

E(rm) – очікувана дохідність ринкового портфеля; 

βі(E(rm) – rf) – премія за систематичний ризик. 

 

За цією моделлю очікувана дохідність складається із безризикової 

дохідності та премії за систематичний ризик. Прогностичний характер цієї 

моделі полягає в тім, що, маючи історичні оцінки коефіцієнта бета й 

прогнозові оцінки дохідності ринку, можна визначити очікувану дохідність 

активу або портфеля. Сам же коефіцієнт бета розраховується як відношення 

коваріації дохідностей активу та ринку й дисперсії дохідності ринку: 
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94 Її зараз подають в оберненій системі координат: систематичний ризик – за віссю абсцис, а очікувана 

дохідність – за віссю ординат. 
95 Capital asset pricing model. 
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де  cov(ri; rm) – коваріація дохідностей і-го активу та ринку (ринкового 

портфеля); 

σ2(rm) – дисперсія дохідності ринку (ринкового портфеля). 

 

Важливим висновком теорії ринку капіталу є формування нової 

ефективної множинності. Це – пряма лінія CML [483, c. 285–287], а портфелі, 

які були раніше ефективними, вже не є такими. 

Повертаючись до статті Шарпа 1964 року, слід зазначити, що в ній 

модель CAPM у вигляді (3.1) та (3.2) не фігурувала. Натомість, зважаючи на 

аналіз залежності систематичного ризику від очікуваної дохідності, він вивів 

відповідну формулу [485, c. 441]: 

 

.
1

** Ri

RgRg

gi E
PEPE

P
B





























                               (3.3) 

 

Виражаючи із формули (3.3) очікувану дохідність і-го активу (ERi*), 

шляхом незначних математичних перетворень можна отримати рівняння 

CAPM (3.1). 

Однак теорія ринку капіталу була започаткована не лише В. Шарпом. 

Паралельно або приблизно у той самий час цю проблему досліджували та 

досягли схожих результатів інші відомі вчені, зокрема Дж. Лінтнер, 

Я. Моссін і Дж. Трейнор. Так стаття Лінтнера «Оцінювання ризикових 

активів і вибір ризикових інвестицій у портфелі акцій та формування 

капіталу» 1965 року хоча і датується пізніше вищерозглянутої роботи Шарпа, 

але була підготовлена перед тим. Як зазначає Лінтнер, «стаття професора 

Шарпа з’явилася після того, як даний рукопис був повністю завершений та 

перебував у друку» [369, c. 13]96. Лінтнер пропонує альтернативне доведення 

теореми розподілу Тобіна для ситуації із можливими короткими продажами; 

                                           
96 Стаття Шарпа була опублікована у третьому – вересневому – номері «Журналу фінансів» за 1964 

рік, а робота Лінтнера – у першому номері журналу «Огляд економіки та статистики» за 1965 рік. Іронія долі 

полягає, очевидно, в тім, що в різних виданнях процес акцептування та друкування публікацій займає різний 

час. 
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викладає методику визначення структури портфеля ризикових активів, яка в 

окремих випадках передбачає лише розв’язання лінійних рівнянь без 

квадратичного програмування; виявляє окремі властивості цінних паперів у 

складі оптимальних портфелів, зокрема їхні премії за ризик; розробляє 

модель оцінювання очікуваних дохідностей. 

Одним із фундаторів теорії ринку капіталу вважать і норвезького 

економіста Я. Моссіна, який дещо пізніше згаданих учених, 1966 року, 

опублікував у журналі «Економетрика» статтю під назвою «Рівновага на 

ринку капіталу»97 [415]. Слід зазначити, що на відміну від роботи Лінтнера, 

яка фактично була підготовлена раніше статті Шарпа, Моссін уже 

посилається на цю статтю. Тому сучасну теорію ринку капіталу та модель 

оцінювання капітальних активів асоціюють з ім’ям Моссіна значно меншою 

мірою, ніж з іменами Шарпа та Лінтнера. Більше того, часто CAPM 

називають моделлю Шарпа–Лінтнера–Трейнора98. 

Моссін формалізує умови рівноваги на ринку ризикових активів, чого не 

було ні у Шарпа, ні у Лінтнера; аналізує премії за ризик [415, c. 774–775]99 та 

структуру рівноважних портфелів; розробляє так звану лінію ринку100 – 

аналог SML Шарпа та, власне, модель оцінювання капітальних активів. 

Однією з відмінностей роботи Моссіна від попередніх є те, що він розглядає 

зменшення дохідності як плату за зниження ризику, а не зростання ризику як 

плату за підвищення дохідності. Саме так Моссін визначає і термін «ціна 

                                           
97 Іноді трапляється дослівний (але також можливий) переклад назви статті – «Рівновага на ринку 

капітальних активів». 
98 Такий варіант назви CAPM використовується, на наш погляд, скоріше із суб’єктивних мотивів. Річ у 

тім, що всі згадані вчені, крім Моссіна, є представниками американської економічної думки. Лінтнер і 

Трейнор навіть закінчували один університет – Гарвардську бізнес-школу. Моссін же представляє 

скандинавську економічну школу. Тому доволі ймовірно, що в американській літературі ім’я Моссіна 

згадується не так часто, як, приміром, Лінтнера або Трейнора. При цьому в ті часи робота Трейнора ще не 

була опублікована, однак на неї посилалися як на рукопис [551]. Вона побачила світ лише у 1999 році у 

складі колективної праці за редакцією Р. Корайчика [131], а згодом була введена до монографії самого 

Трейнора [553]. У роботі ж Моссіна можна побачити доволі відверту критику Шарпа: «відсутність чіткості у 

специфікації умов рівноваги ...» [415, с. 769]. 
99 У даному випадку ми перекладаємо оригінальний термін risk margin відповідно до прийнятих у 

сучасні теорії норм. Однак можливими варіантами перекладу є також «поправка на ризик», «ризикова 

маржа» та ін. 
100 Market line. Дивним видається те, що в аналізованій роботі не бачимо жодного геометричного 

представлення цієї лінії: дається лише формалізоване виведення її рівняння. 
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зниження ризику», який, на його погляд, краще характеризує досліджувану 

проблему, ніж термін «ціна ризику» [415, с. 781]. 

Узагальнюючи результати аналізу першоджерел теорії ринку капіталу, 

слід зазначити, що попри існування певних розбіжностей між 

першоджерелами їхня генеральна ідея є спільною. Вони є продовженням 

парадигмальної лінії, започаткованої в теорії портфеля. Тому й залишаються 

незмінними її фундаментальні припущення – раціональний характер 

поведінки індивідів та намагання інвесторів максимізувати власну функцію 

корисності, а також її біпараметричний характер. 

Припущення про існування на ринку безризикової відсоткової ставки, за 

якою можна вільно та без обмежень брати та надавати гроші в позику, стало 

свого роду початком системи координат у площині рівноваги між ризиком і 

дохідністю. До появи теорії ринку капіталу такого початку не існувало – за 

традиційною теорією портфеля інвестор міг просто обрати будь-яке 

співвідношення між ризиком і дохідністю на ефективній множинності 

портфелів. Мінімальний же рівень дохідності на цій множинності також 

передбачав певний рівень ризику, а нульовий рівень ризику існував лише 

теоретично за нульової дохідності. 

Зазначене вигідно відрізняє теорію ринку капіталу від попередніх етапів 

розвитку парадигми в контексті подальшого формування концепції 

міжнародної диверсифікації інвестиційних портфелів, і ось чому. 

Започаткування системи координат є особливо важливим для дослідження 

міжнародних інвестиційних процесів на різних ринках. Останні доволі часто 

мають різний рівень ризику й норму дохідності в економіці загалом. Вони, 

своєю чергою, визначають рівень ризику й дохідності цінних паперів, котрі 

також різняться між країнами. Тому особливо важливо мати інформацію 

стосовно того рівня дохідності, котрий на даному ринку не передбачає 

прийняття інвестором ризику взагалі. 

Слід наголосити, що виділені нами концепти портфельної парадигми – 

ефективного портфеля, диверсифікації та оптимізації – повною мірою 
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збереглися й у теорії ринку капіталу, однак стали функціонувати вже у 

системі координат нового етапу розвитку парадигми. Концепція міжнародної 

диверсифікація виникла вже за існування теорії ринку капіталу.  

Основними напрямами модифікації зазначених концептів є такі. 

Концепція ефективного портфеля має справу вже з новим типом портфеля – 

він є більш ефективним порівняно з тим, що розглядався традиційною 

теорією портфеля, оскільки розташовується на лінії ринку капіталу, яка дає 

вищу дохідність за будь-якого рівня ризику. Такий портфель формується не 

лише з ризикових активів, а шляхом поєднання ризикового ринкового 

портфеля з безризиковим активом. Щодо концепції диверсифікації, то в 

теорії ринку капіталу портфель стає одночасно і диверсифікованим, і 

ефективним. Це – ринковий портфель. Щоправда, рівень його диверсифікації 

хоча й цілком обґрунтований на теоретичному рівні, але є доволі високим у 

наївному розумінні диверсифікації. Транзакційні витрати на формування 

такого диверсифікованого ринкового портфеля теж можуть бути високими. 

Оптимальний портфель на основі корисності також обирається в інший 

спосіб. Він розташовується там, де крива байдужості інвестора дотична до 

лінії ринку капіталу. Названі видозміни ключових концептів теорії портфеля 

зумовлюють вирішення значною мірою внутрішньопарадигмальної 

суперечності між концепцією ефективного портфеля та концепцією 

диверсифікації. Цей аспект еволюції парадигми є, на нашу думку, найбільш 

значущим у гносеологічному сенсі. 

До речі, попри формальну еволюційну ідентифікацію факту зародження 

теорії ринку капіталу 1958-м роком, а її формування в сучасному вигляді – 

1964-м роком існує певний часовий лаг між її появою і тим моментом, коли 

дослідження, що на ній базуються, починають домінувати в науковій 

літературі, а це лише початок 1970-х років (перед тим переважали 

дослідження, що спиралися на традиційну теорію портфеля). Приміром, 

безризикову ставку, серед іншого, почали активно використовувати для 

оцінювання дохідностей із поправкою на ризик, зокрема, під час оптимізації 
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інвестиційних портфелів. У якості окремої розрахункової змінної ця ставка 

фігурувала в коефіцієнті Шарпа, коефіцієнті Сортіно, коефіцієнті Трейнора 

та інших показниках, котрі в цей період набули значного поширення. 

Важливим аспектом еволюції парадигми в напрямку теорії ринку 

капіталу є те, що на ранньому етапі ключовим об’єктом уваги був портфель, 

а не окремі активи. З появою названої теорії парадигма була не лише 

поглиблена та змістово трансформована – вона була істотно розширена з 

огляду на охоплення різноманітних концепцій та підходів. Найбільш 

суттєвим розширенням парадигми убачається введення системи оцінювання 

очікуваних дохідностей. І якщо в теорії портфеля основним об’єктом 

розгляду був власне портфель, то в теорії ринку капіталу йому приділяється 

лише часткова увага. На фундаментальному тлі концепції оцінювання 

очікуваних дохідностей, котра стала домінантною на більш пізньому етапі 

розвитку парадигми, портфель, сказати б, відійшов на другий план. 

Концепцію оцінювання очікуваних дохідностей відтак можна вважати 

окремим складником парадигми. На цьому етапі розвитку останньої таких 

складників стає п’ять: концепція ефективного портфеля, концепція 

диверсифікації, концепція міжнародної диверсифікації, концепція оптимізації 

та концепція оцінювання дохідностей. Власне оцінювання також 

відбувається вже у більш широких рамках. З одного боку, концепція дає 

змогу визначити очікувані дохідності як окремих ризикових паперів 

(передусім акцій), так і портфелів. З іншого боку, вона може розглядати не 

лише ефективні портфелі, як на ранньому етапі розвитку парадигми, а й 

неефективні. Зрештою можемо констатувати, що теорія ринку капіталу на 

відміну від нормативної теорії портфеля є теорією позитивною. Її нова 

складова – оцінювання дохідностей – також позитивна; до того ж вона 

трансформувала нормативний характер проблеми вибору ефективного 

портфеля: тепер цей вибір наблизився до практики. 

Слід, однак, зазначити, що теорія ринку капіталу орієнтована на великих 

інституційних інвесторів. Це зумовлено насамперед значними 



231 

транзакційними витратами, пов’язаними з формуванням портфелів на її 

основі, що робить дану теорію фактично неприйнятною для малих 

роздрібних інвесторів. 

Упродовж усього періоду свого існування теорія ринку капіталу була 

об’єктом критики. Оскільки вона стосується більшою мірою концепції 

оцінювання дохідностей, це викликало появу великої кількості вдосконалень 

цієї концепції, зокрема методології розрахунку коефіцієнта бета. 

Однією із найбільш важливих мішеней критики став пункт щодо 

безризикової ставки. Її може не бути на ринку в принципі. Вона є 

безризиковою, вочевидь, за ігнорування ризику дефолту. Мова також може 

йти про ризик утрати реальної дохідності та про ризик купівельної 

спроможності. Річ у тім, що короткотермінові державні цінні папери є радше 

орієнтиром безризикової дохідності, ніж реально безризиковими, особливо 

якщо зважати на ризик купівельної спроможності. Це є однією з передумов 

необхідності вдосконалення традиційної CAPM. Другою проблемою 

емпіричного застосування CAPM є застереження про те, що можливості 

надання та отримання грошей у позику є необмеженими. У реальності ж такі 

можливості завжди обмежені. Рівень обмежень залежить від багатьох 

чинників, зокрема від грошово-кредитної політики. Якщо навіть припустити, 

що безризикова ставка існує, то чи є вона спільною для всіх інвесторів? Для 

індивідуальних інвесторів вона може бути вища, ніж для інституційних. Крім 

того, ставки, доступні для інституційних інвесторів, можуть бути 

недоступними для індивідуальних. І, нарешті, останнє: єдина ставка для 

кредиторів та позичальників. Очевидно, що це припущення також не  

працює, оскільки ставки за кредитами завжди вищі, ніж ставки за 

депозитами, що зумовлює об'єктивну необхідність отримання кредиторами 

відсоткової маржі. 

Наведені пункти критики традиційної CAPM зумовили подальшу 

еволюцію парадигми, виникнення нових удосконалених підходів. Одним із 

них є так звана CAPM із нульовою бетою або модель Блека. Розроблена в 
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1972 році Ф. Блеком [154], вона має у своїй основі таку головну ідею. У 

традиційній CAPM замість безризикової дохідності використовується ставка 

дохідності портфеля з нульовим коефіцієнтом бета. Технічно традиційна 

CAPM (3.1) абсолютно не змінюється. Відбувається лише зміна у змісті 

одного зі складників – безризикової ставки. Портфель із нульовою бетою, так 

само як і безризиковий актив, не має кореляції з ринком, тому логіка його 

застосування в моделі не порушується. Одначе така дохідність значно більше 

наближена до реалій. Вона справді існує, щоправда це передбачає 

додатковий крок у плані технічного застосування моделі, тобто необхідно 

сформувати такий портфель. Його дохідність, вочевидь, буде вища від 

безризикової. Сам же портфель не є унікальним – їх може бути декілька або 

навіть багато. Серед них, звісно, слід обирати портфель із мінімальним 

ризиком, котрий зазвичай формується з короткими позиціями. 

Емпіричні дослідження в цілому свідчать, що модель із нульовою бетою 

дає змогу краще прогнозувати очікувані дохідності та формувати більш 

ефективні портфелі для діапазону типових значень ризиків, у тому числі 

систематичних. Сучасна теорія передбачає, що модель Блека, а точніше 

очікувану дохідність портфеля з нульовою бетою, можна вживати у будь-

яких моделях, що базуються на традиційній CAPM. 

Важливим етапом еволюції портфельної парадигми міжнародного 

інвестування є виникнення моделей міжчасового інвестиційного вибору. 

Один із таких підходів ми вже розглядали – це інвестиційний вибір за 

критерієм Келлі. Однак ідея цього підходу не кореспондується з ключовими 

положеннями парадигми, тому ми ідентифікували його як 

позапарадигмальний. У рамках же парадигми в 1973 році Р. Мертоном була 

розроблена так звана міжчасова CAPM [402]. Вона концептуально схожа на 

традиційну CAPM: очікувана дохідність складається з безризикової 

дохідності та премії за ринковий ризик, а от інші елементи моделі 

відрізняються. Вони характеризують дві важливі складові інвестиційного 

рішення: дохід інвестора та ризик, пов’язаний зі споживанням того чи іншого 
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інвестиційного блага у майбутньому (ризик зміни набору інвестиційних 

альтернатив). Технічно ці елементи компонують так само, як і премію за 

ринковий ризик у традиційній CAPM. Вони являють собою аналогічні премії 

за інші види ризику, в даному випадку вищеназвані. З огляду на наявність у 

міжчасовій CAPM додаткових елементів її іноді називають багатофакторною 

моделлю. Формально це так, проте по суті мова йде саме про міжчасовий 

аспект інвестиційного вибору. А оскільки такий вибір тісно пов’язаний зі 

споживчими чинниками, цю модель часто називають споживчою CAPM. 

Окрім моделі оцінювання очікуваних дохідностей, Мертон запропонував 

модифіковану теорему структури портфеля – теорему трьох, а в загальному 

вигляді – теорему n-фондів. Вона передбачає, що портфель інвестора 

(багатофакторний портфель) складатиметься з компонентів традиційної 

CAPM (безризикова ставка та ринковий портфель), а також окремих 

субпортфелів, які забезпечуватимуть інвесторові геджування від ризиків. 

Як уже зазначалося, виникнення концепції міжнародної диверсифікації 

інвестиційних портфелів у кінці 1960-х років та її активний розвиток у другій 

половині 1970-х був зумовлений важливими подіями у світовій економіці, 

котрі були головно пов’язані із запровадженням Ямайської міжнародної 

валютної системи та режимів плаваючих валютних курсів. У цей же період у 

рамках теорії ринку капіталу виникають та набувають поширення моделі 

оцінювання дохідностей на основі не лише локальних, а й міжнародних 

чинників. Окрім того, модифікації зазнали й традиційні моделі, котрі також 

почали пристосовуватися до нової ситуації. 

Однією з перших моделей, що враховували комплекс міжнародних 

чинників в оцінюванні очікуваних дохідностей та ризиків, стала міжнародна 

модель оцінювання капітальних активів. Вона була розроблена Б. Солніком у 

1974 році та викладена у кількох публікаціях [501; 502; 507]. Ця модель є 

продовженням теорії ринку капіталу за двома її ключовими напрямами: вона 

пропонує спосіб визначення очікуваних дохідностей та теорему структури 

портфеля в умовах міжнародного ринку. Теоретично вона розглядає 
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досліджувані явища й процеси не з точки зору сегментованого міжнародного 

ринку, який складається з окремих місцевих ринків, а з погляду цілісного 

інтегрованого міжнародного ринку [501, с. 500]. Важливою ознакою 

останнього є існування валютних ризиків та відповідних механізмів захисту 

від них для інвесторів, котрі не бажають приймати такі ризики. 

У моделі зберігаються всі припущення традиційної CAPM, але 

додаються й нові, що характеризують міжнародний характер оцінювання. 

Серед них такі. По-перше, у кожній країні існує ринок боргових паперів, де 

можна взяти або надати гроші в позику за єдиною ставкою, котра, однак, 

може варіювати залежно від країни. По-друге, торгівля цінними паперами та 

валютами здійснюється безперервно, валютні курси коливаються, а тому 

валютний ризик існує постійно. По-третє, очікування інвесторів щодо 

коливань валютних курсів та валютної структури дохідності активів є 

гомогенними. По-четверте, обмеження на міжнародний рух капіталу відсутні. 

По-п’яте, споживання інвесторів обмежено місцевими ринками101. Принаймні 

інших припущень у базовій статті Б. Солніка немає [501, с. 502]. 

Однак слід зазначити, що процеси, які відбуваються на міжнародному 

ринку в умовах його інтегрованості свідчать про те, що інвестори вимірюють 

дохідність у місцевих валютах. Це випливає, до речі, із самої моделі, 

оскільки інвестори повинні прагнути уникнення валютних ризиків, що 

можливо саме за використання місцевих валют. Поряд із цим багато 

інвесторів орієнтуються на основні валюти (як долар та євро, в яких і 

деномінуються багато фінансових інструментів на міжнародному ринку), 

вимірюючи свою дохідність у них. Це особливо стосується представників 

країн із нестабільними та / або неконвертованими валютами. 

За аналогічною логікою можна говорити й про рівність реальних цін 

споживчих товарів в усіх країнах. Це фактично означає, що в будь-який час 

між будь-якими попарно взятими країнами витримується паритет купівельної 

                                           
101 З нашої точки зору, це припущення має також передбачати ідентичність споживчих кошиків в усіх 

країнах, а це, своєю чергою, пов’язано з ідентичністю смаків та вподобань усіх споживачів. 



235 

спроможності. А тому зміни реального валютного курсу будуть зумовлені 

виключно відмінностями в рівнях інфляції. 

Що ж до теореми структури портфеля, то традиційна теорема двох 

фондів була трансформована в теорему трьох фондів. Вона передбачає, що в 

умовах міжнародного ринку інвесторам байдуже, який портфель утримувати: 

портфель із базових активів або із трьох субпортфелів (фондів): субпортфеля 

акцій, геджованого від валютних ризиків; субпортфеля облігацій – 

ризикового з огляду на валютні ризики; субпортфеля безризикового активу 

місцевого ринку. І такий портфель (за винятком третього субпортфеля) буде 

ідентичний для всіх міжнародних інвесторів. 

Проводячи паралелі з традиційною CAPM, зазначимо, що у новій моделі 

незмінною залишається безризикова дохідність на мінімально допустимому 

для інвестора рівні. Її існування якраз підтверджує зазначене положення про 

вимірювання інвесторами дохідностей у місцевих валютах. Світовий 

портфель є аналогом ринкового портфеля у традиційній моделі. Оскільки 

мова йде про розширення площини аналізу від місцевого ринку до світового, 

логічним видається й трансформація еталонного портфеля. Важливим є 

питання, чому цей портфель геджований від валютних ризиків. Оскільки він 

уміщує всі активи світового ринку, котрі, відповідно, деноміновані в усіх 

валютах світу, прибуток унаслідок зміни курсу певної валютної пари буде 

обов’язково компенсований відповідним збитком у рамках цієї самої пари. 

Аналогічно станеться з усіма валютними парами, а на світовому рівні 

загальний підсумок дорівнюватиме нулю. Тому цей портфель характеризує 

ринковий, або систематичний, ризик світового ринку, але не містить 

валютного ризику. Однак модель не дає чіткої рекомендації, як саме 

геджувати такий портфель. 

Інакша справа із субпортфелем облігацій, і це, на нашу думку, є 

найбільш принциповим у цій моделі. Йдеться про безризикові облігації 

окремих ринків – папери, дохідність яких розглядається інвесторами даних 

ринків як безризикова. Тобто фактично маються на увазі всі безризикові 
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активи всіх інвесторів. З усіх них і формується портфель, який розглядається 

в моделі. Однак на відміну від акцій на міжнародному ринку в умовах 

мультивалютності боргові папери, навіть безризикові, стають ризиковими. 

Тому такий субпортфель у підсумку характеризує валютний ризик світового 

ринку, але не містить ринкового ризику. 

У підсумку портфель кожного міжнародного інвестора складатиметься з 

безризикового активу місцевого ринку та двох ризикових субпортфелів: 

субпортфеля валютного ризику (світовий портфель безризикових паперів) та 

субпортфеля ринкового ризику (світовий портфель акцій) [501, с. 513]. 

Пропорція між цими трьома складниками й характеризуватиме схильність 

інвестора до ризику. Причому в умовах міжнародного ринку диференціюють 

відмінні типи ризику: ринковий та валютний. 

Перед тим як розглянути власне модель оцінювання очікуваних 

дохідностей, необхідно обґрунтувати положення про ризиковий характер 

субпортфеля безризикового активу, оскільки воно є надзвичайно важливим у 

міжнародному контексті. Річ у тім, що за відсутності валютного ризику на 

місцевому ринку боргові папери є безризиковими102. Валютні ж ризики на 

міжнародному ринку поширюються однаковою мірою на ризикові та 

безризикові активи. Однак для безризикових активів вони стають значно 

суттєвішими. Це зумовлено тим, що безризикові активи перед додаванням 

валютного ризику не мали ризику, а тому валютний ризик став основним 

складником їхнього загального ризику. Ризикові ж папери були ризиковими 

й перед його додаванням, а тому валютний ризик став лише частиною 

їхнього загального ризику, причому ця частина значно менша порівняно з 

безризиковими паперами. 

Одним із найбільш відомих досліджень у галузі міжнародного 

портфельного інвестування, котре присвячено тестуванню цього аспекту, є 

праця Ч. Еуна та Б. Резніка [242]. За даними місячних дохідностей у період 

                                           
102 Саме так їх розглядають за припущення, що ризик дефолту відсутній. 
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від січня 1978 до грудня 1989 року автори провели декомпозицію ризику й 

дохідності акцій та облігацій різних країн. Усі дохідності розглядалися в 

доларовому вираженні з погляду інвесторів зі США та Японії103. 

Декомпозиція проводилася за розробленими авторами формулами, в основі 

яких лежить ідея про те, що валютний ризик водночас формує самостійну 

частину ризику інвестицій, а також накладається на наявні складники ризику, 

що дає певний умовно синергетичний ефект. Декомпозиція дохідності 

здійснюється за такою формулою: 

 

ri = rif + ∆ER + rif∆ER,                                         (3.4) 

 

де  ri – дохідність і-го іноземного активу в місцевій для інвестора валюті; 

rif – дохідність і-го іноземного активу в іноземній валюті; 

∆ER – відсоткова зміна валютного курсу між національною та 

іноземною валютами. 

 

Слід зауважити, що значення відсоткової зміни валютного курсу буде 

додатним у випадку, коли національна валюта послаблюється, та від'ємним, 

коли вона посилюється. Це зумовлено тим, що для інвестора вигіднішим є 

послаблення національної валюти, коли він конвертуватиме іноземну. 

Більше того, з формули (3.4) випливає, що оскільки технічно дохідність 

інвестора складається з трьох компонентів, то й прийняти на себе він 

повинен три типи ризику; звідси ризик інвестування в такий актив можна 

визначити так: 

 

σ2(ri) = σ2rif + σ2(∆ER) + 2cov(rif; ∆ER) + ∆σ2,                   (3.5) 

 

де ∆σ2 – частина ризику, зумовлена невизначеністю дохідності rif∆ER. 

 

Еун та Резнік довели, що у випадку інвестування в іноземні облігації 

валютний ризик становить переважну частину загального ризику, а у випадку 

                                           
103 Наведемо лише одну частину результатів – із позиції американського інвестора. Цього цілком 

достатньо для доведення досліджуваного положення. 
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з акціями – значну, але меншу (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Структура ризику облігацій та акцій різних ринків 

Країна σ2(ri) 
σ2rif σ2(∆ER) 2cov(rif; ∆ER) ∆σ2 

Знач. % Знач. % Знач. % Знач. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Облігації 

Канада 15,29 10,82 70,76 1,72 11,25 2,67 17,46 0,08 0,52 

Франція 16,48 2,82 17,11 12,74 77,31 0,60 3,64 0,32 1,94 

Німеччина 21,53 2,59 12,03 13,84 64,28 4,91 22,82 0,19 0,88 

Японія 24,70 3,03 12,27 15,13 61,26 6,09 24,66 0,45 1,82 

Швейцарія 21,16 1,14 5,39 17,64 83,36 2,34 11,06 0,04 0,19 

Британія 27,67 8,88 32,09 12,39 44,78 6,08 21,97 0,32 1,16 

США 10,24 10,24 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Акції 

Канада 37,70 30,58 81,11 1,72 4,56 5,37 14,24 0,03 0,08 

Франція 59,75 43,03 72,02 12,74 21,32 3,75 6,28 0,23 0,38 

Німеччина 43,82 29,27 66,80 13,84 31,58 0,00 0,00 0,71 1,62 

Японія 41,47 19,45 47,24 15,13 36,48 5,83 14,06 1,06 2,56 

Швейцарія 34,81 20,07 57,66 17,64 50,68 – 3,76 –10,80 0,86 2,47 

Британія 40,96 29,27 71,46 12,39 30,25 – 1,52 – 3,71 0,82 2,00 

США 21,16 21,16 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Джерело: [242, c. 145]. 

 

З табл. 3.1 видно, що для акцій частка валютного ризику в загальному 

складає в середньому за досліджуваними країнами 29,15 %, тоді як для 

облігацій цей показник становить 57,04 % (без урахування США). Це 

засвідчує суттєвий вплив чинника валютного ризику, при чому значно вище 

його значення для облігацій зумовлено тим, що їхня дохідність до погашення 

зазвичай має значно менший діапазон коливань порівняно з коливанням 

поточної ринкової вартості акцій. Крім того, до цього показника слід додати 

ще й частину ризику, яка зумовлена варіацією останнього виразу з формули 

(3.5), що також, хоча й частково, пов'язано з валютними ризиками. 

Повертаючись до аналізу міжнародної CAPM, зазначимо, що, крім 



239 

теореми трьох фондів, Солнік розробив і модель оцінювання активів. Вона 

передбачає, що очікувана дохідність активу в місцевій валюті інвестора (
i ) 

складається із суми безризикової ставки даного ринку (
iR ) та добутку різниці 

між дохідностями світового портфеля (
m ) й середньосвітового рівня 

безризикової дохідності (
mR ) та відношення коваріації дохідностей активу й 

світового ринку (
im ) до варіації дохідності світового ринку ( 2

m )104: 

 

).(
2 mm

m

im
ii RR  




                                     (3.6) 

 

Як бачимо, структура міжнародної моделі та її загальна логіка 

надзвичайно схожі на традиційну CAPM. У цій моделі, однак, особливу роль 

відіграють дохідність безризикового активу на кожному окремому ринку та, 

відповідно, середньосвітовий рівень безризикової дохідності. Безризикова 

дохідність є такою для кожного інвестора місцевого ринку, але для іноземних 

інвесторів вона являє собою інвестицію з чистим валютним ризиком. З 

іншого боку, безризикові папери можна використовувати для геджування 

інвестицій в акції від валютних ризиків – для цього за ними слід займати 

короткі позиції (запозичувати). 

Б. Солнік також провів емпіричне тестування моделі на реальних 

емпіричних даних [507]. Серед іншого важливими висновками його 

дослідження є такі. Ціни акцій формуються під суттєвим впливом чинників 

місцевих ринків. Однак вони залежать і від чинників міжнародного 

характеру, які діють або безпосередньо – щодо місцевих ринків у цілому, або 

щодо окремих акцій. Ступінь чутливості останніх до міжнародних чинників 

може бути різним, що залежатиме від характеру діяльності компаній, зокрема 

стосовно експортно-імпортних операцій, міжнародної конкуренції тощо. 

Істотний вплив міжнародних чинників означає, що коефіцієнт бета із 

                                           
104 Модель наведена в нотації оригіналу. У сучасній літературі трапляються деякі відмінності, 

приміром щодо позначення коваріації, та ін. 
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традиційної моделі не може слугувати адекватною мірою систематичного 

ризику. Рівень останнього є значно меншим у міжнародній CAPM. Проте він 

дає корисну інформацію щодо відносного рівня ризику на місцевому ринку. 

Як бачимо, міжнародна CAPM має глибокий зміст і за своєю суттю 

відрізняється від традиційної моделі. Однак вона має більшу кількість 

припущень, що ускладнює її емпіричне тестування; крім того, ряд припущень 

стали нереальними в умовах сучасного життя. Тому на практиці дуже часто 

застосовується традиційна модель на основі модифікованої методології. 

Утім, нова модель формує гарні концептуальні засади для розуміння багатьох 

аспектів міжнародних портфельних інвестицій та зберігає своє важливе 

значення у плані подальшого розвитку парадигми. 

Що ж до модифікованої методології, то вона передбачає розгляд в якості 

активу, скажімо, окремого місцевого ринку, а в якості ринкового портфеля – 

світового ринку. Або її застосовують в іншому форматі – розглядають 

окремий місцевий ринок замість окремого активу, а замість ринкового 

портфеля – інший місцевий ринок, приміром більший за розміром. Тут може 

постати питання точності й достовірності отриманих результатів, хоча, на 

наш погляд, воно не має вирішального значення. Річ у тім, що чимала 

кількість припущень міжнародної CAPM, частина яких є нереальними, також 

може дати похибку. І не відомо, яка похибка буде більша – міжнародної 

CAPM, котра краще характеризує міжнародний контекст, або традиційної 

моделі, використовуваної для міжнародного ринку. 

Відповідно до такої методології систематичний ризик визначається не 

ризиком національного ринку, а ризиком світового ринку. Саме глобальні 

чинники справляють вплив на мінімізацію ризику добре диверсифікованого 

міжнародного портфеля. Коефіцієнт бета іноземного ринку фактично 

характеризує чутливість дохідності ринку акцій певної країни до дохідності 

світового ринку. 

У процесі подальшої еволюції парадигми моделі оцінювання 

дохідностей постійно змінювалися, удосконалювалися, проводилися нові й 
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нові емпіричні тести. Наприклад, одним із перших, хто ввів до моделі 

оцінювання дохідностей обмеження міжнародного руху інвестицій, був 

Р. Штульц [529]. Він обґрунтував, що за наявності перешкод у міжнародному 

русі інвестицій місцевим інвесторам доволі дорого вкладати кошти в 

ризикові зарубіжні активи, причому мова йде як про довгі, так і про короткі 

позиції. Це положення є чинним навіть за незначної зміни (зростання) 

очікуваної дохідності. Такі активи Штульц називає неторгованими – місцеві 

інвестори не вкладають у них кошти. Однак при цьому завжди існує 

конкретний рівень бета, після досягнення якого ризикові папери стають 

торгованими. Активи, якими торгують, чітко підпадають під умови рівноваги 

та можуть розташовуватися на визначених лініях ринку цінних паперів. 

Таких ліній дві: перша для місцевих активів, друга для зарубіжних. Причому 

друга паралельна першій, але розташована вище. Неторговані активи 

містяться між цими двома лініями. Тобто світовий портфель в умовах 

існування перешкод для інвестицій є неефективним. 

Іще один вид обмежень був розглянутий у моделі оцінювання 

очікуваних дохідностей Ч. Еуна і С. Йанакіраманана [241]. Проаналізувавши 

міжнародний досвід обмежень частки володіння іноземними резидентами 

місцевими цінними паперами, вони дійшли висновку, що таке обмеження 

доволі поширене – навіть у розвинутих країнах. Вони модифікували CAPM 

для двох країн з урахуванням даного обмеження – максимального відсотка 

від загальної кількості акцій іноземного емітента в обігу, котрий 

дозволяється утримувати місцевим інвесторам ( ). Вербальна дескрипція 

цієї моделі базується на трьох доведених теоремах. 

Теорема перша стверджує, що за відсутності обмежень розбіжності в 

цінах на акції для місцевих та зарубіжних інвесторів зумовлені існуванням 

відмінностей у загальній схильності до ризику обох категорій інвесторів. У 

підсумку місцеві інвестори сплачують більше (премія), а зарубіжні – менше 

(дисконт). Тоді премія, сплачувана місцевими інвесторами ( ), дорівнює 

добутку дисконту, який вимагають зарубіжні інвестори ( ), та спеціального 
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відношення загальної схильності до ризику місцевих інвесторів (
DA ) до 

відповідного показника на зарубіжному ринку (
FA ) [241, c. 904–905]: 
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Теорема друга свідчить, що параметри загальної схильності до ризику, а 

також рівноважні рівні премії та дисконту на зарубіжний цінний папір 

суттєво залежать від жорсткості обмеження ( ) та чистого ринкового ризику 

зарубіжного ринку, котрий визначається як різниця між коваріацією 

дохідності цінного паперу з дохідністю ринкового портфеля зарубіжного 

ринку та коваріацією дохідності цього цінного паперу і скоригованого 

портфеля: 
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де  
MV – вартість світового портфеля; 

FV – вартість ринкового портфеля зарубіжного ринку; 

AV – вартість скоригованого портфеля. 

 

Необхідність використання скоригованого портфеля зумовлена тим, що 

наявні обмеження можуть унеможливити реальне створення ринкового 

портфеля зарубіжного ринку. Тому формується портфель місцевого ринку, 

котрий має максимально можливу коваріацію з ринковим портфелем 

зарубіжного ринку. 

Нарешті, теорема третя показує, що портфель місцевого інвестора 

складатиметься з двох субпортфелів: ринкового субпортфеля місцевого 

ринку, який інвестор утримував би і без обмежень, а також скоригованого 
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субпортфеля, який забезпечує компенсацію ( ) обмеження. При цьому що 

жорсткіше обмеження, то більша частка скоригованого субпортфеля. 

У результаті емпіричного тестування дії міжнародних чинників на 

очікувані дохідності активів К. Чен, Е. Керолій та Р. Штульц виявили, що 

вплив зарубіжних фондових індексів на премії за ризик американських акцій 

є значним [176]. Це стосується, зокрема, ринку Японії та відповідного 

індексу MSCI, а також індексів NIKKEI 225 та MSCI EAFE. Значущими є їхні 

висновки щодо тесту самої міжнародної CAPM. Її неможливо відхилити для 

п’ятивідсоткового рівня значущості, однак для 10-відсоткового вона була 

відхилена. Б. Дюма також тестував традиційну та міжнародну CAPM на 

прикладі різних даних за міжнародними ринками [217]. У деяких випадках 

були спростовані обидві моделі, але в одному випадку – лише традиційна 

CAPM, тоді як міжнародна продемонструвала свою валідність. 

Концепцію оцінювання очікуваних дохідностей з урахуванням 

міжнародних факторів підтверджують Дж. Дірмаєр та Б. Солнік [211], 

наголошуючи, що в сучасних умовах не враховувати їх просто неможливо. 

Вони також дещо модифікували міжнародну CAPM із допомогою трьох 

регіональних індексів та трьох валютних ризиків, пов’язаних з відповідними 

валютами. Автори отримали переконливі підтвердження того, що очікувані 

дохідності мають визначатись у глобальному форматі, причому з 

урахуванням співвідношення місцевого та міжнародного складників у 

загальній вартості компанії – емітента даних акцій. 

Підкреслюючи глобальний характер оцінювання очікуваних 

дохідностей, Дірмаєр та Солнік спростовують положення про те, що 

вирішальний вплив на ціни акцій справляє географічне розташування 

материнської компанії корпорації та лістингу самих акцій. Автори також 

установили існування для компаній більшості розвинутих країн залежності 

між місцевим (міжнародним) вмістом ризику акцій та обсягом місцевих 

(міжнародних) продажів компанії. Що більша частка міжнародних продажів, 

то більша ймовірність залежності акцій від немісцевих чинників. Однак це 
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меншою мірою дійсно для компаній США. Своє дослідження вчені 

підсумовують так: у сучасних умовах надзвичайно високої інтегрованості 

фінансових ринків, запровадження корпораціями глобальних стратегій, 

значного впливу на дохідності цінних паперів глобальних чинників 

інвестиційні менеджери також повинні мислити й діяти глобально. 

Одним із способів оцінювання очікуваних дохідностей на міжнародних 

ринках є модель К. Гарві, Б. Солніка та Г. Жоу [299]. Замість 

напередвизначених змінних (традиційних для міжнародних моделей 

ринкового ризику світового ринку та валютного ризику) вони використали 

два латентні параметри, що дало змогу виявити їх у процесі прорахунку 

моделі. Автори тестували індексові портфелі 18-ти ринків, 18 портфелів 

світового ринку, сформованих за галузевою ознакою, та вісім портфелів 

боргових паперів. Оскільки статистичний тест не може відхилити модель з 

однією змінною, тестувалася модель із двома латентними параметрами. Тест 

показав, що для індексових портфелів 18-ти ринків модель пояснює 77 % 

варіації премій, а для 18 галузевих та восьми боргових портфелів – 83 %. У 

результаті виявилося, що перший латентний фактор надзвичайно схожий на 

портфель світового ринку. Цей висновок фактично збігається з конструктом 

більшості міжнародних моделей. Другий фактор є менш однозначним – він 

чітко збігається з фактором валютного ризику лише для портфелів боргових 

паперів. Для решти портфелів це не лише валютний ризик. Однак модель із 

латентними факторами на відміну від моделі з напередвизначеними показала 

більшу точність у прогнозуванні очікуваних дохідностей та менше похибок. 

Використовуючи подібні модифіковані моделі, деякі дослідники, 

приміром C. Бака, Б. Гарбе та Р. Вейсс [132], свідчать, що управління 

міжнародними портфельними інвестиціями на основі країнового підходу вже 

втратило своє значення. Автори провели емпіричний тест впливу на 

очікувані дохідності країнових та галузевих чинників. На прикладі семи 

найбільших ринків акцій світу вони довели, що галузеві ефекти фактично 

зрівнялися за своїм впливом із країновими. За останні 20 років значення 
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країнових чинників зменшилося, а значення галузевих або лишалося 

незмінним, або зростало. За цей час різниця між значущістю впливу цих 

чинників скоротилася до мінімуму. До того ж було виявлено, що рівень 

інтегрованості між досліджуваними ринками значно вищий, ніж можна було 

б очікувати. Це означає, що міжнародний портфельний менеджмент за 

країновим принципом у цій ситуації є менш ефективним, ніж був колись. Зі 

свого боку галузевий підхід набагато релевантніший у плані збільшення 

вартості портфеля та контролю за ризиком. 

Важливими дослідженнями у рамках портфельної парадигми 

міжнародного інвестування, присвяченими розробці й удосконаленню 

моделей оцінювання очікуваних дохідностей та їх емпіричному тестуванню з 

урахуванням локальних та міжнародних чинників, є також роботи Р. Кона та 

Дж. Прінгла [190], Дж. Пога та Б. Солніка [443], Р. Ролла та Б. Солніка [457], 

Р. Штульца [524], М. Адлера та Б. Дюма [116], Ф. Блека [155], Р. Колачіто та 

М. Кроче [191], Г. Делласа і Дж. Тавласа [206], М. Беулью, М. Ганьон та 

Л. Галаф [146], А. Ендерс, З. Ендерса та М. Гоффмана [236], Т. Гуюн [315], 

К. Льюїс та Е. Ліу [364], К. Еснесса, Т. Московіца та Л. Педерсена [130] й 

інших учених. 

 

3.2. Розширення площини аналізу структури міжнародних ризиків 

та премій у рамках багатофакторних моделей 

 

Одним із головних результатів еволюції портфельної парадигми 

міжнародного інвестування в першій половині 1970-х років стало 

усвідомлення науковою спільнотою того факту, що очікувані дохідності 

активів та портфелів можуть формуватися під впливом не одного чинника, як 

це передбачалося на ранньому етапі її розвитку. Ця ідея набула поширення, і 

цьому суттєво сприяли два моменти. По-перше, поява в 1973 році міжчасової 

CAPM, котра поряд із традиційною премією за ринковий ризик ураховувала 

інші складники загальної премії. З огляду на це вже тоді стало зрозумілим, 
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що CAPM можна модифікувати по-різному та аналізувати в такий спосіб 

різні чинники формування премій. По-друге, розробка міжнародної CAPM, 

котра також розглядала щонайменше два складники премії: премію за 

ринковий ризик світового ринку та премію за валютний ризик. 

Глибокий теоретичний зміст, загальна логіка, низка вдалих емпіричних 

тестів і модифікацій цих моделей зумовили їх значне поширення в 1970-х 

роках. У контексті розвитку парадигми це поставило питання про доцільність 

і необхідність розробки моделей, котрі враховували би більшу кількість 

чинників. До того ж у період абсорбції парадигмою нової теорії ринку 

капіталу (друга половина 1960-х років) було розроблено численні напрями та 

рекомендації щодо вдосконалення тодішніх моделей. 

Одна з перших таких моделей була розроблена в рамках теорії 

арбітражного ціноутворення, запропонованої С. Россом у 1976 році [465]105. 

Ключові передумови її появи полягали у критиці самої CAPM – домінантної 

на той час моделі оцінювання очікуваних дохідностей та її припущень. Як 

наголошує Росс, основними проблемами традиційного біпараметричного 

підходу106 є нереалістичність його припущень про нормальний характер 

розподілу дохідностей та про квадратичну функцію корисності, а також 

незадовільні результати низки емпіричних тестів [465, с. 341–342]. 

Окрім того, важливими пунктами критики CAPM були проблеми 

ефективності ринку в принципі, наявність безризикової ставки, за якою 

можна вільно та без обмежень брати та надавати гроші в позику, ідентичний 

одиничний інвестиційний горизонт для всіх інвесторів, а також те, що 

інвестори, приймаючи інвестиційні рішення, керуються лише 

характеристиками ризику й дохідності фінансових активів. Крім того, важко 

погодитися, що на дохідності фінансових активів впливає лише один чинник 

                                           
105 Як зазначає сам Росс, уперше цю теорію він оприлюднив у 1971 році в робочих матеріалах Центру 

фінансових досліджень Вайта. І навіть зазначена стаття була подана до редакції значно раніше її публікації – 

у 1973 році. 
106 Слід уточнити, що автор відносить цей пункт критики саме до біпараметричного підходу в цілому, 

а не лише до моделі CAPM. У цьому сенсі він чітко протиставляє теорію арбітражного ціноутворення 

загальній лінії портфельної парадигми. 
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– ринок. Очевидно, що слід розглядати принаймні декілька таких чинників. 

Нарешті, проблемними були й залишаються створення ринкового портфеля, 

ступінь його ефективності та навіть саме його існування. У цьому розумінні 

логічним кроком до розширення теорії ринку капіталу стало усунення 

нереалістичних припущень CAPM та врахування багатьох чинників впливу 

на дохідності фінансових активів. 

Як видно з назви теорії Росса, вона базується на арбітражних позиціях, 

точніше – на умовах відсутності можливостей арбітражу. Загальна логіка цих 

умов спирається на відомий закон єдиної ціни. У контексті APT цей закон 

твердить, що фінансові активи з однаковими характеристиками ризику й 

дохідності повинні мати однакові ціни, що виключало б можливості 

отримання інвесторами безризикових прибутків на ефективних ринках 

капіталу. Теорія арбітражного ціноутворення, так само як і CAPM, націлена 

на визначення очікуваних дохідностей. Однак вона виходить із того, що 

останні мають установлюватися на такому рівні, аби унеможливити арбітраж. 

У моделі APT, утім, зберігається частина припущень біпараметричних 

моделей, зокрема щодо несхильності до ризику, досконалості ринку та 

лінійної залежності між розглядуваними змінними. До того ж припускається, 

що інвестори вдаються до арбітражу з метою збільшення дохідності своїх 

портфелів без підвищення їхнього ризику. У такий спосіб вони намагаються 

сформувати арбітражні портфелі, тобто такі, що не потребують вкладення 

коштів, або у термінах Росса – «не використовують багатства» [465, c. 342]. 

Ці портфелі формуються з великої n-кількості активів та є добре 

диверсифікованими. Згідно з моделлю APT очікувані дохідності залежать від 

багатьох чинників, а інші чинники (окрім обраних) не чинять впливу на них. 

Разом із високим рівнем диверсифікації портфеля це означає, що 

позафакторний ризик прямує до нуля, і його можна ігнорувати. 

Сама модель APT технічно надзвичайно схожа як на традиційну CAPM, 

так і на її модифіковані версії [465, c. 353]: 
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де  
iE  – очікувана дохідність; 

 – очікувана дохідність арбітражного портфеля; 

ik – чутливість до фактора k; 

kE – очікувана дохідність фактора k. 

 

Очікувана дохідність дорівнює сумі дохідності арбітражного портфеля 

та премій за різними факторами, що використані в моделі. Кожна премія є 

технічним аналогом премії за ринковий ризик із традиційної CAPM – вона 

дорівнює добутку коефіцієнта бета, що характеризує чутливість дохідності 

активу до фактора, та різниці між очікуваною дохідністю фактора й 

дохідністю арбітражного портфеля. У випадку нульових премій за факторами 

очікувана дохідність дорівнюватиме дохідності арбітражного портфеля. APT 

не має припущення про безризикову ставку. 

За певних умов APT технічно можна розглядати як загальний випадок 

CAPM – коли єдиним визначеним фактором у моделі є ринковий ризик. 

Щодо похибки моделі, то, як зазначалося, її ігнорують, оскільки вона прямує 

до нуля у добре диверсифікованих портфелях, а похибки окремих фінансових 

активів зазвичай не корелюють між собою. Загальний висновок APT такий: 

інвестори вимагають компенсації за кожний чинник ризику, що впливає на 

очікувану дохідність фінансового активу чи портфеля; сукупна ж премія 

являє собою суму компенсацій за всіма чинниками. 

Важливим аспектом APT є формування арбітражних портфелів. З одного 

боку, цей механізм начебто відокремлений від самої моделі, однак за умови 

правильного оцінювання всіх активів арбітраж буде неможливий. Тому, з 

іншого боку, сам арбітражний механізм, а точніше умови його відсутності, є 

невід’ємною частиною теорії. Ключова риса арбітражу – відсутність ризику, 

тобто інвестор не вкладає в арбітражну транзакцію власні кошти. На 

практиці це означає, що операція має розпочинатися з короткого продажу та 
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відкриття коротких позицій. Оскільки арбітраж можливий у випадку 

недотримання закону єдиної ціни, його найпростіший варіант передбачає 

формування портфеля активів (або просто купівлю активу), що має 

ідентичний із певним (іншим) активом або портфелем активів потік доходів, 

але нижчу вартість. За APT, активи / портфелі з однаковою дохідністю та 

ризиком повинні мати однакову вартість; або активи / портфелі з однаковою 

вартістю та ризиком повинні мати однакову дохідність. 

Іншим аспектом теорії арбітражного ціноутворення в частині 

взаємозв'язку між очікуваними дохідностями та арбітражними можливостями 

є те, що всі фінансові активи або портфелі, які мають однакову чутливість до 

певного фактора (факторів), повинні мати однакові очікувані дохідності (за 

винятком позафакторного ризику). У протилежному випадку існуватимуть 

арбітражні можливості. Однак щойно такі можливості з'являються, інвестори 

починають їх використовувати, що, своєю чергою, призводить до їх 

зникнення та відновлення рівноваги. Річ у тім, що, купуючи, інвестори 

впливають на підвищення цін на активи, а продаючи – на зниження. Це 

означає, що в умовах рівноваги неможливо сформувати портфель із вищою 

дохідністю (ніж інший портфель або актив з аналогічними інвестиційними 

характеристиками) без підвищення ризику, не залучаючи додаткових коштів. 

У сучасній теорії існує формалізований підхід до створення 

арбітражного портфеля [166, с. 21–22]. Оскільки останній є портфелем з 

нульовими інвестиціями, він не потребує вкладання коштів, а тому сума 

часток активів у ньому має дорівнювати нулю: 

 

.0...21  nwww                                         (3.11) 

 

Ця умова є необхідною, але недостатньою. 

Далі: оскільки арбітражний портфель безризиковий, він не повинен бути 

чутливим до будь-якого фактора. Тому його середньозважена чутливість має 

бути нульовою: 
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Крім того, арбітражний портфель повинен мати додатну дохідність. 

Формально ми отримали оптимізаційну задачу з двома обмеженнями. Вона 

полягає у максимізації дохідності портфеля, а обмеження – це нульова 

чутливість та нульова вартість. Суто математично для n активів у складі 

портфеля необхідно розв’язати систему з (n – 1) рівнянь та однієї нерівності, 

де є n невідомих, – вона дозволить визначити частки активів в арбітражному 

портфелі. Така система не має єдиного розв’язку, що викликає необхідність 

розв’язання оптимізаційної задачі. Формально таких портфелів може бути 

безліч, але слід знайти такий із них, що має найвищу дохідність. На практиці 

формування такого портфеля хоча й відбувається на основі зазначеної 

методології, однак має й іншу логіку. Вона полягає в тім, що короткі позиції 

слід займати за найменш дохідними активами, купуючи натомість більш 

дохідні. У теорії арбітражного ціноутворення не вказано, які саме чинники 

слід ураховувати. Однак на практиці найбільш поширеними чинниками є 

інфляція, відсоткові ставки, стан ділової активності та стан ринку. 

На основі традиційної APT у 1983 році було розроблено її міжнародну 

версію [504]. У такому розширеному вигляді APT також формувалася на 

основі протиставлення CAPM, зокрема в частині її припущень та недоліків. 

Так, у міжнародній CAPM портфель світового ринку не є оптимальним у 

тому сенсі, що різні інвестори утримуватимуть різні портфелі, насамперед 

гедж-портфелі. Це зумовлює труднощі тестування міжнародної CAPM на 

практиці: окрім того, що припущення про існування ефективного ринкового 

портфеля у традиційній CAPM і так викликало багато критики та ставилося 

під сумнів, воно ще значно ускладнилося в міжнародному контексті 

гетерогенним характером такого портфеля. 

Міжнародна APT не вимагає ідентифікації одиниць числення для 

вимірювання реальної дохідності інвесторів за припущення про гомогенність 

їхніх очікувань щодо моделювання останньої певною багатофакторною 
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моделлю. Модель доводить, що немає необхідності розрізняти окремих 

місцевих інвесторів. Подібно до CAPM міжнародна APT є продовженням 

традиційної моделі з уведенням до розгляду різних споживчих уподобань та 

ризику зміни відносних цін. Однак, як зазначає Б. Солнік – автор 

міжнародної APT, результати названих версій моделі слід розглядати не як 

міжнародні та місцеві, а радше як номінальні й реальні [504, c. 450]. 

Подібно до CAPM у міжнародній APT ризик купівельної спроможності 

стає другорядним, натомість головним стає валютний ризик. На 

міжнародному ринку різні інвестори вимірюють власну дохідність у різних – 

місцевих – валютах. Міжнародна APT припускає, що базовою валютою 

вимірювання дохідностей є долар США (умовно – спільний знаменник)107. 

Тоді з технічної точки зору всі інвестори коригуватимуть номінальну 

доларову дохідність на випадкову змінну s~ . У міжнародному контексті вони 

у такий спосіб здійснюють валютне коригування дохідності, однак питання 

можна поставити й ширше: кожний інвестор j коригує номінальну дохідність 

на спеціальний дефлятор js~ . 

Міжнародна APT не передбачає впливу на інвестиційний вибір функції 

корисності, оскільки за гомогенності сприйняття багатофакторної моделі 

визначення очікуваних дохідностей корисність не має значення. З іншого 

боку, безризикова інвестиційна стратегія потребує окремої ідентифікації 

[504, c. 451]. За міжнародною APT, номінально безризиковий арбітражний 

портфель є безризиковим для всіх зарубіжних інвесторів. Для доведення 

цього положення Солнік дещо реформулює традиційну APT (3.10) для 

міжнародного контексту: 

 

,~~
...

~~
11 imimiii bbEr                                  (3.13) 

 

де 
iE – очікувана дохідність і-го активу; 

ir
~ – очікувана дохідність і-го активу у валюті інвестора (випадкова); 

                                           
107 Солнік називає її нульовою валютою. У принципі це може бути будь-яка валюта. 
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m

~
– факторна премія, що містить усі систематичні ризики; 

1ib – чутливість дохідності активу до фактора; 

i
~ – позафакторний складник дохідності. 

 

Якщо позначити вартість і-го активу в нульовій валюті як 
iP , а валютний 

курс нульової валюти до j-ї (пряме котирування з погляду США) як 0jS , то 

вартість і-го активу в j-й валюті становитиме .
0j

i

S

P
 Тоді дохідність і-го активу 

в j-й валюті дорівнюватиме 

 

,~~~~~ 2

jjiji

j

i srsrr                                      (3.14) 

 

де 2

j – варіація js~ ; 

 ji sr ~~  – коваріація 
ir

~  та js~ . 

 

Модифікація (3.13) з урахуванням (3.14) дає змогу отримати модель для 

визначення дохідності і-го активу в j-й валюті: 

 

,~~~)~~~
(~~ 2

jiik jkkikjji

j

i ssbsEr                      (3.15) 

 

Рівняння (3.15) є головним рівнянням міжнародної APT. Із нього після 

незначних трансформацій випливає, що дохідність арбітражного портфеля у 

j-й валюті дорівнює різниці між його дохідністю в нульовій валюті та 

показником js~~  . Однак у моделі припускається, що всі позафакторні 

дохідності ~  не корелюють із дохідностями активів. До того ж стохастичний 

компонент доларової дохідності активу дорівнює випадковій величині js~ , що 

характеризує випадкові зміни валютних курсів. Тому js~  та ~  взаємно 

незалежні [504, c. 452]. 

Іншим важливим положенням міжнародної APT є її валідність та 

ідентичність для всіх валют. Окрім математичних основ цього положення, 
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слід звернути увагу на всеохопний характер чинників, котрі враховуються в 

моделі. Це – міжнародні чинники, котрі є фундаментальними для всіх 

міжнародних інвесторів та всіх активів на міжнародних ринках. Серед них, 

приміром, можуть бути темпи зростання глобального ВВП. Зважаючи на 

їхній глобальний вплив, немає необхідності конвертувати їх у різні валюти. 

Отже, міжнародна APT виглядає моделлю значно більш привабливою 

щодо її практичного застосування порівняно з міжнародною CAPM. Вона 

також може використовуватися на окремих місцевих ринках в умовах 

гетерогенності споживчих уподобань. В APT немає трансляційного 

валютного ризику, вона не передбачає функції корисності, що є її 

беззаперечними перевагами. Однак ця модель розрахована на максимально 

короткі відтинки часу, а кількість її факторів повинна бути мінімальною 

відносно кількості активів у портфелі. 

Положення щодо кількості факторів та їхнього змісту стало одним із 

найбільш поширених з точки зору емпіричного тестування. Так, Д. Чо, Ч. Еун 

та Л. Сенбет [184] довели, що в міжнародному контексті кількість факторів 

APT коливається від одного до п’яти (при чому самі фактори дослідниками 

не визначалися, а їхній тест мав суто статистичний характер). На практиці 

найбільш типова кількість факторів варіює від трьох до чотирьох. Важливо, 

що за результатами цього дослідження валідність міжнародної APT була 

відхилена, положення про інтегрованість міжнародного ринку відхилено 

також. При цьому названі результати не дозволяють відхилити APT для 

місцевих чи сегментованих регіональних ринків. 

У міжнародному контексті APT має важливу перевагу перед місцевою 

моделлю – значно стійкіший кількісний склад факторів. При цьому кількість 

факторів відображає характер та складність економічних відносин між 

країнами [184, c. 323]. Приміром, якщо країни інтегровані на багатьох рівнях 

економічної діяльності, то кількість спільних факторів APT для них буде 

більша, і навпаки. Тому кількість факторів для міжнародної APT є в цілому 

меншою порівняно з місцевою моделлю, оскільки види діяльності менш 
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інтегровані на міжнародному ринку, ніж на окремо взятому місцевому. На 

цій основі названі автори довели, що США є високоінтегрованими з 

Канадою, Великою Британією та Японією, меншою мірою – із Францією. 

Порівняно з CAPM APT не є рівноважною моделлю, і вона може 

застосовуватися в умовах нерівноваги, окрім її граничних станів. APT має 

значно менше припущень, що робить її більш адаптованою для практичного 

вжитку. Відсутність таких принципових припущень, як нормальний характер 

розподілу дохідностей та неврахування функції корисності, дає змогу 

ідентифікувати APT у гносеологічному сенсі як позапарадигмальну 

концепцію. Суттєвим недоліком APT є обмеженість її застосування лише 

добре диверсифікованими портфелями, тоді як CAPM годиться для будь-

яких портфелів. Формування ж добре диверсифікованого портфеля 

передбачає значні транзакційні витрати, що, своєю чергою, призводить до 

зниження схильності до ризику. 

 

3.3. Формування традиційного погляду на міжнародне портфельне 

інвестування в межах вартісної парадигми 

 

Історично вартісна парадигма міжнародного інвестування є більш 

давньою, і з огляду на це її розглядають як традиційну. Вона була 

теоретичною основою пояснення процесів портфельного інвестування до 

появи нині домінантної портфельної парадигми. Не втрачає вона своїх 

позицій і сьогодні, суттєво конкуруючи з портфельною парадигмою як у 

практичному, так і гносеологічному плані. Основоположниками вартісної 

парадигми вважаються Б. Грем і Д. Додд, які 1934 року опублікували перше 

дослідження у цій сфері – «Аналіз цінних паперів» [285]. Ця робота 

сформувала базові принципи оцінювання акцій, облігацій та інших цінних 

паперів на багато років наперед. Завдяки своїй фундаментальності вона 

майже повною мірою зберігає актуальність і дотепер, будучи настільною 

книгою багатьох фінансових аналітиків та інвесторів. 
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Слід зазначити, що «Аналіз цінних паперів» є роботою радше 

навчального характеру, написаною на основі досвіду викладання її авторами 

дисциплін інвестиційного спрямування. Це чітко відрізняє її від більшості 

робіт, розглянутих у нашому дослідженні. Саме виходячи зі свого жанру 

вона охоплює комплекс питань, пов’язаних із цінними паперами та їх 

аналізом – і не лише в частині акцій, а й облігацій та інших фінансових 

інструментів, навіть деривативів. Не даючи конкретного алгоритму 

оцінювання, на відміну, приміром, від більш пізніх робіт у рамках парадигми 

[282, 564 та ін.], Грем і Додд запропонували комплекс чинників, які слід 

ураховувати при аналізі цінних паперів: насамперед такі показники 

фінансової звітності корпорацій, як чистий  прибуток, дивіденди, активи, 

структура пасивів та ін. Тим-то їхня книга вважається основоположною у 

сфері фундаментального аналізу, котрий безпосередньо пов’язаний з 

вартісною парадигмою. 

Досить часто фундаментальний аналіз ототожнюють із самою 

парадигмою. Однак, на нашу думку, він є методологією застосування 

положень та ідей вартісної парадигми на практиці. У цьому зв’язку виникає 

питання співвідношення між вартісною парадигмою та фундаментальним 

аналізом. Якщо останній є методологією застосування першої, то чи єдиною? 

А якщо ні, то чи є інші? Ці питання мають важливе значення для 

гносеологічної ідентифікації не лише фундаментального аналізу, а й самої 

вартісної парадигми. 

Відповідь на ці питання полягає, на наш погляд, у сутності самого 

фундаментального аналізу. Його розглядають із двох позицій. По-перше, як 

аналіз, що здійснюється на основі фінансової звітності компаній, цінні 

папери яких цікавлять інвестора; це – вузьке тлумачення фундаментального 

аналізу. По-друге, як аналіз, що здійснюється на основі певних 

фундаментальних характеристик цих цінних паперів; і це – його широке 

розуміння. В обох випадках більшою або меншою мірою маються на увазі 

фундаментальні, основоположні чинники формування ринкової вартості 



256 

цінних паперів. Однак у фінансовій звітності корпорацій міститься 

інформація лише про частину таких чинників – на рівні самої корпорації. 

Інші ж перебувають у площині макроекономічних показників економіки 

країни, цінні папери якої розглядаються, залежно від характеру конкуренції 

даної компанії, специфіки функціонування ринку продуктів, що випускає 

компанія, тощо. Стосовно ж, скажімо, державних цінних паперів, то 

корпоративна фінансова звітність узагалі ні до чого. 

Ототожнювати фундаментальний аналіз із вартісною парадигмою можна 

лише за його широкого тлумачення, оскільки питання про основоположні 

чинники формування ринкових цін фінансових активів не уточнюється, а 

тому може охоплювати широке коло підходів, методів та інструментів, що й 

передбачено вартісною парадигмою. У вузькому ж випадку таке 

ототожнення є хибним. 

Повертаючись до роботи Грема і Додда, зазначимо, що вони вперше 

запропонували концепцію внутрішньої вартості108 цінних паперів, 

запровадивши новий термін – «запас надійності»109, який являє собою 

різницю між внутрішньою вартістю цінного паперу та його ринковою ціною. 

За Гремом і Доддом інвестиції мають вкладатися саме  на основі цього запасу 

надійності: цінні папери слід купувати (або не продавати), якщо він 

позитивний, і продавати (або не купувати), якщо негативний [285, c. 299–

349]. Цей підхід і став всесвітньовідомим як інвестування на основі 

вартісного підходу110, започаткувавши вартісну парадигму. При цьому сама 

внутрішня вартість визначається скоріше не як стала кількісна величина, а як 

діапазон коливання такої величини, з урахуванням відносного рівня її 

відхилення від поточної ринкової ціни паперу. 

                                           
108 Intrinsic value. 
109 Margin of safety. Цей варіант ми взяли з російськомовного перекладу 5-го перевидання роботи 

С. Коттл, Р. Мюррея та Ф. Блока, яка розглядає дослідження Грема і Додда 2000 року [67, c. 534 та ін.]. 

Трапляються також варіанти перекладу – «маржа безпеки», «маржа надійності», «запас міцності». 

Приміром, в іншому офіційному перекладному виданні книги Грема «Кмітливий інвестор» 

використовується термін «маржа безпеки» [16, с. 547–548]. 
110 Value investing. Іноді вживається варіант – «інвестування на основі вартісного аналізу» або навіть 

«вартісне інвестування». 
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Грем і Додд уперше показали відмінності між інвестуванням та 

спекуляцією [285, c. 50–56], зазначаючи, однак, що кожна ситуація має 

розглядатися індивідуально й жодний з наведених ними пунктів не є 

однозначним. Ці відмінності вони визначили за п’ятьма критеріями: 

1) інвестування в облігації – інвестування в акції; 2) придбання власним 

коштом – придбання з маржею; 3) для постійного володіння – для швидкого 

обороту; 4) для довготермінового прибутку – для короткотермінового 

прибутку; 5) у безризикові папери – в ризикові папери. Підсумкова авторська 

дефініція виглядала так: «Інвестиційна операція – це така операція, яка 

внаслідок проведення ретельного аналізу має забезпечити збереження 

інвестованих коштів та задовільну дохідність. Операції, які не задовольняють 

ці вимоги, є спекулятивними» [285, c. 54]111. 

На нашу думку, головною передумовою формування поглядів Грема і 

Додда стала Велика депресія, яка щойно завершилася під час видання їхньої 

книги112. Автори чітко взяли бік ігнорування короткотермінових цінових 

коливань на ринку, стверджуючи, що в основі внутрішньої вартості цінних 

паперів слід розглядати більш фундаментальні чинники, а самі ціни у 

довготерміновій  перспективі тяжітимуть до внутрішньої вартості. 

Трапилося так, що в подальшому більшої популярності зажив Б. Грем113, 

який, зокрема, розвинув ряд спільних із Д. Доддом підходів (приміром 

концепцію запасу надійності) у своїй більш пізній роботі 1949 року 

«Кмітливий інвестор» [286]114. У цій роботі Грем поділив інвесторів на дві 

                                           
111 Слід зазначити, що розгляд окремих ознак інвестування та спекуляцій бачимо й у роботах 

Я. Тінбергена, зокрема [545, c. 153], проте він іще не дає визначення відповідних термінів. Також у процесі 

дослідження нам стало відомо про існування роботи Л. Чемберлена та В. Гея 1931 року «Інвестиції та 

спекуляція: дослідження сучасних підходів та базових принципів» [175], яку нам не вдалося знайти та 

опрацювати в оригіналі. Однак на неї посилаються Грем і Додд, котрі зазвичай рідко вдаються до будь-яких 

посилань. Це дозволяє зробити ряд припущень про сутність та характер згаданої праці та, очевидно, 

віднести її до групи робіт у рамках вартісної парадигми, тим більше за значного хронологічного 

випередження появи теорії портфеля. 
112 Очевидно, що писалася книга ще під час депресії. 
113 Багато інвесторів із всесвітньовідомими іменами вважають Грема своїм учителем, приміром 

В. Баффетт, який є неухильним прибічником вартісної парадигми. 
114 Нам удалося знайти та використати поновлене видання цієї книги з коментарями Дж. Цвейга 2003 

року [286], а також його перекладну російськомовну версію 2009 року [16]. В останній через специфіку 

транслітерації прізвище автора подано як «Грэхэм». 
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категорії: захисні та активні (агресивні або ініціативні) [286, c. 6]115. 

Головним завданням перших є уникнення значних помилок або збитків, а 

також недокладання зусиль, відсутність необхідності часто приймати 

рішення. Активні ж інвестори витрачають багато часу на добір цінних 

паперів та розраховують на незначне перевищення дохідності над 

пересічною. 

У перших семи главах книги, а також у главах 14 та 15 Грем дає 

інвестиційні рекомендації як для активних, так і для пасивних інвесторів. 

Приміром, оптимальним для захисного інвестора є такий портфель, який 

складається наполовину з акцій та облігацій, при цьому автор не радить 

збільшувати частку акцій понад 75 % [286, c. 22]. Що ж до аналізу діяльності 

інвестиційних фондів Грем показав, що в цілому ці фонди не дають кращих 

результатів порівняно з інвестуванням у фондовий індекс [286, c. 229–232]116. 

І оскільки фонди не здійснюють добір цінних паперів, аби повністю покрити 

свої транзакційні витрати, то захисному інвесторові слід купувати папери 

індексових фондів, які відповідають таким умовам: менеджери є 

найбільшими власниками акцій, вони отримують невисоку заробітну платню, 

не бояться відходити від загальних тенденцій (що диктуються менеджерами 

інших фондів), не рекламують себе та не намагаються залучати якомога 

більше приватних інвесторів [286, c. 250–251]. При цьому, на думку Грема, 

попередня інвестиційна історія фонду є останнім чинником, на який слід 

звертати увагу. 

Ще одним фундатором вартісної парадигми був Дж. Вільямс, який 

виклав новаторські ідеї щодо оцінювання цінних паперів у своїй монографії 

1938 року «Теорія інвестиційної вартості» [564]117. Її основна думка полягає в 

тім, що цінні папери мають оцінюватися на основі їхньої внутрішньої 

                                           
115 Такий поділ у сучасному розумінні має дещо інше значення. 
116 Досліджуваний період – від 1961 до 1970 року. 
117 Монографія Дж. Вільямса була опублікована на базі його докторської дисертації, завершеної 

фактично в 1937 році. 
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вартості118. Ця внутрішня вартість повинна визначатися на основі певних 

чинників, які мають внутрішній (з погляду оцінюваного цінного паперу), 

фундаментальний характер. Такими чинниками є насамперед виплачувані 

дивіденди, а також майбутня вартість акції. Справедлива ж вартість акції є, за 

Вільямсом, дисконтованою вартістю всіх її майбутніх грошових потоків. 

Така ідея лягла в основу добре відомої сьогодні концепції дисконтування 

грошових потоків, яку Вільямс тестував у різних варіантах з огляду 

постійності дивідендових виплат [564, с. 76–95]119. У цій частині монографії 

Вільямс, на відміну від Грема і Додда, пропонує конкретний алгоритм 

визначення внутрішньої вартості акцій – модель дисконтування дивідендів. 

Дослідження Вільямса, зважаючи на необхідність оцінювання майбутніх 

дивідендових виплат та вартості акцій, стало основою для зрушення 

наукових поглядів у сфері оцінювання цінних паперів із площини ринку до 

площини корпоративного фінансового менеджменту120: Вільямс активно 

аналізував фінансові показники корпорації та прогнозував її майбутні 

грошові потоки, запропонувавши так звану систему алгебраїчного 

бюджетування [564, с. 128–160], яка дозволяла здійснювати прогнози. 

Розглянуті дослідження Грема–Додда та Вільямса хоча і вважаються 

визначальними та основоположними для розвитку вартісної парадигми, 

однак не є історично першими. Нам удалося встановити, що піонерською у 

цій сфері стала праця американського економіста та інвестиційного 

менеджера Е. Сміта 1924 року «Звичайні акції як довготермінові інвестиції» 

[498]121. Головним висновком автора є те, що акції являють собою значно 

                                           
118 У цій частині Вільямс підтримав ідею Грема і Додда про внутрішню вартість цінних паперів. До 

Грема, Додда та Вільямса назагал панувала точка зору на оцінювання цінних паперів  виходячи з історичних 

відкритих даних за ринком та цінними паперами. Як на сучасне розуміння, вона більше тяжіла до технічного 

аналізу, тоді як підхід Вільямса повною мірою кореспондується з ідеями фундаментального аналізу, 

започаткованого Гремом і Доддом. 
119 Часто Вільямса згадують як автора концепції дисконтування грошових потоків, хоча подекуди 

трапляються посилання про використання цих ідей і раніше. Хоча у рамках нашого дослідження знайти 

достеменні свідчення раніших розробок у цьому напрямку не вдалося. 
120 Саме в такому переході, на наш погляд, прослідковується зрушення з площини технічного до 

площини фундаментального аналізу. 
121 Ця робота стала добре відомою і згодом була перевидана у 2003 році. Додаткові емпіричні 

підтвердження висунутих ідей Сміт навів також у статті 1925 року «Нові тести показують, що акції 
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кращий – порівняно з облігаціями високої інвестиційної якості – варіант 

укладання коштів у довготерміновій перспективі122. У цілому Сміт емпірично 

спростував панівні тоді погляди про значно вищу відносну інвестиційну 

цінність облігацій порівняно зі звичайними акціями123. Такий висновок Сміт 

робить на основі проведення 11 емпіричних тестів вибірки різних акцій та 

облігацій упродовж трьох 20-річних періодів: 1866–1885, 1892–1911 та 1906–

1922 [498, c. 51–59]. Слід зазначити, однак, що в багатьох моментах 

дослідження Сміта містить ряд елементів технічного аналізу. 

Важливим кроком у розвитку вартісної парадигми міжнародного 

інвестування, особливо на ранніх етапах, є дослідження відомого 

голландського вченого Я. Тінбергена 1933 року «Поняття горизонту та 

очікувань у динамічній економіці» [546]124. Ця робота не стосувалася 

оцінювання лише цінних паперів, вона була присвячена більш загальному 

комплексу питань – формуванню попиту та пропозиції благ. У першій 

частині статті Тінберген аналізує ринок продуктів сільського господарства 

(кави, пшениці, бавовни та ін.), а друга й третя частини присвячені акціям. У 

цій роботі Тінберген висунув та статистично підтвердив гіпотезу про те, що 

ціни на блага формуються під впливом як поточних цін, так і цінових 

очікувань, значущість яких визначається часовим періодом, на який ці 

очікування формуються [546, c. 247]. При цьому очікування на раніші 

періоди є більш впливовими порівняно з очікуваннями на пізніші періоди. В 

аналізі акцій Тінберген використовує поняття «цінність»125 акції, котра є 

«добутком ціни акції та дохідності державних облігацій» [546, c. 252]126. Цей 

                                                                                                                                        
перевищують облігації з погляду дохідності», опублікованій у «Нью-Йорк Таймз» [499]. 

122 Такий висновок є очевидним із точки зору сучасної інвестиційної теорії, але свого часу був 

новаторським. Попри свою назву дослідження приділяє значну увагу облігаціям, а не лише акціям: останні 

фактично розглядаються поряд з облігаціями. 
123 Домінування облігацій як об’єкта вкладання інвестицій тривало до кінця XIX ст. 
124 У цій роботі Тінберген посилається на ще більш раннє своє дослідження 1931 року, опубліковане 

німецькою мовою в «Журналі національної економіки», знайти який нам не вдалося. Тому хронологічно 

першою ми вважатимемо роботу 1933 року. 
125 Worth. 
126 Автор, очевидно, має на увазі мінімальний рівень дохідності, очікуваний за акцією, який є по суті 

альтернативною дохідністю. Ми розуміємо, що з погляду сучасної теорії такий підхід є занадто спрощеним: 

він принаймні не враховує різний рівень ризику акцій та облігацій, однак є першою спробою формалізації 
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добуток характеризує фіксований відсоток, якому дорівнює очікувана 

дохідність акції127. Для статичної економіки Тінберген стверджує, що за 

повної визначеності дивідендових платежів, які є постійними, цінність 

дорівнюватиме дивідендам. За змінних дивідендових платежів залежності 

статичної економіки застосувати не можна. У такому разі цінність128 

визначатиметься очікуваними дивідендами для всіх випадків, крім 

високоспекулятивних операцій. 

На основі емпіричного тестування дивідендових платежів та цін за 19-ма 

різними голландськими акціями (та п’ятьма групами підприємств) у період 

від 1921 до 1932 року, а також у більш ранні періоди [546, c. 253 – 259], 

шляхом «грубої» апроксимації Тінберген вивів таку залежність між цінністю 

та дивідендами: 

 

,4,03 DW                                                   (3.16) 

 

де W – цінність (відсоткова очікувана дохідність акції); 

 D – дивідендові платежі у вартісному вимірі; 

 3 та 0,4 – фіксовані коефіцієнти, встановлені емпірично. 

 

Такого самого типу лінійну закономірність Тінберген вивів також 

окремо для акцій банків та сільськогосподарських компаній. Фіксовані 

коефіцієнти лінійної моделі становлять відповідно 1,5 та 0,47. На основі цих 

двох рівнянь автор висновує, що головним чинником очікуваних дохідностей 

акцій є останні виплачені дивіденди, які, однак, лише наполовину 

відображаються в показнику цінності [546, с. 261]. Його ж модель – певною 

мірою від зворотного – дає можливість оцінити очікувані дохідності акцій на 

                                                                                                                                        
очікуваних дохідностей акцій. Більше того, ідеї Тінбергена, як виявляється, стали важливою складовою 

сучасної теорії ринку капіталу, насамперед стосовно використання в оцінюванні акцій безризикової ставки, 

що стало основою подальшого розвитку теорії портфеля та її розширення в теорію ринку капіталу. 
127 Математично, приміром, за ціни акції у 200 гульденів та дохідності державних паперів у 3 % (саме 

такою вона в середньому була в дослідженні Тінбергена) цінність дорівнюватиме шести гульденам 

(200×0,03), або 6 % дохідності. 
128 У даному випадку цінність можна розглядати як вартість. Тут також слід зазначити значну 

схожість категорії «цінність» у Тінбергена та категорії «внутрішня вартість» у сучасному розумінні. 
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основі відомих даних за виплаченими дивідендами. 

Спираючись на ті самі дані, Тінберген дослідив також залежність 

цінності від різних чинників у короткотерміновому періоді (на прикладі 

акцій компаній – власниць каучукових плантацій у колоніях): 

 

,097,0035,0'1 KPW                                            (3.17) 

 

де P – поточна ринкова ціна каучуку129; 

K – загальний індекс цін акцій130; 

 0,035 та 0,097 – фіксовані коефіцієнти, встановлені емпірично. 

 

У своєму пізнішому досліджені 1939 року131 «Динаміка формування цін 

акцій» [545] Тінберген продовжує розвивати подібні ідеї, концентруючись 

виключно на акціях. Досліджуючи вплив цін акцій ринку США на бізнес-

цикл, він стверджує, що ціни акцій впливають на загальний рівень 

інвестиційної активності, а відсоток зростання вартості акцій впливає на 

споживання [545, c. 153]. На думку Тінбергена, ціни акцій, на відміну від цін 

товарів, не формуються залежно від дефіцитності самих акцій: їхня кількість 

зазвичай є постійною та змінюється повільно. Головним же чинником у 

випадку акцій є їхня якість, котра постійно змінюється. Що ж стосується 

якості більшості товарів, то вона є постійною для споживачів. Якість акції 

має два аспекти: вона приносить власникові прибуток у вигляді дивідендів, а 

також ціновий прибуток у разі її продажу. При цьому якщо акція не 

продається часто132, то значно важливішим є перший аспект (інвестування), 

якщо ж продається часто, то – другий (спекуляція)133. 

Для оцінювання очікуваних дохідностей акцій Тінберген розробляє 

статичний та динамічний закони. Статичний закон представлено у двох 

                                           
129 Усі ряди динаміки в цьому випадку – відхилення від 12-місячної ковзної середньої. 
130 У цьому контексті слід обов’язково звернути увагу на застосування індексу ринку акцій для 

прогнозування дохідності окремих акцій. Очевидно, ця ідея також була використана та широко 

популяризована пізніше в рамках теорії ринку капіталу. 
131 Майже паралельно з Вільямсом – одним із фундаторів вартісної парадигми. 
132 Це фактично означає виключення з аналізу спекулятивних операцій, як і було у Тінбергена раніше. 
133 Тут слід зазначити одну з перших спроб розмежування спекуляції та інвестування. 
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формах. Простий статичний закон передбачає, що вартість акцій змінюється 

під впливом дивідендів прямопропорційно, а під впливом довготермінової 

відсоткової ставки – оберненопропорційно [545, c. 153]134. Ця форма закону 

чинна за відсутності спекуляцій на ринку та за постійності дивідендових 

виплат. Своєю чергою узагальнений статичний закон пояснює формування 

цін у випадку, коли з двох вищезгаданих умов виконується лише перша – 

відсутність спекуляцій, а дивідендові виплати не є постійними. Відповідно до 

цього закону очікується, що ціни акцій змінюватимуться не так стрімко, як 

дивіденди. Приміром, якщо наразі дивіденди є високими, то ринок 

ураховуватиме можливість їх зниження у майбутньому, а тому ціна акції 

буде нижчою порівняно з тією, яку можна було би вивести із простого 

статичного закону. Дійсним є також зворотне. Базуючись на цій ідеї 

урівноваження дивідендів із їхнім середнім нормальним значенням, 

узагальнений статичний закон стверджує, що дивіденди все ж є головним 

чинником формування цін акцій, однак їхній вплив буде менший порівняно з 

тим, який прогнозувався простим статичним законом [545, c. 154]. Що ж 

стосується відсоткових ставок, то узагальнений статистичний закон 

розглядає два напрями їхнього впливу. По-перше, це прямопропорційний 

вплив відсоткових ставок на ціни акцій (за постійного відомого рівня 

відсоткових ставок). По-друге, це вплив на ціни акцій співвідношення між 

дивідендами та відсотковими ставками (за незначних коливань відсоткових 

ставок). У цілому ж такий вплив буде менший порівняно із простим 

статичним законом. 

Динамічний закон Тінбергена передбачає усунення умови про 

відсутність на ринку спекуляцій. Якщо це так, то ціни акцій 

формуватимуться не лише під впливом дивідендів та відсоткових ставок, а й 

під впливом очікувань щодо самих цін. Чинники ж впливу на ціни можна 

поділити на дві групи: неочікувані впливи ззовні та регулярні чинники, які 

                                           
134 Приміром, якщо відсоткова ставка становить 4 %, а дивіденди – 10 % номіналу, то поточна ринкова 

вартість акції має становити 250 % номіналу. 
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визначаються попереднім досвідом власника чи покупця щодо торгівлі цією 

акцією [545, c. 154]. Останнє найбільш часто визначається так: привабливість 

акції для покупця буде тим більша, чим більшим було зростання її вартості 

певний час тому. Емпіричний тест динамічного закону (а в цьому 

дослідженні Тінберген проводив його для декількох країн та різних періодів) 

дав у цілому позитивні результати [545, c. 155–160]. 

Вагомий внесок у розвиток вартісної парадигми був зроблений 

М. Гордоном, зокрема в роботі 1959 року «Дивіденди, доходи та ціни акцій» 

[282]. Базуючись значною мірою на підходах Вільямса, зокрема щодо 

дисконтування майбутніх грошових потоків за акцією, він розглядав вплив 

трьох чинників на ціни акцій: дивідендів, доходу135 та дивідендів і доходу 

разом, називаючи свій підхід «елементарною теорією варіації цін акцій 

залежно від дивідендів та доходу» [282, с. 99]. Такий вплив Гордон 

аналізував на емпіричних прикладах: його вибірка містила спостереження 

упродовж двох років (1951 та 1954) для чотирьох галузей (хімічна – 32 

корпорації, харчова – 52 корпорації, сталеливарна – 34 корпорації та 

виробництво устаткування й обладнання – 46 корпорацій). 

Не вдаючись у деталі та відмінності в результатах між корпораціями, 

звернемо увагу лише на головні висновки роботи Гордона з огляду їхньої 

важливості для розвитку вартісної парадигми. По-перше, було показано 

структуру майбутньої вартості акції залежно від очікувань інвестора. Ця 

вартість залежить від того, що очікує інвестор від купівлі акції – зростання 

дивідендів, зростання прибутку або зростання обох показників. При цьому 

інвестор отримує дивіденди готівкою, а прибуток корпорації – у формі 

зростання вартості акції [282, c. 103]. 

Відповідно до цього Гордон розробив три регресійні моделі впливу цих 

чинників  на ціну  акції. Перша із них (одночасний вплив обох чинників) 

показала, що коефіцієнти регресії та мультикореляції – досить неоднозначні, 

                                           
135 Під доходом (earnings) Гордон розуміє чистий прибуток корпорації. У рамках сучасного розуміння 

цієї категорії відповідно до Загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку (GAAP – Generally 

Accepted Accounting Principles) це означає прибуток корпорації після сплати відсотків і податків. 
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а тому така модель не є оптимальною. По-друге, у рамках моделі аналізу 

впливу дивідендів Гордон довів, що, зважаючи на те, що інвестора цікавить 

повний потік дивідендів упродовж періоду володіння акцією, його слід 

розглядати крізь призму поточного значення дивідендових виплат і темпу їх 

зростання [282, с. 101]. Попри існування різних чинників зростання 

дивідендів (успішна історія торгівлі акціями, додаткові емісії тощо) 

найважливішим та найбільш прогнозованим Гордон уважає прибуток 

корпорації. По-третє, у цій роботі Гордон розвинув та емпірично перевірив 

модель дисконтування дивідендів із постійним темпом їх зростання 

[282, c. 101, 103]136, яка була більш чітко ним сформульована у спільному з 

Е. Шапіро дослідженні 1956 року «Аналіз капітальних засобів: необхідна 

норма доходу» [283]. По-четверте, Гордон зазначив важливий аспект 

інвестиційного вибору щодо дивідендів: інвесторів більше приваблює саме 

зростання, а не темпи зростання дивідендів, оскільки високі темпи за низької 

початкової вартості дадуть результат у далекому майбутньому, тоді як низькі 

темпи зростання за високого абсолютного початкового значення – значно 

швидше [282, c. 101]. 

У процесі еволюції вартісної парадигми спостерігається така 

закономірність. Від другої половини 1950-х років бачимо значний спад у 

кількості публікацій, що призвело до зниження активності самої парадигми. 

Це зумовлено тим, що традиційна вартісна парадигма в цей період 

перебувала під значним тиском нової портфельної парадигми міжнародного 

інвестування. Зрештою зі зростанням наукового інтересу до портфельної 

парадигми та набуттям нею дедалі більшого числа прихильників вартісна 

парадигма дещо втратила своє значення. 

У цілому ж, на наш погляд, можна виділити три етапи розвитку вартісної 

парадигми. Перший – етап зародження та активного розвитку парадигми – 

від її виникнення до початку 1950-х років. Формально початок цього етапу 

                                           
136 У літературі ця модель отримала назву «Модель Гордона–Шапіро», хоча іноді трапляється й 

«Модель Гордона». 
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ми датуємо вищезгаданим дослідженням Сміта 1924 року, а фактично 

прийнято вважати, що парадигма була започаткована Гремом і Доддом у 

1934 році. Цей етап характеризується формування основ парадигми, її 

активним розвитком та застосуванням на практиці. Другий етап – від першої 

половини 1950-х до першої половини 1990-х років – етап інертного розвитку 

парадигми. На цьому етапі напрям, принципи та логіку розвитку теорії 

міжнародного портфельного інвестування визначає нова на той час 

парадигма – портфельна. На фоні її активного розвитку увага до вартісної 

парадигми знижується, а її розвиток набуває інертного характеру. В цей 

період у парадигмі вартісного інвестування не відбувається суттєвих змін та 

проривів, її релевантність значною мірою обстоюється практикою 

інвестиційного бізнесу. Третій етап – від першої половини 1990-х років 

(точніше – від 1993 року) і дотепер – відновлення позицій вартісної 

парадигми та її активізація. 

Зміна характеру розвитку парадигми зумовлена двома головними 

чинниками. По-перше, це важливі прориви в самій парадигмі. Мова йде 

насамперед про вихід у 1993 році роботи Ю. Фами та К. Френча «Спільні 

фактори ризику дохідностей акцій та облігацій» [250]. У цьому дослідженні 

була запропонована модель оцінювання дохідностей акцій, котра стала 

відомою під назвою «трифакторна модель Фами–Френча». Згодом вона була 

розширена М. Каргартом до формату чотирифакторної моделі [174]: до 

базового варіанту він додав аномалію річного моментуму. На сучасному 

етапі розвитку вартісної парадигми первинна модель була в 2015 році 

доопрацьована та розширена авторами до п’ятифакторної [249]. 

Другий чинник – це критика та переосмислення ряду концептів 

портфельної парадигми. На початку 1990-х років остання вже не була новим 

словом у науці, хоч і домінувала як теоретично визнана та емпірично 

підтверджена. Разом із тим вона отримувала й велику порцію критики, 

зокрема стосовно нормативного характеру концепції ефективного портфеля. 

За таких умов, а також з урахуванням нових напрацювань у рамках вартісної 
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парадигми увага наукової спільноти значною мірою перефокусувалася, 

унаслідок чого й відбувся певний міжпарадигмальний реверс. 

Модель Фами–Френча передбачає, що середня дохідність акцій залежить 

від коефіцієнта B/M137, що характеризує відношення балансової до ринкової 

вартості акцій компанії. Він, своєю чергою, повною мірою кореспондується з 

головними положення вартісної парадигми: в основі ринкової вартості 

цінних паперів лежать певні фундаментальні чинники, а вони якнайкраще 

відображаються у ринковій вартості акцій компанії. Активно 

використовуючи згадану вище модель дисконтування дивідендів, Фама і 

Френч обґрунтовують вплив на очікувані дохідності акцій ще й 

прибутковості та обсягу інвестицій (вкладених коштів). Ринкова вартість 

акції є дисконтованою вартістю її дивідендових потоків: 
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де 
tm  – ціна акції в момент часу t; 

)( tdE  – очікувана дивідендова виплата за період t ; 

 r  – приблизна довготермінова середня очікувана дохідність акції або,  

точніше, внутрішня норма дохідності дивідендового потоку. 

 

Із (3.18) стає зрозумілим вплив на очікувані дохідності прибутковості 

(дивідендів) та вкладених коштів. Приміром, якщо дві акції матимуть 

ідентичні дивідендові потоки й різну вартість, то їхня дохідність буде 

різнитися: вищу дохідність матиме акція з нижчою вартістю (обсяг 

вкладених коштів). 

Наступним кроком автори модифікують (3.18) за теорією дивідендів 

Модильяні–Міллера [409] та отримують  

 

                                           
137 B/M походить від англійського book to market, що означає: балансова вартість до ринкової. Цей 

показник має різні варіації розрахунку. Найчастіше його знаменник і чисельник міняються місцями, а сам 

показник уже характеризує відношення ринкової вартості до балансової. Ці відмінності, однак, мають лише 

технічне значення, оскільки зміст залишається незмінним. 



268 

,
)1(

)(

1


















r

dBYE
M tt

t
                                      (3.19) 

 

де 
tM  – сукупна ринкова вартість акцій корпорації акції в момент часу t; 

tY  – сукупний дохід за акціями за період t ; 

tdB – зміна сукупної балансової вартості акцій, що дорівнює 

1   tt BB . 

 

Модифікуючи (3.19) шляхом ділення обох частин рівняння на сукупну 

балансову вартість акцій корпорації, можна отримати 
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На основі (3.20) Фама і Френч роблять три важливі висновки щодо 

очікуваних дохідностей акцій та їхніх залежностей. По-перше, за інших 

рівних умов зі зростанням ринкової вартості акцій очікувана дохідність 

знижується. Це аналогічно означає, що очікувана дохідність 

знижуватиметься зі зниженням коефіцієнта B/M. По-друге, за інших рівних 

умов зі зростанням дивідендових виплат дохідність акції теж зростає. По-

третє, за інших рівних умов зі зростанням балансової вартості акцій 

дохідність знижується. 

Базова трифакторна модель характеризувала залежність середньої 

дохідності від трьох факторів: дохідності ринкового портфеля, розміру фірми 

(її ринкової капіталізації) та спеціального показника, пов’язаного з B/M [250]: 

 

,)( ittitiFtMtiiFtit eHMLhSMBsRRbRR                    (3.21) 

 

де 
itR  – дохідність і-го цінного паперу або портфеля за період t; 

FtR  – безризикова дохідність; 

MtR  – дохідність ринкового портфеля, зваженого за вартістю; 
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tSMB  – різниця між дохідностями диверсифікованих портфелів акцій 

малих та великих компаній; 

tHML  – різниця між дохідностями диверсифікованих портфелів акцій з  

великими та низькими значеннями B/M; 

iii hsb  , ,  – чутливості дохідності до факторів моделі відповідно; 

i  – несистематична дохідність, що дорівнює нулю для всіх активів та  

портфелів138; 

ite  – середня залишкова дохідність, що прямує до нуля. 

 

Ряд емпіричних тестів показав, що модель не враховує значну частину 

ризиків, що формують очікувані дохідності [427; 547 та ін.]. Зокрема це 

стосується ризику, що виникає унаслідок впливу таких факторів, як 

прибутковість та обсяг інвестицій, котрі й були додані до п’ятифакторної 

моделі: 

 

,)( ittitititiFtMtiiFtit eCMAcRMWrHMLhSMBsRRbRR   (3.22) 

 

де 
tRMW  – різниця між дохідностями диверсифікованих портфелів з 

високою та низькою прибутковістю; 

tCMA  – різниця між дохідностями диверсифікованих портфелів акцій 

компаній зі значними (агресивні фірми) та незначними (консервативні 

фірми) обсягами інвестицій; 

ir  та 
ic  – чутливості до відповідних факторів. 

 

Емпіричний тест цієї моделі дав такі результати. Середні дохідності 

пояснюються чинниками розміру, B/M, прибутковості та інвестування. І хоча 

GRS-тест відхиляє п’ятифакторну модель, установлено, що вона пояснює від 

71 до 94 % варіації очікуваних дохідностей [249, c. 17]. Також виявлено, що 

фактор HML є зайвим, оскільки його вплив повною мірою переплітається із 

                                           
138 За умови, що обрані фактори пояснюють усю варіацію дохідності. 
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впливами інших факторів, особливо RMW та CMA. Значною проблемою з 

огляду застосування моделі виявилися портфелі акцій малих компаній з 

негативною чутливістю до факторів RMW та CMA. Авторам також не вдалося 

підтвердити традиційну поведінкову залежність, за якої акції малих компаній 

мають низькі середні дохідності, якщо ці компанії багато інвестують попри 

низьку прибутковість. 

У принципі існує багато різноманітних статистичних тестів 

п’ятифакторної моделі та різних її модифікацій, не кажучи вже про більш 

ранню трифакторну, приміром у дослідженнях Ю. Фами та К. Френча [251], 

К. Ліна [367], Ж. Хі, Ж. Джие та Ж. Ксіаоненг [301], І. Лончарського та 

М. Шкочіра [371] та ін. Вони дають різні результати, однак у цілому модель є 

визнаною та становить основу сучасного етапу розвитку вартісної парадигми. 

Вона увібрала в себе основні ідеї та напрацювання вартісної парадигми, такі 

як вплив на очікувані дохідності фундаментальних факторів – прибутковість 

компанії, її коефіцієнт відношення ринкової до балансової вартості акцій, 

розмір компанії та режим інвестування в акціонерний капітал. 

Важливою практичною імплікацією вартісної парадигми міжнародного 

інвестування є ідентифікація акцій як акцій вартості та акцій зростання та, 

відповідно, формування двох типів інвестиційних стратегій: інвестування в 

акції вартості та акції зростання, котрі мають відмінну структуру ризиків та 

дохідностей. Традиційно акції вартості розуміють як такі, що торгуються за 

ціною, нижчою від реальної (справедливої), а тому вкладання інвестицій у 

такі акції дасть змогу отримати прибуток у майбутньому за рахунок 

зростання їхньої вартості та її наближення до справедливої. Рівень 

відхилення ціни від справедливої і визначається інвестором на основі 

підходів вартісної парадигми. Такі акції, як свідчать емпіричні тести, мають 

зазвичай високі значення показника B/M, високий рівень дивідендових 

виплат, низькі значення показника Р/Е139. Часто це акції великих стабільних 

                                           
139 P/E – від англ. price to earnings. Часто перекладають як коефіцієнт «ціна–прибуток». Розраховується 

як відношення поточної ринкової вартості акції компанії до її EPS – прибутку на акцію (від англ. earnings per 
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компаній, котрі регулярно виплачують дивіденди. 

Акції зростання передбачають, що їхній емітент є компанією зі значним 

потенціалом зростання чистого прибутку. Останній переважно 

реінвестується для забезпечення зазначеного зростання, і це, своєю чергою, 

означає, що такі компанії зазвичай не виплачують дивіденди. Інвестування в 

такі акції передбачає, що інвестор розраховує насамперед на цінову, а не на 

дивідендову дохідність. Емітентами таких акцій є зазвичай молоді компанії, 

що активно розвиваються. Звідси ці акції вважаються більш ризиковими. 

Вони часто є переоціненими, оскільки ринок у такий спосіб визначає їхній 

майбутній потенціал. Серед основних інвестиційних характеристик акцій 

зростання – низькі значення показника B/M, низький рівень дивідендових 

виплат, високі значення показника Р/Е. 

І хоча вартісна парадигма є суб’єктивною по своїй суті – у її рамках 

важко дати якісь однозначні рекомендації щодо інвестиційних стратегій, 

зокрема в частині інвестування в акції вартості та акції зростання, – є окремі 

дослідження, в яких проведено доволі масштабні узагальнення й тести. Серед 

таких досліджень для випадку міжнародних ринків – іще одна робота 

Ю. Фами та К. Френча [253]. Автори довели, що на більшості ринків світу 

акції вартості є більш дохідними порівняно з акціями зростання. За період від 

1975 до 1995 року різниця між середніми дохідностями зазначених типів 

акцій становила 7,68 % річних (за показником B/M). При цьому акції вартості 

мали вищу дохідність, ніж акції зростання на 12-ти із-поміж 13-ти основних 

ринків. Схожі премії спостерігалися і для випадку ідентифікації акцій за 

іншими показниками, такими як Р/Е, тощо. Дослідники також розробили 

двофакторну міжнародну модель, котра, на відміну від міжнародної CAPM, 

краще прогнозує дохідності міжнародних портфелів вартості та зростання. 

Завершуючи аналіз вартісної парадигми міжнародного портфельного 

інвестування, слід наголосити на співвідношенні таких понять, як вартісна 

                                                                                                                                        
share). Останній показник характеризує обсяг чистого прибутку компанії на одну акцію. 
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парадигма, акції вартості та акції зростання, оскільки іноді трапляється 

плутанина щодо їх ідентифікації, і непорозуміння виникають лише внаслідок 

суто фонетичних особливостей. Акції вартості та акції зростання 

перебувають в одному ряду, обидва типи ідентифікуються на основі вартісної 

парадигми, тоді як іноді з вартісною парадигмою помилково пов’язують 

лише акції вартості. Обидва типи акцій визначаються на основі їхніх 

фундаментальних характеристик, вони не пов’язані з будь-якою іншою 

теорією чи концепцією, відмінною від вартісної парадигми. 

 

3.4. Поведінкові відхилення рішень міжнародних інвесторів та 

гносеологічний статус бігевіористських теорій 

 

Важливою теорією, що пояснює рішення міжнародних портфельних 

інвесторів, є бігевіоризм. Поведінкова теорія завжди протиставляла своє 

бачення рішень індивідів раціональній основі, і це стосується не лише 

міжнародного портфельного інвестування, а й інших сфер. Бігевіоризм у 

гносеологічному сенсі не належить ні до портфельної, ані до вартісної 

парадигм; натомість він впливає на рішення будь-яких інвесторів, можна 

сказати, коригує інвестиційні рішення, що передбачені обома парадигмами. 

Попри те, що окремі поведінкові аспекти рішень щодо портфельного 

інвестування можна виділити в рамках теорії ігор, оптимізаційного концепту 

на основі корисності та інших теорій і концепцій, основоположним 

дослідженням у цій сфері прийнято вважати роботу Д. Канемана та 

А. Тверскі «Теорія перспектив: аналіз рішень в умовах ризику» 1979 року 

[339]. Теорія Канемана і Тверскі опонує не буквально портфельній 

оптимізації на основі корисності, а теорії корисності у принципі, 

протиставляючи їй поведінкову теорію перспектив. Згідно з нею у процесі 

прийняття рішень в умовах ризику спостерігається два важливі поведінкові 

ефекти: ефект ігнорування та ефект визначеності. Перший означає, що 

індивіди зазвичай відхиляють альтернативи, котрі передбачені всіма 
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можливими варіантами розвитку (перспективами). Цей ефект призводить до 

нестабільності рішень за умов різного формату представлення 

передбачуваного вибору. Другий ефект свідчить, що індивіди недооцінюють 

єдино можливі перспективи порівняно з тими, що досягаються лише з 

певною імовірністю. Така поведінка спричиняє зниження схильності до 

ризику в перспективах із напевно можливими прибутками та зростання цієї 

схильності у перспективах із напевно можливими збитками. При цьому 

функція вартості прибутків та/або збитків є опуклою донизу для позитивного 

діапазону незалежної змінної та опуклою догори для негативних значень 

останньої. Ступінь же опуклості є вищим у другому випадку. 

Ще однією гносеологічно значущою поведінковою теорією прийняття 

рішень в умовах невизначеності є так звана теорія SP/A, розроблена у 1987 

році Л. Лопес [375]. Назва цієї теорії походить від таких важливих 

психологічних аспектів та відчуттів індивіда, як безпека (S), потенціал (P) та 

прагнення (A)140. Тлумачення безпеки у Лопес збігається з її баченням в 

рамках підходу максимальної визначеності: це уникнення низького рівня 

кінцевого багатства. Схоже бачення стосується і прагнення: за підходом 

максимальної визначеності це мінімальна прийнятна дохідність MAR. 

Потенціал означає бажання досягнути високого рівня кінцевого багатства. 

За теорією SP/A бажання агентів приймати ризик залежить від двох 

емоцій: страху та надії. Формалізовано їхній вплив визначається як 

відповідні ваги-частки до дизкумулятивних імовірностей. Для визначення 

очікуваного багатства Лопес використовує просту формулу: 

 

 iiWpWE )( ,                                              (3.23) 

 

де  )(WE – очікуване багатство; 

ip – ймовірність отримання і-го рівня багатства; 

iW – і-й рівень багатства. 

                                           
140 Від англ. security, potential та aspiration відповідно. 



274 

 

Формулу (3.23) можна представити у форматі дизкумулятивних 

імовірностей: 

 

  )()( 1iii WWDWE ,                                           (3.24) 

 

де  
nWWW  ...21
; 

00 W ; 

... n, i 21 ; 

iD – дизкумулятивна ймовірність реалізації певного рівня багатства. 

 

Дизкумулятивна ймовірність є оберненою до кумулятивної, про яку 

мова йшла в розділі 2 нашого дослідження. Вона означає, що рівень 

багатства W1 буде отриманий напевно: імовірність 100 % (D1 = 1). Рівень 

багатства W2 – W1 буде отриманий з імовірністю D2 і т. д. 

За теорією SP/A емоція страху інкорпорована до завищення часток 

імовірностей гірших результатів порівняно з кращими. По суті такі індивіди 

оцінюють майбутнє багатство песимістично. Емоція надії передбачає 

надзвичайно оптимістичне оцінювання майбутнього багатства – індивіди 

завищують частки ймовірностей кращих результатів порівняно з гіршими. У 

термінах моделі надія – це потенціал, а страх – це безпека. Зрештою ці емоції 

зумовлюють вибір кожного індивіда, формуючи дизкумулятивну функцію. 

При  цьому вибір слід робити так, аби збалансувати вплив обох емоцій. 

Поведінкова теорія в контексті портфельного вибору була 

сформульована у 2000 році в дослідженні Г. Шефріна та М. Стетмена 

«Поведінкова теорія портфеля» [496]. Як зазначають самі автори, їхня теорія 

базується на двох попередніх – теорії SP/A і теорії перспектив. При цьому з 

теорії перспектив вони запозичили ідею так званого множинного 

ментального обліку141. Відповідно було розроблено дві версії поведінкової 

теорії портфеля: на основі одиничного ментального обліку (модель SA) та на 

                                           
141 Multiple mental accounting. 
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основі множинного ментального обліку (модель MA). 

Модель SA передбачає, що всі інвестори розглядають портфель як 

цілісність, тобто керуються підходом одиничного ментального обліку. Цей 

підхід багато в чому збігається з постулатами теорії портфеля [496, c. 133], 

зокрема стосовно сприйняття інвесторами коваріацій. Однак тоді як 

традиційна ефективна множинність генерується у системі координат «ризик 

– очікувана дохідність», то за SA-моделлю незалежною змінною виступає 

імовірність того, що кінцеве багатство будем меншим від бажаного рівня – 

)(Prob AW  . Залежною змінною виступатиме очікуваний рівень багатства

)(WE в умовах трансформації дизкумулятивної функції внаслідок впливу 

емоцій, досліджених у моделі SP/A, – ( )(WEh
). Техніка генерування 

множинності залишається незмінною. При цьому ефективні поведінкові 

портфелі переважно не є ефективними як за традиційним підходом142, так і за 

теоремою структури портфеля. 

На відміну від підходу на основі корисності, який ураховує лише ризик, 

дохідність та схильність до ризику, оптимальний поведінковий портфель 

формується з урахуванням п’яти факторів і відтак може бути віднесений до 

мультипараметричної оптимізації в термінах типологізації, наведеної в 

розділі 2. Ці фактори охоплюють власне ступінь страху та надії, а також 

ступінь прагнення та два спеціальні відносні показники, що характеризують 

силу страху щодо надії та силу прагнення щодо надії та страху. 

Модель MA передбачає, що інвестори розглядають портфель не як 

цілісність, а як дизагреговані інвестиції, та не зважають на коваріації між 

різними частинами цих інвестицій. Ця модель виходить із того, що більшість 

інвесторів мають не лише високий чи лише низький рівень прагнення, а в 

                                           
142 Інші емпіричні дослідження, навпаки, засвідчують ефективність поведінкових портфелів у 

традиційному розумінні. Приміром, дослідження М. Пфіффельманн, Т. Роджера та О. Бурачнікової показує, 

що в умовах відсутності будь-яких обмежень 70 % ефективних поведінкових портфелів, сформованих за 

моделлю Шефріна – Стетмена, будуть ефективними за Марковіцем [440]. При цьому ефективні поведінкові 

портфелі геометрично розташовані у правій верхній частині ефективної множинності Марковіца, що 

характеризує їхній високий ризик. У практичній площині це означає, що навіть коли ефективні поведінкові 

портфелі є ефективними у традиційному сенсі, вони не будуть обрані в якості оптимальних пересічними 

інвесторами, оскільки такий вибір має передбачати високий ступінь схильності до ризику. 
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ментальному плані поєднують обидва. Портфелі таких індивідів 

обліковуються у їхній свідомості як кілька умовних пірамідальних 

прошарків, котрі слугують різним цілям, приміром уникнення втрат, 

отримання прибутків тощо [496, c. 141]. Ці прошарки і представляють окремі 

ментальні рахунки інвесторів. 

Модель Шефріна – Стетмена розглядає два ментальні рахунки – для 

високого рівня прагнення та для низького. У принципі вона відповідає 

сучасній практиці інвестиційного менеджменту: різні субпортфелі 

управляються різними менеджерами, над якими стоїть лідменеджер. У цій 

моделі два ментальні рахунки – це два різні субпортфелі. Початковий рівень 

багатства розподілений між двома рахунками, при чому оскільки загальна 

ідея моделі базується на принципі максимальної визначеності, то перша 

одиниця початкового багатства буде розподілена на користь рахунку з 

низьким прагненням. Оскільки кожний рахунок управлятиметься з 

урахуванням окремих інвестиційних цілей, цілком можливі протилежні 

позиції в рамках цих рахунків, котрі на рівні всього портфеля можуть 

приводити до взаємної компенсації. 

Розглянута теорія має одну важливу рису: вона доволі добре пояснює 

окремі рішення портфельних інвесторів, що базуються на особливостях 

їхньої поведінки та емоціях, однак не дає чітких рекомендацій щодо 

портфельного вибору. Конкретні управлінські рішення мають прийматися на 

засновках цієї теорії самими менеджерами. Хоча при цьому зазначимо, що 

ідея множинного ментального обліку широко використовується в сучасному 

інституційному менеджменті: це розведення управління окремими 

субпортфелями за класами активів. 

Звісно, існують і численні емпіричні приклади неефективності 

портфельного менеджменту на основі поведінкових підходів, але його 

важливою гносеологічною особливістю є те, що він пов’язаний із принципом 

максимальної визначеності, зокрема з критеріями Роя, Телсера, Катаоки та 

VaR-підходом. Із практичної точки зору поведінкова теорія Шефріна – 
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Стетмена є позитивною – вона спрямована на забезпечення контролю над 

ризиком та потенційними втратами, а також ураховує реальні аспекти 

людської ментальності. 

Приклади неефективності поведінкових портфелів розглянуті у роботі 

М. Беста та Р. Грауера [152]. Досліджуються портфелі, сформовані за теорією 

перспектив, за двох умов: існування можливостей вільно брати та надавати 

кошти в позику за безризиковою ставкою та за умови обмеження коротких 

продажів ризикових активів. Розроблена статична модель розглядає так звану 

несвідому схильність уникати збитків, що призводить до нестабільної 

структури портфелів. Тест моделі за місячними даними показує, що менш не 

схильні до збитків інвестори активно інвестують у безризикові активи, що 

веде до мінімального ризику в разі збитків. Так, інвестор з коефіцієнтом 

схильності до ризику 2,25 (з-поміж 10 несиметричних можливих значень у 

діапазоні від 1 до 10) інвестує в безризиковий актив усі свої кошти. За 

річними даними зазначені інвестори більше запозичують за безризиковою 

ставкою, що в деяких випадках призводить до банкрутства. Для коефіцієнта 

схильності 2,25 такі інвестори запозичують учетверо більше власних коштів, 

ризикуючи втратити 99 % інвестицій. Із зазначеного випливає, що теорія 

перспектив має здебільшого нормативний характер. 

Динамічна модель дає кращі результати: інвестори зі схильністю на 

рівні 2 отримують найбільший прибуток та найвищу статистично значущу 

додаткову дохідність за альфа-коефіцієнтом Дженсена. Однак значний 

негативний вплив на таких інвесторів чинить так званий «ефект пам’яті», або 

«ефект грошей за будинок»143, котрий передбачає, що попередні успіхи 

суттєво визначають майбутні рішення. Тобто інвестори, які мали високі 

прибутки в попередніх операціях, схильні інвестувати у більш ризикові 

папери в майбутньому. 

У сучасній практиці міжнародного портфельного інвестування 

                                           
143 House money effect. Наявність даного поведінкового ефекту була вперше обґрунтована Р. Талером 

та Е. Джонсоном [470]. Одне з пояснень такого ефекту в процесі прийняття інвестиційних рішень полягає 

саме в існуванні вищезгаданого множинного ментального обліку. 
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поведінкові впливи виявляються найчастіше у вигляді так званої схильності 

до інвестування на місцевих ринках. Саме їй присвячена значна частина 

наукової літератури у сфері міжнародного портфельного інвестування 

бігевіористського ґатунку. Сутність цієї поведінкової особливості 

міжнародних інвесторів полягає в тім, що вони сприймають зарубіжні ринки 

як щось невідоме, малодосліджене, невизначене. Подібне сприйняття 

призводить до того, що реальні передумови підвищення ефективності 

інвестиційних портфелів унаслідок їхньої міжнародної диверсифікації 

ігноруються, і такі інвестори віддають перевагу інвестуванню на місцевих 

ринках. Останні є для інвесторів психологічно близькими, безпечними, 

зрозумілими, комфортними. Окрім того, важливими причинами виникнення 

такої схильності в сучасній літературі називають інституційні бар’єри, 

податки й транзакційні витрати, необхідність геджування ризику купівельної 

спроможності, реальну інформаційну асиметрію тощо. 

Вважається, що розглядувана схильність є однією з найбільш суттєвих 

перешкод на шляху міжнародних портфельних інвестицій. Причому, на нашу 

думку, мова йде насамперед про приватних інвесторів і значно меншою 

мірою – про інституційних. І ось чому. Інституційні інвестори мають 

професійний штат, який займається портфельним менеджментом. Вони добре 

обізнані з наявними теоріями та підходами, значно меншою мірою керуються 

емоціями. Приватні ж інвестори частіше перебувають під впливом 

ментальних чинників, котрі інкорпоровані до їхнього попиту на інвестиційні 

стратегії (портфелі). У такий спосіб вони й стримують інституційних 

інвесторів від інвестування за кордон. 

У сучасній науковій літературі проведено багато емпіричних тестів 

зазначеної схильності. Приміром, за місячними дохідностями з березня 1981 

по грудень 1994 року А. Коен показав, що в дев’яти досліджуваних країнах 

схильність до інвестування на місцевих ринках проявлялася дуже чітко. 

Частка місцевих акцій у портфелях інституційних інвесторів становила 100 % 

для ринку Швеції, 92,21 % для ринку США, 91,91 % для ринку Франції тощо, 
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а найменший показник, що спостерігався для ринку Великої Британії, теж 

був доволі значним – 51,92 % [188]. Автором розроблена міжнародна CAPM 

з урахуванням чинника людського капіталу, котрий, як передбачала 

тестована гіпотеза, впливає на схильність до інвестування на місцевих 

ринках. Формалізацією чинника людського капіталу виступає зарплата. 

Модель передбачає декомпозицію загальної премії на три складові: премія за 

коваріацію дохідності активу та інфляції; премія за коваріацію номінальної 

дохідності активу та реальної дохідності портфеля інвестора; премія за 

коваріацію номінальної дохідності активу та зарплати інвестора. У цілому 

гіпотеза не була підтверджена, і це означає, що людський капітал не впливає 

на схильність до інвестування на місцевих ринках. 

Ряд досліджень підтверджують та/або спростовують вплив на 

досліджувану схильність різних, у тому числі наведених, чинників. Так, 

порівнюючи дані за 1989, 1997 та 2001 роки, Ф. Ворнок на прикладі 41 ринку 

різних країн підтвердив поширену на той час думку про те, що транзакційні 

витрати не є суттєвим чинником формування схильності до інвестування на 

місцевих ринках [560]. На відміну від багатьох попередніх досліджень, котрі 

розглядали оборотність міжнародних портфелів як значно вищу порівняно з 

портфелями місцевих ринків, автор показав, що цей показник насправді є 

значно нижчим та навіть порівнюваним з аналогічним показником для 

місцевих портфелів. Ці свідчення можна, на наш погляд, вважати 

опосередкованим підтвердженням загальної ідеї портфельної парадигми. 

Важливим напрямом дослідження схильності до інвестування на 

місцевих ринках є ідентифікація окремих типів фінансових інструментів, для 

яких така схильність має різний характер. Приміром, М. Фідора, 

М. Фратцшер та К. Тіманн розглядали вплив валютного курсу на зазначену 

схильність у контексті надання переваги не лише місцевим інвестиціям щодо 

іноземних, а й тим фінансовим інструментам, котрі мають нижчу 

волатильність дохідності у місцевій валюті [261]. Така подвійна схильність 

була підтверджені на прикладі як розвинутих країн, так і тих, чиї ринки ще 
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формуються. Зникнення місячної волатильності реального валютного курсу 

призводить до зниження схильності інвестувати в облігації на 60 %, а в акції 

– на 20 %. Це свідчить про значний вплив валютного ризику на рішення 

міжнародних портфельних інвесторів, насамперед щодо боргових паперів, 

для яких схильність до інвестування на місцевих ринках є набагато вищою. 

Серед чинників схильності до інвестування на місцевих ринках 

виділяють також обмеженість здатності людей обробляти інформацію в 

релевантний спосіб, що стає прямою причиною заниження часток іноземних 

акцій у портфелях місцевих інвесторів [379]. Важливий вплив справляє також 

культурний чинник [197]. Інвестори зазвичай недоінвестовують культурно 

віддалені ринки, навіть попри їхню географічну близькість, а сам культурний 

чинник є не менш впливовим, ніж чинник географічної близькості ринків. 

Спостерігається й протилежне: інвестори більшою мірою схильні інвестувати 

в цінні папери культурно близьких ринків.  

Різні емпіричні тести проводилися також на матеріалі окремих країн. І 

хоча переважна більшість таких досліджень розглядали США в якості 

країни-інвестора, окремі публікації присвячені й іншим країнам. Приміром, 

К. Делай та Х. Во аналізували схильність до інвестування на місцевих ринках 

на прикладі інституційних інвесторів Австралії [198]. Вони виявили, що 

основними чинниками формування такої схильності є слабкість 

інституційного середовища, транзакційні витрати, заходи контролю за 

міжнародним рухом капіталу, міжнародна торгівля, розмір ринку, правове 

середовище, корупція, існування вимог щодо розкриття інформації та 

прозорого обліку. При цьому слід зазначити, що у частині, скажімо, 

транзакційних витрат висновки даного дослідження прямо суперечать 

висновкам вищезгаданої роботи [560]. Хоча причину таких відмінностей 

можна розглядати навіть у більш широкому сенсі – чи є транзакційні витрати 

суто поведінковим чинником, чи це власне фактор економічного характеру. 

Попри доволі спірні результати сучасних досліджень у сфері 

поведінкових схильностей більшість науковців підтверджують, що 
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схильність до інвестування на місцевих ринках останнім часом знизилася. На 

нашу думку, це можна пояснити не лише посиленням впливу факторів проти 

такої схильності, а й зростанням обізнаності інвесторів, рівня їхньої 

професійної освіти. Більшість учених також погоджуються, що існування 

такої схильності підвищує вартість фінансування для компаній країни, 

інвестори якої її демонструють. 

Зазначений чинник міжнародної торгівлі був підтверджений як 

впливовий для австралійських інвесторів [198], поряд із тим його значущість 

була розкрита й в іншому дослідженні – на прикладі 42 країн [411]. Цей 

чинник (активна двостороння торгівля між країною-інвестором та країною – 

потенційним реципієнтом іноземних портфельних інвестицій) позитивно 

впливає на свідомість людей, у тому числі інвесторів, а загалом і на 

активізацію торгівлі фінансовими активами, а тому й на зростання 

портфельних інвестицій до зарубіжної країни. У найбільш широкому 

розумінні будь-яка форма міжнародних економічних відносин усуває 

інформаційну асиметрію між країнами. 

Сучасні дослідження в цілому підтверджують визнане коло чинників, 

що впливають на схильність до інвестування на місцевих ринках: ступінь 

фінансової інтегрованості, відкритість торгівлі, ідіосинкратичний ризик 

країни, глобальні фінансові кризи [419]. Так, для 39 країн у період від 2000 

до 2009 року зазначена схильність мала суттєвий вплив на рішення 

міжнародних інвесторів, однак варіювала в різних країнах. У середньому в 

досліджуваному періоді вона була доволі низькою для розвинутих країн 

(0,4604) та відносно високою для країн, що розвиваються (0,7475). 

Слід наголосити на тому, що останнім часом поведінкові теорії 

набувають поширення, кількість наукових публікацій у цій сфері зростає. 

Одним із видатних досліджень у цій сфері є робота Т. Говарда 2014 року 

«Поведінковий портфельний менеджмент: як успішні інвестори регулюють 



282 

власні емоції та формують кращі портфелі» [311]144. Базуючись на 

вищерозглянутих теоріях, Говард формує власну поведінкову портфельну 

теорію. Він констатує домінування реалізму над раціоналізмом та зазначає, 

що поведінкова портфельна теорія описує світ, у якому ціни навряд чи 

відображають фундаментальні характеристики цінних паперів, насправді 

вони є результатом дії на ринку емоційних натовпів, котрі нездатні або не 

бажають гальмувати свої пристрасті [311, c. 4]. 

Поведінкова теорія Говарда базується на трьох принципах. По-перше, на 

ринку є дві групи учасників: емоційні натовпи та поведінкові інвестори145. 

Ціни на ринку визначаються саме емоційними натовпами, а тому не 

відображають внутрішню вартість активів, а відхилення цін є радше 

правилом, ніж винятком. При цьому події, котрі стимулюють дії натовпів, 

можуть мати короткотерміновий характер, а емоції, що виникатимуть 

унаслідок цього, – довготерміновий. Інвестиційні рішення поведінкових 

інвесторів є ментально важкими, оскільки передбачають посідання позицій, 

протилежних позиціями емоційних натовпів, а сам процес поведінкового 

інвестування неможливий без використання довготермінових стратегій. 

Другий принцип указує на те, що поведінкові інвестори отримують 

вищу дохідність порівняно з іншими146. Ряд емпіричних досліджень свідчать, 

що більшість інституційних менеджерів зазвичай отримують дохідність на 

рівні ринкової або нижчу за неї, тобто мають нульові або негативні альфа-

коефіцієнти своїх портфелів. Здавалось би, вони повинні бути поведінковими 

менеджерами, але дедалі більше вони залучаються до інституційності; до 

того ж: що значніший обсяг портфеля, то ближчі вони у своїх діях до 

натовпу. Це зумовлено тим, що для залучення нових приватних інвесторів 

(для збільшення обсягу коштів під управлінням) вони мають задовольняти 

                                           
144 Це дослідження, на нашу думку, не є науковим у повному розумінні. Можна сказати, що воно є 

науково-бізнесовим, охоплюючи низку прикладів з реального життя та інвестиційного бізнесу. Робота 

Т. Говарда хоч і може бути ідентифікована як монографія, однак має ряд публіцистичних ознак, у тому числі 

щодо її назви. При цьому дане дослідження є визнаним у галузі. 
145 Emotional crowds та behavioral-data investors. 
146 Зазначене положення є радше не принципом, а припущенням, котре має численні емпіричні 

підтвердження. Однак ми навели його в авторському формулюванні. 
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вимоги емоційних натовпів, стаючи згодом такими самими. 

Третій принцип стверджує, що інвестиційний ризик є можливістю 

недоотримання дохідності. Йдеться про те, що теорія не визнає волатильність 

як реальну міру ризику інвестицій147. Більша частина волатильності в її суто 

фінансовому розумінні зумовлена саме реакціями натовпів на ту чи іншу 

інформацію. При цьому мінімальна частка волатильності визначається 

впливом фундаментальних чинників на рівні ринку та окремих цінних 

паперів. Сама ж волатильність у підсумку є мірою радше емоцій, ніж 

інвестиційного ризику. Проблема волатильності полягає в тім, що вона 

зважає не на кінцевий результат, а переважно на його мінливість. Тому часто 

на основі волатильності можна отримати портфелі з вищим ризиком та 

нижчою майбутньою вартістю. Приміром, більш ризикові акції переграють 

менш ризикові боргові цінні папери у довготерміновому періоді, хоча 

короткотермінова волатильність перших значно вища. Цей принцип є 

найбільш складним для інвесторів з огляду його усвідомлення та прийняття. 

За теорією Говарда, загальна волатильність може бути декомпонована на три 

складові: волатильність унаслідок емоційності натовпів; волатильність за 

рахунок бізнес-ризику інвестора (інституційного) та власне фінансова 

волатильність, котра й повинна ураховуватися під час прийняття 

довготермінових портфельних рішень на основі волатильності [310]. 

Практичну імплікацію своєї теорії Говард рекомендує здійснювати у 

поєднанні з п’ятьма інвестиційними критеріями [326]. По-перше, це 

інвестування в акції компаній, що платять дивіденди. По-друге, – врахування 

прогнозових значень коефіцієнта Р/Е – на рівні як самої компанії, так і 

прогнозів незалежних аналітиків. По-третє, – обрання акцій компаній з 

максимальною заборгованістю. По-четверте, – відбір акцій за коефіцієнтом 

«ціна – продажі». По-п’яте, – установлення мінімального порогового 

значення обсягів продажів. Щодо другого та четвертого критеріїв, то за 

                                           
147 У даному контексті під волатильністю розуміється будь-яка традиційна міра ризику: стандартне 

відхилення, дисперсія, напівдисперсія тощо. 
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інших рівних умов рекомендується обирати мінімальні значення відповідних 

показників, що свідчитиме про недооціненість акцій. 

Підбиваючи підсумки аналізу бігевіоризму, слід зазначити, що в деяких 

дослідженнях поведінковий портфельний менеджмент називають новою 

парадигмою [326]. Сам Говард таку назву не вживає, використовуючи інші – 

гносеологічно менш вимогливі – терміни, такі як концепція [310, с. 44] або 

підхід [311, c. 7]. Парадигма, на його думку, є більш загальною – це 

поведінкові фінанси [310, с. 44]. При цьому автор визнає існування в цій 

сфері двох парадигм: сучасної портфельної теорії та парадигми, 

запровадженої Гремом і Доддом, назву котрій він не дає. У цьому контексті 

ми не можемо погодитися з хронологічним ідентифікатором першої 

парадигми – її Говард датує серединою 1970-х років. 

У гносеологічному сенсі поведінкові теорії не є такими, що самостійно 

дають чітке пояснення рішень міжнародних портфельних інвесторів. Вони 

радше базуються на інших теоріях та пояснюють ті чи ті напрями адаптації 

портфельних рішень з урахуванням поведінкових чинників. Тому в термінах 

нашого дослідження ми не відносимо бігевіоризм до жодної з 

ідентифікованих парадигм, а розглядаємо його як загальну 

міждисциплінарну теорію, котра лише пояснює окремі відхилення рішень 

інвесторів від тих, що передбачені портфельною (більшою мірою) та 

вартісною парадигмами. Власне через це в більшості наукових публікацій 

схильність до інвестування на місцевих ринках як головний напрям прояву 

поведінкових відхилень у процесі міжнародного портфельного інвестування  

називається «загадкою»148. І це тому, що вона справді досі не вирішена, що 

підтверджується і на прикладі розглянутих вище досліджень – їхні 

результати часто є протилежними. 

Проведений аналіз також дозволив виявити дві чітко відмінні групи 

поведінкових теорій. Перша – це теорії, котрі більшою мірою базуються на 

                                           
148 Home bias puzzle. 
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портфельній парадигмі міжнародного інвестування, теорії ж другої групи 

спираються на вартісну парадигму. Серед досліджених теорій лише теорію 

Говарда можна віднести до другої групи. Сама ж концепція поведінкового 

портфельного менеджменту могла б гіпотетично стати парадигмою, якби не 

використовувала напрацювання наявних парадигм, а запропонувала 

принципово нову методологію постановки проблем та їх вирішення. Наразі 

така її гносеологічна ідентифікація є, на наш погляд, неможливою. 

 

3.5. Біпарадигмальна модель теорії міжнародного портфельного 

інвестування 

 

Проведений аналіз теорії міжнародного портфельного інвестування 

дозволяє дійти головного висновку про те, що вона розвивається на 

біпарадигмальній основі. При цьому домінує портфельна парадигма, котра в 

еволюційному плані є більш сучасною. Традиційною – більш зрілою з 

погляду хронології виникнення – є вартісна парадигма. Структуру, 

взаємозв’язки між наявними концепціями та підходами, а також основні 

еволюційні зміни в теорії міжнародного портфельного інвестування можна 

узагальнити у вигляді біпарадигмальної моделі, що наведена на рис. 3.2. 

Портфельна парадигма дає змогу приймати об’єктивні інвестиційні 

рішення. Вона базується значною мірою на математично-статистичному 

апараті та передбачає розгляд портфеля як нової інвестиційної якості з 

унікальними характеристиками дохідності й ризику. Головним завданням за 

портфельною парадигмою є пошук ефективних портфелів, а з-поміж них – 

оптимального. Вартісна парадигма своєю чергою робить акцент на окремих 

цінних паперах, рішення щодо купівлі або продажу яких приймаються на 

основі певних фундаментальних характеристик. При цьому вона 

безпосередньо не виключає розгляд інвестиційного портфеля: у розумінні 

портфельної парадигми ним є будь-який набір цінних паперів. Вартісна ж 

парадигма не передбачає портфельної оптимізації. 



 

    2
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6
 

 

Рис. 3.2. Біпарадигмальна модель теорії міжнародного портфельного інвестування 

Джерело: розроблено автором. 
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Портфельна парадигма орієнтована на великих інституційних інвесторів, 

оскільки передбачає операції з великою кількістю цінних паперів, а отже й 

високі транзакційні витрати. З огляду на це вона не зовсім придатна для 

малих інвесторів, для яких такі витрати мають важливе значення. Натомість 

вартісна парадигма не робить акцентів на кількості цінних паперів, а тому є 

цілком прийнятною для малих роздрібних інвесторів. 

Слід звернути окрему увагу на концепцію диверсифікації, котра є 

складником портфельної парадигми, але заразом її частина перебуває поза 

межами останньої. Мова йде про два види диверсифікації: наївну 

диверсифікацію та диверсифікацію Марковіца. Ідея другої виникла в 1952 

році, а поява ідеї наївної диверсифікації не підлягає достеменній 

хронологічній ідентифікації. Вона була очевидною задовго до створення 

теорії портфеля та продовжує залишатися актуальною і сьогодні. З 

урахуванням цього можна припустити, що вона сформувалася стихійно та не 

має конкретних наукових витоків. І хоча вона й не віднесена формально до 

вартісної парадигми, остання не виключає наївну диверсифікацію інвестицій. 

У цьому контексті частина концепції диверсифікації (наївна диверсифікація) 

могла б бути віднесена й до вартісної парадигми. На рис. 3.2 це показано у 

вигляді дотику двох парадигм. 

Потребують дескрипції окремі позапарадигмальні теорії та підходи, 

котрі не підлягають чіткій хронологічній ідентифікації, особливо ті, які 

виникли раніше від появи досліджуваних парадигм. До таких належать 

бігевіоризм, гіпотеза ефективності ринку, теорії міжнародного руху капіталу, 

компліментарні підходи, маржиналізм, модель арбітражного ціноутворення, а 

також уже згадувана концепція диверсифікації. Наголосимо, що в моделі на 

рис. 3.2 не витримано масштаб за обома вимірами. Тобто усі 11 наведених 

хронологічних ідентифікаторів фіксують лише певний момент часу, коли 

виникла та чи інша концепція або теорія, не визначаючи хронологічну 

відстань між ними. Це й не потрібно, оскільки дана модель призначена 

показати три найбільш важливі, на нашу думку, речі: хронологію, структуру 



288 

парадигм і теорії в цілому та співвідношення між її окремими складниками. 

Що ж стосується другого виміру, то в нашій геометрії він формально 

визначає об’єм прямокутників, що характеризують окремі теорії та концепції. 

Цей об’єм також не є масштабованим та має лише візуальне значення. 

Маржиналізм, як зазначалося, став еволюційною основою 

оптимізаційного концепту портфельної парадигми. На основі положень 

маржиналізму, а згодом і неокласичного напряму економічної теорії 

сформувалася концепція оптимізації інвестиційних портфелів на основі 

корисності. На рис. 3.2 ця теорія представлена прямокутником без 

відповідної хронологічної ідентифікації, однак пам’ятаємо, що виникнення 

цієї теорії пов’язано з іменами й дослідженнями таких відомих учених, як 

В. Джевонс (робота 1866 р.), К. Менгер (1871 р.) та Л. Вальрас (1877 р.). 

Ми розглядали компліментарні підходи, котрі не були самостійними з 

точки зору сутності положень портфельної парадигми, але давали змогу 

спростити розрахунки, котрі на той час були проблемними, зважаючи на 

недостатній рівень розвитку комп’ютерного й програмного забезпечення. 

Більшість таких підходів були суто математичними й статистичними, а тому 

їхня хронологічна ідентифікація не має значення в нашій моделі. Вони 

втратили свою роль з активним розвитком персональних комп’ютерів та 

програмного забезпечення на початку 1980-х років. 

Теорії міжнародного руху капіталу є частиною теорії міжнародного 

портфельного інвестування, однак не входять до жодної з розглядуваних 

парадигм. У цьому зв’язку наголосимо, що всі дослідження в галузі 

міжнародного портфельного інвестування можна поділити на дві групи – 

залежно від позицій розгляду об’єкта. По-перше, це дослідження з точки зору 

самого портфеля: останній містить мотивацію міжнародних інвестицій та є в 

цьому плані первинним. Приймаючи рішення на основі традиційних – 

портфельних – міркувань, інвестори формують потоки міжнародних 

портфельних інвестицій. Пояснення таких рішень містяться в досліджуваних 

парадигмах, зокрема в концепції міжнародної диверсифікації інвестиційних 
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портфелів. По-друге, це дослідження з позицій самих потоків. За цих умов 

інвестиційний портфель та портфельна мотивація є вторинними. Зазначені 

теорії й розкривають цю частину питання, пояснюючи потоки міжнародних 

портфельних інвестицій. Ми не висвітлювали їх докладно, зважаючи на 

значно ширший предмет вивчення, але вони детально аналізовані, приміром, 

у О. Рогача [93] та інших науковців. Зазначимо лише, що більша частина цих 

теорій спрямована на пояснення міжнародного руху капіталу у формі прямих 

іноземних інвестицій, і лише їхня невелика кількість має універсальний 

характер та/або може бути застосована для пояснення міжнародних 

портфельних інвестицій. 

На особливу увагу заслуговує гіпотеза ефективності ринку. Досі ми не 

ставили питання про вибір між парадигмами та умови, що визначають цей 

вибір. Однак це питання є важливим, а самі умови мають глибоке теоретичне 

коріння. Йдеться про так звану гіпотезу ефективності ринку. Вона була 

запроваджена Ю. Фамою в 1970 році, однак базувалася на більш ранньому 

законі випадкових блукань М. Кендалла, розробленому ще 1953 року. Її 

сутність полягає в тім, що вся інформація, що є на ринку, повною мірою 

відображена в цінах активів. А оскільки це так, то в цінах відображена не 

лише вся поточна, але й уся попередня інформація. А що швидше та повніше 

ринок трансформує інформацію в ціни, то він є більш ефективним. З точки 

зору практичної імплікації в площину портфельного менеджменту це 

означає, що інвестор не може переграти ефективний ринок, оскільки останній 

установлює справедливі ціни. Тому йому немає сенсу проводити самостійний 

аналіз ринків та цінних паперів – залишається тільки копіювати ринок з 

погляду ризику й дохідності. Якщо ж ринок є неефективним, то його можна 

переграти й отримати кращі співвідношення ризику та дохідності. 

Зрештою виходить, що вибір із-поміж парадигм залежить від сприйняття 

інвестором ефективності ринку. Ця гіпотеза пов’язує розглядувані парадигми 

ось у який спосіб. Якщо інвестор погоджується, що ринок є ефективним, то 

він стане прихильником портфельної парадигми та радше сповідуватиме 
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пасивні інвестиційні стратегії. Якщо ж факт ефективності ринку інвестором 

не сприймається, то він скоріше за все обиратиме активні інвестиційні 

стратегії та базуватиметься на вартісній парадигмі міжнародного 

інвестування. Його основним інструментарієм буде фундаментальний аналіз. 

У нашому дослідженні немає жодної згадки про технічний аналіз. І це не 

даремно. Річ у тім, що технічний аналіз не є науково визнаною теорією. 

Більша частина вчених та навіть практиціонерів не визнають його положень. 

Однак у будь-якому разі він не стоїть в одному ряду з фундаментальним 

аналізом, як це часто помилково стверджують. І ось чому. Вибір інвестором 

фундаментального аналізу залежить від сприйняття ним ефективності ринку. 

Йдеться про більш широкий та фундаментальний вибір – між парадигмами 

міжнародного портфельного інвестування (на користь вартісної). Технічного 

аналізу в цьому ланцюгу немає. Він, однак, як і фундаментальний аналіз, 

передбачає прогнозування вартості окремих цінних паперів, а тому має в 

основі аналогічну незгоду інвестора з ефективністю ринку. У разі ж 

застосування технічного аналізу цього недостатньо. Інвестор повинен ще 

прийняти для себе положення так званої теорії Доу, котра є основою 

технічного аналізу. Головними положеннями цієї теорії є такі: ціна 

відображає взаємодію всіх сил на ринку; рух цін періодично повторюється та 

пояснюється певними закономірностями; ціни рухаються за трендом. Як 

бачимо, ці положення є дуже неоднозначними, а тому й не визнаються 

багатьма науковцями. 

Однак чим можна пояснити значне поширення технічного аналізу? На 

наш погляд, відповідь також слід шукати в еволюції цієї теорії. Технічний 

аналіз є більш давнім порівняно з обома досліджуваними парадигмами. 

Відомо, що перші положення цієї теорії Ч. Доу опублікував у період 1900–

1902 рр., коли ще не було ні вартісної, ані тим більше портфельної 

парадигми. Тобто на той час це була єдина теорія, що пояснювала динаміку 

цін на ринку, і в умовах безальтернативності вона й набула поширення. 

Важливе значення у поясненні інвестиційних рішень міжнародних 
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інвесторів має бігевіоризм. Обидві розглядувані парадигми передбачають 

раціональний характер поведінки інвесторів. Зі свого боку поведінкові теорії 

базуються саме на відході поведінки від раціональної основи. З погляду 

портфельних рішень бігевіоризм не дає їх окрему модель, а більшою мірою 

додатково пояснює відхилення цих рішень від постулатів наявних парадигм. 

У гносеологічному сенсі поведінкові теорії також впливають і на 

позапарадигмальні теорії та підходи. 

Звернемо увагу на місце та роль у моделі концепції міжнародної 

диверсифікації інвестиційних портфелів. Як зазначалося, вона являє собою 

новий етап розвитку портфельної парадигми, пов’язаний з 

фундаментальними змінами у світовому господарстві в 1970-х роках. Однак 

у моделі вона представлена все ж як концепція, а не теорія, котра слугувала 

би продовженням головного теоретичного ряду: теорія портфеля – теорія 

ринку капіталу – постсучасна теорія портфеля. Це зумовлено її подвійним 

гносеологічним значенням. З точки зору ієрархії між досліджуваними 

теоріями та концепціями вона є вторинною, тоді як первинні теорії формують 

головний теоретичний ряд. Однак ця концепція є доволі широкою з точки 

зору охоплення: вона повною мірою вміщує положення теорії ринку 

капіталу, постсучасної теорії портфеля, а до того ж зачіпає низку підходів і 

концепцій, специфічних саме для міжнародного портфельного інвестування. 

Ці підходи й концепції пов’язані з валютним курсом, паритетними 

співвідношеннями у міжнародних фінансах (передусім паритетом 

купівельної спроможності), платіжним балансом тощо. З погляду ж явищ і 

процесів дійсності, котрі охоплює ця концепція, вона могла б мати зовсім 

іншу позицію. У цьому контексті, звісно, існують явища й процеси, котрі 

описуються теорією ринку капіталу або постсучасною теорією портфеля, 

однак не пояснюються концепцією міжнародної диверсифікації. 

Завершуючи аналіз розробленої моделі, зазначимо, що важливою 

відмінністю між двома парадигмами є те, що результати портфельної є за 

своєю суттю об’єктивними та більш точними: вони базуються на конкретних 
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розрахунках. Оцінки ж вартісної парадигми – суб’єктивні, як і сама 

парадигма. Вхідні дані портфельної парадигми є суб’єктивними 

аналітичними оцінками, що негативно впливає на начебто об’єктивний 

фінальний результат. Вартісна парадигма аналізує фундаментальні чинники 

часто навіть без використання кількісного апарату, заперечуючи надійність 

оцінок портфельної парадигми, що базуються на історичних даних. У цьому 

зв’язку спостерігаємо певною мірою парадоксальну ситуацію. Результати 

умовно суб’єктивної вартісної парадигми часто викликають менше питань, 

ніж висновки умовно об’єктивної портфельної, результати якої ставляться 

під сумнів унаслідок використання суб’єктивних вхідних даних. 

Як зазначалося, у розвитку портфельної парадигми присутній штучний 

фактор стримування її розвитку, пов’язаний з мінімальною необхідністю 

людського втручання у процес інвестиційного менеджменту. В цьому сенсі 

вартісна парадигма є надзвичайно зручною противагою, навіть незважаючи 

на прийняття її положень по суті. 

Насамкінець зазначимо, що проведене нами дослідження та розроблена 

модель дають змогу ідентифікувати точки дотику розглядуваних парадигм. 

Останні виявилися не повністю ізольованими, що не дивує, а їхнім важливим 

спільним пунктом є модель CAPM та моделі Фами–Френча, що показано на 

рис. 3.2. Як базова трифакторна модель, так і вдосконалена п’ятифакторна 

базуються на традиційній моделі CAPM. Першим складником премії вони 

розглядають саме премію за ринковий ризик, а технічно їхня модель 

компонується так само, як і CAPM. Концепція диверсифікації, як 

зазначалося, є другою точкою дотику портфельної та вартісної парадигм. 

 

Висновки до розділу 

 

Виникнення у 1958 році теорії ринку капіталу є наступним після теорії 

портфеля значущим етапом еволюції портфельної парадигми. Ця теорія 

передбачає розгляд поряд із ризиковими також безризикових активів, що 
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відрізняє її від попереднього доробку. Усі інвестори повинні утримувати у 

своїх портфелях безризиковий актив та ринковий портфель, а співвідношення 

між ними визначатиметься схильністю інвестора до ризику. Генеральна лінія 

парадигми не змінюється в рамках цієї теорії – інвестор намагається 

максимізувати корисність та поводить себе раціонально. 

Виділені концепти портфельної парадигми – ефективного портфеля, 

диверсифікації та оптимізації – повною мірою збереглися й у теорії ринку 

капіталу, однак були модифіковані з урахуванням системи координат нового 

етапу розвитку парадигми. Концепція ефективного портфеля має справу вже 

з новим типом портфеля – більш ефективним порівняно з тим, що 

розглядався традиційною теорією портфеля, а геометрично він розташований 

на лінії ринку капіталу. Щодо концепції диверсифікації, то в теорії ринку 

капіталу портфель стає одночасно і диверсифікованим, і ефективним. Це – 

ринковий портфель. Ці зміни зумовлюють вирішення значною мірою 

внутрішньопарадигмальної суперечності між концепцією ефективного 

портфеля та концепцією диверсифікації. Цей аспект еволюції парадигми є, на 

нашу думку, найбільш суттєвим у гносеологічному сенсі. З появою теорії 

ринку капіталу портфельна парадигма була не лише поглиблена та змістово 

трансформована – вона була істотно розширена. Парадигму поповнила нова 

концепція – оцінювання дохідностей, котра стала домінантною на більш 

пізньому етапі розвитку парадигми, а портфель, який до цього був головним 

об’єктом уваги, сказати б, відійшов на другий план. 

Важливий етап розвитку парадигми пов’язаний з появою моделей, що 

поряд із локальними враховують міжнародні чинники формування премій. 

Однією з перших таких моделей була міжнародна модель оцінювання 

капітальних активів, розроблена в 1974 році. Її поява у рестроспективному 

плані збігається з появою концепції міжнародної диверсифікації 

інвестиційних портфелів та зумовлена схожим комплексом чинників. Усі 

міжнародні інвестори на відміну від місцевих утримуватимуть три 

субпортфелі: безризиковий актив місцевого ринку; субпортфель акцій, 
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геджований від валютних ризиків; субпортфель облігацій – ризиковий з 

огляду на валютні ризики. 

Міжнародна CAPM передбачає, що очікувана дохідність у місцевій 

валюті інвестора складається із суми безризикової ставки місцевого ринку та 

добутку різниці між дохідностями світового портфеля й середньосвітового 

рівня безризикової дохідності та відношення коваріації дохідностей активу й 

світового ринку до варіації дохідності світового ринку. У модифікованих 

версіях моделі додатковими складниками загальної премії є премії за окремі 

валютні ризики. 

Важливою відмінністю міжнародних моделей від моделей місцевих 

ринків є зміна статусу боргових паперів. Вони, будучи безризиковими на 

місцевих ринках, стають ризиковими в умовах мультивалютності. Численні 

емпіричні тести міжнародної CAPM показують, що вона краще прогнозує 

очікувані дохідності, ніж модель місцевого ринку, особливо для акцій 

великих міжнародних компаній, фірм, що беруть участь у МЕВ. Міжнародні 

ж чинники  впливають як безпосередньо – на окремі цінні папери, так і 

опосередковано – через вплив на місцеві ринки. Рівень систематичного 

ризику за міжнародною моделлю є значно нижчим. Більшість учених 

погоджуються, що в сучасних умовах неможливо не враховувати вплив 

міжнародних чинників. 

Суто країновий підхід до управління інвестиційними портфелями є 

відносно менш ефективним. Натомість він повинен застосовуватися разом із 

галузевим підходом, що дозволяє сформувати значно більш ефективні 

портфелі. При цьому останнім часом вплив країнових чинників залишається 

стабільним, а галузевих – зростає. 

Важливим етапом у розвитку портфельної парадигми стала поява 

багатофакторних моделей. Найбільш значущою у гносеологічному сенсі є 

модель арбітражного ціноутворення, розроблена в 1976 році. За APT 

очікувана дохідність складається із суми дохідності арбітражного портфеля 

та премій за різними макроекономічними факторами ризику. Міжнародна 
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версія APT була розроблена у 1983 році. Вона на відміну від CAPM не 

потребує ідентифікації одиниць числення за умови гомогенності очікувань 

споживачів. Міжнародна APT валідна та ідентична для всіх валют. Чинники 

моделі мають всеохопний характер. Це – фундаментальні міжнародні 

чинники. Зважаючи на їхній глобальний вплив, немає необхідності 

конвертувати їх у різні валюти. Кількість факторів у моделях APT може 

варіювати, однак для міжнародного ринку вона зазвичай на рівні трьох-

чотирьох. Набір факторів міжнародної APT є значно більш стабільний 

порівняно з місцевою версією моделі, а кількісно їх менше. 

Модель APT не є рівноважною, вона може застосовуватися в умовах 

нерівноваги, окрім її граничних станів. Порівняно з CAPM вона має значно 

менше припущень, що робить її більш адаптованою для практичного вжитку. 

Відсутність таких принципових припущень, як нормальний характер 

розподілу дохідностей та неврахування функції корисності, дає змогу 

ідентифікувати APT у гносеологічному сенсі як позапарадигмальну модель. 

Суттєвим її недоліком є обмеженість лише добре диверсифікованими 

портфелями. 

Сучасна теорія міжнародного портфельного інвестування розвивається 

на біпарадигмальній основі. Поряд із більш сучасною та значно 

поширенішою портфельною парадигмою для пояснення рішень міжнародних 

портфельних інвесторів застосовують положення більш традиційної вартісної 

парадигми. У своїй еволюції вона пройшла три етапи. Парадигма виникла в 

1934 році та активно розвивалася до початку 1950-х років – етап зародження 

та активного розвитку, упродовж якого формувалися основи парадигми та її 

основні положення. Другий етап – від першої половини 1950-х років до 

першої половини 1990-х років – етап інертного розвитку парадигми. На 

цьому етапі напрям, принципи та логіку розвитку теорії міжнародного 

портфельного інвестування визначає нова на той час парадигма – 

портфельна. На фоні її активного розвитку увага до вартісної парадигми 

знижується, а її розвиток набуває інертного характеру. В цей період у 
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парадигмі вартісного інвестування не відбувається суттєвих змін та проривів, 

її релевантність значною мірою обстоюється практикою інвестиційного 

менеджменту. Третій етап – від 1993 року і дотепер – відновлення позицій 

вартісної парадигми та активізація її розвитку. В цей період активізація 

парадигми зумовлена двома головними чинниками. По-перше, це важливі 

прориви в самій парадигмі. Другий чинник – це критика та переосмислення 

окремих концептів портфельної парадигми. 

Формою застосування положень вартісної парадигми є 

фундаментальний аналіз, який передбачає пошук неправильно оцінених 

цінних паперів на основі їхніх фундаментальних характеристик. Він дає 

змогу визначити внутрішню – реальну – вартість цінних паперів. Вартісна 

парадигма ігнорує короткотермінові впливи, натомість орієнтується на 

довготермінові інвестиційні стратегії. Саме у довготерміновій перспективі 

ціни активів тяжітимуть до їхньої реальної вартості. Окрім моделі Фами–

Френча поширеним методом фундаментального аналізу є дисконтування 

майбутніх грошових потоків. 

Важливою відмінністю між двома парадигмами є те, що результати 

портфельної є об’єктивними та більш точними: вони базуються на 

конкретних розрахунках. Оцінки ж вартісної парадигми є суб’єктивними. 

Однак у портфельній парадигмі суб’єктивними є вхідні дані, що негативно 

впливає на начебто об’єктивний фінальний результат. Вартісна парадигма 

часто застосовується навіть без використання кількісного апарату. У цьому 

зв’язку спостерігається парадокс: результати суб’єктивної вартісної 

парадигми часто викликають менше сумнівів, ніж висновки об’єктивної 

портфельної. 

У розвитку портфельної парадигми присутній штучний фактор 

стримування її розвитку, пов’язаний з мінімальною необхідністю людського 

втручання в процес інвестиційного менеджменту. В цьому сенсі вартісна 

парадигма є надзвичайно зручною противагою, навіть попри прийняття її 

положень по суті. 
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Особливе місце в сучасній теорії міжнародного портфельного 

інвестування посідає бігевіоризм. Появі поведінкової теорії портфеля 

передували поведінкові теорії більш загального спрямування. Теорія 

перспектив (1979 р.) опонує не якійсь парадигмі конкретно, а теорії 

корисності як такій. Вона пропонує інший спосіб прийняття рішень в умовах 

ризику – на основі таких поведінкових ефектів, як ефект ігнорування та 

ефект визначеності. Теорія SP/A (1987 р.) також розглядає процес прийняття 

рішень в умовах невизначеності та оперує такими важливими людськими 

відчуттями, як безпека, потенціал та прагнення. Поведінкова теорія 

портфельного вибору була сформульована не так давно – у 2000 році. Вона 

базується на двох зазначених теоріях та інкорпорує ідею множинного 

ментального обліку. 

Значущим доробком є теорія поведінкового портфельного менеджменту 

Т. Говарда, розроблена в 2014 році. За цією теорією основним чинником 

зміни ціни на ринку є емоції натовпів, які нездатні або не бажають 

відпускати гальма своїх емоцій. Поведінкові інвестори натомість повинні 

керуватися фундаментальними характеристиками цінних паперів та можуть 

досягти успіху, інвестуючи у протилежному від натовпів напрямі. 

Портфельний менеджмент повинен мати довготерміновий характер. 

Попри свою важливість, позитивний характер та значне поширення 

бігевіоризм, на наш погляд, не можна в гносеологічному плані 

ідентифікувати як парадигму, хоча такі підходи трапляються. Поведінкові 

теорії не дають пояснення рішень міжнародних інвесторів самостійно, вони 

базуються на положеннях чинних парадигм. У цьому плані бігевіоризм не є 

самодостатнім. 

У сучасній практиці міжнародного портфельного інвестування 

поведінкові впливи знаходять прояв найчастіше у вигляді так званої 

схильності до інвестування на місцевих ринках. Стримування міжнародного 

портфельного інвестування відбувається внаслідок негативного сприйняття 

інвесторами зарубіжних ринків як чогось невідомого, небезпечного, 
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нестабільного. Натомість вони більше інвестують на місцевих ринках – 

ближчих та зрозуміліших. У такий спосіб інвестори почуваються безпечніше, 

їхні емоції перебувають у спокої, а самі вони – у психологічній зоні 

комфорту. Така схильність є однією з найбільш суттєвих перешкод на шляху 

міжнародних портфельних інвестицій. Вона, однак, суттєво знизилася 

останнім часом та продовжує знижуватися, у тому числі через зростання 

рівня обізнаності інвесторів. 

Попри свою епістемологічну автентичність досліджувані парадигми 

мають принаймні три точки дотику: гіпотеза ефективності, концепція 

диверсифікації та модель Фами–Френча, котра технічно схожа з CAPM у 

рамках портфельної парадигми. 

Основні положення та результати цього розділу опубліковані автором в 

роботах [22; 23; 29; 34; 35; 44; 94; 95; 229; 232; 456].  
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РОЗДІЛ 4 

ЕМПІРИЧНИЙ ТЕСТ ПОЛОЖЕНЬ ПОРТФЕЛЬНОЇ ПАРАДИГМИ НА 

ПРИКЛАДІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ПЕРЕДУМОВ 

МІЖНАРОДНОЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ 

 

4.1. Дохідності та ризики окремих ринків акцій: основні імплікації 

для формування міжнародних інвестиційних портфелів 

 

Як зазначалося, портфельна парадигма стверджує, що ризик і дохідність 

є основними інвестиційними характеристиками цінних паперів, портфелів та 

окремих ринків. Вони своєю чергою визначають й інші – вторинні, але не 

менш важливі – характеристики, такі як коваріація та кореляція. Разом же 

вони формують статистичну основу для визначення ризику інвестиційних 

портфелів, рівня їхньої ефективності. За інших рівних умов що нижча 

коваріація, то нижчий ризик портфеля за його незмінної дохідності. Це 

положення теорії портфеля залишається актуальним у контексті міжнародної 

диверсифікації інвестиційних портфелів доти, доки між різними ринками та 

окремими цінними паперами різних ринків спостерігатимуться відносно 

невисокі кореляції [268]. 

Попри те, що проблематиці дослідження ризиків та дохідностей, а також 

аналізу кореляційної структури міжнародного ринку акцій присвячено багато 

досліджень, вони продовжують бути актуальними. Це значною мірою 

зумовлено тим, що в сучасних умовах фінансова індустрія розвивається 

небаченими темпами, а наука завжди відстає у плані пояснення та 

обґрунтування процесів, які відбуваються на практиці. Тому проведення 

емпіричних досліджень у цій сфері на основі новітніх статистичних даних є 

актуальним, потрібним та своєчасним. 

У даній частині дослідження ми маємо на меті виявити, якими є 

абсолютні значення ризиків і дохідностей на ринках різних груп: розвинутих, 
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що формуються, та граничних; як вони змінюються в часі, зокрема в періоди 

криз; як дохідності цих ринків пов’язані між собою; яку динаміку має цей 

взаємозв’язок; як зазначені аспекти впливають на передумови підвищення 

ефективності міжнародних інвестиційних портфелів шляхом їх міжнародної 

диверсифікації.  

Відповідно до зазначених завдань ми тестуватимемо такі гіпотези. По-

перше, рівні ризику й дохідності суттєво відрізняються між розвинутими 

ринками, ринками, що формуються, та граничними ринками, однак із часом 

вони знижуються та зближуються. По-друге, взаємозв’язок між дохідностями 

різних ринків є відносно незначним, а це формує гарні передумови для 

міжнародної диверсифікації. По-третє, взаємозв’язок між дохідностями 

окремих ринків зростає з часом, а також у періоди підвищеної волатильності 

самих ринків. 

Для дослідження ми обрали три групи ринків – як їх подає MSCI, з 

урахуванням, однак, лише тих ринків, що входять до складу відповідних 

індексів [418]. Щодо самих індексів ми розглядаємо таких чотири. По-перше, 

це індекс розвинутих ринків – MSCI World Index (World). Він охоплює всі 

розвинуті ринки, що ідентифікуються MSCI, – разом їх 23. Це ринки 

Австралії, Австрії, Бельгії, Великої Британії, Гонконгу, Данії, Ізраїлю, 

Ірландії, Іспанії, Італії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Нової Зеландії, 

Норвегії, Португалії, Сінгапуру, США, Фінляндії, Франції, Швейцарії, 

Швеції, Японії. Другий індекс – MSCI Emerging Markets Index (EM) – 

охоплює 24 ринки, що формуються: Бразилії, Греції, Єгипту, Індії, Індонезії, 

Катару, Китаю, Колумбії, Кореї, Малайзії, Мексики, ОАЕ, Пакистану, ПАР, 

Перу, Польщі, Росії, Таїланду, Тайваню, Туреччини, Угорщини, Філіппінів, 

Чехії, Чилі. До третього індексу – для граничних ринків – MSCI Frontier 

Markets Index (FM) входить 21 ринок: Аргентини, Бангладешу, Бахрейну, 

В’єтнаму, Естонії, Йорданії, Казахстану, Кенії, Кувейту, Литви, Лівану, 

Маврикію, Марокко, Нігерії, Оману, Румунії, Сербії, Словенії, Тунісу, 
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Хорватії, Шрі Ланки. Окрім зазначених, ми використали загальний індекс 

для всіх класифікованих ринків світу – MSCI ACWI & FM Index (ACWIFM). 

Якщо склад групи розвинутих ринків є стабільним не лише в 

кількісному плані, а й у країновому, то склад групи ринків, що формуються, 

та граничних ринків потребує додаткових пояснень. Річ у тім, що MSCI 

наводить дані не лише за тими ринками, що входять до складу індексів. Є 

низка ринків, котрі класифікуються до тієї чи іншої групи, але не беруть 

участі в розрахунку індексів. Приміром, у групі ринків, що формуються, це 

лише один ринок – Саудівської Аравії, а у групі граничних ринків таких 10: 

Болгарії, Боснії та Герцеговини, Ботсвани, Гани, Зімбабве, Палестини, 

Панами, Тринідаду і Тобаго, України, Ямайки. Ми не розглядатимемо ці 

країни, за винятком лише України, висновки за якою є необхідними та 

важливими для нашого дослідження. Окрім того, до групи граничних ринків 

формально входять вісім ринків Західноафриканського економічного та 

валютного союзу: Беніну, Буркіна-Фасо, Гвінеї-Бісау, Кот-д’Івуару, Малі, 

Нігеру, Сенегалу, Того. З-поміж них, однак, до розрахунку індексу введені 

лише три ринки: Сенегалу, Буркіна-Фасо та Кот-д’Івуару. Ці ринки також не 

враховуватимуться у нашому дослідженні. До того ж із огляду ринкової 

капіталізації цих ринків та обсягів міжнародних портфельних активів і 

пасивів вони є вельми незначними у глобальному сенсі. 

Для проведення аналізу ми розрахували місячні дохідності чотирьох 

зазначених індексів за даними MSCI, а також окремих ринків-складових – 69 

ринків [417]. Дохідності розраховані за стандартною методологією – як 

відношення різниці значень індексу в поточному та базовому періодах до 

значення індексу в базовому періоді, виражене у відсотках149. Усі значення 

                                           
149 Попри традиційну структуру дохідності акцій, котра передбачає існування двох її складових – 

цінової та дивідендової, у даному випадку остання безпосередньо не розглядається. Вона коригується типом 

обраного індексу – «gross», що передбачає максимальне реінвестування дивідендів, та вже закладена до 

значень, що використовуються в розрахунках. Хоча на практиці дивідендова дохідність зазвичай (за 

винятком випадків виплати додаткових дивідендів, реорганізацій, злиттів та поглинань тощо) складає менше 

1 % у загальній структурі дохідності. 
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індексів – у доларах США з урахуванням максимального реінвестування 

дивідендів; капіталізація – стандартна, що охоплює акції компаній із малою, 

середньою та великою капіталізацією. Період дослідження – від січня 2001 

до грудня 2017 року. Разом це 204 спостережувані дохідності за 17 років. 

Логіка обрання грудня 2017 року як останнього спостережуваного місяця 

зрозуміла – це останній місяць останнього повного року. Січень же 2001 року 

має під собою три позиції. По-перше, період має бути достатнім для аналізу 

криз, зокрема глобальної фінансово-економічної кризи 2008 – 2009 років. У 

даному випадку маємо достатньо спостережень для дослідження 

передкризових даних, а також власне кризових та посткризових. По-друге, у 

наступних частинах нашої роботи ми досліджуватимемо глобальні потоки 

портфельних інвестицій, дані за якими наводить МВФ. Забігаючи наперед, 

зазначимо, що ця статистика наявна саме з 2001 року. Тому для уніфікації 

обох типів даних – деякі з них будуть аналізуватися разом – ми й дані за 

ринками теж беремо від січня 2001 року. По-третє, 17 років спостережень є 

достатньою кількістю, зважаючи на здоровий глузд та раціональну фінансову 

логіку. 

Отже з 204 розрахованих дохідностей необхідно зробити певний масив 

придатних для аналізу даних. Розпочнемо з ризику. Його ми 

обчислюватимемо за формулою стандартного відхилення – квадратний 

корінь із формули (1.3). Для надійності та значущості стандартного 

відхилення під час його розрахунку має бути достатня кількість 

спостережень. Здебільшого використовують 60 спостережень, що з 

урахуванням місячної періодичності становитиме п’ять років. Однак кожний 

наступний п’ятирічний масив у хронологічному плані не буде дотичним до 

попереднього, а накладатиметься на нього на 80 %. Тобто до кожного 

наступного масиву додаватиметься один рік та вилучатиметься перший рік. 

Фактично ми будемо зміщувати кожний наступний масив на один рік уперед. 

Такий підхід, на наш погляд, дасть змогу отримати для аналізу більш сталу 
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характеристику ризику.  

Розгляд же періодів, дотичних один до одного, несе в собі дві потенційні 

проблеми. По-перше, у підсумку ми отримаємо лише три повні періоди, чого 

може виявитися недостатньо для надійних висновків. По-друге, внаслідок 

хронологічної тривалості п’ятирічних періодів показники наступного періоду 

можуть принципово відрізнятися від попереднього унаслідок певних 

радикальних змін на ринках. З огляду на це такі характеристики можуть бути 

нестабільними. У підсумку, таким чином, ми маємо 13 періодів по п’ять 

років. Оскільки формально ми будемо оперувати річними даними, а 

стандартне відхилення обчислювати на основі місячних дохідностей, його 

слід привести до річної основи. Для цього використаємо стандартну для такої 

конвертації формулу: 
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i                                       (4.1) 

 

де  )( ANN

ir – волатильність у річному вимірі; 

)( PER

ir – волатильність, розрахована на основі дохідностей за певні 

періоди; 

N – кількість періодів у році, за якими була розрахована волатильність.  

 

Щодо дохідностей, то ми розглядатимемо середню річну дохідність у 

кожному періоді. Її розраховуватимемо як середню арифметичну просту з 

річних дохідностей, котрі, своєю чергою, є сумою місячних дохідностей за 

певний рік. Для технічної зручності розрахунків накопичення відсотків 

ігноруватимемо, що, однак, ніяк не вплине на результати розрахунків та їх 

трактування. Окрім цього, розрахуємо середню річну дохідність та приведену 

до річної основи волатильність для всього масиву в 204 спостереження. 

Результати розрахунків наведені в Додатку Е. 

Порівнюючи окремі групи ринків, слід констатувати, що відмінності між 
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інвестиційними характеристиками ризику й дохідності суттєво відрізняються 

між ринками різних груп: на розвинутих ринках вони значно нижчі, ніж на 

ринках, що формуються, та на граничних ринках. Так, за весь досліджуваний 

період показники дохідності за групами ринків складають відповідно 6,8, 

12,52 та 10,26 %, а ризику – 15,06, 21,87 та 18,09 % (див. Додаток Е). При 

цьому відмінність між розвинутими ринками, з одного боку, та ринками, що 

формуються, і граничними ринками, з іншого, є значно більш суттєвою, ніж 

між двома останніми групами ринків між собою. Окрім цього, зазначені 

відмінності спостерігаються й у кожному окремому розглядуваному періоді. 

При цьому якщо зіставляти між собою ринки, що формуються, та граничні 

ринки, то єдиної закономірності щодо перевищення дохідності й ризику 

однієї групи над іншою немає: в деяких періодах дохідність та ризик 

граничних ринків є нижчими порівняно з ринками, що формуються, а в 

деяких – нижчими. 

Розвинуті ринки, як бачимо, є найменш дохідними, однак і найменш 

ризиковими. Вони є гарним об’єктом інвестування для відносно менш 

схильних до ризику інвесторів. Ринки ж, які формуються, та граничні ринки 

є, за інших рівних умов, привабливішими для більш схильних до ризику 

інвесторів. Якщо ж розглянути дохідність на одиницю ризику150, то вона 

становить за розглядуваний період у цілому відповідно 0,45, 0,57 та 0,57 %. 

Як бачимо, ринки, що формуються, та граничні ринки є ідентичними за цим 

показником, перевищуючи його для розвинутих ринків. 

Зазначені аспекти, однак, є добре відомими, ми лише підтвердили їх на 

прикладі сучасних статистичних даних. Більше того, підтвердити зазначені 

співвідношення між ризиком і дохідністю у різних групах ринків можна й у 

розрізі окремих країн (див. Додаток Е). 

Приміром, ринок України за весь досліджуваний період є найгіршим за 

                                           
150 У таких випадках прийнято розраховувати коефіцієнт Шарпа (2.21). Однак оскільки ми маємо 

єдину валюту для всіх показників – долар США, а безризикова ставка буде однаковою, у даній частині 

дослідження можна дещо спростити зазначений коефіцієнт. 
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дохідністю, яка становить -15,22 %. При цьому з-поміж 22 граничних ринків 

лише чотири мають від’ємну дохідність за весь період: окрім України, це 

Бахрейн, Йорданія та Сербія, а середній показник за групою ринків становить 

10,26 %. Зазначимо, що за Україною немає даних за 2001 рік, а тому 

відповідні показники за перший досліджуваний період не розраховувалися. 

Тому із 13 можливих періодів за Україною здійснено розрахунки за 12 

періодами. Із цих 12 періодів наш ринок мав додатну дохідність лише у двох:  

першому та другому. Така жахлива ситуація з реальною дохідністю ринку 

акцій України нагально пояснює нестачу припливу іноземних портфельних 

інвестицій. Причому стан самого ринку тут не є вирішальним. Саме постійне 

знецінення національної валюти здійснює, на наш погляд, найбільш 

значущий вплив. Якщо ж розглянути періоди окремо, то у трьох із 12-ти 

дохідність ринку України була найменшою, у п’ятьох – другою найменшою, 

у трьох – третьою найменшою, в одному – четвертою найменшою. 

Стосовно ризику вітчизняний ринок суперечить принципам портфельної 

парадигми. У той час як через таку низьку дохідність можна було б очікувати 

ризик на відносно невисокому рівні, він є дуже значним. Так, за весь 

спостережуваний період рівень ризику є четвертим – після Казахстану, Сербії 

та Аргентини. У трьох із 12 періодів наш ринок мав другий найвищий 

показник ризику, ще у трьох – третій, а в одному періоді – найвищий серед 

усіх ринків. І лише в перших п’яти періодах ризики були невисокими. 

Розглянемо інший аспект – динаміку досліджуваних інвестиційних 

характеристик. Трендовий аналіз дає змогу зробити такі висновки та 

узагальнення. Спостерігається тенденція до зростання дохідності групи 

розвинутих ринків і до її зниження для ринків, що формуються, та граничних 

ринків. Для розвинутих ринків сформувався висхідний лінійний тренд, а для 

двох інших груп ринків – низхідний. При цьому, однак, достовірність цих 

трендів є різною (табл. Ж.1 Додатку Ж). Для розвинутих ринків ступінь 

достовірності можна вважати низьким (R2 = 0,0749), для граничних ринків 
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він наближається до середнього (R2 = 0,3316). І лише для ринків, що 

формуються, тренд можна вважати надійним – його формальний рівень слід 

ідентифікувати як середній, але такий, що наближається до сильного 

(R2 = 0,6224)151. 

Ці тренди слід, однак, проаналізувати докладніше у розрізі окремих 

ринків. Так із-поміж 23 розглядуваних розвинутих ринків лише п’ять мають 

висхідний тренд: Бельгія, Ірландія, Нідерланди, США та Фінляндія. 

Причому, окрім США, ступінь достовірності становить менше одного 

відсотка для Бельгії, Нідерландів та Фінляндії, а для Ірландії – 0,0238. 

Наведені показники дають змогу схарактеризувати ці тренди як надзвичайно 

слабкі, а сама тенденція фактично відсутня. Гарний тренд із середнім 

ступенем достовірності продемонстрували США (R2 = 0,414). Саме за 

рахунок цього статистично виявилося, що вся група розвинутих ринків мала 

висхідний тренд у досліджуваному періоді, навіть попри те, що 18 із 23 

окремо взятих ринків мали низхідний тренд. Річ у тім, що на США припадає 

доволі значна частина капіталізації глобального ринку акцій, а тому 

зважування і зумовлює значний вплив індексу США. 

Щодо 18 ринків із низхідними трендами, то вони мають значно вищий 

рівень достовірності виявлених тенденцій. І хоча високого рівня 

достовірності немає в жодному спостереженні, у восьми виявлено середній 

рівень, з яких у двох випадках він є вищим від середнього. Для всіх 

низхідних трендів рівень достовірності значно вищий порівняно з 

висхідними трендами (окрім США). У підсумку можемо констатувати, що 

для групи розвинутих ринків, за винятком США, в цілому існує тенденція до 

зниження дохідностей, хоча статистично рівень її достовірності не 

                                           
151 Щодо ідентифікації достовірності тренду не існує якогось універсального підходу. Трапляються 

навіть різні системи градації самого показника R2. Однак за інших рівних умов прийнято вважати, що 

високий ступінь достовірності характеризується значеннями, більшими від 0,75. Низька достовірність – 

менше від 0,25. Діапазон між наведеними граничними значеннями відповідно передбачає середній ступінь 

достовірності тренду. Значення, більші від 0,5, можна при цьому вважати вищими від середнього, а менші – 

нижчими. 
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перевищує середній. 

Ринки, що формуються, за винятком Катару та ОАЕ, за якими немає 

повного масиву даних, а відповідні розрахунки не проводилися, 

демонструють значно більш достовірну та потужну тенденцію до зниження 

дохідностей. Це підтверджують усі 22 країни (табл. Ж.1 Додатку Ж). Серед 

них лише для трьох ринків тренд є слабким, тоді як інші мають середній (15 

ринків) або навіть високий (чотири ринки) ступені достовірності. При цьому 

з-поміж 15 ринків із середньою достовірністю чотири мають достовірність, 

вищу від 0,7. До того ж нахил лінії тренду для ринків, що формуються, 

набагато більший порівняно з розвинутими ринками. Це означає, що темп 

зниження дохідностей є вищим. Таким чином, для ринків, що формуються, 

тенденція до зниження дохідностей виражена значно яскравіше, а 

статистично має середню або високу достовірність. 

Тренд граничних ринків також має в цілому низхідний характер. За 

винятком шести ринків, за якими наявні неповні дані та за якими тренд не 

оцінювався, низхідна тенденція характерна для 14 ринків (табл. Ж.1 

Додатку Ж). Лише два ринки демонструють висхідний тренд із надзвичайно 

низькою достовірністю: Оману (достовірність 0,1302) та Румунії (0,0235). З-

поміж 14 ринків із низхідним трендом два мають високий ступінь 

достовірності, а дев’ять – середній. Лише трьом ринкам притаманний 

низький ступінь достовірності. У цілому можемо підсумувати, що граничні 

ринки, як і ринки, що формуються, мають тенденцію до зниження 

дохідностей, і їм властивий переважно середній рівень достовірності. 

Динаміка ризику розвинутих ринків свідчить, що в цілому вони стають 

менш ризиковими. Тренд за групою ринків є низхідним, хоча й має 

незначний кут нахилу (-0,114) та мінімальну достовірність (0,0132). З-поміж 

23 розвинутих ринків низхідний тренд мають 13 ринків, тобто майже 57 % 

(табл. Ж.2 Додатку Ж). Серед них ступінь достовірності тренду є таким: 

низький – 10 ринків, середній – три ринки. Високого ступеня достовірності 
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немає в жодному випадку, а найвищий середній не перевищує 45 %. 

Висхідну тенденцію спостерігаємо для 10 ринків. Для всіх цих ринків 

достовірність є низькою: два найбільші показники становлять 0,2199 для 

ринку Італії та 0,1493 для ринку Іспанії. Для інших ринків достовірність 

значно нижча, у деяких випадках навіть прямує до нуля. У принципі для цієї 

групи ринків тренд розвитку ризику міг би бути й висхідним, але низхідна 

тенденція для ринку США – найбільш капіталізованого ринку світу – 

зумовила формування аналогічного тренду й для всієї групи ринків. 

На ринках, що формуються, спостерігається зниження ризиків, якщо 

аналізувати всю групу ринків у цілому. У розрізі окремих ринків зазначимо, 

що серед 22 розглядуваних лише для двох тенденція є висхідною: Угорщини 

та Греції (табл. Ж.2 Додатку Ж). З-поміж 20 ринків із низхідним трендом 

достовірність для одного ринку є сильною, для дев’яти ринків – середньою та 

для 10 ринків – низькою. Як висновок, зазначимо, що для цієї групи ринків 

хоча й спостерігається тенденція до зниження ризиків, але вона має середній 

або низький ступінь достовірності. 

Граничні ринки також демонструють низхідний тренд за динамікою 

ризиків, однак, на відміну від ринків, що формуються, достовірність тренду є 

значно вищою, якщо розглядати групу ринків у цілому: вона становить 

0,2496, що при округленні до десятих дає 0,25 – початок діапазону 

середнього рівня надійності. З-поміж 14 окремих ринків, за якими наявні 

повні дані, лише три мають висхідний тренд: Аргентини, Словенії та 

України. Для 11 спостережуваних низхідних тенденцій ступінь достовірності 

є середнім для п’яти випадків, низьким – для дев’яти. Жоден ринок не 

показує сильного тренду. 

Ринок України, який є граничним, належить до тієї групи ринків, котрі 

мають низький ступінь достовірності тенденції за дохідністю – 0,0061. 

Фактично цей показник означає, що тенденції не існує. Такий стан ринку 

часто називають флет-ринком. Кут нахилу лінії тренду дуже малий (-0,3457), 



309 

і його складно прогнозувати. Щодо ризику ринок України показує висхідну 

тенденцію – ризики зростають. Кут нахилу лінії тренду становить 0,8179, а 

достовірність – 0,0884, що є низьким показником. Підкреслимо, що тенденція 

ринку України суперечить загальному тренду за групою граничних ринків. 

Важливим напрямом емпіричного тестування положень портфельної 

парадигми є аналіз ступеня взаємозв’язку між дохідностями різних ринків. 

Що нижчий цей взаємозв’язок, то нижчим за інших рівних умов буде ризик 

міжнародного портфеля, сформованого з паперів даних ринків. Це випливає з 

принципу диверсифікації Марковіца, котрий передбачає введення до 

портфеля складових з якомога нижчою позитивною коваріацією дохідностей. 

Технічно емпіричні тести переваг міжнародної диверсифікації інвестиційних 

портфелів часто здійснюються шляхом застосування у формулі ризику 

портфеля замість показників за окремими паперами – ризиків і дохідностей 

окремих ринків (свого роду екстраполяція). Низькі коваріації вважають 

гарною передумовою підвищення ефективності інвестиційних портфелів 

шляхом їх міжнародної диверсифікації. 

Для проведення подібного дослідження використаємо масив даних, 

сформований вище. Наш аналіз складається з двох частин, що зумовлено 

різним характером висунутих гіпотез. Перша частина – статична, яка 

передбачає аналіз абсолютного ступеня взаємозв’язку між різними ринками. 

Друга, динамічна, – це виявлення напрямів та рівня змін у взаємозв’язках між 

ринками в часі. Для першої частини дослідження сформуємо кореляційну 

матрицю. Усі розрахунки проводилися на основі місячних дохідностей за 

весь спостережуваний період – разом 204 спостереження. Результати 

наведені в табл. З.1 Додатку З. 

Аналізуючи результати кореляційного аналізу, зазначимо, що в розрізі 

груп ринків кореляційні залежності не можна вважати незначними152. Між 

                                           
152 У методологічному плані постає питання, як трактувати абсолютні значення кореляції. У цьому 

сенсі якоїсь універсальної шкали не існує, натомість є кілька різних шкал, котрі переплітаються лише 
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розвинутими ринками та ринками, що формуються, кореляція становить 

0,8204, а між розвинутими та граничними ринками – 0,6871. Залежність же 

між ринками, що формуються, та граничними ринками характеризується 

кореляцією 0,6465. Усі три показники є статистично значущими – з рівнем 

значущості 95 %153. При цьому перший характеризує сильну кореляцію, а два 

останні – середню; також очевидним є те, що нижчі значення другого й 

третього показників зумовлені характером дохідностей саме групи  

граничних ринків. 

Окрему увагу слід звернути на перевірку результатів кореляційного 

аналізу на значущість за t-критерієм. Така перевірка була здійснена для рівня 

95 %. У цілому переважна більшість отриманих показників є значущими 

(див. табл. З.1 Додатку З). Так, для всіх кореляцій – для матриці розміром 72 

на 72 (69 окремих ринків і три групи ринків) було розраховано 4761 

країновий показник. Ці показники не враховують будь-які кореляції за 

участю груп ринків – World, EM та FM, охоплюючи натомість лише ті, котрі 

стосуються окремих ринків. Наведений показник також ураховує дубльовані 

кореляції, тобто передбачає подвійний облік. Подальша логіка дослідження 

підтвердить необхідність такого підходу; вона також виключає одиничні 

кореляції за діагоналлю матриці. 

Серед 4761 кореляції 1564 – для розвинутих ринків (99,36 % значущих), 

1632 – для ринків, що формуються (95,16 % значущих), та 1496 – для 

граничних ринків (77,21 % значущих) (табл. 4.1). 

 

                                                                                                                                        
частково. Приміром, значення кореляції здебільшого вважають середнім, коли воно перебуває в діапазоні 

від 0,5 до 0,7 або 0,75. При цьому значення, що перевищують 0,9, вважають дуже сильними. Щодо нижньої 

частини діапазону, то показники, менші від 0,5, є слабкими або дуже слабкими. Розмежування між ними 

зазвичай перебуває на рівні 0,25 – 0,3. Вважатимемо 0,25 значенням, що розділяє слабкі та дуже слабкі 

кореляції. Таким чином, ми розглядатимемо п’ять частин діапазону коливання кореляції: дуже слабка – від 0 

до |0,25|; слабка – від |0,25| до |0,5|; середня – від |0,5| до |0,75|; сильна – від |0,75| до 0,9; дуже сильна – 

більша від |0,9|. Усі граничні значення відносимо до наступного діапазону, приміром значення в 0,5 – це 

середня, а не слабка кореляція, і т.д. 
153 Статистична значущість передбачає невипадковість виявленого зв’язку. Незначущі показники, 

втім, не виключають існування зв’язку. 
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Таблиця 4.1 

Результати перевірки значущості показників країнової кореляційної 

матриці за t-критерієм, ρ < 0,05 
 

Ринки 
Кількість кореляцій 

Розмір субматриці 
усього значущих % 

Розвинуті ринки 1564 1554 99,36 23 х 69 

Ринки, що формуються 1632 1553 95,16 24 х 69 

Граничні ринки 1496 1155 77,21 22 х 69 

РАЗОМ 4692 4262 90,84 69 х 69 

 

Джерело: розраховано автором за даними табл. З.1 Додатку З. 

 

Результати перевірки розрахованих кореляцій на значущість дають змогу 

зробити висновок про високий загальний рівень значущості кореляційного 

аналізу. За всіма ринками кількість значущих кореляцій становить 90,84 %. 

Відносно низький рівень значущості для граничних ринків зумовлений 

відсутністю повних даних за усіма країнами. 

Важливим методологічним питанням є вибір бази порівняння. Отримані 

результати слід ідентифікувати не лише у відносній, а в абсолютній площині. 

Приміром, середній показник для розвинутих ринків 0,6739 – це високий 

показник чи низький, а можливо, його слід розглядати як середній? Відповідь 

на це питання є надзвичайно складною, якщо не сказати неможливою. 

Загальна ж передумова для постановки такого питання випливає 

безпосередньо з положень концепції міжнародної диверсифікації 

інвестиційних портфелів: кореляції між окремими ринками є нижчими 

порівняно з кореляціями між окремими цінними паперами в рамках одного 

ринку, що зумовлює підвищення ефективності інвестиційних портфелів 

унаслідок їх міжнародної диверсифікації. 

У цьому зв’язку є чотири важливі обставини, котрі слід розглянути 

докладно. 
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По-перше, багато чого залежить від методології формування масиву для 

генерування кореляційної матриці. Тому насправді можна отримати різні 

кореляції для одних і тих самих показників. Більше того, варіюватиме й 

рівень значущості проведених розрахунків. Ми формували масив у такий 

спосіб, аби максимізувати значущість, сталість та достовірність розрахунків. 

Унаслідок цього ми отримали сталі значення тенденцій, а також значущі у 

переважній більшості випадків кореляції. Штучно можна було би зробити 

кілька змін у методології формування масиву для отримання більш яскравих 

результатів, однак ми поставили чистоту наукового експерименту на перше 

місце. Зазначений аспект на пояснює специфіку застосування бази 

порівняння, а підходить до проблеми з іншого боку – щодо нестійкості самих 

порівнюваних показників. У підсумку відмінності між останніми можуть 

мати місце. 

По-друге, для вибору бази порівняння певною мірою можна 

орієнтуватися на наведену вище шкалу, відповідно до якої існують чотири 

граничні значення рівня кореляції за модулем, котрі й характеризують увесь 

діапазон її коливання. 

По-третє, емпіричні тести довели, що за інших рівних умов, приміром, 

на ринку США кореляція між пересічними акціями становить 0,5, тоді як між 

пересічними спорідненими акціями або акціями компаній зі схожих галузей 

(принаймні з тих, де спостерігаються схожі чинники формування 

дохідностей) вона дорівнює близько 0,8. Звісно, ці та подібні показники 

також є надзвичайно еластичними за ринком, на якому вони розраховуються, 

за методологією формування масиву, за валютою вимірювання дохідності 

тощо. Однак вони при цьому зовсім не суперечать здоровому глузду та 

фінансово-економічним основам досліджуваних зв’язків. Тому, маючи на 

увазі наведені аспекти, на них також можна орієнтуватися в якості бази 

порівняння. 

По-четверте, встановлення орієнтирів подібного плану потребує 
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додаткових фундаментальних досліджень, котрі розглядали б аналогічні 

взаємозв’язки між дохідностями цінних паперів на окремо взятих ринках. На 

жаль, обсяг та завдання нашої праці не передбачають таких досліджень, але 

ми все ж здійснили окремі точкові розрахунки. Керуючись тією логікою, що 

для узагальнення результатів подібних досліджень часто ставлять питання 

про зв’язок між пересічними цінними паперами, ми довільно обрали три 

пересічні цінні папери ринку США: Кока-кола, Пфайзер та Форд154. Для них 

за методологією, абсолютно ідентичною тій, що використана в нашому 

дослідженні, були розраховані кореляції. Результат здивував. Отримані 

показники є далекими від межі середнього рівня: приміром, кореляція між 

Пфайзер і Кока Кола становить лише 0,3334 (слабка кореляція). Більше того, 

два з них показують навіть не слабку, а дуже слабку кореляцію в термінах 

зазначеної вище шкали: Пфайзер і Форд – 0,1702, а Форд і Кока-кола – 

0,2190. Це – пересічні показники, котрі розраховані за випадковими акціями, 

а тому можуть вважатися орієнтиром для порівняння отриманих результатів.  

Зважаючи на зазначене, перейдемо до країнового аналізу залежностей 

між розвинутими ринками. Рівень взаємозв’язку між дохідностями 

розвинутих ринків – разом 253 кореляції (усі є значущими) – становить у 

середньому 0,6739 (табл. 4.2). Це – середній рівень, але наближений до 

сильного. З-поміж них 83 сильні та дуже сильні, 150 середні, решта – слабкі, 

дуже слабких не виявлено. Найнижча кореляція становить 0,2824 (Португалія 

– Ізраїль), а найвища – 0,9375 (Нідерланди – Франція) (див. табл. З.1 

Додатку З). Від’ємних залежностей не спостерігається. Наведені розрахунки 

не дають змогу статистично підтвердити другу гіпотезу. Рівень виявлених 

взаємозв’язків не можна назвати незначним, хоча слід визнати, що й 

спростувати гіпотезу, напевно, також неможливо. Суб’єктивно, однак, ми 

схильні вважати, що 233 середні, сильні та дуже сильні кореляції з-поміж 

                                           
154 Вони представляють різні галузі, мають доволі відмінні чинники формування премій та специфіку 

діяльності. 
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253-х є радше свідченням проти висунутої гіпотези. 

Таблиця 4.2 

Аналітичні характеристики кореляційної матриці за окремими ринками 
 

Напрям 

кореляції 

Кількість кореляцій Розмір 

субматриці 

Значення кореляції 

усього значущих % мін. макс. сер. 

World – World 253 253 100,00 23 х 23 0,2824 0,9375 0,6739 

EM – EM 276 268 97,10 24 х 24 0,0512 0,7991 0,4652 

FM – FM 231 133 57,58 22 х 22 -0,0802 0,7384 0,2383 

World – EM 552 542 98,19 23 х 24 0,0765 0,8829 0,4996 

World – FM 506 417 82,41 23 х 22 -0,2399 0,7370 0,3349 

EM – FM 528 382 72,35 24 х 22 -0,2214 0,7251 0,2747 

РАЗОМ 2346 1995 85,04 69 х 69 -0,2399 0,9375 0,4025 

 

Примітка: розраховано автором за даними табл. З.1 Додатку З. 

 

Розглянемо також країнові залежності між дохідностями розвинутих 

ринків та ринків інших груп. Середня кореляція між дохідностями 

розвинутих ринків та ринків, що формуються, становить 0,4996 (середня 

арифметична проста для 552 розрахованих кореляцій), тоді як обчислена за 

груповими індексами вона становить, як зазначалося, 0,8204. Така суттєва 

відмінність має важливі наслідки для міжнародних портфельних інвестицій. 

Індекс розраховується на основі зважування, тобто ринок, на який припадає 

велика частка у глобальній капіталізації (а тому й висока зважена 

дохідності)155, матиме більший вплив на підсумковий результат. У даному ж 

випадку мова йде про виявлення передумов для міжнародної диверсифікації, 

а остання передбачає інвестування окремо взятими інвесторами в папери 

різних ринків, а не лише найбільш капіталізованих чи найбільш дохідних. 

Тому, на нашу думку, з огляду виявлення перспектив для окремих 

міжнародних інвесторів більш репрезентативними будуть показники, 

                                           
155 За великим рахунком критерій зважування не має значення. 
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обчислені на країновій основі, тоді як для характеристики глобальних 

перспектив міжнародної диверсифікації – показники, обчислені за груповими 

індексами. 

Найбільше значення серед показників табл. 4.2 становить 0,8829, що 

нижче від аналогічного значення для розвинутих ринків. Найменше значення 

також нижче – 0,0765. Середнє значення (0,4996) також є нижчим від 

аналогічного показника між розвинутими ринками. Незначущими є лише 10 

показників, а від’ємних, як і в попередньому випадку, не спостерігалося. З 

погляду перспектив для міжнародної диверсифікації інвестиційних портфелів 

це означає, що ці перспективи існують – шляхом введення до портфеля 

розвинутих ринків та ринків, що формуються. 

Залежності між розвинутими та граничними ринками іще слабші. 

Середня кореляція становить 0,3349, а за груповими індексами – 0,6871: 

відмінність більш ніж удвічі. Це можна пояснити аналогічно до попереднього 

випадку. Перший показник ідентифікуємо як слабкий. Меншими порівняно з 

попередніми порівняннями є найбільше значення кореляції (0,7370) та її 

найменше значення (-0,2399). Серед цієї групи кореляцій вже спостерігаємо 

від’ємні значення – 23 показники, а рівень значущості в цілому є нижчим – 

82,41 % значущих кореляцій. 

У групі ринків, що формуються, середнє значення країнових кореляцій 

становить 0,4652, що значно менше від аналогічного показника в межах 

групи розвинутих ринків. Це означає, що ринки, які формуються, менш 

залежні між собою, ніж розвинуті ринки. З-поміж 276 кореляцій значущими є 

понад 97 %. Це в цілому слабка кореляція, а тому, на відміну від розвинутих 

ринків, передумови для міжнародної диверсифікації інвестиційних портфелів 

між ринками, що формуються, видаються кращими. 

Граничні ринки демонструють іще слабший зв’язок – у середньому 

0,2383. Рівень значущості кореляцій у групі граничних ринків нижчий від 

попередніх порівнянь – 57,58 % значущих показників. Хоча висновок і не є 
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надійним, його можна сформулювати так: передумови для міжнародної 

диверсифікації інвестиційних портфелів у межах групи граничних ринків 

кращі порівняно з внутрішньогруповою диверсифікацією за розвинутими 

ринками та ринками, що формуються. 

Що ж стосується ринків, що формуються, та граничних ринків, то їх 

кореляція між собою на рівні окремих країн становить 0,2747 (див. табл. 4.2). 

При цьому граничні ринки мають дуже нестабільний зв’язок не лише з 

ринками інших груп, а й між собою. Лише в кореляціях за участю граничних 

ринків спостерігаються від’ємні значення, чим можна пояснити приплив 

іноземних портфельних інвестицій на ці ринки в періоди спадів на більш 

розвинутих ринках. Хоча, зважаючи на обсяги припливу інвестицій на ці 

ринки, котрі є вкрай низькими, не можна сказати, що переваги низьких 

негативних кореляцій повною мірою матеріалізуються. 

Проаналізуємо докладніше ринок України. Для нього було розраховано 

71 кореляцію, в тому числі кореляції як з окремими досліджуваними 

ринками, так і з групами ринків (див. табл. З.1 Додатку З). З-поміж цих 

показників 51 значущий – це 71,83 %. Такий відносно невисокий показник 

частково можна пояснити наявністю неповних даних як за самим ринком 

України, так і за іншими ринками в кореляційних парах, хоча він значно 

перевищує рівень значущості кореляції між граничними ринками (57,58 % 

значущих). Чинник нестабільності самих залежностей також має вплив у 

даному контексті. 

Середня кореляція ринку України з іншими ринками (за винятком груп) 

становить 0,2472. Цей показник дещо перевищує середній рівень кореляції 

між граничними ринками, однак є значно нижчим порівняно з середніми за 

іншими парами (див. табл. 4.2). Формально його слід ідентифікувати як дуже 

слабкий, хоча в разі округлення до цілих він буде межею між дуже слабкою 

та слабкою кореляцією. Це означає, що за положеннями портфельної 

парадигми ринок України має гарні передумови для залучення іноземних 
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портфельних інвестицій, оскільки його дохідність слабко пов’язана з 

дохідностями інших ринків. При цьому якщо розглянути кореляцію ринку 

України з групами ринків (див. табл. З.1 Додатку З), то найвищий показник 

(0,3974) спостерігаємо для граничних ринків, наступний (0,3515) – для 

ринків, що формуються, а найнижчий – для розвинутих ринків (0,2979). Така 

кількісна диференціація є цілком логічною та відображає характер розвитку 

ринків різних груп.  

Це дає змогу зробити такий висновок: ринок України має кращі 

передумови для вкладання коштів інвесторами з розвинутих ринків та 

меншою мірою інвесторами з ринків, що формуються, та граничних ринків. 

При цьому всі кореляції ідентифікуємо як слабкі та значущі. 

Слабкими є не лише кореляції дохідності ринку України з дохідностями 

трьох груп ринків, але й з окремо взятими ринками. Найвища кореляція 

(0,4595) є слабкою та значущою, а найнижча (0,0394) – дуже слабкою та 

незначущою. Від’ємних кореляцій немає.  

Підсумовуючи наш аналіз у розрізі конкретних ринків, для яких 

кореляції є значущими, наголосимо, що найкращі перспективи для 

інвестування в ринок України мають інвестори з розвинутих ринків Франції 

(0,2115), Ізраїлю (0,2163), Ірландії (0,2196), Фінляндії (0,2455) та Австрії 

(0,0,2476). З-поміж ринків, що формуються, зазначимо ринки Мексики 

(0,2150), Філіппінів (0,2156), Індонезії (0,2362), Таїланду (0,2428) та Чехії 

(0,2457). І, зрештою, щодо граничних ринків, то це ринки Оману (0,2074), 

Бахрейну (0,2152), Кувейту (0,2414) та Нігерії (0,2486). Для всіх цих ринків 

кореляції є дуже слабкими й позитивними. Однак, на жаль, попри гарні 

передумови для вкладання їхніх портфельних інвестицій на наш ринок, 

зазначені країни традиційно не були значними інвесторами України. 

Наступним кроком нашого дослідження є аналіз динаміки кореляційної 

структури світового ринку акцій, а також виявлення основних напрямів змін 

взаємозалежностей між ринками. На основі сформованого масиву 
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розрахуємо кореляцію кожного з досліджуваних ринків та світового ринку156 

за ковзним принципом, що був застосований вище. Результати розрахунків 

наведені в табл. З.2 Додатку З. 

Ці результати дають змогу підтвердити гіпотезу про зростання кореляцій 

між різними ринками у періоди підвищеної волатильності157. Тож упродовж 

досліджуваного періоду можна виділити три явні субперіоди підвищення 

волатильності на міжнародних ринках: глобальна фінансово-економічна 

криза 2008 – 2009 років, криза заборгованості країн Європейського Союзу 

2011 року та період стагнації світової економіки в 2015 році. Ми 

ідентифікуємо саме ці періоди не лише через зростання ризиків на 

міжнародних ринках, а також зважаючи на інші характеристики, зокрема 

скорочення обсягів глобальних портфельних потоків. 

Аналіз виявленої тенденції буде репрезентативним, якщо провести його 

за двома напрямами: на основі групового індексу та на основі середніх 

значень за групами. Для розвинутих ринків динаміка виявляється різною 

(рис. 4.1). 

За кореляцією групового індексу динаміка є низхідною – кут нахилу 

становить -0,0004 (достовірність лінійного тренду – 0,7036). За середньою 

кореляцією за окремими ринками лінійний тренд має також мінімальний кут 

нахилу (-0,001), а достовірність тренду є мінімальною – 0,0047. Це 

спростовує гіпотезу про зростання кореляцій із часом або щонайменше не дає 

змоги її підтвердити. Фактично обидва графіки не мають ані висхідного, ані 

низхідного тренду. Річ ось у чому. Для адекватного візуального сприйняття 

наведених графіків вони були генеровані за двома різними осями абсцис. 

Необхідність такого геометричного підходу зумовлена тим, що дві 

                                           
156 У якості світового ринку в даному випадку краще взяти не індекс ACWIFM, за яким масив даних 

дуже обмежений, а індекс ACWI, котрий, на відміну від першого, не враховує лише граничні ринки. За цим 

індексом наявний повний масив даних, а внесок граничних ринків є насправді вкрай незначним. 
157 Фактично мова йде про кризові періоди. Однак оскільки ми не маємо на меті ідентифікувати тип 

кризи, її глибину чи ступінь впливу на міжнародні ринки та портфельні потоки, можна вживати менш 

вимогливий термін – періоди підвищеної волатильності. 
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розглядувані динаміки мають доволі відмінні абсолютні значення, і якби ми 

зобразили їх обидві, приміром, за лівою віссю, то пунктирний графік 

виглядав би майже як пряма лінія. Те саме стосується і суцільного графіка в 

разі зображення його за правою віссю. Забезпечити візуально прийнятну 

геометрію можна було б і шляхом приведення обох динамік до спільної бази, 

приміром до 100. Тому хоча обидва графіки й виглядають по-різному, а 

перший начебто є більш низхідним, ніж другий, фактично вони майже 

ідентичні – пласкі, про що свідчать украй низькі негативні значення 

коефіцієнтів кута нахилу. 

 

 

Рис. 4.1. Динаміка кореляційної залежності розвинутих ринків 

зі світовим ринком 

 

Джерело: розроблено автором. 
 

Примітки: 

1. Суцільний графік – для середньої кореляції окремих розвинутих ринків (основна вісь – ліворуч). 

2. Пунктирний графік – для кореляції групового індексу для розвинутих ринків (додаткова вісь – праворуч). 

 

Принагідно зазначимо ще два моменти. Перший стосується зіставлення 

отриманих результатів із висунутою гіпотезою. Формально вона не може 

бути підтверджена за обома напрямами її тестування – за кореляцією індексу 

та середньою кореляцією. З іншого боку, зважаючи на вкрай незначні кути 

нахилу лінійних трендів, можна сформулювати висновок по-іншому: дану 
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гіпотезу спростувати неможливо. Другий момент стосується релевантності 

застосування двох підходів. На наш погляд, доцільно використовувати все ж 

середні кореляції, а не кореляцію індексу. Саме окремі ринки цікавлять 

інвестора, а не зважування за певним критерієм, скажімо капіталізацією. 

Обґрунтування цієї доцільності аналогічно наведеному вище. 

Щодо зростання кореляцій у кризові періоди, то ця частина гіпотези 

може бути повною мірою підтверджена. Це чітко простежується тоді, коли до 

п’ятирічки вводиться 2008 рік, а низхідний тренд починає формуватися лише 

з 2010 року. Такі лаги хоч і дають певну специфіку отриманих результатів, 

однак, із нашої точки зору, зменшують імовірність похибок та підвищують 

стійкість отриманих результатів. Результати, напевно, будуть значно 

репрезентативнішими в разі використання менш тривалих періодів за 

ковзним підходом або взагалі при розгляді періодів у дотичному, а не 

ковзному форматі. 

Для ринків, що формуються, ситуація майже ідентична (рис. 4.2). 

 

 

 

Рис. 4.2. Динаміка кореляційної залежності ринків, що формуються, 

зі світовим ринком 

 

Джерело: розроблено автором. 
 

Примітки: 

1. Суцільний графік – для середньої кореляції окремих ринків, що формуються. 
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2. Пунктирний графік – для кореляції групового індексу для ринків, що формуються. 

 

Обидва тренди є дуже слабкими, причому той, що виявлений за 

середніми кореляціями, має практично нульову достовірність, тобто 

фактично відсутній (кут нахилу 0,0002). За кореляцією групового індексу 

достовірність тренду є дещо вищою (0,1001), але сам тренд має зовсім 

незначний низхідний нахил (-0,0045). Ці дані також не дають змоги 

підтвердити висунуту гіпотезу в частині зростання кореляцій із часом. Однак 

щодо їх зростання у кризові періоди гіпотеза є справедливою. 

Граничні ринки демонструють висхідну динаміку залежності зі світовим 

ринком – як за кореляцією групового індексу, так і за середньою кореляцією 

окремих ринків (рис. 4.3). 

 

 

Рис. 4.3. Динаміка кореляційної залежності граничних ринків зі світовим 

ринком 

 

Джерело: розроблено автором. 
 

Примітки: 

1. Суцільний графік – для середньої кореляції окремих граничних ринків. 

2. Пунктирний графік – для кореляції групового індексу для граничних ринків. 

 

Обидва тренди є висхідними та мають вищий ступінь достовірності 

порівняно з попередніми результатами. Так, тренд за графіком групового 
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індексу має нахил 0,0383, а достовірність – 0,3982, а за графіком середньої 

кореляції окремих ринків – відповідно 0,0137 та 0,1277. З-поміж досліджених 

груп ринків це єдина, що дає змогу хоч і з невисоким рівнем достовірності, 

але підтвердити висунути гіпотезу. Однак такий статистичний результат слід 

трактувати доволі обережно. Річ у тім, що група граничних ринків є найменш 

розвинутою та найменш інтегрованою до системи міжнародних фінансових 

ринків, а тому логічним є підвищення рівня такої інтегрованості з часом. У 

принципі, зважаючи на економічний зміст такого висновку, можна було би 

передбачити аналогічне й для ринків, що формуються, але для них він не 

підтверджується кількісно. 

Розглянемо окремо ринок України. Він яскраво підтверджує гіпотезу про 

зростання кореляцій у кризові періоди, причому темпи зростання тут дуже 

високі: з 0,2625 у періоді 2003 – 2007 рр. цей показник зріс до 0,7466 у 2004–

2008 рр. – майже втричі (рис. 4.4). 

 

 

Рис. 4.4. Динаміка кореляційної залежності ринку України зі світовим 

ринком 

 

Джерело: розроблено автором. 
 

Примітка: окрім базової динаміки на графіку зображена лінія тренду. 
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Із рис. 4.4 також можна побачити, що криза 2011 року вплинула й на 

кореляції ринку України – вони дещо зросли в періодах 2007–2011 та 2008–

2012 рр., після чого почали стрімко знижуватися / повертатися на попередній 

рівень. Слід звернути окрему увагу на останній період, який показав 

залежність на рівні 0,0136, що означає фактичну її відсутність. Це, з одного 

боку, підтверджує привабливість ринку України для іноземних портфельних 

інвесторів на рівні передумов – виходячи з положень портфельної парадигми, 

а з іншого, свідчить, що наш ринок фактично не залежить від впливу 

глобальних та міжнародних чинників формування премій. Загальний тренд 

розвитку залежності є низхідним, що спростовує гіпотезу, яка перевіряється. 

Кут нахилу дорівнює -0,0284, а достовірність – 0,1685: тренд має низький 

ступінь достовірності. Така динаміка суперечить відповідній динаміці за 

граничними ринками. 

Підсумовуючи проведений аналіз, зазначимо, що в різних аспектах 

результати подібних досліджень викладені в наукових працях Ф. Лонджина 

та Б. Солніка [373; 374], Ф. Лонджина [372], Б. Солніка [506; 511], К. Гарві, 

Б. Солніка та Г. Жоу [299], Л. Капіелло, Р. Інгла та К. Шеппарда [173], 

Б. Солніка та Ж. Руле [512], Ч. Еома та Дж. Парка [238], П. Бергіна та 

Дж. П’юна [149], К. Гарві [297], Г. Асгаріана та М. Носсмана [129], К. Форбс 

та Р. Рігобона [268], Е. Керолія та Р. Штульца [342; 526]. 

Попри традиційний з погляду портфельної парадигми характер 

проведення цих досліджень вони різняться за кількома ключовими 

параметрами. По-перше, це хронологія масиву даних. Такі дослідження 

здійснюються постійно щонайменше через перманентну появу нових даних, 

котрі впливають на отримані результати, часто – суттєво. По-друге, це 

методологія формування масиву, що багато в чому залежить від наявних 

даних та конкретних завдань дослідження, від готовності аналітика 

сприймати та аналізувати можливі похибки тощо. По-третє, це ступінь 

охоплення ринків – у більшості зарубіжних досліджень граничні ринки часто 
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не розглядаються взагалі. Це можна пояснити як украй незначною часткою 

ринків такого типу в глобальних потоках портфельних інвестицій, так і 

відсутністю реальної необхідності їх аналізу – фактично мова йде про 

трансфер схильності до інвестування на місцевих ринках у площину 

наукових досліджень.  

Проблематику кореляційної структури світового ринку акцій та її зміни 

досліджували в широкій постановці проблеми В. Гоетцман, Л. Лі та 

Г. Роувенгорст [281], Р. Ролл [459], Дж. Шекмен [479]. Більш вузько – в 

регіональному розрізі – кореляції між ринками акцій окремих країн та 

регіонів вивчали такі відомі науковці, як Е. Керолій та Р. Штульц – на 

прикладі ринків Сполучених Штатів та Японії [342], Сак Джунг Кім, Ф. 

Моширіан та Е. Ву – на прикладі ринків акцій Європейського валютного 

союзу [347], К. Морана та А. Белтратті – на прикладі європейських ринків 

акцій та їхніх змін через упровадження євро [414], Т. Сиріопулос – на 

прикладі впливу Європейського валютного союзу на розвинуті ринки акцій 

та європейські ринки, що формуються [538; 537]. Специфіці 

взаємозалежності між ринками у кризові періоди та їхньої здатності до 

трансмісії криз присвятили свої дослідження К. Форбс та Р. Рігобон [268], Л. 

Саез, М. Фрацшер та К. Тіман [470]. Вітчизняний науковий доробок у цій 

сфері представлений дослідженнями С. Мошенського [77], Л. Вірван  [13], 

Є. Іоніна та М. Овчинникової [61], Н. Костіної та К. Марахова [66], І. Лютого 

[73], C. Осаволюка [85] та ін. Серед російських дослідників проблематики 

міжнародного ринку акцій зазначимо В. Євстігнєєва [55; 56], І. Нілова [79], 

Б. Рубцова [96] та ін. 

 

4.2. Асиметрія змін дохідності й ризику як чинник міжнародних 

портфельних інвестицій 

 

Міжнародні портфельні інвестиції на відміну від прямих іноземних 
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інвестицій дуже мобільні й чутливі до різних змін і потрясінь на 

міжнародних ринках та у світовій економіці в цілому. Реагуючи на 

несподівану динаміку ринку, вони швидко переміщуються між різними 

ринками, переходячи з менш сприятливого середовища у більш сприятливе 

або ж із більш ризикових цінних паперів у менш ризикові. 

Ключовими факторами, що визначають рух міжнародних портфельних 

інвестицій, є, як відомо, ризик і дохідність, а також співвідношення між 

ними. Що більшу дохідність прагне отримати інвестор, то більші ризики він 

мусить прийняти. Іншими словами, аби інвестиція відбулася, більший ризик 

має супроводжуватися вищим рівнем дохідності. Дане твердження також 

передбачає готовність інвестора приймати ризики. Залежно від схильності 

інвесторів до ризику вони або вкладають у ризикові інструменти та ринки, 

або ж дотримуються помірних чи консервативних інвестиційних стратегій. 

Однак раптові зрушення у співвідношенні «ризик – дохідність» часто 

призводять до швидких змін у динаміці та структурі міжнародних 

портфельних потоків. Інколи зміни останніх є далеко не пропорційними до 

змін у співвідношенні між ризиком і дохідністю. Більше того, така асиметрія 

є різною як для різних періодів часу, так і для різних ринків. Вона також 

значною мірою залежить від типу ринку. Приміром, емпіричні 

спостереження свідчать, що у кризові періоди розвинуті ринки показують 

значно більше зростання ризиків, тоді як на граничних ринках і тих, що 

формуються, ризики зростають не так суттєво. Окрім цього, у періоди 

підвищеної волатильності, особливо під час кризи, співвідношення «ризик – 

дохідність» змінюється у протилежному напрямку, тобто дохідності падають, 

а ризики збільшуються. Саме цьому феномену приділимо особливу увагу.   

Зазначене співвідношення дійсне за інших рівних умов. Однак 

дисбаланси динаміки ризиків і дохідностей часто виходять за рамки 

усталених правил та раціональних залежностей. Незначні зміни ризику та 

дохідності на розвинутих ринках можуть призвести до набагато суттєвіших 
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зрушень у портфельних потоках на ці ринки, ніж істотні зміни у ризику та 

дохідності на ринках, що формуються. 

У даній частині дослідження висунемо гіпотезу про існування асиметрії 

у динаміці ризику та дохідності у різних групах ринків, яка може виступати 

чинником сприяння міжнародним портфельним інвестиціям у кризові 

періоди. Різниця у співвідношеннях між ризиком та дохідністю в різних 

групах ринків виступає фактором міжнародних портфельних потоків навіть у 

періоди ринкової стабільності. Таким чином, під сприянням маємо на увазі, 

що у кризові періоди зазначена асиметрія є тим, що не було би рушійною 

силою у періоди стабільності. Пам’ятаймо: ці періоди динаміки ринку не 

передбачають такої асиметрії, і якщо вона існує, то є набагато меншою, ніж у 

періоди криз. 

Аби підтвердити або спростувати висунуту гіпотезу, використаємо 

сформований вище масив даних за ринками трьох типів. Розглянемо 

динаміку чотирьох групових індексів: World, EM, FM та ACWIFM. На основі 

динаміки останнього визначимо періоди нестабільності. Оскільки дані щодо 

світових портфельних потоків доступні на щорічній основі, також дослідимо 

значення індексів на кінець року. Взагалі-то ми не ставимо на меті точну 

ідентифікацію кризи чи її типу, а радше прагнемо розглянути періоди 

підвищеної волатильності на світовому ринку. Асиметрію між ризиком і 

дохідністю оцінюватимемо для кожного розглядуваного року шляхом 

розрахунку всіх місячних дохідностей та їхніх середніх. Використовуючи 12 

дохідностей для кожного року, обчислимо їхнє стандартне відхилення. 

Кількісний аналіз асиметрії можна здійснити в кілька способів, що 

залежить від конкретного дослідження чи підходу. Пропонуємо оцінювати 

рівень асиметрії шляхом використання співвідношення відсоткового 

зростання дохідності до відсоткового зростання ризику. Тоді отримаємо 

граничну відсоткову дохідність, котра покаже, як зміниться дохідність, якщо 

ризик збільшиться на один відсоток. Будучи доволі простим, даний 



327 

коефіцієнт може яскраво свідчити про динаміку дохідності відносно ризику 

за певний період. Тому його можна використовувати для визначення 

асиметрії, котру ми розглядаємо. У даному контексті слід прояснити один 

важливий момент, а саме: яким має бути нормальне значення цього 

коефіцієнта. Відповідь можна отримати або шляхом порівняння його 

значення у кризові періоди з відповідними значеннями у періоди 

стабільності, або ж порівнюючи значення різних груп ринків за один і той 

самий період. 

Потоки міжнародних портфельних інвестицій проаналізуємо за даними 

МВФ [318]. Взагалі дані МВФ не стосуються потоків безпосередньо, а 

відображають інвестиційну позицію країн.  Це не має принципового значення 

для нашого дослідження, оскільки потоки визначають позицію, а тому 

висновки можна зробити, спираючись на будь-який із типів даних. Сказати 

більше: дані за інвестиційною позицією більш стабільні. Принциповим є 

використання даних за пасивами замість даних за активами. Портфельні 

активи – це частка позиції за іноземними інвестиціями, котра показує, що 

саме країна інвестувала по всьому світі. Ідея даного дослідження передбачає 

розгляд саме того, що країна залучила в частині портфельних інвестицій. 

Таким чином, розглядатимемо лише глобальні портфельні пасиви.  

Цей показник постійно зростає починаючи з 2001 року. Однак з огляду 

річної динаміки інвестицій спостерігалося три роки спаду (рис. 4.5). Із 

рисунку бачимо, що упродовж розглянутого періоду відбулося три спади 

обсягів світових портфельних пасивів. Перший можна пояснити глобальною 

фінансово-економічною кризою 2008 – 2009 років. Другий спад припав на 

2011 рік – його можна приписати європейській борговій кризі у поєднанні зі 

зниженням кредитного рейтингу США та із землетрусом у Японії. У 2015 

році спад глобальних портфельних пасивів був викликаний загальною 

ситуацією у світовій економіці, котру можна описати як свого роду 

стагнацію, що супроводжувалася зниженням рівня світового ВВП із 78 до 
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73,5 трлн дол. США158. Своєю чергою ці явища були зумовлені зниженням 

цін на нафту, низьким рівнем інфляції та відповідними заходами політики 

центральних банків країн, фінансовою кризою у Китаї та високим рівнем 

безробіття у Європі. Таким чином, ми зосередимо увагу на розгляді в якості 

кризових саме цих трьох років, оскільки, як зазначалося вище, нашою метою 

не є ідентифікація типу криз чи виявлення їхніх причин. Ми лише беремо до 

уваги ці роки як періоди спаду та підвищеної волатильності на світових 

ринках159. 

 

 

Рис. 4.5. Динаміка глобальних портфельних пасивів, трлн дол. та %  

 

Джерело: розраховано та складено автором за даними МВФ [318]. 
 

Примітки: 

1. Основна (ліва) частина осі абсцис відображає обсяг глобальних портфельних пасивів у трлн дол. США –

суцільна лінія. 

2. Додаткова (права) частина осі абсцис відображає темпи приросту глобальних портфельних пасивів у % – 

пунктирна лінія. 

3. Дані наведені станом на 31 грудня відповідного року. 

 

Результати розрахунку ризиків і дохідностей наведено в табл. 4.3. 

                                           
158 Такий спад зафіксований у матеріалах МВФ, однак дані Світового Банку та ООН свідчать лише 

про значне зниження темпів зростання, але не про спад рівня ВВП. 
159 Спади також можна спостерігати й за динамікою зазначених індексів, але щоб не обтяжувати текст, 

ми не наводимо відповідні графіки. 
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Таблиця 4.3 

Динаміка ризику й дохідності в різних групах ринків 

Рік 
Ризик, стандартне відхилення Дохідність, % 

ACWIFM World EM FM ACWIFM World EM FM 

2001  5,03 8,51   -1,37 0,17  

2002  5,35 5,67 2,94  -1,65 -0,35 0,92 

2003  3,41 4,18 3,14  2,51 3,88 3,11 

2004  2,25 4,33 2,67  1,21 2,04 1,75 

2005 2,39 2,27 5,42 7,27 0,94 0,82 2,65 4,91 

2006  2,00 5,16 4,63  1,60 2,51 -0,66 

2007  2,61 5,09 2,78  0,80 2,96 3,01 

2008 6,94 6,59 10,36 7,99 -4,16 -3,98 -5,54 -5,92 

2009 6,61 6,49 7,98 9,04 2,77 2,47 5,27 1,34 

2010 5,66 5,66 5,83 4,71 1,20 1,13 1,64 1,94 

2011 4,99 4,85 6,77 3,23 -0,47 -0,31 -1,43 -1,63 

2012 3,73 3,56 5,43 2,34 1,37 1,35 1,58 0,77 

2013 2,57 2,55 3,26 3,36 1,80 2,07 -0,14 2,02 

2014 2,43 2,36 3,76 3,52 0,42 0,48 -0,08 0,64 

2015 3,82 3,85 4,87 3,11 -0,09 0,05 -1,19 -1,21 

2016 3,47 3,35 5,30 3,31 0,82 0,71 1,83 0,34 

 

Джерело: розраховано та складено автором за даними MSCI [417]. 
 

Примітки: 

1. Роки нестабільності виділено сірим забарвленням. 

2. Дані за індексом ACWIFM недоступні за 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 та 2007 роки. 

3. Дані за 2016 рік – за 9 місяців (із вереснем включно). 

 

Із табл. 4.3 бачимо таку закономірність: у кризові роки ризики суттєво 

збільшуються, а дохідності суттєво знижуються як для всіх груп ринків, так і 

для світового ринку в цілому. Ця закономірність була підтверджена вище за 

іншою методологією, хоча ковзний підхід чітко показав підвищення ризиків 

лише в одному випадку – для кризи 2008 – 2009 років. Наразі ж існує лише 

декілька винятків: ризики для розвинутих та граничних ринків у 2011 році та 

ризик для граничних ринків у 2015-му160. Замість зростання, якого слід було 

                                           
160 Щодо граничних ринків наш аналіз є загальним. Наголосимо, що всі винятки щодо зазначеної 

групи ринків слід розглядати з особливою увагою. Річ у тім, що загальна частка граничних ринків у 

глобальних портфельних пасивах становить менш ніж 0,5 %. Це дуже незначний показник, тому всі 
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б очікувати згідно з виявленою закономірністю, вони, навпаки, зменшилися. 

Статистично ми ще перевіримо цей факт, але вже зараз можна стверджувати, 

що глибина кризи 2011 року була значно меншою, ніж 2008 року, а 

показники ринків падали не так стрімко. 

Для порівняння змін співвідношення «ризик – дохідність», з одного 

боку, та змін у портфельних пасивах, з іншого, слід розглянути дані щодо 

міжнародних портфельних пасивів у різних групах ринків (табл. 4.4). Окрім 

загального зменшення обсягів світових портфельних інвестицій, як 

зазначалося вище, зниження можна спостерігати у всіх групах ринків, 

розглянутих окремо. Усі відповідні зміни є негативними та здебільшого 

значними. 

Таблиця 4.4 

Динаміка міжнародних портфельних пасивів для різних груп ринків, 

млрд дол. США та % щодо частки й темпів приросту 

ЧАСТИНА А 

 

Рік 

Світ Розвинуті ринки Ринки, що формуються 

Пасиви 

Темпи 

приросту, 

% 

Пасиви 

Темпи 

приросту, 

% 

Частка, 

% 
Пасиви 

Темпи 

приросту, 

% 

Частка, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2001 12,719  10,298  80,96 0,560  4,40 

2002 14,148 11,23 10,456 1,54 73,91 0,565 1,05 3,99 

2003 19,220 35,85 15,326 46,57 79,74 0,955 68,93 4,97 

2004 23,489 22,21 16,852 9,96 71,74 1,245 30,37 5,30 

2005 26,054 10,92 20,257 20,21 77,75 1,681 35,06 6,45 

2006 33,164 27,29 25,381 25,29 76,53 2,294 36,47 6,92 

2007 39,307 18,52 29,274 15,34 74,47 3,155 37,54 8,03 

2008 31,044 -21,02 24,102 -17,67 77,64 1,911 -39,45 6,15 

2009 37,551 20,96 28,678 18,99 76,37 2,966 55,25 7,90 

2010 40,629 8,20 30,125 5,04 74,15 3,585 20,84 8,82 

 

                                                                                                                                        
результати щодо граничних ринків не є суттєвими з погляду світового ринку в цілому. Таким чином, 

говорячи про менш розвинуті ринки, ми маємо на увазі передусім ринки, що формуються, та групу інших 

ринків, котрі не класифікуються. 
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Продовження табл. 4.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2011 39,383 -3,07 29,418 -2,35 74,70 3,148 -12,19 7,99 

2012 43,661 10,86 31,629 7,52 72,44 4,005 27,23 9,17 

2013 47,949 9,82 35,073 10,89 73,15 4,069 1,62 8,49 

2014 48,952 2,09 35,591 1,48 72,71 4,303 5,74 8,79 

2015 46,226 -5,57 33,543 -5,76 72,56 3,707 -13,86 8,02 

 

ЧАСТИНА Б 

 

Рік 

Граничні ринки Інші 

Пасиви 

Темпи 

приросту, 

% 

Частка, % Пасиви 

Темпи 

приросту, 

% 

Частка, % 

2001 0,409  0,32 1,821  14,32 

2002 0,306 -25,34 0,22 3,096 69,98 21,88 

2003 0,482 57,61 0,25 2,891 -6,62 15,04 

2004 0,673 39,69 0,29 5,325 84,21 22,67 

2005 0,708 5,21 0,27 4,045 -24,04 15,52 

2006 0,108 52,18 0,32 5,382 33,05 16,23 

2007 0,132 22,05 0,33 6,747 25,36 17,16 

2008 0,834 -36,60 0,27 4,948 -26,66 15,94 

2009 0,111 32,56 0,29 5,796 17,13 15,43 

2010 0,147 32,73 0,36 6,773 16,86 16,67 

2011 0,139 -4,97 0,35 6,678 -1,40 16,96 

2012 0,165 18,18 0,38 7,862 17,73 18,01 

2013 0,187 13,78 0,39 8,619 9,63 17,98 

2014 0,234 24,94 0,48 8,824 2,37 18,03 

2015 0,213 -9,16 0,46 8,764 -0,68 18,96 

 

Джерело: розраховано та складено автором за даними МВФ [318]. 
 

Примітки: 

1. Роки нестабільності виділено сірим забарвленням. 

2. Пасиви – портфельні пасиви; темпи приросту, % – зміна пасивів у відсотках; світовий ринок – всі країни 

світу, що розглянуті в Огляді МВФ; частка, % – частка в сукупних глобальних портфельних пасивах 

(стовпчик «Світ»). 

3. Група «Інші» налічує 177 ринків161, котрі не підпадають під жодну із трьох груп згідно з 

використовуваною МВФ класифікацією. 

                                           
161 Це 243 ринки та дві додаткові позиції, котрі містять пасиви міжнародних організацій та «Not 

Specified» (у тому числі конфіденційні дані). 
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Аналізуючи дані табл. 4.4, слід зазначити, що впродовж усіх трьох 

періодів підвищеної волатильності можна спостерігати зміни у структурі 

глобальних портфельних пасивів на користь розвинутих ринків, тоді як 

частка інших груп ринків зменшується. Приміром, під час кризи 2008 року 

частка розвинутих ринків збільшилася від 74,47 до 77,64 %, а частка ринків, 

що формуються, граничних та інших ринків зменшилася. Це свідчить про те, 

що вищий рівень волатильності спричинює відплив міжнародних 

портфельних інвестицій із менш розвинутих ринків до розвинутих, хоча 

абсолютні показники падають усюди. Для 2011 року відплив не такий 

помітний, однак він також свідчить про пріоритет розвинутих ринків у 

періоди нестабільності. Частка розвинутих ринків дещо збільшилася, а частка 

ринків, що формуються, та граничних ринків зменшилася. Частка інших 

ринків трохи зросла – з 16,67 до 16,96 %. Структура світового ринку 

змінилася на користь розвинутих ринків. 

У 2015 році частки всіх груп ринків, окрім інших ринків, знизилися не 

так суттєво. Цю обставину краще пояснювати разом із вищезазначеним. У 

цілому спостерігаємо два факти зростання частки групи інших ринків – у 

2011 та 2015 роках. На нашу думку,  ключовим поясненням цієї 

закономірності є те, що до групи інших ринків входять офшори, такі, 

приміром, як Панама, Віргінські Острови тощо. Як відомо, офшори активно 

залучають капітал, оскільки вони забезпечують сприятливий регуляторний та 

податковий режими. Таким чином, можна припустити, що у кризові періоди 

здатність офшорних ринків приваблювати інвестиції посилюється. Другим 

поясненням є сфера діяльності міжнародних організацій. Їхні цінні папери 

вважаються абсолютно надійними, тому в періоди кризи інвестори більш 

схильні купувати такі папери. З цього випливає, що частка міжнародних 

організацій, а тому й частка групи інших ринків, може збільшуватися. 

Результати оцінювання рівня асиметрії у порівнянні зі структурою 

глобальних портфельних пасивів наведено в табл. 4.5. 
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Таблиця 4.5 

Відсоткові граничні дохідності для різних груп ринків та частки груп  

у глобальних портфельних пасивах, % 

Рік 
Відсоткова гранична дохідність Частка, % 

ACWIFM World EM FM σ World EM FM Інші 

2002  3,21 9,17   73,91 3,99 0,22 21,88 

2003  6,95 45,99 34,99 16,4 79,74 4,97 0,25 15,04 

2004  1,52 -13,22 2,92 7,3 71,74 5,30 0,29 22,67 

2005  -36,26 1,19 1,05 17,6 77,75 6,45 0,27 15,52 

2006  -8,00 1,10 3,12 4,8 76,53 6,92 0,32 16,23 

2007  -1,64 -13,22 13,92 11,1 74,47 8,03 0,33 17,16 

2008   -3,92 -2,77 -1,58 1,0 77,64 6,15 0,27 15,94 

2009 35,03 106,80 8,49 -9,33 51,1 76,37 7,90 0,29 15,43 

2010 3,94 4,24 2,56 -0,93 2,2 74,15 8,82 0,36 16,67 

2011 11,76 8,90 -11,61 5,86 9,0 74,70 7,99 0,35 16,96 

2012 15,50 20,13 10,63 5,34 6,1 72,44 9,17 0,38 18,01 

2013 -1,01 -1,88 2,72 3,72 2,4 73,15 8,49 0,39 17,98 

2014 14,07 10,31 -2,79 -14,35 10,1 72,71 8,79 0,48 18,03 

2015 -2,12 -1,42 47,00 24,82 19,8 72,56 8,02 0,46 18,96 

 

Джерело: розраховано автором.  
 

Примітки: 

1. Роки нестабільності виділено сірим забарвленням. 

2. Стандартні відхилення розраховані лише для трьох груп ринків: World, EM та FM. 

 

Як зазначалося, дані першої частини табл. 4.5 являють собою рівні 

асиметрії. Ці рівні мають розглядатися у двох аспектах. По-перше, слід 

оцінювати внутрішню асиметрію. Саме її значення наведені в табл. 4.5, це – 

відсоткова гранична дохідність. Даний тип асиметрії відображає відносну 

залежність між ризиком та дохідністю в межах групи ринків. Існування 

внутрішньої асиметрії є доволі природним для будь-якого ринку чи групи 

ринків та часто описується у традиційних моделях рівноваги, таких як  

модель оцінювання капітальних активів. ЇЇ природне існування можна 

пояснити різними станами рівноваги на різних ринках, котрі призводять до 

різних співвідношень між ризиком і дохідністю. Більше того, оскільки ці 
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стани рівноваги можуть суттєво різнитися залежно від ринку, ми виразили 

зростання ризиків та дохідностей у відсотках. 

По-друге, слід розглядати асиметрію між групами ринків. Ми називаємо 

її структурною асиметрією. Вона показує, як групи ринків різняться за 

відсотковою граничною дохідністю. Саме цей тип асиметрії викликає 

інтерес. Її можна оцінити шляхом розрахунку стандартного відхилення 

відсоткових граничних дохідностей для трьох груп ринків, що 

розглядаються, у кожному році. Ідея полягає в тім, що чим більше стандартне 

відхилення, тим вищий рівень асиметрії. Відносно високе значення 

стандартного відхилення означає, що різниця між відсотковими граничними 

дохідностями для різних груп ринків суттєва. Малі ж значення стандартного 

відхилення засвідчують, що закономірності змін ризиків та дохідностей для 

різних груп ринків є доволі пропорційними, а тому рівень асиметрії – 

відносно незначний. Розраховані показники стандартного відхилення 

наведено в табл. 4.5. 

Інтерпретуємо результати проведеного аналізу. У період кризи 2008 

року рівень асиметрії був найнижчим із-поміж усіх спостережень, а 

відповідне стандартне відхилення становило лише 1,0. Це зумовлює розгляд 

наступної закономірності. У кризові періоди рівень асиметрії суттєво 

знижується, що спричинює зростання частки розвинутих ринків у глобальних 

портфельних пасивах. Хоча ми й не аналізуємо портфельні потоки 

безпосередньо, а зосереджуємося на інвестиційній позиції, потоки 

портфельних інвестицій чинять на неї свій вплив. 

Однак чи спрацьовує ця закономірність для інших кризових періодів? 

Приміром, у 2011 році рівень асиметрії становив 9,0 за стандартним 

відхиленням. Цей показник є значно вищим за 1,0 у 2008 році, але водночас 

суттєво поступається стандартному відхиленню на рівні 51,1 у 2009 році. 

Простий спосіб визначити еталонне значення для порівняння – це оцінити 

їхню середню, котра дорівнює 12,2. Показник 2011 року менший за цю 



335 

середню, тому можна вважати його відносно низьким. Для цього року також 

характерне збільшення частки розвинутих ринків. У 2015 році ситуація була 

протилежною: рівень асиметрії був доволі високим, а частка розвинутих 

ринків зменшилася. 

Щодо періодів стабільного зростання ринків можна виокремити 

абсолютно протилежну закономірність. За відносно низьких рівнів асиметрії 

(нижчих за середній) частка розвинутих ринків зменшується. Окрім кризових 

періодів, низький рівень асиметрії спостерігався у 2004, 2006, 2007, 2010, 

2012, 2013 та 2014 роках. Частка розвинутих ринків зменшилася у шести із 

семи випадків і збільшилася лише у 2013 році.  Відносно високі рівні 

асиметрії були у 2003, 2005 та 2009 роках. У 2003 та 2005 роках розглянута 

закономірність підтверджується: частка розвинутих ринків збільшувалася і 

впала лише у 2009 році. 

Зворотний бік збільшення частки розвинутих ринків полягає у 

можливому зменшенні частки інших груп ринків. Зазначимо, що збільшення 

частки розвинутих ринків у 2008 році супроводжувалося зменшенням частки 

інших ринків. У 2011 та 2015 роках спостерігалося зниження частки ринків, 

що формуються, та граничних ринків, однак частка групи інших ринків 

збільшилася. Більше того, у період стабільного розвитку ринків для всіх 

зазначених періодів, коли частка розвинутих ринків падала, частка інших 

ринків завжди зростала. Лише у 2013 році ситуація була оберненою.  Що 

стосується групи інших ринків, то ця закономірність є доволі очевидною, 

однак не може бути підтверджена статистичним аналізом рівня асиметрії, 

оскільки для цієї групи ринків дані відсутні. 

Головним економічним поясненням виявлених закономірностей може 

бути те, що в періоди стабільності співвідношення «ризик – дохідність» у 

різних групах ринків змінюються асиметрично. Ця асиметрія чітко виявляє 

різні групи ринків, що впливає на різний характер співвідношень між 

ризиком та дохідністю, а також визначає різні закономірності їхнього 
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розвитку. Таким чином, асиметрія впливає на потоки світових портфельних 

інвестицій так: зростає частка ринків, що формуються, і граничних ринків, а 

частка розвинутих ринків знижується. Однак щойно рівень асиметрії падає, 

як це трапляється у кризові періоди, менш розвинуті ринки втрачають свою 

привабливість у контексті співвідношення «ризик – дохідність» та свою 

сприятливу динаміку. Остання наближається до динаміки розвинутих ринків, 

які стають більш привабливими для портфельних інвесторів. Розвинуті ринки 

зазвичай не мають політичних ризиків, а характеризуються більш стабільним 

та передбачуваним регуляторним середовищем, мають нижчі валютні ризики 

тощо. Асиметрію зрештою можна розглядати як чинник міжнародних 

портфельних інвестицій у кризові періоди. Точніше йдеться радше про 

симетрію, а не асиметрію, оскільки остання є типовою для різних ринків у 

періоди стабільності. 

Наостанок зазначимо, що виявленню та аналізу чинників руху 

міжнародних портфельних інвестицій присвячено достатньо уваги в науковій 

літературі. Подібні дослідження проведені в роботах таких відомих 

науковців, як І. Баек [133], Р. де Сантіс [203; 204; 205], Л. Сарно, І. Тсіакас та 

Б. Уллоа [476], Т. Фельдман [257], Т. Сиріопулос [538], Г.Асгаріан та 

М. Носсман [129], К. Раддатц та С. Шмуклер [451], Р. Аггарвал, К. Кірні та 

Б. Люсі [117], Г. Грубель [293], М. Деверу та А. Сазерленд [208], К. Фрут та 

Дж. Доногью [272] та ін. У деяких дослідженнях розглядаються окремі з 

таких чинників, інші ставлять питання більш широко. У нашій роботі ми 

виявили та докладно проаналізували один із таких чинників, котрий раніше 

не розглядався та не тестувався в емпіричному плані. 

 

4.3. Вплив валютних ризиків на дохідність міжнародних 

портфельних інвестицій на граничних ринках та ринку України 

 

Валютний ризик є однією з найважливіших рис, що відрізняє міжнародні 
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портфельні інвестиції від інвестицій на місцевих ринках.  Він є неминучим 

для інвесторів, котрі прямо чи опосередковано купують іноземні цінні 

папери. За прямих операцій інвестор має придбати іноземну валюту, аби 

витратити її на цінний папір, а також повинен провести обернену операцію 

при вилученні інвестицій. Непряме інвестування (як, приміром, купівля акцій 

країнових фондів) не передбачає купівлю іноземної валюти, однак інвестор 

опосередковано пов'язаний з валютними операціями, оскільки в них бере 

участь сам фонд. Зрештою, валютний ризик становить частку загального 

ризику та, очевидно, є фактором, котрий беруть до уваги при прийнятті 

інвестиційних рішень. Залежно від уподобань інвестора цей ризик може бути 

прийнятним або ні. Це визначається схильністю інвестора до ризику. Згідно з 

поглядами бігевіористів деякі інвестори просто не хочуть приймати цей вид 

ризику та не інвестують в іноземні цінні папери взагалі, незважаючи на всі 

переваги таких інвестицій. Даний феномен відомий як схильність до 

інвестування на місцевих ринках та нині являє собою одну з найсуттєвіших 

перешкод на шляху міжнародного портфельного інвестування. Інколи 

валютний ризик є справді значним, тоді його краще уникнути. В інших же 

випадках він доволі помірний та прийнятний для більшості інвесторів. 

Високі ризики, однак, мають бути компенсовані високим рівнем 

дохідності, тобто аби отримати високу дохідність, треба бути готовим 

прийняти на себе високі ризики. Це аксіома. Вона може бути застосована й у 

контексті валютного ризику. Останній збільшує загальний рівень ризику, 

проте дає можливість отримати вищу дохідність. Таким чином, якщо 

припустити, що в кожного інвестора свій рівень схильності до ризику, то 

питання полягає не в тім, чи інвестувати взагалі, чи ні. Головне – 

ураховувати, яка додаткова дохідність буде достатньою, аби валютний ризик 

став прийнятним для інвестора. Оскільки цей ризик є додатковим, то і 

збалансувати його можна за рахунок додаткової премії. Таким чином, у 

деяких випадках цей ризик можна розглядати як стимул, а не перешкоду для 
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міжнародного портфельного інвестування. Часто ставлення до валютного 

ризику зумовлено лише індивідуальними схильностями інвесторів та їхньою 

базовою фінансовою грамотністю. 

Граничні ринки, до яких належить ринок України, є ринками відносно 

нестабільними, низькокапіталізованими та низьколіквідними. На цих ринках 

значну роль відіграють країнові та валютні ризики, котрі часто стримують 

приплив сюди іноземних портфельних інвестицій. Приміром, в Україні за 

останні декілька років гривня девальвувала майже у 3,5 раза відносно долара 

США. Однак, на відміну від політичного та країнового ризиків, які є 

суб’єктивними та не підлягають прямому обчисленню, а лише оцінюванню, 

валютний ризик має суто фінансовий характер. Він пов’язаний з 

неочікуваними змінами валютних курсів. Питання полягає в тім, чи справді 

даний тип ризику відлякує інвесторів, чи він, навпаки, забезпечує інвесторам 

додаткові можливості отримувати вищу дохідність. 

У даній частині дослідження ми тестуватимемо дві гіпотези. Перша: на 

граничних ринках існує значний валютний ризик, однак дохідності є 

недостатніми для компенсування підвищеного ризику з точки зору 

міжнародного портфельного інвестора. Друга: рівень валютного ризику на 

українському ринку акцій є вищим порівняно з аналогічним показником 

інших граничних ринків, і це робить національний ринок менш привабливим 

для іноземних портфельних інвесторів. 

Масив даних за ринками сформований вище. Він охоплює дані за окремо 

взятими граничними ринками та груповим індексом. Використовуючи 

значення індексів, ми розрахували місячні дохідності ринків у відсотках за 

стандартною методологією. Річні дохідності розраховуються шляхом 

піднесення середньої арифметичної щомісячних дохідностей за відповідний 

рік до 12-го ступеня. Стандартні відхилення місячних дохідностей приведені 

до річної основи. Розглядається ціновий індекс. Дохідності індексу 

розраховуються через відповідні значення у доларах США, євро та місцевих 
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валютах. Таким чином, порівняння фактичних дохідностей для інвесторів 

США та зони євро (або у більш широкому аспекті – для інвесторів, що 

вимірюють свої дохідності у відповідних валютах) є адекватним та 

достовірним. 

Що стосується періоду спостережень, то бажано, щоб він був якомога 

ширший, однак доступність даних є різною для різних ринків та різних 

показників. Тому для справедливого порівняння ми вимушені обмежитися 

найкоротшим періодом, за котрий є дані за всіма ринками, що розглядаються. 

Україна є саме таким ринком: його дані доступні за період від травня 2006 

року. Більш короткий період узятий лише для Бангладеш (з листопада 2009 

року), Литви, Сербії (обидва з травня 2008 року) та В’єтнаму (з листопада 

2006 року). Таким чином, спостереження ведуться фактично з травня 2006 

року, однак зазначені країни залучаються до аналізу дещо пізніше. Дані за 

портфельними інвестиціями – з 2001 по 2015 рік. 

Для проведення порівняльного аналізу ринків використаємо традиційний 

для подібних випадків коефіцієнт Шарпа (2.21). Наразі не будемо зупинятися 

на методології ідентифікації безризикової ставки, а використаємо ставку на 

грошовому ринку для відповідної валюти, що зазначена у базі даних 

міжнародної фінансової статистики МВФ [319]. Дані за найбільш типовою 

версією безризикової ставки (а саме ставкою за державними 

короткотерміновими цінними паперами, такими як казначейські векселі у 

США) доступні не для всіх граничних ринків. Більше того, на деяких 

граничних ринках подібних цінних паперів немає взагалі. Ставки на 

грошовому ринку наведені майже для всіх ринків; як правило, вони являють 

собою ставки однієї категорії ризику, що є вельми важливим у даному 

контексті. Наведені ставки становлять середні значення за рік. 

Стосовно припливу портфельних інвестицій в Україну використаємо 

дані МВФ [318] за сукупними портфельними пасивами. Це дані щодо 

інвестиційної позиції, і вони характеризують сукупний накопичений обсяг 
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залучених іноземних портфельних інвестицій. Окрім сукупних портфельних 

пасивів, ми також розглянемо дані щодо пасивів у формі боргових паперів та 

акцій, тобто структуру інвестиційної позиції. 

Для оцінювання рівня валютного ризику використаємо певну відносну 

міру – диференціал дохідностей, деномінованих в іноземній та місцевій 

валютах, тобто відносний диференціал валютної дохідності. Якщо їх 

співвідношення дорівнює нулю, тоді відносний валютний ризик формально 

відсутній. Якщо ж відповідний показник відмінний від нуля, тоді відносний 

валютний ризик існує, і його рівень можна визначити на основі відповідної 

різниці. Відносний рівень валютного ризику є відстанню від значення 

диференціалу до нуля. Цей показник не є ризиком у суто фінансовому сенсі, 

а радше відносною його мірою, котра характеризує привабливість ринку для 

іноземного інвестора постфактум. Практично це означає: якщо диференціал 

менший від нуля, то інвестор буде схильний менше інвестувати / не 

інвестувати за інших рівних умов. Це пояснюється тим, що національна 

валюта знецінюється, що спричинює зростання дохідностей, однак різними 

темпами, тому спостерігається відносне прискорення зростання дохідностей 

у місцевих валютах. Іноземні інвестори вимірюють дохідності в іноземних 

валютах, а портфель відповідного ринку стає менш ефективним. Ключова 

ідея пов’язана саме із зазначеним темпом. За умов девальвації інвестування 

може бути прибутковим для інвестора, якщо темп зростання дохідностей є 

достатнім, аби збалансувати девальвацію. Обернене твердження також 

справедливе. Ревальвація національної валюти зазвичай робить портфелі 

місцевих ринків більш ефективними для іноземних інвесторів. За нормальних 

умов їхня дохідність в іноземних валютах перевищує дохідність у 

національній валюті, тому інвестори отримують додаткові прибутки. Таким 

чином, диференціал також має бути більший від нуля. 

Слід наголосити, що зазначений метод не дає можливості обчислити 

точне значення валютного ризику, однак цілком можливо оцінити його 
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відносний рівень. Причина в тому, що ми розглядаємо диференціал між 

дохідностями в іноземній та місцевій валютах, так само як диференціал 

відсоткових ставок між різними країнами. Більше того, цей підхід дозволяє 

взяти до уваги як від’ємні, так і додатні дохідності. Якби, приміром, ми 

використовували метод декомпозиції та оцінювали співвідношення однієї 

дохідності та іншої, нам навряд чи вдалося би використати від’ємні значення. 

Такий метод не є універсальним, оскільки потребує додаткового оцінювання 

для від’ємних значень коефіцієнтів. У технічному сенсі це не дає змоги 

відповісти на питання, чи є від’ємне значення показника наслідком від’ємних 

значень дохідності іноземної або місцевої валюти. 

Порівнюючи цю концепцію з відповідним підходом у традиційній 

портфельній теорії, можна зіставити деякі аспекти. Приміром, дисперсію та 

стандартне відхилення як традиційні міри ризику можна розкласти на ризик 

зниження та ризик зростання – залежно від співвідношення спостережень та 

середнього значення, як, приміром, у [384, c. 188]. В даному випадку можна 

ввести робочі терміни «верхній диференціал валютної дохідності» для 

значень вищих від нуля та «нижній диференціал валютної дохідності» для 

значень нижчих від нуля. Фактичним ризиком для іноземних інвесторів є 

ризик зниження, оскільки лише в цьому випадку вони можуть зазнати 

збитків, пов’язаних із дохідністю у національній валюті. При аналізі 

нульових значень диференціалу слід обов’язково брати до уваги значення, які 

наближаються до нуля, оскільки вони свідчать про низькі валютні ризики. 

Питання ж полягає в тім, як оцінити рівень чутливості цих показників. 

Відповідь залежить від цілей дослідження та окремих ситуацій. Припустимо, 

що цей показник становить 1 % усього масиву значень диференціалів.  

Діапазон значень для долара США варіюється між 1,58 та -11,18, а для євро – 

між  3,76 та -10,55 (табл. 4.6). Значення, що дорівнюють 1 %, становлять 

0,1276 та 0,1432 відповідно. 

 



342 

Таблиця 4.6 

Ранжування ринків за значенням відносного диференціалу 
 

Частина А (долар США) 
 

№ Ринок Значення № Ринок Значення № Ринок Значення 

1 Маврикій 1,58 10 Хорватія -0,28 19 В’єтнам -2,59 

2 Словенія 0,31 11 Бангладеш -0,70 20 Сербія -3,91 

3 Кувейт 0,02 12 Естонія -0,71 21 Пакистан -4,25 

4 Йорданія 0,02 13 Марокко -0,75 22 Казахстан -4,32 

5 Ліван 0,00 14 FM -1,36 23 Нігерія -4,40 

6 Оман 0,00 15 Аргентина -1,62 24 Туніс -4,91 

7 
Саудівська 

Аравія 
0,00 16 Кенія -1,88 25 Україна -11,18 

8 Бахрейн -0,03 17 Литва -2,12    

9 Румунія -0,11 18 Шрі Ланка -2,49    

 

Частина Б (євро) 
 

№ Ринок Значення № Ринок Значення № Ринок Значення 

1 Оман 3,76 10 Словенія 0,02 19 Шрі Ланка -1,31 

2 Бангладеш 3,52 11 Литва -0,01 20 Пакистан -3,09 

3 Ліван 1,65 12 Естонія -0,01 21 Туніс -3,15 

4 Йорданія 1,65 13 Хорватія -0,24 22 Сербія -3,16 

5 
Саудівська 

Аравія 
1,22 14 Аргентина -0,41 23 Нігерія -4,53 

6 Кувейт 1,20 15 FM -0,48 24 Казахстан -4,56 

7 Маврикій 1,09 16 Кенія -0,59 25 Україна -10,55 

8 Бахрейн 0,82 17 Румунія -1,07    

9 Марокко 0,35 18 В’єтнам -1,13    

 

Джерело: розраховано автором за даними MSCI [417]. 
 

Примітки: 

1. Ринки з нульовими значеннями диференціалу й тими, що наближаються до нуля, а також ринок України 

та індекс FM виділено сірим забарвленням. 

2. Значення округлено до сотих.  
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Як бачимо із табл. 4.6, Україна характеризується найслабшими 

позиціями серед граничних ринків як для інвесторів, що інвестують у 

доларах, так і тих, хто інвестує в євро. В обох випадках значення відносного 

диференціалу є найменшим та від’ємним. Воно дорівнює -11,18 та -10,55 з 

точки зору інвесторів, що інвестують у доларах та євро відповідно. Більше 

того, друге найменше значення, яке мають Туніс та Казахстан, майже вдвічі 

перевищує показник України. Це свідчить про значний валютний ризик 

українського ринку для іноземних інвесторів. 

Загальний висновок для граничних ринків можна сформулювати так: 

вони характеризуються істотними валютними ризиками для іноземних 

інвесторів. Значення диференціалу становить  -1,36 та -0,48 для інвесторів, 

котрі вкладають кошти в доларах та євро відповідно.  Для доларових 

інвесторів лише два ринки мають позитивні значення диференціалу. Це 

Маврикій (1,58) та Словенія (0,31). Значення відносного диференціалу для 

семи ринків дорівнює нулю або наближається до нуля, що свідчить про 

відсутність валютних ризиків. У ряді випадків точне нульове значення можна 

пояснити режимами грошово-валютної політики. Деякі країни прив’язують 

свої національні валюти до світових валют, таких як євро або долар США, 

що зводить нанівець можливість існування валютних ризиків як таких. Інші 

країни, котрі лише нещодавно приєдналися до зони євро, також мають 

показник відносного диференціалу близький до нуля (Естонія від 2014 р., а 

Литва від 2015 р.). Значення відносного диференціалу для решти 15 ринків є 

від’ємними, що свідчить про значні валютні ризики для інвесторів, котрі 

вкладають кошти у доларах США. 

Ситуація дещо інша для тих, хто інвестує у євро. Дев’ять ринків із 

позитивним значенням диференціалу є для них привабливими, а три ринки – 

нейтральними з точки зору валютного ризику за євро. Решта 11 ринків та 

індекс FM характеризуються високим валютним ризиком та не є 

привабливими для іноземців, котрі інвестують у євро. Граничні ринки як 
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група в цілому не є привабливими ні для доларових інвесторів, ані для тих, 

що інвестують у євро, через значні валютні ризики; однак відносний рівень 

привабливості набагато вищий для інвесторів, котрі вкладають кошти у євро. 

Відповідні значення відносних диференціалів для долара США та євро 

становлять -1,36 та -0,48, тобто відрізняються майже втричі. Найвище 

значення диференціалу для євро (3,76 для Оману) майже вдвічі переважає 

максимальне значення диференціалу для долара (1,58 для Маврикію). 

Тепер проаналізуємо ризик та дохідність граничних ринків за допомогою 

інших – більш традиційних – показників. Перший з них – це стандартне 

відхилення, що характеризує загальний ризик. Другий – коефіцієнт Шарпа, 

котрий є суто фінансовим індексом для вимірювання дохідності інвестиції, 

зваженої на ризик. У табл. 4.7 наведено розрахунки цих показників. 

Таблиця 4.7 

Коефіцієнти Шарпа та стандартні відхилення дохідностей граничних 

ринків у різних валютах 

Ринок 

Долар США Євро Місцева валюта 

Коефіцієнт 

Шарпа 
σ 

Коефіцієнт 

Шарпа 
σ 

Коефіцієнт 

Шарпа 
σ 

1 2 3 4 5 6 7 

Маврикій 1,17 17,17 1,67 14,99 0,94 13,88 

Кенія 1,05 21,47 1,71 20,77 1,58 18,70 

Пакистан 0,69 23,40 0,79 23,79 0,44 22,48 

Нігерія 0,54 28,85 0,69 28,78 0,37 26,38 

Аргентина 0,51 33,63 0,65 31,22 0,13 32,86 

Саудівська 

Аравія 
0,43 23,24 0,49 23,85 0,58 23,24 

Бангладеш 0,41 14,18 0,65 16,49 0,01 13,95 

Румунія 0,40 30,95 0,45 25,66 0,33 24,57 

Оман 0,26 16,72 0,24 15,04 0,61 16,02 

Шрі Ланка 0,24 24,78 0,69 24,08 -0,05 23,21 
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Продовження табл. 4.7 

1 2 3 4 5 6 7 

Словенія 0,21 21,25 0,14 16,98 0,04 16,98 

Естонія 0,18 27,95 0,09 25,25 0,25 25,25 

FM 0,15 14,50 0,27 13,06 0,08 13,45 

Хорватія 0,06 21,60 -0,06 17,11 -0,03 16,83 

Марокко 0,05 16,46 0,11 14,57 -0,16 14,43 

В’єтнам 0,01 27,75 0,17 27,62 -0,11 26,97 

Казахстан -0,01 27,74 0,04 26,03   27,76 

Литва -0,06 18,11 0,18 14,75 0,09 14,75 

Кувейт -0,16 18,48 -0,02 18,15 -0,22 17,89 

Туніс -0,17 16,21 -0,02 15,92 -0,09 14,68 

Сербія -0,21 29,73 -0,13 25,24 -0,56 23,81 

Ліван -0,27 18,69 -0,20 20,19 -0,58 18,69 

Україна -0,29 36,23 -0,40 34,78 -0,35 33,99 

Йорданія -0,58 17,28 -0,60 17,99 -0,75 17,25 

Бахрейн -0,79 19,88 -0,77 20,66 -0,59 19,85 
 

 

Джерело: розраховано автором за даними MSCI [417].  
 

Примітки: 

1. Сірим забарвленням позначено ринок України та індекс FM. 

2. Ринки у таблиці розташовані за коефіцієнтом Шарпа (перший стовпчик). 

3. Коефіцієнт Шарпа – середня арифметична проста з відповідних показників за 11 років. 

 

Як бачимо із табл. 4.7, за доларом США Україна є третім найгіршим для 

інвестування ринком. Коефіцієнт дорівнює -0,29 для долара, тоді як для євро 

аналогічний показник становить -0,40 (знову роблячи Україну третім 

найгіршим ринком) і -0,35 для місцевої валюти (п’ятий найгірший ринок). У 

контексті висунутої гіпотези це означає, що високі ризики не компенсуються 

високими дохідностями. Більше того, останні часто бувають навіть 

від’ємними. Якщо ж розглядати граничні ринки як групу в цілому, вона 

характеризується позитивним коефіцієнтом Шарпа для всіх трьох валют, що 

розглядаються. Таким чином, привабливість України навіть набагато нижча, 
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ніж групи в цілому. На відміну від відносного диференціалу коефіцієнт 

Шарпа свідчить про те, що український ринок більш привабливий для 

доларових інвесторів, ніж для тих, котрі інвестують у євро. Той факт, що 

коефіцієнт Шарпа для національної валюти нижчий, ніж коефіцієнт Шарпа 

для долара США, доводить, що місцевий ринок є доволі ризиковим навіть без 

урахування валютного ризику. Даний феномен справедливий і для більшості 

інших граничних ринків. 

Щодо загального ризику, то український ринок є найризикованішим з 

усіх розглядуваних ринків з погляду стандартного відхилення як за доларом 

США, так і за євро, а також за місцевою валютою.  Це підтверджує, що наш 

ринок – ризиковий навіть без урахування валютного ризику, котрий є доволі 

значним. Найнижчі показники стандартного відхилення для долара США та 

євро характерні для індексу FM, хоча аналогічний показник для місцевої 

валюти – другий найменший. Це важливо, оскільки навіть ураховуючи високі 

рівні загального та валютного ризиків, для всіх інвесторів – незалежно від 

валюти інвестування – краще диверсифікувати портфелі граничних ринків. 

Це можна вважати статистичним підтвердженням концепції міжнародної 

диверсифікації інвестиційних портфелів. 

З точки зору привабливості граничних ринків для тих, котрі інвестують у 

доларах США та євро, вони є більш привабливими для останніх. Для групи 

граничних ринків коефіцієнт Шарпа для євро (0,27) майже вдвічі перевищує 

коефіцієнт Шарпа для долара США (0,15).   

Ми розглянули окремі передумови руху міжнародних портфельних 

інвестицій, пов’язані з валютними ризиками. Наразі з’ясуємо, наскільки ці 

передумови пов’язані з фактичним припливом іноземних портфельних 

інвестицій на прикладі ринку України. Для цього розрахуємо попарні 

кореляції між показниками табл. 4.7 та даними за міжнародними 

портфельними пасивами. У зведеному вигляді дані, за якими 

проводитиметься кореляційний аналіз, містить табл. 4.8. 
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Таблиця 4.8 

Окремі показники ринку акцій України 

Показник 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Інвестиції – 

сукупні 
10,2 12,4 5,6 6,0 9,5 9,3 15,2 19,0 12,8 13,5  

Інвестиції – акції 0,6 2,0 0,7 0,5 1,1 1,0 1,1 1,8 0,6 0,5  

Ризик (місцева 

валюта) 
14,9 24,9 37,9 47,5 45,0 43,9 28,6 30,8 -9,6 33,2 17,8 

Ризик ($) 15,2 25,0 43,9 57,0 45,5 44,0 29,2 30,5 47,7 37,8 22,7 

Ризик (€) 15,5 26,5 37,5 50,3 44,4 41,0 26,9 33,4 47,8 39,4 19,9 

Дохідність у 

місцевій валюті 
-2,5 11,5 -73,1 48,8 64,4 -39,3 -46,3 -9,6 74,5 -9,6 20,4 

Дохідність у дол. 

США 
-3,2 11,7 -81,5 49,3 65,6 -39,5 -46,5 -11,8 -7,7 -37,7 17,5 

Дохідність у євро -5,6 1,1 -81,3 40,1 75,1 -38,7 -47,8 -14,9 5,0 -30,3 20,4 

Диференціал 

(дол. США) 
-0,7 0,2 -8,4 0,5 1,2 -0,2 -0,2 -2,2 -82,2 -28,1 -2,9 

Диференціал 

(євро) 
-3,1 -10,4 -8,2 -8,7 10,7 0,6 -1,5 -5,3 -69,5 -20,7 0 

Коефіцієнт 

Шарпа у місцевій 

валюті 

-0,41 0,37 -2,29 0,76 1,36 -1,06 -2,04 -0,46 1,25 -0,95  

Коефіцієнт 

Шарпа у дол. 

США 

-0,54 0,27 -1,90 0,86 1,44 -0,90 -1,60 -0,39 -0,16 -1,00 0,75 

Коефіцієнт 

Шарпа у євро 
-0,56 -0,11 -2,27 0,78 1,68 -0,96 -1,78 -0,45 0,10   

 

Джерело: розраховано автором за даними MSCI [417] та даними табл. 4.7. 
 

Примітка: під показником «Інвестиції» маються на увазі міжнародні портфельні пасиви України за даними 

МВФ щодо інвестиційної позиції [318]. Інвестиції – у млрд дол. США. Дані станом на кінець року. 

 

У даному випадку необхідно просто розрахувати парні кореляції 

сукупних інвестицій та інвестицій у формі акцій, з одного боку, та інших 

показників, з другого. Таким чином, отримаємо 22 кореляції – 11 для 

сукупних інвестицій та 11 для пасивів у формі акцій (табл. 4.9). 
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Таблиця 4.9 

Кореляційна матриця для окремих показників українського ринку 

Показник Інвестиції – T Інвестиції – E 

Ризик (місцева валюта) -0,37 0,07 

Ризик ($) -0,49 -0,42 

Ризик (€) -0,32 -0,34 

Дохідність у місцевій валюті -0,02 -0,09 

Дохідність у дол. США -0,11 0,12 

Дохідність у євро -0,09 0,05 

Диференціал (дол. США) -0,16 0,37 

Диференціал (євро) -0,16 0,30 

Коефіцієнт Шарпа у місцевій валюті -0,04 0,06 

Коефіцієнт Шарпа у дол. США -0,13 0,16 

Коефіцієнт Шарпа у євро -0,07 0,03 

 

Джерело: розраховано автором за даними табл. 4.8. 
 

Примітка: окремі групи показників позначено сірим.  

 

Згідно з табл. 4.9 сильних кореляцій тут не спостерігається. Найбільші 

значення можна класифікувати як слабкі чи середні. Це й не дивно, оскільки 

дані фактори не є єдиними, що впливають на приплив міжнародних 

портфельних інвестицій. Наразі ми не аналізуємо інші фактори, окрім 

валютного ризику. Утім, такі важливі детермінанти, як політичні ризики, 

регуляторне середовище, військове напруження, макроекономічна ситуація, 

безперечно здійснюють свій вплив. При цьому значення кореляції на рівні, 

скажімо, -0.49 (пара «сукупні інвестиції – валютний ризик за доларом США») 

можна розглядати як середню кореляцію, однак з урахуванням інших 

факторів її можна перевести до розряду сильних. 

Найсильніші кореляції спостерігаються для ризиків та диференціалів. За 

інших рівних умов ризики негативно впливають на приплив капіталу. Таким 

чином, від’ємне значення відповідної кореляційної пари є логічним. Єдиний 

випадок позитивної кореляції виявлено у парі «ризик місцевої валюти – 

інвестиції у формі акцій», хоча показник  0,07 свідчить про фактичну 
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відсутність кореляції, а не про її позитивну динаміку. Дані розрахунки 

означають, що зі зростанням валютних ризиків за доларом США та євро 

приплив іноземних портфельних інвестиції зменшується, тоді як валютний 

ризик долара США впливає і на сукупні пасиви, і на пасиви у формі акцій 

більшою мірою, ніж валютний ризик євро. 

З інформаційної точки зору група показників диференціалів виглядає 

більш привабливою. Кореляції з сукупними інвестиціями є слабкими та 

від’ємними, а кореляції з пасивами у формі акцій – відносно сильними 

(порівняно з груповим ризиком) та позитивними. Це показує, що відносні 

диференціали все ж впливають на пасиви у формі акцій та майже не 

впливають на сукупні пасиви. Оскільки позитивні значення диференціалів 

сприяють іноземним портфельним інвестиціям, доволі високий рівень 

позитивних кореляцій є логічним. Використовуючи протилежний знак 

кореляцій у групі диференціалів, можна навіть припустити, що позитивний 

диференціал сприяє міжнародним портфельним інвестиціям в акції та 

перешкоджає портфельним інвестиціям у боргові цінні папери. Такий 

висновок, звісно, потребує додаткового дослідження й тестування, однак 

загальна ідея збігається з твердженням Ч. Еуна та Б. Резніка, котрі виявили 

відносно більшу частку валютного ризику, котра припадала на облігації, ніж 

на акції [242]. 

Групи дохідностей та коефіцієнтів Шарпа показують слабкі кореляції. 

Зважаючи на це, можна стверджувати, що дохідності та коефіцієнти Шарпа 

доцільно використовувати для пояснення інвестицій в акції, а не сукупних 

інвестицій. Власне, з цього ми й починали. Кореляції інвестицій в акції є 

позитивними, оскільки що вища дохідність (премія), то більші сукупні 

пасиви. Однак ці значення є надзвичайно низькими, аби довести суттєвий 

взаємозв’язок. Коефіцієнт Шарпа не є дієвим фактором, що впливає на 

приплив портфельних інвестицій, однак він виступає аналітичним 

показником інвестиційного аналізу, котрий використовується для 
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обґрунтування властивостей інвестицій та прийняття інвестиційних рішень. 

Попри велику кількість літератури, присвяченої міжнародному 

портфельному інвестуванню та його взаємозв’язку з валютними курсами та 

валютними ризиками різні аспекти цієї проблематики досліджені в роботах 

Р. Ролла та Б. Солніка [457], Р. Штульца [525; 530; 531; 533], Б. Дюма та 

Б. Солніка [218], М. Еванса та К. Льюїс [249], М. Фідори, М. Фратцшера та 

К. Тімана [261], Дж. Джинтельберга, М. Лоретана, Т. Субаніж та Е. Чана 

[320], К. Гаймонена [303], Ф. Гсіао та М. Гсіао [312], Г. Ларсена-мол. та 

Б. Резніка [351], В. Бейлі, Е. Нг та Р. Штульца [137], Г. Бекаерта [147], 

Б. Солніка [509; 510] та ін. 

Лише незначна частина досліджень розглядає граничні ринки в цілому 

та ринок України зокрема. Це й не дивно, зважаючи на низький рівень 

розвитку цих ринків та надзвичайно малу їхню частку у глобальних 

портфельних пасивах. Більше того, ринок України є доволі нестабільним – як 

і національна валюта. Загалом ситуацію можна описати як надзвичайно 

ризикову, особливо в умовах військового напруження, хоча вітчизняний 

ринок має значний потенціал щодо залучення як іноземних портфельних, так 

і прямих інвестицій. 

 

Висновки до розділу 

 

Ризики й дохідності на ринках різних груп не лише відрізняються в 

абсолютному вираженні, а й змінюються з часом. У період з 2001 по 2017 рік 

у групі розвинутих ринків спостерігається слабка тенденція до зростання 

дохідностей. У країновому ж розрізі більшість ринків мають низхідну 

тенденцію слабкої або середньої достовірності, що без урахування найбільш 

капіталізованого ринку США з позитивним трендом дає змогу говорити 

радше про фактичне зниження, ніж зростання дохідностей на розвинутих 

ринках. Ринки, що формуються, демонструють значно більш достовірну та 
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сильну тенденцію до зниження дохідностей. Низхідний тренд зміни 

дохідностей із переважно середнім рівнем достовірності виявлений також 

для граничних ринків. Ризики на розвинутих ринках у цілому знижуються, 

хоча цей тренд має низьку достовірність. Низхідна тенденція розвитку 

ризиків спостерігається й на ринках, що формуються, ступінь її достовірності 

– низький або середній. На граничних ринках ризики у цілому знижуються, 

але достовірність тренду значно вища порівняно з ринками, що формуються, 

утім її слід усе ж ідентифікувати як низьку або середню. 

Виявлені тренди свідчать про загальне зниження рівня ризику на 

світовому ринку акцій, а також про зближення дохідностей між різними 

групами ринків. Це, з одного боку, підвищує надійність міжнародних 

портфельних інвестицій: інвестиційні альтернативи стають більш 

універсальними, що у перспективі може призвести до зниження схильності 

до інвестування на місцевих ринках. З іншого ж боку, ці тенденції звужують 

можливості для інвесторів з вищим ступенем схильності до ризику, а також із 

часом усувають потенційні переваги від міжнародної диверсифікації 

інвестиційних портфелів. Опосередковано дані тенденції засвідчують 

зниження інтенсивності спекулятивних операцій на глобальному ринку та 

посилення долара США відносно валют країн із менш розвинутими ринками. 

Ринок України за досліджуваний період був найгіршим за дохідністю, 

котра становила -15,22 %, тоді як за групою граничних ринків цей показник 

дорівнював 10,26 %. Ризик також високий – четвертий найвищий з-поміж 

усіх досліджуваних граничних ринків (41,08 %), перевищуючи відповідний 

показник за групою ринків більш ніж удвічі. Це означає, що суб’єктивні 

проблеми нашої економіки стосовно залучення іноземних інвестицій 

супроводжуються цілковито об’єктивними обставинами, котрі у світлі 

портфельної парадигми перешкоджають припливові іноземних портфельних 

інвестицій. Вітчизняний ринок фактично не має тенденції щодо зміни 

дохідності; тренд зміни ризику – висхідний, але ненадійний. 
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Важливим напрямом емпіричного тестування положень портфельної 

парадигми є аналіз ступеня взаємозв’язку між дохідностями різних ринків. 

На основі розроблення кореляційної матриці розміром 72 на 72, а також 

розрахування 2556 кореляцій та перевірки їхньої значущості за t-критерієм 

доведено, що в цілому взаємозв’язок між дохідностями різних ринків 

відносно незначний, що формує гарні передумови для міжнародної 

диверсифікації інвестиційних портфелів. 

Середня кореляція між дохідностями розвинутих ринків та ринків, що 

формуються, становить 0,4996, тоді як між лише розвинутими ринками – 

0,6739. Це означає, що введення до портфеля з паперів розвинутих ринків ще 

й паперів ринків, що формуються, сприятиме підвищенню його ефективності. 

У цілому що менш розвинуті ринки, то кращі передумови для міжнародної 

диверсифікації в межах групи ринків. Відповідні середні внутрішньогрупові 

кореляції складають 0,6739 для розвинутих ринків, 0,4652 – для ринків, що 

формуються, та 0,2383 – для граничних ринків. Суттєві передумови для 

міжнародної диверсифікації спостерігаються й між граничними ринками та 

ринками, що формуються: кореляція 0,2747. 

У методологічному плані подібний аналіз взаємозалежностей доцільно 

проводити на основі показників за окремими ринками, а не за груповими 

індексами. Останні суттєво перевищують показники, розраховані як середні 

з-поміж окремих ринків, у деяких випадках – удвічі. Індекс розраховується 

на основі зважування, а тому більш дохідні чи капіталізовані ринки роблять 

більший внесок до фінального результату. Передумови ж для міжнародної 

диверсифікації цікавлять конкретного інвестора, для якого важливими 

насамперед є залежності між окремими ринками –  попри їхні капіталізацію 

та внесок до індексу. 

Ринок акцій України слабко інтегрований до світового ринку: середній 

рівень кореляції дуже низький – лише 0,2472. Виходячи з положень 

портфельної парадигми наш ринок має гарні передумови для залучення 
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іноземних портфельних інвестицій, і що більш розвинутий ринок 

потенційного інвестора, то передумови кращі. Залежність із групою 

розвинутих ринків становить 0,29179, із групою ринків, що формуються, – 

0,3315, а з групою граничних ринків – 0,3974. Усі виявлені залежності є 

слабкими та значущими. Однак попри все сказане фактичні умови ринку 

України стосовно ризику й дохідності доволі несприятливі. 

Взаємозалежності між різними ринками не є постійними, вони 

змінюються з часом та в окремі періоди. Гіпотезу про зростання з часом 

кореляцій між окремими ринками не вдалося підтвердити для розвинутих 

ринків та ринків, що формуються. Лише для граничних ринків гіпотеза 

підтверджена, хоча достовірність трендів є невисокою. Для всіх груп ринків 

підтверджена гіпотеза про зростання залежностей у кризові періоди. При 

цьому що більш розвинуті ринки, то менший ступінь такого зростання. 

Взаємозалежність ринку України зі світовим ринком також зростає у 

кризові періоди, причому для нашого ринку це зростання надзвичайно високе 

– майже втричі в періоді 2004 – 2008 рр. щодо періоду 2003 – 2007 рр. (з 

0,2625 до 0,7466). У сучасних умовах кореляція становить лише 0,0136, що 

означає фактичну її відсутність. З позицій портфельної парадигми це означає 

гарні передумови для вкладання іноземними портфельними інвесторами 

коштів в Україну, однак сам ринок зовсім не залежить від міжнародних та 

глобальних факторів. Гіпотеза про зростання взаємозалежностей із часом на 

прикладі України підтверджена не була (на відміну від групи граничних 

ринків). З низьким ступенем достовірності (0,1685) загальний тренд є 

незначним та низхідним (нахил -0,0284). 

Існує асиметрія між динамікою ризиків та дохідностей у різних групах 

ринків, і ця асиметрія є чинником міжнародних портфельних інвестицій у 

кризові періоди. Оцінювати рівень внутрішньої асиметрії слід шляхом 

калькуляції відсоткової граничної дохідності: відношення темпів зростання 

дохідності у відсотках до темпів зростання ризику у відсотках. Стандартне 
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відхилення відсоткової граничної дохідності для різних груп ринків або для 

різних окремо взятих ринків можна використовувати як індекс структурної 

асиметрії: що більше стандартне відхилення, то вищий рівень структурної 

асиметрії. Низькі значення стандартного відхилення означають, що ризики й 

дохідності змінюються симетрично. 

Можна виокремити два шаблони структурної асиметрії. Шаблон 

кризового періоду передбачає, що у періоди нестабільності стрімкі спади 

рівня структурної асиметрії призводять до збільшення частки розвинутих 

ринків у глобальних портфельних пасивах. У 2008 році рівень структурної 

асиметрії був найнижчим – 1,0, а частка розвинутих ринків збільшилася з 

74,47 до 77, 64 %. Згідно з більш загальним принципом цієї закономірності 

відносно низькі – менші за середню – рівні структурної асиметрії призводять 

до збільшення частки розвинутих ринків у глобальних портфельних пасивах і 

навпаки. Шаблон періоду стабільності передбачає, що за відносно низьких 

рівнів асиметрії зменшується частка у глобальних портфельних пасивах 

розвинутих ринків, а частка ринків, що формуються, граничних та інших 

ринків зростає. Чинним є і обернене. 

Валютний ризик виступає невід’ємним елементом міжнародного 

портфельного інвестування, що відповідає концепції міжнародної 

диверсифікації інвестиційних портфелів у рамках портфельної парадигми. 

Цьому ризикові важко дати дати точну оцінку в абсолютному кількісному 

форматі, однак його відносний рівень можна оцінити, зокрема на основі 

відносного диференціалу валютної дохідності, котрий є різницею між 

дохідністю в іноземній валюті та валюті місцевого ринку. 

Граничним ринкам притаманний значний рівень валютного ризику: 

диференціал дорівнює -1,36 та -0,48 для інвесторів, котрі вкладають кошти в 

доларах та євро відповідно. З погляду долара США позитивні значення 

диференціалу мають лише Маврикій (1,58) та Словенія (0,31). Для семи 

ринків значення диференціалу дорівнює нулю або наближається до нуля, що 
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свідчить про відсутність валютних ризиків. Для 15 ринків диференціал є 

від’ємним, що свідчить про значні валютні ризики для інвесторів, котрі 

вкладають кошти у доларах США. З погляду євро дев’ять ринків із 

позитивним значенням диференціалу є привабливими, а три ринки – 

нейтральними. Решта 11 ринків та індекс FM характеризуються високим 

валютним ризиком та не є бажаними для іноземних інвесторів. Відносний 

рівень привабливості граничних ринків набагато вищий для інвесторів, котрі 

вкладають кошти у євро. Відповідні значення відносних диференціалів для 

долара США та євро становлять -1,36 та -0,48, тобто відрізняються майже 

втричі. За традиційним коефіцієнтом Шарпа група граничних ринків є також 

більш привабливою для інвестування з погляду євро: його значення для євро 

становить 0,27, а для долара – майже вдвічі менше – 0,15. 

Ринок України має найвищий відносний валютний ризик із-поміж 

граничних ринків – з точки зору як євро (диференціал -10,55), так і долара 

США (диференціал -11,18). Ризик, обчислений за стандартним відхиленням, 

також найвищий серед усіх граничних ринків для будь-якої валюти 

інвестування. Український ринок не є привабливим для іноземних інвесторів 

і за більш традиційним показником – коефіцієнтом Шарпа. Україна має третє 

найнижче значення коефіцієнта Шарпа для долара США (-0,29) і третє 

найнижче його значення для євро (-0,40). На відміну від диференціалу, за 

коефіцієнтом Шарпа український ринок є привабливішим з погляду долара, 

ніж з погляду євро. 

Кореляційний аналіз залежностей між сукупними міжнародними 

портфельними пасивами України та пасивами у формі акцій, з одного боку, 

та ризиками, дохідностями, коефіцієнтами Шарпа й відносними 

диференціалами, з іншого, дав змогу виявити, що всі залежності є слабкими 

та середніми, що зумовлено впливом на портфельні пасиви ще й інших 

факторів. Найвищі кореляції для стандартних відхилень та відносних 

диференціалів доводять, що дані фактори суттєво впливають на міжнародні 
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портфельні пасиви України. Відносні диференціали мають позитивний 

зв’язок із пасивами у формі акцій, однак не впливають на сукупні пасиви. 

Використання методу відносного диференціалу для аналізу валютних ризиків 

є виправданим та доцільним. 

Основні положення та результати цього розділу опубліковані автором в 

роботах [32; 41; 43; 47; 52; 92; 95; 222; 233; 456]. 
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РОЗДІЛ 5 

ЕМПІРИЧНИЙ ТЕСТ ДИНАМІКИ Й СТРУКТУРИ МІЖНАРОДНИХ 

ПОРТФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА КЛАСТЕРИЗАЦІЯ РИНКІВ 

 

5.1. Динаміка та структура міжнародних портфельних пасивів: 

методологія оцінювання глобальної агрегованої схильності до ризику 

 

У сучасних умовах міжнародні портфельні інвестиції є мобільною та 

чутливою формою міжнародного руху капіталу, вони швидко реагують на 

зміни інвестиційних характеристик як ринків, так і окремих цінних паперів, 

переміщуючись між різними локаціями у глобальному масштабі. Тож 

виявлення тенденцій розвитку глобальних портфельних потоків, основних 

напрямів змін їхньої структури, а також специфіки інвестування на ринках 

різних типів є надзвичайно важливим та необхідним. Одначе дослідження 

подібного плану швидко втрачають актуальність через постійну появу нових 

даних, перманентні зміни умов інвестування, а також виникнення нових 

тенденцій на інвестиційних ринках. 

З’ясуємо динаміку та структуру глобальних портфельних інвестицій на 

сучасному прикладі. Для узгодження формату цих даних із масивом 

попереднього розділу розглянемо глобальні портфельні пасиви в період від 

2001 до 2017 року. Дані координованого огляду портфельних інвестицій 

МВФ [318] характеризують інвестиційну позицію країн. Статистика за 2017 

рік наявна лише станом на кінець першого півріччя, тому 

використовуватимемо лише дані з 2001 по 2016 рік. Зважаючи на положення 

портфельної парадигми міжнародного інвестування, інвестор розглядає 

інвестиційні характеристики об’єкта інвестування. Це означає, що внаслідок 

таких рішень формуються міжнародні потоки портфельних інвестицій. 

Зв’язок між ними та портфельним рішенням представлений у вигляді 
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міжнародних портфельних пасивів. Тому активи в нашому дослідженні не 

розглядатимуться, хоча на глобальному рівні сукупні активи вочевидь 

дорівнюватимуть сукупним пасивам. 

Динаміку розглядатимемо за п’ятьма позиціями: сукупні пасиви, пасиви 

у формі акцій, пасиви у формі боргових інструментів, у тому числі 

довготермінових та короткотермінових. Структуру пасивів будемо визначати 

за двома напрямами. По-перше, функціональна структура: інвестиції в акції 

та папери інвестиційних фондів; інвестиції у боргові цінні папери. По-друге, 

структура за типом ринків: розвинуті ринки, ринки, що формуються, та 

граничні ринки. У певному сенсі можна назвати її географічною структурою, 

хоча таке формулювання не зовсім точне. Щодо країн, то їх одразу групуємо 

за типом ринку, що відповідає підходу, застосованому в попередній частині 

емпіричного тесту. З-поміж 243-х країн та двох додаткових позицій, за якими 

наводять дані МВФ, обираємо лише ті, що класифіковані MSCI. Це вже 

аналізовані 69 ринків трьох типів. Інші країни розглядатимемо разом – 

позиція «Інші». До цієї групи вводимо специфічну позицію – Not specified 

(including Confidential)162. Існування цієї позиції в даних МВФ зумовлено 

певними обставинами. Первинними даними, що їх збирають у МВФ, є дані за 

активами. Вони надаються безпосередньо кредиторами, вкладниками. Дані ж 

за пасивами є вторинними – вони генеруються за первинною інформацією. 

Тому й виявляється, що деякі локації, куди було вкладено інвестиції, є 

невідомими або конфіденційними (якщо неоприлюднення такої інформації 

дозволяється законом). Окрім цього існує група інвестицій міжнародних 

організацій. У принципі такі інвестиції нас не цікавлять. Однак, зважаючи на 

те, що ми розглядатимемо граничні ринки, котрі мають значно нижчу частку 

у глобальних портфельних пасивах, слід окремо враховувати й міжнародні 

організації. Результати розрахунків наведено в табл. И.1 Додатку И. 

                                           
162 Не ідентифіковано (в тому числі конфіденційні дані). 
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У цілому за досліджуваний період спостерігається висхідна динаміка 

глобальних портфельних пасивів за всіма функціональними напрямами: за 

сукупними пасивами, за акціями, за борговими паперами, у тому числі за 

коротко- та довготерміновими. Це цілком логічно та закономірно: глобальна 

економіка зростає у довготерміновій перспективі, зростає капіталізація 

світового ринку акцій, підвищуються обсяги глобального ринку боргових 

паперів тощо. Портфельні інвестиції є безпосереднім утіленням наслідків 

зростання обсягів різних сегментів глобального фінансового ринку, а тому їх 

зростання в абсолютному вираженні впродовж 16-річного періоду має 

очевидний характер. 

Більший інтерес становить відносна динаміка відповідних показників, 

насамперед часток. Так, за досліджуваний період спостерігаємо загальне 

зростання частки акцій у глобальних портфельних пасивах (табл. И.6 

Додатку И). Вона зросла від 40,88 % у 2001 році до 47,13 % у 2016 році, при 

цьому частка боргових паперів скоротилася пропорційно (сума часток акцій 

та боргових паперів дорівнює 100 %). Це свідчить про зростання рівня 

ризику умовного глобального портфеля, а з погляду окремих інвесторів – про 

зростання їхньої схильності до ризику. Однак зазначимо, що в періоди 

підвищеної волатильності (у тому числі періоди криз) відбуваються зворотні 

структурні зрушення: зростає частка боргових паперів та знижується частка 

акцій. Так, стрімке скорочення останньої відбулося в 2008 році, менш значне 

– у 2011-му. У 2015 році такого скорочення не спостерігалося, що можна 

пояснити у змістовому плані не такою, як 2008 року, глибиною проявів 

нестабільності, а у статистичному плані – сталістю використовуваного 

показника запасів (пасивів). Дані за потоками швидше за все показали би 

спад. У терміновій структурі боргових пасивів також помітні зрушення. 

Частка довготермінових боргових пасивів дещо знизилася за досліджуваний 

період (від 50,71 до 47,15 %), а короткотермінових – знизилася набагато 
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суттєвіше (від 8,41 до 5,70 %). Це також є свідченням підвищення 

глобального рівня схильності інвесторів до ризику (стосовно міжнародного 

інвестування), оскільки вони дедалі більше інвестують у ризиковіші 

довготермінові боргові папери порівняно з короткотерміновими. 

  Щодо динаміки й структури глобальних портфельних пасивів у розрізі 

різних груп ринків зазначимо, що в цілому спостерігалося скорочення частки 

розвинутих ринків (табл. И.1 Додатку И). Вона знизилася від 80,96 % у 2001 

році до 72,80 % у 2016 році. Це відбувалося на тлі суттєвого зростання частки 

граничних ринків – від 4,40 до 8,03 %, а також ринків, що формуються, – від 

0,33 до 0,55 %. При цьому попри значні темпи зростання абсолютна частка 

граничних ринків наразі продовжує залишатися вкрай низькою, що свідчить 

про їхню відносну непривабливість для міжнародних портфельних 

інвесторів. Група інших ринків не показала за досліджуваний період чіткого 

тренду, а обсяги міжнародних портфельних пасивів для цієї групи можна 

вважати відносно стабільними.  

Якщо розглядати різні групи ринків у частині лише інвестицій в акції, то 

частка розвинутих ринків також знижується (табл. И.1 Додатку И). Якщо 

їхня частка в сукупних пасивах у формі акцій становила 79,44 % у 2001 році, 

то у 2016 році вона впала до 64,62 %. Водночас частка решти ринків зросла: 

ринків, що формуються, – від 5,21 до 9,79 %, граничних ринків – від 0,11 до 

0,30, а інших ринків – від 15,17 до 25,21 %. Середня частка розвинутих 

ринків у глобальних портфельних пасивах у формі акцій (68,17 %) є меншою 

від частки у сукупних пасивах (74,98 %). Їхня ж частка у глобальних пасивах 

у формі боргових паперів є більшою – 81,17 %. Це означає, що міжнародні 

інвестори інтенсивніше інвестують у боргові папери розвинутих ринків, 

котрі, своєю чергою, мають дуже розвинуті ринки паперів із фіксованою 

дохідністю, представлені широким спектром інструментів. 

Щодо інвестицій у боргові папери, то тут спостерігаємо незначне 
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загальне скорочення частки розвинутих ринків – від 82,22 % у 2001 році до 

80,19 % у 2016-му (табл. И.3 Додатку И). Цю зміну можна вважати 

незначною, а сам показник – доволі сталим, особливо зважаючи на таку 

тривалу 16-річну динаміку. Частка ринків, що формуються, суттєво зросла – 

від 3,81 до 5,86 %. Частка граничних ринків суттєво збільшилася, але в 

цілому продовжує залишатися надзвичайно низькою. Щодо частки інших 

ринків, то її динаміка має дуже пологий низхідний тренд, що фактично 

засвідчує відсутність істотних змін (від 9,83 до 9,44 %). 

Незначне скорочення частки розвинутих ринків спостерігаємо також і 

для довготермінових боргових пасивів (табл. И.4 Додатку И). Висхідні 

тренди фіксуємо й для ринків, що формуються, та граничних ринків, а частка 

інших ринків знижується. Щодо короткотермінових боргових пасивів, то для 

них фіксуємо схожу тенденцію до скорочення частки розвинутих ринків, 

помірного зростання частки граничних ринків та значного зростання частки 

ринків, що формуються (табл. И.5 Додатку И). Для зручності аналізу 

виявлених тенденцій та закономірностей окремі результати розрахунків 

згруповано в табл. 5.1. 

Таблиця 5.1 

Відсоткова зміна частки та середня частка груп ринків у глобальних 

портфельних пасивах різного типу (2016 рік щодо 2001 року) 

Ринки 
Сукупні Акції 

Боргові папери 

Сукупні 
Довго-

термінові 

Коротко-

термінові 

∆ x  ∆ x  ∆ x  ∆ x  ∆ x  

Розвинуті -10,08  74,98 -18,65 68,17 -2,47 81,17 -1,73 80,07 -4,80 86,74 

Що формуються 82,48 7,16 87,93 10,40 53,63 4,88 44,66 5,04 368,39 4,02 

Граничні 67,27 0,38 164,49 0,24 58,89 0,47 57,82 0,52 26,28 0,14 

Інші 36,98 15,62 66,18 21,09 -3,97 10,19 -6,40 10,99 -15,45 6,36 

Міжнар. орган. -7,57 1,85 22,72 0,11 2,68 3,29 -3,59 3,38 67,44 2,73 
 

Джерело: розраховано автором за даними Додатку И. 
 

Примітки: 

1. ∆ – відсоткова зміна частки. 
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2. x – середня частка за досліджуваний період. 

3. Усі показники округлено до сотих. 

 

На основі даних табл. 5.1 підсумуємо виявлені тенденції та наведені 

узагальнення. Частка розвинутих ринків скорочувалася в усіх сегментах 

глобальних портфельних пасивів, а найбільше – у сегменті акцій (-18,65 % за 

досліджуваний період). В усіх сегментах суттєво зростала частка ринків, що 

формуються. За сукупним обсягом портфельних пасивів вона стрибнула на 

82,48 %, при цьому найвищі темпи зростання спостерігалися за інвестиціями 

в інструменти грошового ринку (368,39 %). Абсолютні частки ринків, що 

формуються, у глобальних портфельних пасивах, звісно, є непорівнюваними 

з частками розвинутих ринків, однак їх можна розглядати як доволі значущі. 

На граничні ринки припадають украй низькі частки в усіх частинах 

глобальних портфельних пасивів, що означає реальну можливість їх 

фактичного ігнорування у дослідженнях такого типу. Однак темпи зростання 

цих часток відчутні за всіма напрямами, а найбільші зафіксовано для акцій – 

164,49 %. Значні абсолютні частки в різних частинах глобальних 

портфельних пасивів припадають на групу інших ринків. На відміну від 

попередніх груп напрями їхніх змін є різними: частки зростають у сукупних 

пасивах та пасивах у формі акцій, але в цілому знижуються для інших груп 

ринків. Слід мати на увазі, що важливою складовою останньої групи є 

офшорні ринки, які мають значні обсяги припливу іноземних портфельних 

інвестицій, мотивація яких має суто спекулятивний характер. 

Таким чином, положення про зростання умовної глобальної схильності 

міжнародних інвесторів до ризику можна підтвердити двома групами 

висновків. По-перше, це висновки щодо глобальних портфельних пасивів за 

об’єктом інвестування: підвищення частки акцій, зниження частки боргових 

паперів – як довго-, так і короткотермінових. По-друге, це висновки щодо 

структури глобальних портфельних пасивів за типом ринку: скорочення 
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частки розвинутих ринків, зростання частки ринків, що формуються, та 

граничних ринків. Ці висновки засвідчують зростання загального рівня 

ризику умовного глобального портфеля, що, з іншого боку, демонструє 

підвищену готовність міжнародних інвесторів до ризику. 

У даному контексті слід зважити ще й на таке міркування. Як 

зазначалося в другому розділі нашої роботи, схильність до ризику є 

показником, котрий не підлягає безпосередньому вимірюванню, а лише 

оцінюванню, котре проводиться зазвичай на основі анкетування окремих 

інвесторів. За підсумками такого анкетування формується певний бал, який і 

оцінюється за визначеною шкалою. Результати нашого дослідження дають 

змогу висунути положення про існування певної агрегованої схильності до 

ризику. У нашому випадку – на глобальному рівні. Її оцінювання має 

враховувати кількісні параметри вищеназваних двох груп висновків. 

Спробуємо сформулювати методологію такого оцінювання. Розпочнемо 

з визначення мінімального потенційного рівня розглядуваної агрегованої 

схильності. З урахуванням наявних даних можемо констатувати, що цей 

рівень міг би бути досягнутий за двох умов. По-перше, якби всі глобальні 

портфельні пасиви складалися лише з пасивів у формі короткотермінових 

боргових паперів. По-друге, якби всі глобальні портфельні пасиви 

складалися лише з пасивів розвинутих ринків. Обидві умови повинні 

виконуватися одночасно. Кількісну ідентифікацію першої умови можна 

здійснити за даними табл. И.6 Додатку И. Відповідний показник у стовпчику 

10 має становити 100 %. Кількісна ідентифікація другої умови передбачає, 

що значення стовпчика 4 у табл. И.1 Додатку И також має дорівнювати 100 

%. Ці дві умови є необхідними, але недостатніми. При цьому вони дуже 

зручні в кількісному плані, оскільки обидва значення коливаються в 

діапазоні від 0 до 100 % (від 0 до 1). 

Потенційний максимальний рівень розглядуваної схильності, зважаючи 
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на наявні дані, також може бути досягнутий за двох умов. По-перше, тоді, 

коли всі глобальні пасиви виступають у формі акцій. По-друге, коли всі 

глобальні пасиви дано у паперах ринків, що формуються, та граничних 

ринків. Формалізовано це означає, що показники четвертого стовпчика 

табл. И.6 Додатку И мають становити 100 %, а в табл. И.1 Додатку И сума 

показників у стовпчиках 6 та 8 повинна дорівнювати 100 %. Як бачимо, 

кількісні характеристики агрегованої схильності до ризику є оберненими, 

однак останній заслуговує на окрему увагу. Річ у тім, що частка розвинутих 

ринків фактично має бути нульовою. А яка частка з-поміж тих, що 

залишилися, набуватиме того чи іншого значення – це, за великим рахунком, 

не відіграє жодної ролі. Ринки, що формуються, та граничні ринки не мають 

визначеної закономірності щодо співвідношення рівня ризику (як було 

показано в попередньому розділі), а тому, за якою групою будуть 100 % – 

цілком байдуже. 

Наразі для формулювання цієї методології важливо визначити, які ще 

показники формуватимуть значення розглядуваної схильності. Ми вже 

запропонували чотири такі показники: частка короткотермінових боргових 

пасивів у сукупних глобальних пасивах; частка пасивів розвинутих ринків у 

сукупних глобальних пасивах; частка пасивів у формі акцій у сукупних 

глобальних пасивах; частка пасивів ринків, що формуються, та граничних 

ринків у сукупних пасивах. Слід зазначити, що з-поміж цих чотирьох 

показників фактично слід використовувати лише три, оскільки другий та 

четвертий дублюються. Річ ось у чому. Нас у даному контексті, як уже 

зазначалося, цікавлять по суті розвинуті ринки та інші ринки. Це зумовлено 

тим, що ми розглядаємо не самі ринки, а їхні інвестиційні характеристики 

ризику й дохідності. Як було доведено в попередньому розділі, ризики та 

дохідності розвинутих ринків значно нижчі від інших груп ринків. При 

цьому відмінності між іншими групами ринків не є сталими та різняться. І 
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оскільки ми не розглядаємо інвестиції міжнародних організацій, бо вони не є, 

на наш погляд, класичним портфельним інвестуванням, то фактично маємо 

розглядати частку розвинутих ринків та частку інших ринків, котрі загалом 

складають 100 %. 

Отже, в підсумку ми отримуємо три показники: два з них 

характеризують функціональну структуру глобальних портфельних пасивів, 

а один характеризує їхню структуру за типом ринку. Перший показник – це 

частка пасивів у формі акцій у загальних пасивах. Опосередковано він 

характеризує й частку пасивів у формі боргових паперів, оскільки разом вони 

складають 100 %. Що більшою є ця частка, то за інших рівних умов є 

більшою глобальна агрегована схильність до ризику. Другий показник – 

частка пасивів у формі короткотермінових боргових паперів у сукупних 

глобальних пасивах. Що більший цей показник, то менша схильність до 

ризику. Відповідно для фіксування прямопропорційного зв’язку, що 

забезпечить обчислювальну зручність, даний показник слід вираховувати як 

різницю між одиницею та зазначеною часткою. Третій показник – частка 

розвинутих ринків у глобальних портфельних пасивах. Що вона вища, то 

схильність до ризику нижча. Тому з обчислювальних міркувань також 

використовуватиме різницю між одиницею та цією часткою. 

У даному контексті потребує методологічного вирішення питання 

зважування зазначених показників. З одного боку, зважувати їх наче й не 

потрібно: у певному розумінні вони є самодостатніми. З іншого ж боку, 

висновки щодо необхідності такого зважування можна робити лише на 

основі емпіричних тестів. Наразі, базуючись лише на наведених теоретичних 

викладках, можна провести градацію зазначених показників за ступенем 

їхньої впливовості. На наш погляд, така градація відповідає порядку, в якому 

вони розташовані вище. Частка акцій у глобальних портфельних пасивах є в 

даному контексті найбільш значущим показником. Вона, з іншого боку, 
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визначає й частку боргових паперів. Саме цей показник швидко реагує на 

підвищення волатильності навіть напередодні кризових явищ. Найменший 

статистичний вплив слід зафіксувати за третім показником. Річ у тім, що 

частка розвинутих ринків дуже значна в абсолютному вираженні та 

змінюється не так швидко як, приміром, попередній показник. Тому 

статистично їй слід відвести дещо менше відносне значення. Якщо спиратися 

на показник 1/3 за умови розрахунку середньої арифметичної простої, то 

частку першого показника слід збільшити, а останнього – зменшити. 

Наголосимо, що пропорції зважування можна оптимізувати лише на основі 

низки емпіричних тестів, а у даному випадку ми лише встановлюємо їхні 

приблизні, але теоретично обґрунтовані, значення. За порядком згадування 

показників установимо їхні частки на такому рівні: відповідно 0,5; 0,3 та 0,2.  

У підсумку сформулювати методологію можна так. Глобальну 

агреговану схильність до ризику можна оцінити на основі спеціального 

зведеного індексу, котрий розраховується як середня арифметична зважена з 

трьох показників. Даючи аналітичну оцінку запропонованому індексу, 

зазначимо, що він є своєрідним показником запасів, який характеризує 

розглядуване явище «станом на». З урахуванням наявних даних його можна 

обчислити станом на кінець кожного року, хоча сама методологія може бути 

застосована для будь-якої періодичності. Звернімо увагу на те, що наша 

методологія базується на аналізі портфельних пасивів. І тут слід мати на 

увазі таке. Схильність до ризику традиційно розглядається у портфельній 

парадигмі з погляду окремо взятого інвестора, а це означає, що для аналізу 

якихось агрегованих показників доцільно розглядати портфельні активи, а не 

пасиви. На глобальному ж рівні активи та пасиви збігаються, що дає змогу 

використовувати обидва типи даних. Однак якщо поставити питання про 

можливість застосування даної методології не в контексті окремого інвестора 

чи на глобальному агрегованому рівні, а, приміром, на рівні окремих країн, 
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то відповідь на нього є далеко не очевидною.  

За таких умов портфельні пасиви стають значно менш релевантним 

типом даних. Візьмімо певну країну та її міжнародні портфельні пасиви. 

Вони вкладені різними інвесторами з різних локацій, а відтак чи потрібно 

агрегувати такі дані? Це – хіба що узагальнення схильностей окремих 

інвесторів з різних ринків, у якому може й не бути реальної потреби. Проте 

якщо припустити, що інвестиційні характеристики ринку, що приймає, 

впливають на рівень схильності до ризику, то дані за пасивами будуть 

релевантні. Саме вони й покажуть, яких інвесторів приваблює цей ринок, що 

опосередковано схарактеризує його вплив на схильності інвесторів. Інша річ 

– активи. У такому випадку ми агрегуємо схильності інвесторів із певної 

країни, котрі матеріалізуються в її портфельних активах по всьому світі. У 

такому разі агрегування може мати економічній сенс, оскільки визначається 

спільна кількісна оцінка схильності до ризику інвесторів тієї чи іншої країни.  

На глобальному рівні агрегована схильність до ризику висвітлює ряд 

аспектів: ставлення інвесторів до міжнародного портфельного інвестування в 

цілому; їхні очікування; відчуття стабільності глобального середовища; 

ставлення до фінансових ринків тощо. Напрями тлумачення цього показника 

можуть бути доволі різноманітними. Одна з його важливих технічних 

відмінностей від традиційної схильності до ризику окремого інвестора 

полягає в тому, що він має межі коливання, тоді як для традиційного 

показника вони встановлюються виходячи з аналітичної доцільності та 

зручності застосування самого показника. У даному випадку він, як і його 

складові, може коливатися від нуля до одиниці, причому діапазон коливання 

не є симетричним, тобто 50 % (середня) не є його середнім значенням. Рівень 

його симетрії слід визначати радше на основі моди або медіани, ніж 

середньої. Однак це можна встановити лише емпірично. 

Проведемо розрахунки розробленого показника на глобальному рівні. 
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Керуючись розробленою методологією, можна генерувати формулу його 

обчислення: 
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TL  – обсяг глобальних портфельних пасивів у формі акцій; 

TL  – сукупний обсяг глобальних портфельних пасивів; 

Short

TL  – обсяг глобальних портфельних пасивів у формі 

короткотермінових боргових паперів; 

DML  – обсяг міжнародних портфельних пасивів розвинутих ринків. 

  

Результати розрахунків наведено в табл. 5.2. Із таблиці бачимо, що 

індекс глобальної агрегованої схильності до ризику в цілому зростає за 

досліджуваний період, але суттєво знижується у кризові роки. У даному 

випадку таке зниження чітко спостерігається в 2008 та 2011 роках. 

Розрахунок даного індексу за арифметичною простою дає схожі результати, 

однак його значення вищі під час кризи. Це означає, що зниження індексу в 

кризові періоди краще характеризується саме за умови розрахунку зваженого 

показника. 

 

Таблиця 5.2 

Динаміка глобальної агрегованої схильності до ризику, 2001–2017 рр., % 

Частина А 

Рік 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Значення 51,72 49,52 49,89 51,99 52,70 54,14 55,03 47,80 50,59 

Проста 50,50 50,37 49,57 52,59 51,96 53,19 54,26 48,53 50,70 
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Частина Б 

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Значення 52,08 51,15 53,00 55,09 56,35 56,65 57,30 58,49 

Проста 52,21 51,49 53,29 54,60 55,53 55,56 56,21 57,14 

 

Джерело: розраховано автором. 
 

Примітки: 

1. Для порівняння наведено результат розрахунку індексу за середньою арифметичною простою – рядок 

«Проста». 

2. Показники округлено до другого знаку після коми. 

3. Дані за 2017 рік – станом на кінець червня. 

 

Для оптимізації практичного використання цього індексу – за аналогією 

традиційного коефіцієнта схильності інвестора до ризику – його слід 

привести до зручної інтуїтивно зрозумілої шкали, унормувати. Мінімальне 

значення індексу становить 47,80 % для 2008 року, а максимальне – 58,49 % 

для 2017 року. У цьому діапазоні й відбувається коливання індексу в 

досліджуваному періоді. Це означає, що всі можливі значення в цьому 

діапазоні є типовими й трапляються на практиці. При цьому теоретично вони 

можуть виходити за його межі. Тобто унормований діапазон має передбачати 

достатню кількість варіантів значень для цього діапазону, а також певну 

кількість варіантів значень поза його межами в обидва боки. Кількість 

варіантів також може бути уточнена емпірично, однак – подібно до 

традиційного коефіцієнту схильності до ризику, найбільш типові значення 

якого набувають чотирьох–шести варіантів значень, – доцільно встановити 

цю кількість на рівні 5. Тоді умовна кількісна відстань між п’ятьма 

варіантами становитиме (58,49 – 47,80) / 5 = 2,138. При цьому кількість 

теоретично можливих діапазонів із кроком 2,138 становить 47. Залишається 

відкритим питання присвоєння окремим діапазонам конкретного балу. Це 

може бути зроблено цілком довільно. Нехай середнє значення індексу для 

середнього діапазону (52,076 – 54,214) становить 5. Тоді бал для інших 
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діапазонів змінюватиметься відповідно з кроком в 1 (табл. 5.3). 

Таблиця 5.3 

Результати унормування значень індексу глобальної агрегованої 

схильності до ризику 

Діапазон 

первинного 

значення індексу 

Бал 

Кількість значень 

з-поміж 

спостережуваних 

Примітка 

... ... ... Екстремальний 

41,386 – 34,524 0 0 Теоретично можливий 

43,524 – 45,662 1 0 Теоретично можливий 

45,662 – 47,80 2 0 Теоретично можливий 

[47,80 – 49,938 3 3 Дуже низький 

49,938 – 52,076 4 4 Низький 

52,076 – 54,214 5 4 Середній 

54,214 – 56,352 6 3 Високий 

56,352 – 58,49] 7 3 Дуже високий 

58,49 – 60,628 8 0 Теоретично можливий 

60,628 – 62,766 9 0 Теоретично можливий 

62,766 – 64,904 10 0 Теоретично можливий 

... ... ... Екстремальний 

 

Джерело: розраховано автором. 

 

Аналізуючи результати унормування індексу, зазначимо, що, крім п’яти 

діапазонів, значення яких існують реально, ми взяли ще три діапазони з 

одного боку й три – з іншого. У цих додаткових діапазонах значення реально 

не спостерігаються, але у принципі можливі. Таким чином ми отримали 11 

діапазонів можливих значень показника. Усі значення, що перебувають поза 

межами 11-ти діапазонів, відносимо до так званої категорії екстремальних та 

не розглядаємо. Бал цих екстремальних діапазонів може бути як додатним, 

так і від’ємним, причому, як зазначалося, умовним орієнтиром симетрії є бал 

5, а не, приміром, 0 чи інший бал. Теоретичні межі коливання можна 
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визначити на основі кроку в 2,138, але реальної потреби в цьому немає. 

Слід також пам’ятати, що розглядуваний індекс із часом зростає. Тому 

поряд з його абсолютним значенням вважаємо надзвичайно важливою зміну 

динаміки. Сама ж унормована шкала, котру ми розробили, ймовірно з часом 

зміщуватиметься у бік збільшення. Це висуває питання про можливе 

використання в даній методології спеціального поправкового коефіцієнта, 

котрий застосовуватиметься для коригування зазначеної хронологічної 

особливості. У цілому ж слід зазначити, що розроблено саме методологію, а 

не метод, оскільки аналітик має можливість самостійно формувати 

конкретний метод аналізу індексу. Варіювати можуть крок зміни діапазонів, 

бал нормування, поправковий коефіцієнт тощо. Останній, приміром, можна 

емпірично встановити на такому рівні, щоб вивести з дуже низького 

діапазону значення 2002 та 2003 років, котрі не були аналогічними глибоко 

кризовому 2008-му року. 

Поза межами статистичного аналізу індексу його значення та динаміка 

містять важливі змістові аспекти. У цілому глобальна агрегована схильність 

до ризику з часом зростає. Це свідчить про позитивне сприйняття 

інвесторами наявних умов та середовища, про їхні позитивні очікування 

щодо ризику й дохідності на світових ринках, підтверджуючи також 

концепцію про значно довшу тривалість «бичачих» режимів на ринках 

порівняно з «ведмежими». У періоди підвищеної волатильності на ринках 

значення індексу знижуються, що є логічною ознакою зниження схильності 

інвесторів до ризику в такі періоди. Упродовж розглядуваного періоду 

спостерігаємо значне зниження індексу в 2008 році, у 2011-му він теж 

знизився, але несуттєво. Слід наголосити, що застосування такої методології 

передбачає можливість використання даних різної періодичності. Приміром, 

місячні дані могли б відкрити нові дослідницькі перспективи – темпи 

зростання (зниження) індексу мають потенціал щодо прогнозування 
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кризових періодів та періодів підвищеної волатильності ринків. Ці та інші 

аспекти розробленої методології, однак, потребують подальшого 

емпіричного тестування. 

Щодо міжнародних портфельних пасивів України, то вони мають 

загальну тенденцію до зростання за досліджуваний період (табл. 5.4). У 

цьому сенсі їхня динаміка кореспондується з динамікою глобальних 

портфельних пасивів. Однак пасиви України мають кілька яскравих 

особливостей. 

По-перше, це надзвичайно низька частка інвестицій в акції. У 

середньому вона становить 7,36 %, тоді як середньосвітовий рівень – 38,58 % 

– приблизно уп’ятеро більший. Особливо низькі частки спостерігаються 

останніми роками. Це означає, що, з одного боку, ринок акцій України 

розвинутий слабко, а з іншого – він містить у собі, як зазначалося, високі 

ризики, що відвертає іноземних портфельних інвесторів. 

Таблиця 5.4 

Динаміка та структура міжнародних 

портфельних пасивів України, млн $ та % 

Рік 
Сукупні Акції 

Боргові папери 

Сукупні Довготермінові Короткотермінові 

$ $ % $ % $ % $ % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2001 1286 124 9,67 1134 88,18 1133 88,09 1 0,10 

2002 1778 177 9,93 1705 95,87 1703 95,79 1 0,07 

2003 3102 71 2,30 2295 73,97 2294 73,94 1 0,03 

2004 4137 195 4,71 3942 95,28 3447 83,31 8 0,20 

2005 7140 260 3,65 3839 53,76 6227 87,21 111 1,56 

2006 10197 603 5,91 9278 90,99 8532 83,66 949 9,31 

2007 12432 1 981 15,94 9669 77,77 8693 69,93 960 7,72 

2008 5630 697 12,38 4849 86,12 4664 82,84 176 3,13 

2009 6022 491 8,16 5157 85,63 5064 84,08 78 1,29 

2010 9465 1 059 11,19 8314 87,83 8193 86,56 120 1,27 
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Продовження табл. 5.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2011 9320 988 10,61 8267 88,70 8208 88,07 49 0,53 

2012 15240 1 083 7,11 14114 92,61 13858 90,93 256 1,68 

2013 18766 1 777 9,47 16873 89,91 16858 89,83 68 0,36 

2014 12786 601 4,70 12184 95,29 12148 95,01 51 0,40 

2015 14330 526 3,67 13793 96,26 13780 96,16 13 0,09 

2016 17134 519 3,03 16603 96,90 16560 96,65 43 0,25 

2017 16384 433 2,65 15918 97,16 15909 97,10 9 0,06 

Середня – 7,36 – 87,78 – 87,60 – 1,65 

 

Джерело: розраховано автором за даними МВФ [318]. 
 

Примітки: 

1. Відсоткові показники округлено до другого знаку після коми. 

2. Дані за 2017 рік – станом на кінець червня. 

3. Стовпчики з частками виділено сірим. 

4. Частки коротко- та довготермінових боргових паперів розраховано щодо сукупного обсягу пасивів. 

 

Що ж до схильності до ризиків, то наш ринок приваблює лише 

інвесторів із надзвичайно високим ступенем такої схильності. Низькі 

значення останніх років можна також пояснити військовою напругою та 

іншими аспектами країнового ризику. Динаміка пасивів у формі акцій також 

підтверджує попередній висновок про зниження схильності до ризику в 

кризові періоди: у 2008 році їхня частка впала від 15,94 % (свого рекордного 

значення у 2007 році) до 12,38 % та продовжувала падати у 2009 році. Вона 

також знижувалася у 2011 та 2014 роках. 

По-друге, це мізерні обсяги інвестицій у короткотермінові боргові 

папери. Вони в середньому складають 1,65 %, тоді як середній показник на 

глобальному рівні становить 7,37 %. Останніми роками цей показник 

особливо низький – приміром 0,06 % на кінець червня 2017 року. При цьому 

зростання цього показника у кризові роки не спостерігається, він, навпаки, 

знижується. Це, на наш погляд, свідчить про вкрай низький ступінь 

розвинутості нашого грошового ринку, а також про неготовність вітчизняних 
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емітентів виходити на міжнародний грошовий ринок, що вимагає від них 

високого рівня надійності та кредитоспроможності. У даному випадку ця 

низька частка, з нашої точки зору, не пов’язана з готовністю інвесторів 

ризикувати. Хоча водночас розвиток цього сегменту фондового ринку міг би 

стати привабливим для іноземних портфельних інвесторів. Нестачу 

інвестицій у формі акцій можна було б на початкових етапах компенсувати 

не лише довготерміновими позиковими пасивами, а й короткотерміновими. 

По-третє, динаміка довготермінових боргових пасивів України 

збігається з відповідною динамікою на глобальному рівні у кризові періоди, 

однак частка довготермінових пасивів у сукупних суттєво перевищує 

аналогічний глобальний показник. Так, у середньому довготермінові пасиви 

складають 87,60 % сукупних пасивів України, тоді як глобальний показник  

значно нижчий – лише 49,71 %. В Україні ця частка зростає не лише у 

кризові періоди, а фактично постійно. Після кризового 2008 року в жодному 

році (крім 2013-го) не спостерігалося її зниження. Саме цей сегмент 

фінансового ринку України приваблює іноземних портфельних інвесторів. 

Крім того, переважно в цьому сегменті міжнародного ринку представлені 

вітчизняні емітенти (йдеться насамперед про єврооблігації). 

Проблематика структури міжнародних портфельних інвестицій, їхньої 

динаміки, а також впливу на них кризових явищ також досліджувалася в 

роботах С. Контессі та П. де Пейс [193], А. Девіда [199], К. Фрута, 

П. О’Коннела та М. Сішоулза [273], В. Гупера та С. Кіма [308], Ф. Лейна та 

Ж. Мілезі-Ферретті [350], Р. Портеса, Г. Рей та Й. Оха [445; 446], 

С. Пошаквале та Ч. Тапа [447], Р. Штульца [527; 528], А. Агіарна, В. Грівера 

та Ф. Ворнока [118], Ф. Бронера, Р. Гелоса та К. Райнгарт [164], Н. Коердасьє 

та Р. Коллмана [189], Д. Дубофскі [216], А. Фаріа та П. Мауро [256], 

А. Фернандеса-Ізкуердо та Г. Лафуенте [258], Ф. Бронера та ін. [262], 

К. Форбс [267] та ін. 
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5.2. Прогностичні властивості міжнародних портфельних інвестицій 

 

У сучасному світі міжнародні портфельні інвестиції є однією з найбільш 

динамічних галузей міжнародної економіки. Більше того, завдяки високій 

ліквідності вони виступають наймобільнішою формою міжнародних потоків 

капіталу. Важливим аспектом є те, що міжнародні портфельні інвестиції, на 

відміну від прямих іноземних інвестицій, прямо пов’язані з організованими 

вторинними фінансовими ринками та суттєво сприяють їхньому розвиткові. 

На цих ринках міжнародні портфельні потоки швидко переміщуються між 

різними локаціями, а тому є високоінформативними щодо їхнього 

ціноутворення та ринкової ефективності. Потоки портфельних інвестицій та 

їхня структура несуть у собі значущу інформацію як стосовно них самих, так 

і щодо фінансових ринків, яку можна використовувати для прогнозування. 

На таку здатність указують, приміром, К. Фрут і Т. Рамадорай [274; 275]. 

Розглядаючи міжнародні портфельні потоки як інструмент прогнозування на 

місцевих ринках капіталу, вони сформулювали два потенційні пояснення 

названої здатності. По-перше, так званий ціновий тиск, котрий з’являється 

через специфічний настрій ринку та певні його коливання. У цьому контексті 

існує значна кореляція між цінами. По-друге, це інформаційний тиск, що 

передбачає певні фундаментальні фактори. Дослідники загалом підтримали 

ідею про те, що міжнародні портфельні потоки інституційних інвесторів 

можуть прогнозувати майбутні рівні дохідностей на місцевих ринках 

капіталу. Для досягнення поставлених цілей автори дослідили так званий 

дисконт закритого фонду, котрий є різницею між вартістю чистих активів 

фондів та їхньою ціною на Нью-Йоркській фондовій біржі. Зрештою було 

з’ясовано, що існує динаміка потоків, що наслідує динаміку тренду, якщо 

аналізувати їхні абсолютні обсяги. Однак у контексті відносних дохідностей 

така динаміка доведена не була (під відносними дохідностями автори мали на 
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увазі лише ефект цінового тиску). 

Аналогічне дослідження провели К. Фрут та Дж. Донохью – на прикладі 

потоків акціонерного капіталу на ринки, що формуються [272]. Вони довели, 

що портфельні потоки інституційних інвесторів були надзвичайно 

стабільними у контексті руху між країнами та окремими фондами. Дане 

твердження справедливе для 15 ринків, що формуються, при цьому їхні 

щоденні автокореляції перебували на рівні 40 %. У рамках запропонованої 

методології автори провели декомпозицію загальної стабільності на чотири 

компоненти: місцева країна – місцевий фонд; місцева країна – кросс-фонди; 

кросс-країни – місцевий фонд; кросс-фонди – кросс-країни. Із цих 40 % лише 

7 – 8 % стабільності припадають на перший компонент. Це означає, що 

внутрішні потоки капіталу є відносно менш важливими в контексті загальної 

стабільності. 

Е. Лільєблом та А. Льофлунд дослідили приклад одного ринку, а саме 

приплив портфельних потоків на ринок Фінляндії, обмеження на якому були 

зняті лише у 1993 році [365]. Автори показали, що ключовими бар’єрами на 

шляху припливу портфельних інвестицій на фінляндський ринок були 

податкові та потенційні інформаційні перешкоди. Тому іноземні портфельні 

інвестори дуже схилялися до інвестування в акції з низьким дивідендовим 

доходом, а також мали схильність до інвестування у ліквідні акції з великою 

капіталізацією. Крім того, у роботі наведено аргументи на користь значущого 

взаємозв’язку між потоками капіталу та дохідністю. Науковий доробок у цій 

сфері також представлений дослідженнями М. Бренана та Б. Солніка [163]; 

А. Клаес, М. Цеустера та Р. Полфіета [187]; В. Ферсона та К. Гарві [259]; 

Д. Гласмен та Л. Рідіка [278]; Б. Гіарна, Дж. Піесе та Р. Стренджа [302]; 

Д. Міллера [408]; Р. Швебаха, Дж. Оліеника та К. Цумвальта [477] та ін. 

У даній частині нашої праці ми маємо на меті проаналізувати окремі 

аспекти здатності міжнародних портфельних потоків виступати 
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інструментом прогнозування нестабільності та підвищеної волатильності на 

міжнародних ринках, що зумовлено, зокрема, їхніми великими обсягами, 

високим рівнем динаміки, мобільності, здатністю відновлюватися після 

періодів нестабільності та структурних змін. Зазначені характерні риси 

відрізняють міжнародні портфельні інвестиції від інших форм міжнародних 

потоків капіталу та визначають їхню роль у світовій економіці. В умовах 

сьогодення величезні обсяги та висока динаміка міжнародних портфельних 

потоків приводять до того, що світові портфельні пасиви складають 54,2 трлн 

дол., що майже у 2,5 раза перевищує обсяг світового експорту товарів та 

послуг і удвічі – відповідний рівень прямих іноземних інвестицій. 

Глобальний обсяг міжнародних портфельних пасивів становить  майже 70 % 

світового ВВП (табл. 5.5). 

Таблиця 5.5 

Окремі глобальні показники 

реального та фінансового секторів, трлн дол. США 

Рік 

Глобальні 

портфельні 

пасиви  

Глобальні 

нагромаджені 

пасиви ПІІ  

Глобальний 

експорт товарів 

та послуг  

Глобальний 

ВВП 

1 2 3 4 5 

2001 12,719 6,582 7,430 33,354 

2002 14,148 6,866 7,838 34,635 

2003 19,220 8,731 9,216 38,893 

2004 23,489 10,325 11,196 43,804 

2005 26,054 10,579 12,588 47,428 

2006 33,164 12,756 14,848 51,363 

2007 39,307 16,277 17,321 57,858 

2008 31,044 15,988 19,794 63,461 

2009 37,548 19,326 15,196 60,168 

2010 40,630 21,130 18,956 65,955 

2011 39,383 21,442 22,386 73,280 
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Продовження табл. 5.5 

1 2 3 4 5 

2012 43,658 23,304 22,593 74,891 

2013 47,960 25,464 23,160 76,993 

2014 48,762 25,108 23,563 79,091 

2015 50,116 25,191 20,921 74,782 

2016 52,320 26,728 20,437 75,872 

2017 54,174    

 

Джерело: складено автором за даними Світового Банку щодо глобального ВВП [565], 

Координованого огляду портфельних інвестицій МВФ щодо глобальних портфельних 

пасивів [318], Доповіді про світові інвестиції ЮНКТАД (2013) [280], Доповіді про світові 

інвестиції ЮНКТАД (2014) [322], Доповіді про світові інвестиції ЮНКТАД (2017) [323] 

щодо світового експорту товарів та послуг, а також щодо ПІІ. 
 

Примітка: дані за 2017 рік наведено станом на кінець червня. 

 

Виразивши дані табл. 5.5 у відносному вигляді (відповідні темпи 

приросту показників), можна побачити чітку активну динаміку розвитку 

глобальних портфельних потоків (табл. 5.6). 

Таблиця 5.6 

Окремі глобальні показники 

реального та фінансового секторів, темпи приросту, % 

Рік 

Глобальні 

портфельні 

пасиви  

Глобальні 

нагромаджені ПІІ  

Глобальний 

експорт товарів 

та послуг  

Глобальний 

ВВП 

1 2 3 4 5 

2002 11,24 4,31 5,49 3,84 

2003 35,85 27,16 17,58 12,29 

2004 22,21 18,26 21,48 12,63 

2005 10,92 2,46 12,43 8,27 

2006 27,29 20,58 17,95 8,30 

2007 18,52 27,60 16,66 12,65 
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Продовження табл. 5.6 

1 2 3 4 5 

2008 -21,02 -1,78 14,28 9,68 

2009 20,95 20,88 -23,23 -5,19 

2010 8,21 9,33 24,74 9,62 

2011 -3,07 1,48 18,09 11,11 

2012 10,85 8,68 0,92 2,20 

2013 9,85 9,27 2,51 2,81 

2014 1,67 -1,40 1,74 2,72 

2015 2,78 0,33 -11,21 -5,45 

2016 4,40 6,10 -2,31 1,46 

2017 3,54    

Усього 325,93 306,08 175,06 127,48 

 

Джерело: розраховано автором за даними табл. 5.5. 
 

Примітки: 

1. Дані за 2017 рік – станом на кінець червня. 

2. Показник «Усього» розрахований як відношення темпу приросту останнього відомого показника року до 

аналогічного показника 2001 року. 

3. Роки світової фінансової та економічної кризи, а саме 2008-й та 2009-й виділено сірим. 

 

Дані табл. 5.6 свідчать, що впродовж останніх півтора десятка років 

сфера міжнародного портфельного інвестування розвивалася доволі швидко. 

У докризовий період темпи приросту глобальних портфельних пасивів 

перевищували всі інші темпи зростання у 2002, 2003, 2004 та 2006 роках, а це 

– чотири із шести років вибірки. У посткризовий період подібна ситуація 

повторилася у 2012 році. Розглядаючи весь період, обраний для дослідження, 

бачимо, що сукупний обсяг накопичених глобальних портфельних пасивів 

зріс на 325,93 %, що значно перевищує аналогічні показники для світового 

ВВП та експорту товарів та послуг, дещо менше – для прямих інвестицій. 

Стосовно 2011 року доцільно надати певні пояснення. У цей час 

відбулися певні коригування у світовій економіці, спричинені низкою 
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важливих подій. По-перше, мова йде про боргову кризу ЄС, котра зачепила 

Грецію, Ірландію та Португалію, а також торкнулася Італії та Іспанії. По-

друге, вперше з часів Другої світової війни суверенний кредитний рейтинг 

США був знижений агенцією S&P. По-третє, землетрус у Японії спричинив 

збитків на загальну суму 200 млрд дол. США. По-четверте, стрімко зросли 

ціни на пальне. По-п’яте, економіка США продемонструвала низькі темпи 

зростання. Тенденція до піднесення світової економіки почала 

вимальовуватися після 2009 року, однак вищезазначені події призвели до її 

зміни та спричинили негативну динаміку. Хоча на початку року деякі 

експерти схилялися до думки, що ці події могли вважатися другою хвилею 

світової кризи 2008 – 2009 років. 

Міжнародні портфельні інвестиції здатні реагувати на періоди 

нестабільності так само швидко, як і відновлюватися після підвищення 

волатильності. Вони, як зазначалося, є найбільш мобільною формою 

міжнародних потоків капіталу. Така мобільність пояснюється передусім 

високою ліквідністю та обіговістю. Під обіговістю маємо на увазі здатність 

цінного паперу вільно торгуватися на відкритому вторинному ринку і тому 

бути визнаним як такий, що має справедливу ціну. Дана властивість лежить в 

основі методології МВФ 2009 року щодо ідентифікації міжнародних 

портфельних інвестицій та складання платіжного балансу або розрахунку 

міжнародної інвестиційної позиції країни. За цією методологією міжнародні 

інвестиції можуть вважатися портфельними, якщо вони вкладені в такі 

активи, котрі мають розвинутий вторинний ринок. Це означає, що дані 

активи перебувають у вільному обігу на вторинному ринку, що формує 

систему ринкового ціноутворення, а те своєю чергою веде до підвищення 

їхньої ліквідності. 

Аналізуючи дані табл. 5.6, звернемо увагу, що у кризовий 2008 рік 

глобальний обсяг міжнародних портфельних активів знизився на 21,02 %, 
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тоді як реакція реального сектора відбулася з певним лагом: показники 

світового експорту товарів та послуг, а також світового ВВП продовжували 

зростати – на 14,28 та 9,68 % відповідно. Обсяги ПІІ також знизилися, але 

набагато меншими темпами – лише на 1,78 %. Тож пересвідчуємося, що 

міжнародні портфельні інвестиції відреагували на кризу дуже швидко163. У 

2009 році криза ще тривала (її пік припав на лютий), але портфельні 

інвестиції зростали найвищими темпами: 20,9 % станом на кінець року. Через 

часовий лаг падіння показників реального сектору почалося лише у 2009 

році. 

Міжнародні портфельні інвестиції мають, на нашу думку, специфічні 

властивості, які можна використовувати для прогнозування та передбачення 

періодів підвищеної волатильності й нестабільності на міжнародних 

фінансових ринках164. Ці властивості можна пояснити структурою 

портфельних пасивів (або активів) та її зміною. За функціональним критерієм 

основними структурними елементами портфельних інвестицій є інвестиції в 

акції та інвестиції в боргові папери. З погляду фінансової теорії боргові 

папери є безризиковими165. Навіть якщо зважати на специфічну систему їх 

оцінювання, то все одно боргові папери будуть набагато менш ризиковими, 

ніж акції. Останні розглядаються як ризикові цінні папери, оскільки їхні 

майбутні грошові потоки на дату погашення невідомі. Більше того, вони не 

мають дати погашення як такої. Для передбачення волатильності слід 

ураховувати не просто структуру глобальних портфельних пасивів, а й темпи 

її зміни, зокрема темпи приросту пасивів у формі акцій та боргових паперів. 

Ці темпи розраховані за даними табл. З.6 та наведені в табл. 5.7.  

                                           
163 Слід зазначити, що криза на світових фінансових ринках була викликана іпотековою кризою США 

та почалася у листопаді 2007 року, коли найвищий (на той момент) рівень капіталізації світового ринку 

акцій досяг позначки 63,4 трлн дол. США. У лютому 2008 року даний показник сягнув свого мінімального 

значення на рівні 28,8 трлн дол. 
164 У більш широкому сенсі – навіть у реальному секторі. 
165 Очевидно, що ризик дефолту не береться до уваги. Утім, для оцінювання ризиків дефолту 

використовується специфічна система рейтингів, розроблена міжнародними рейтинговими агенціями, 

такими як Fitch, Moody’s, Standard & Poor’s та ін. 
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Таблиця 5.7 

Частки окремих складових глобальних портфельних пасивів 

і темпи їхніх змін, % 

№ 

пп 
Рік 

Пасиви у формі акцій 
Пасиви у формі 

боргових паперів 

Частка 
Темп 

приросту 
Частка 

Темп 

приросту 

1 2001 40,88  59,12  

2 2002 33,99 -16,85 66,01 11,65 

3 2003 36,52 7,44 63,48 -3,83 

4 2004 37,42 2,46 62,58 -1,42 

5 2005 40,81 9,06 59,19 -5,42 

6 2006 43,06 5,51 56,94 -3,80 

7 2007 43,75 1,60 56,25 -1,21 

8 2008 31,80 -27,31 68,20 21,24 

9 2009 36,62 15,16 63,38 -7,07 

10 2010 38,42 4,92 61,58 -2,84 

11 2011 36,69 -4,50 63,31 2,81 

12 2012 38,96 6,19 61,04 -3,59 

13 2013 43,20 10,88 56,80 -6,95 

14 2014 45,51 5,35 54,49 -4,07 

15 2015 46,37 1,89 53,63 -1,58 

16 2016 47,13 1,64 52,87 -1,42 

17 2017 49,33 4,67 50,69 -4,12 

Середня 38,58  56,42  

 

Джерело: розраховано автором за даними табл. И.6. 
 

Примітки: 

1. Розрахунки за 2017 рік – за даними на кінець червня. 

2. Темпи приросту часток виділено сірим. 
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Із табл. 5.7 видно, що частка пасивів у формі акцій скоротилася в кризові 

періоди – у 2008 та 2011 роках, але темпи її зростання уповільнилися 

напередодні цих періодів. Приміром, у 2005 році темп приросту цієї частки 

становив 9,06 %, у 2006 році – 5,51 %, а у 2007 році – вже лише 1,6 %. 

Аналогічну ситуацію спостерігаємо й для кризового 2011 року. Щодо 

боргових паперів зазначимо протилежне. Їхня частка знижується напередодні 

кризи, але темпи зниження уповільнюються щоближче до кризи. У самі ж 

кризові  роки  ця  частка  зростає – на 21,24 % у 2008 році та на 2,81 % у 

2001-му. 

Така зміна динаміки часток окремих складових глобальних портфельних 

пасивів, на нашу думку, свідчить про наближення кризи. У контексті 

прогнозування таке уповільнення можна було би вважати її індикатором, 

однак для застосування цієї методології на практиці необхідно взяти хоча б 

щомісячні або щоквартальні дані. Вони дозволять розглядати значно більшу 

кількість періодів та виявити уповільнення динаміки часток заздалегідь. 

Окрім цього, такий підхід можна вживати лише як додатковий, 

несамодостатній інструмент прогнозування, котрий ще потребує емпіричної 

перевірки. 

Слід також наголосити, що всі емпіричні тести ми проводимо, 

використовуючи дані за портфельними пасивами. Цей тип даних значно 

більш стабільний порівняно з даними за потоками. Це означає, що виявлені 

нами закономірності змін динаміки розглядуваних часток будуть ще 

яскравіше виражені в разі використання даних за потоками. Останні 

теоретично можна отримати з даних за інвестиційною позицією, однак їхня 

достовірність могла б викликати ряд питань. Тому ми, зрештою, використали 

в нашому дослідженні первинні дані за інвестиційною позицією в такому 

форматі, в якому вони подаються МВФ. Емпіричний же тест висунутої 

гіпотези можна та слід провести й за потоковими даними. 
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Комплексне пояснення співвідношення між портфельними інвестиціями 

у формі акцій та у формі боргових паперів, а також їхньої динаміки можна, 

на наш погляд, дати на основі певної зведеної характеристики, якою є 

профіль ризику. Така характеристика може бути формалізована у вигляді 

спеціального показника – коефіцієнта, який можна використовувати для 

дослідження портфельних інвестицій. Його кількісне вираження має бути 

результатом матеріалізації відносин, які виникають та розвиваються у 

процесі формування попиту на цінні папери з боку покупців (переважно 

інвесторів) та формування їх пропозиції з боку продавців (переважно 

емітентів та посередників, інколи – інших інвесторів). У певний момент часу 

ці відносини створюють статичний взаємозв’язок між ризиком і дохідністю 

не лише окремих цінних паперів, що торгуються, а й інвестиційних 

портфелів та ринків у цілому, а також  безризикової ставки (ставок, якщо 

говоримо про декілька країн) та ступенем схильності інвесторів до ризику. У 

контексті нашого дослідження профіль ризику має розглядатися на рівні 

світової економіки. Він і визначає первинну структуру глобальних 

портфельних пасивів – співвідношення між акціями та борговими паперами.  

Тенденція до зростання світової економіки та фінансових ринків 

упродовж докризового періоду викликана формуванням сприятливого 

профіля ризику, що своєю чергою приводить до постійного розширення 

обсягів глобальних портфельних інвестицій і, що більш важливо, до 

суттєвого зростання частки акцій у їхній структурі. Ця частка стабільно 

підвищувалась упродовж п’яти років – від 2002 до 2007-го, сягнувши піку у 

43,75 % (табл. 5.7). З іншого боку, це означає, що інвестори були готові 

приймати ризики й позитивно оцінювали ринкові умови, маючи сприятливі 

очікування. 

Профіль ризику дещо схожий на коефіцієнт Шарпа, що розглядався 

вище, а також на агрегований індекс схильності до ризику. Однак, на наш 
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погляд, його головною відмінністю від названих показників має бути 

врахування не лише даних за інвестиційними характеристиками, як у 

коефіцієнті Шарпа, а й даних за портфельними потоками (пасивами), як в 

агрегованому індексі. Однак гіпотеза про можливість використання 

пропонованого показника потребує додаткових теоретичних та емпіричних 

тестів. 

 

5.3. Глобальні дисбаланси в міжнародних портфельних потоках 

 

Дослідження глобальних дисбалансів базується на міжнародній CAPM, 

зокрема в частині теореми трьох фондів, основні положення якої були 

викладені, зокрема, в публікаціях Б. Солніка [503; 504]. Емпіричному 

тестуванню цієї моделі й теореми присвячено багато емпіричних досліджень. 

Одним із важливих напрямів такого тестування є перевірка відповідності 

структури світового ринку акцій структурі портфелів міжнародних 

інвесторів. Логіка теореми трьох фондів свідчить, що всі міжнародні 

інвестори мають утримувати однакові за структурою субпортфелі. Це 

означає, що географічна структура глобальних портфельних інвестицій має 

збігатися з географічною структурою світового ринку акцій в умовах 

рівноваги на інтегрованому міжнародному ринку, що є припущенням моделі. 

Інтуїтивно ми розуміємо, що такий збіг навряд чи можливий, оскільки саме 

припущення має теоретично-технічний характер. У рамках емпіричних тестів 

цієї концепції науковий інтерес становлять не стільки факт підтвердження 

таких дисбалансів, скільки їхні кількісні параметри. Вони могли би стати 

важливим поясненням окремих напрямків руху міжнародних портфельних 

інвестицій. 

Так, відомим дослідженням дисбалансів, зокрема в частині 

невитримування теореми трьох фондів, є робота експерта Європейського 
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центрального банку Р. де Сантіса [203]166. Він показав, що положення 

міжнародної моделі оцінювання капітальних активів підтверджуються лише 

частково, а глобальний ринок акцій є більш інтегрованим порівняно із 

глобальним ринком боргових паперів. Тестування проводилося на вибірці із 

23-х розвинутих ринків та семи ринків, що формуються, на які разом у 2001 

році припадало 84 % світових інвестицій в акції та 71 % інвестицій у боргові 

папери. Побудовані регресійні моделі показали, що частки країн-реципієнтів 

у світовому портфелі позитивно впливають на глобальні портфельні потоки, 

спрямовані до цих країн. У якості показників, що характеризують структуру 

світових ринків акцій та боргових паперів, Де Сантіс обрав відповідно 

індекси Datastream Global Index і S&P Global Index та Lehman Brothers 

Multiverse Index і статистику за борговими паперами Банку міжнародних 

розрахунків. 

Серед головних причини дисбалансів Де Сантіс виділяє схильність до 

інвестування на національних ринках, граничні та постійні транзакційні 

витрати167, асиметричність інформації, гетерогенність очікувань, а також так 

звану схильність дотримуватися тренду на ринках боргових паперів 

[203, c. 169]. Він розраховує свого роду коефіцієнти еластичності структури 

міжнародних портфелів за капіталізацією світового ринку. Вони становлять 

для акцій та боргових паперів відповідно 0,4 і 0,2. Це означає, що за 

зростання частки країни у капіталізації світового ринку на один відсотковий 

пункт обсяги припливу до цієї країни інвестицій в акції зростуть на показник, 

що дорівнює 0,4 % вартості усіх активів іноземних інвесторів за кордоном – 

фактично 0,4 % глобальних портфельних активів. Відмінність між згаданими 

                                           
166 У роботі Де Сантіса є деякі специфічні висновки, котрі, однак, не стосуються тематики нашого 

дослідження. Наприклад, висновок про те, що інвестори віддають перевагу активам тих країн, у яких 

провадиться виважена грошово-кредитна політика, зокрема щодо жорсткого контролю за інфляцією. Ще 

один висновок: формування Європейського валютного союзу сприяло зростанню обсягів портфельних 

інвестицій між країнами-членами, зокрема завдяки зникненню валютних ризиків. 
167 За інших рівних умов уважається, що чим вищі транзакційні витрати на іноземному ринку, тим 

більший досліджуваний дисбаланс – частка країни у портфелях міжнародних інвесторів буде заниженою. Це 

показано, зокрема, в роботі А. Ехіарна, В. Грівера та Ф. Ворнока [118] на прикладі інвестицій резидентів 

США в АДР. 
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коефіцієнтами (у два рази) підтверджує висновок про вищий ступінь 

інтегрованості глобального ринку акцій. 

Аналіз подібних дисбалансів проведений також у роботі Р. де Сантіса та 

Б. Жерара [204]. Вони досліджували проблему зміни часток активів різних 

країн у міжнародних портфелях унаслідок створення в 1999 році 

Європейського валютного союзу. Було доведено, що міжнародні портфельні 

інвестори із зони євро почали вкладати більше портфельних інвестицій в 

акції та боргові папери емітентів із зони євро порівняно з інвесторами з 

інших країн. Аналіз проводився на основі частки активів портфеля, яка була 

перерозподілена інвесторами із зони євро та інвесторами з інших країн на 

користь паперів емітентів із зони євро. Збільшення цієї частки й підтвердили 

автори. Другим чинником, який призвів до перерозподілу часток портфелів 

на користь паперів – емітентів із зони євро, стало заниження часток у 

портфелі паперів окремих країн порівняно з їхніми частками у глобальному 

портфелі. Цим висновком дане дослідження демонструє свою відповідність 

положенням рівноважної теорії ринку капіталу в міжнародному контексті. 

Висновки роботи К. Фрута, П. О’Коннелла та М. Сішоулза [273] не 

базуються безпосередньо на відповідності часток країн у глобальних 

портфелях їхнім часткам у капіталізації світового ринку; натомість було 

аналізовано дію припливу іноземних портфельних інвестицій у минулому на 

їх приплив у майбутньому – свого роду аналіз серійності. Автори 

підтвердили, що приплив іноземних портфельних інвестицій має здатність 

визначати майбутні дохідності на ринках, що формуються; і це 

підтверджується на часовому інтервалі один–два місяці. На розвинутих 

ринках така здатність відсутня. У довготерміновому періоді дохідності є 

негативними. Цю здатність дослідники пояснюють тим, що поточний 

приплив іноземних портфельних інвестицій визначає їх приплив у 

майбутньому, що, своєю чергою, впливає на ціни (дохідності). На думку 
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авторів, потоки інвестицій містять інформацію про майбутню вартість 

[273, c. 188]168. Серед інших значимих досліджень цих питань відзначимо 

роботи Р. Албукерка, Г. Бауера та М. Шнайдера [119]; Л. Баеле, 

К. Пунгулеску та Дж. Тер Хорста [135]; Ч. Інгела [237], Р. Корайчика та 

К. Віалета [348]; Б. Мендес, Р. Ліала та А. Карвалхал-да-Сілви [398]; 

А. Мішри [410]; Д. Нджи [424]; Б. Солніка та В. Солніка [513]; Б. Солніка 

[505]; М. Ксафи [568] та ін. 

Слід, однак, зазначити, що в рамках даної проблематики у сучасній 

літературі залишається ряд невисвітлених питань. Дуже мало уваги 

приділено менш розвинутим ринкам, зокрема граничним, до яких належить і 

Україна. Більше того, праць, присвячених аналізові стану та перспектив 

залучення Україною іноземних портфельних інвестицій, фактично немає не 

лише у зарубіжній, а й навіть у вітчизняній літературі. А це питання наразі є 

надзвичайно актуальним. Глобальна фінансово-економічна криза 2008–

2009 років також висунула на порядок денний низку питань, які досі 

остаточно не вирішені. Зокрема, існує обмаль досліджень, присвячених 

аналізові впливу кризи на дисбаланси у глобальних портфельних потоках. 

Подібні роботи тільки-но починають з’являтися. 

У цій частині дослідження ми висуваємо гіпотезу про те, що в сучасних 

умовах теоретичні положення міжнародної CAPM стосовно теореми трьох 

фондів на практиці не підтверджуються169, а між частками країн у 

капіталізації світового ринку акцій та їхніми частками у глобальних 

портфельних потоках існують розбіжності. Як зазначалося, нас цікавить 

насамперед не стільки підтвердження чи спростування висунутої гіпотези 

(відсутність таких дисбалансів є майже нереальною), скільки визначення 

                                           
168 Унікальність цього дослідження полягає в тім, що в ньому використані щоденні дані щодо обсягів 

експорту та імпорту портфельних інвестицій. Такі дані  майже недоступні у повному обсязі. Крім того, на 

відміну від традиційного підходу, автори оперують даними щодо потоків, а не запасів: вони досліджують 

щоденні потоки, а не інвестиційну позицію. 
169 Таке непідтвердження зумовлено хоча б невитримуванням на практиці припущень моделі. Тому ця 

частина гіпотези є суто технічною. 
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кількісних параметрів цих дисбалансів та їх обґрунтування, особливо в 

період глобальної фінансово-економічної кризи. Іншим важливим завданням, 

яке ми плануємо виконати, є виявлення подібних дисбалансів для України. 

Статистичний масив для нашого аналізу складається із двох частин. 

Перша – це статистика капіталізації ринків акцій країн світу. Ми 

використовуємо офіційну статистику Всесвітнього Банку, яка міститься в 

інтерактивній онлайн-базі даних [566]. Це дані капіталізації ринків акцій 113 

країн світу170 станом на кінець відповідного року. З-поміж них ми обрали для 

аналізу 69 країн, які збігаються із розглядуваними ринками трьох типів у 

рамках сформованого вище масиву даних (23 розвинуті ринки, 24 ринки, що 

формуються, та 22 граничні ринки). Для кожного ринку ми розрахували 

частку у світовій капіталізації. Виняток становлять лише ринки, що 

формуються, кількість яких – 23, оскільки дані ВБ не охоплюють Тайвань. 

Друга частина – це статистика глобальних обсягів міжнародних 

портфельних пасивів МВФ – масив, сформований вище. Ми використали 

лише дані щодо міжнародних портфельних пасивів країн, інвестованих в 

акції. Для кожної країни ми розрахували частку її портфельних пасивів, 

інвестованих в акції, у глобальних пасивах, інвестованих в акції. Ці дані 

також подаються станом на кінець року. Розраховані частки наведено в 

табл. К.1 – К.3 Додатку К. 

Фактично ми розглядаємо рівень умовної зовнішньої недоінвестованості 

або переінвестованості ринку стосовно портфельних інвестицій в акції. 

Капіталізація місцевого ринку акцій вочевидь може бути розділена між 

внутрішніми інвестиціями та іноземними. Мова йде як про free-float – ту 

частину акцій, котра перебуває у вільному обігу на вторинному ринку, так і 

про пряме інвестування – той обсяг акцій, що являє собою контрольні пакети 

                                           
170 У базі значиться 252 позиції, за якими наводяться дані, – це країни, угруповання країн, регіони, 

інтеграційні об’єднання тощо. Із них ми виключили всі аналітичні позиції (приміром, Європейський Союз, 

Північна Америка тощо) та залишили самі країни. 
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та не перебуває у вільному обігу. Це слід обов’язково брати до уваги, 

аналізуючи згаданий рівень. Приміром, умовна недоінвестованість може 

означати, що внутрішній ринок акцій є більш розвинутим та/або меншою 

мірою приваблює іноземних портфельних інвесторів. З іншого боку, це може 

свідчити й про низьке значення free-float, що зумовлено великими пакетами 

акцій на руках у контролювальних акціонерів. Це характерно для менш 

розвинутих ринків. Тому – наголошуємо – оцінювання такого рівня слід 

проводити з урахуванням широкого кола потенційних чинників впливу.  

Це означає, що ми не знаємо, яким має бути значення умовно 

нормального (нейтрального) рівня інвестування, а еталонні значення цього 

показника нам невідомі. Тому насправді, якщо керуватися лише його 

математичним змістом та розглядати від’ємні значення як характеристику 

умовної недоінвестованості, а додатні – умовної переінвестованості, це може 

не відповідати дійсності. З огляду на це подібну характеристику краще 

називати не рівнем недоінвестованості/переінвестованості, а рівнем 

відносного зовнішнього вмісту (капіталізації місцевого ринку акцій). 

Формально його можна оцінити за формулою: 
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R                                            (5.2) 

 

де  
FillR  – коефіцієнт відносного зовнішнього вмісту; 

Liab

iw – частка і-ї країни у глобальних портфельних пасивах у формі 

акцій; 

 
Cap

iw  – частка і-ї країни в капіталізації світового ринку акцій. 

 

Пропонований коефіцієнт можна розраховувати як у частках, так і у 

відсотках. Результати розрахунків цього коефіцієнта для всіх досліджуваних 

ринків наведено в  табл. К.4–К.6 Додатку К. 
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Деякі країни мають низький рівень відносного зовнішнього вмісту, інші 

– високий. Більше того, для деяких країн цей рівень в різні роки варіює, що 

ускладнює аналіз. У цілому, що й слід було очікувати з огляду на існування 

чотирьох напрямів вмісту, розглядувані країни мають від’ємне значення 

коефіцієнта. Детальний аналіз отриманих кількісних результатів доцільно 

провести на основі кластеризації досліджуваних ринків. 

У нашому випадку застосуємо багатокритеріальну кластеризацію за 

відомим методом k-середніх. Останній передбачає мінімізацію загального 

квадратичного відхилення координат точок кластера від його центру. Ці 

координати не встановлюються заздалегідь та не є константами, а 

розраховуються (і перерозраховуються) щодо інших точок та шуканого 

центру, доки не буде знайдено оптимальне співвідношення координат точок і 

самого центру. При цьому кількість кластерів установлюється заздалегідь. 

Математичною основою цього методу є розрахунок Евклідових 

відстаней точок кластерів від їхніх центрів та мінімізація цих відстаней у 

багатовимірному Евклідовому просторі. Формула Евклідової відстані між 

двома точками є такою: 
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де ),( bad  – Евклідова відстань між точками a та b у багатовимірному  

просторі; 

na – значення точки х за n-м виміром; 

nb – значення точки y за n-м виміром. 

 

Метод k-середніх передбачає калькуляцію за таким алгоритмом. 

По-перше, визначається кількість кластерів. Вона залежить насамперед 

від завдань дослідження, а також від кількості кластеризованих позицій. 
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Приміром, якщо здійснюється кластеризація 20 позицій (приміром країн), то 

кількість кластерів не має перевищувати цю кількість. Це – раціональна 

логіка, і вона передбачає об’єднання певної кількості позицій у групи для 

пошуку, приміром, їхніх спільних рис (у рамках групи) та відмінностей (між 

групами). У підсумку оптимальну кількість кластерів часто встановлюють 

емпірично – шляхом експериментування з різною їхньою кількістю. У 

нашому випадку доцільно встановити п’ять кластерів. Для 69 розглядуваних 

ринків це буде в середньому по 14 країн у кожному. Цього цілком достатньо 

для ефективного групування наявної кількості ринків, а також з урахуванням 

їхньої кількості у трьох групах ринків за ступенем розвитку. Зазначена 

кількість кластерів дасть змогу в разі статистичної необхідності розподілити 

ринки з різних груп між кластерами: якби кластерів було менше, то швидше 

за все ринки однієї групи потрапляли б до одного кластеру (або їхня кількість 

у певному кластері суттєво переважала б). У разі ж отримання незадовільних 

результатів (інтуїтивно незрозумілих або важко інтерпретованих) кількість 

кластерів завжди можна змінити. 

По-друге, встановлюються параметри Евклідового простору, а саме – 

визначається кількість вимірів та їх ідентифікація. Ми використаємо для 

кластеризації три параметри, формуючи таким чином тривимірний Евклідів 

простір. Перші два параметри вже були розраховані та використані для 

визначення коефіцієнта відносного зовнішнього вмісту. Це частка 

капіталізації ринку акцій країни у капіталізації глобального ринку та частка 

міжнародних портфельних пасивів даної країни у глобальних портфельних 

пасивах. Використаємо середнє значення цих показників за всі 

спостережувані роки, зазначаючи при цьому, однак, що такий аналіз можна 

проводити й у динамічному форматі – порівнювати стани за різні роки. 

Значення цих параметрів наведено в табл. К.1–К.3 Додатку К. Третій 

параметр характеризуватиме рівень розвитку ринку. По суті це тринарний 
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параметр. Він набуватиме лише трьох значень: 1 – для розвинутих ринків, 2 – 

для ринків, що формуються, та 3 – для граничних ринків. У зведеному 

вигляді параметри Евклідового простору та їхні кількісні ідентифікатори 

наведено в табл. Л.1 Додатку Л. 

Техніка формування кластерів така. Спершу встановлюються центри 

кластерів. Їх можна обрати й довільно, однак зазвичай це робиться на основі 

максимізації відстані між ними. Належність спостережень до конкретного 

кластера визначається за мінімальною Евклідовою відстанню від центру. Для 

формування кластерів відбувається постійний перерахунок координат їхніх 

центрів, тоді як координати спостережень залишаються незмінними. Вони 

перераховуються доти, доки кластери не будуть сформовані, а координати 

центру вже не змінюватимуться. 

Для проведення кластеризації, однак, наявний масив даних необхідно 

дещо трансформувати. Річ у тім, що наведені параметри мають відмінні 

одиниці вимірювання, які в абсолютних значеннях суттєво різняться. Для 

вирішення цієї статистично-методологічної проблеми дані слід 

стандартизувати – коригувати усі значення з урахуванням рівня стандартного 

відхилення та середньої. Це здійснюється за формулою: 
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де  
ia  – стандартизоване значення показника Ai; 

iA – середня значень Ai; 

)( iA  – стандартне відхилення Ai. 

 

У стандартизованому форматі дані стають відносними, але разом із цим 

порівнюваними. Результати стандартизації наведено в табл. Л.2 Додатку Л. 

Зважаючи на методологічні особливості визначення кількості кластерів, 
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наведені вище, перед формуванням фінальної їхньої кількості ми провели 

низку експериментів171. Зокрема, модель була прорахована для 5, 7, 10 та 12-

ти кластерів. У цих експериментах кількість кластерів обиралася довільно 

для досягнення головної мети – виявлення напрямів трансформації кластерів 

із додаванням їхньої кількості. Для п’яти кластерів виявилося, що ринки, 

котрі формуються, та граничні ринки сконцентровані переважно кожні у 

своїх кластерах, тоді як лише розвинуті ринки були розподілені між іншими 

трьома кластерами. У випадку семи кластерів ситуація суттєво не змінилася. 

В окремий кластер були виділені лише Велика Британія та Китай. 

Експеримент для 10 кластерів показав, що в окремий кластер виділена ще й 

Японія, а менш розвинуті ринки вже сконцентровані в рамках не двох, а 

трьох кластерів, що є більш удалим варіантом кластеризації порівняно з 

попередніми. Та, зрештою, поділ на 12 кластерів не дав принципово 

відмінних результатів. Знову ж був сформований додатковий кластер для 

розвинутих ринків. Більшу кількість кластерів формувати недоцільно, а з-

поміж кластеризованих ми обрали для фінального аналізу версію з 10-ма 

кластерами. Їхні склад та характеристики наведено в табл. Л.3–Л.12 

Додатку Л. 

Загальне оцінювання результатів кластеризації дає змогу констатувати, 

що два з трьох використаних параметрів є значущими за F-критерієм та 

суттєво впливають на результати кластеризації (відповідні показники 

значущості прямують до нуля). Третій же параметр не має кількісного 

вираження, а набуває лише трьох можливих значень – 1, 2 або 3. Тому із суто 

статистичного погляду він не виявився значущим, а його змістова 

характеристика буде розглянута нижче. Дві країни – Естонія та Литва –

виключені з аналізу через відсутність даних. У підсумку було кластеризовано 

66 ринків: 23 розвинуті, 23, що формуються, та 20 граничних ринків. 

                                           
171 Усі розрахунки за кластерною моделлю були проведені автором у середовищі StatSoft 

STATISTICA 64 10. 
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Первинні висновки проведеної кластеризації є такими. З-поміж 10 

кластерів чотири складаються лише з одного ринку: відповідно Японії, 

Китаю, Великої Британії та США. Це вочевидь означає, що на ринках цих 

країн сформувалися унікальні конструкти відносного зовнішнього вмісту 

капіталізації ринку акцій. З-поміж інших шести кластерів три охоплюють 

лише розвинуті ринки, причому останні не входять більше до складу 

жодного з кластерів, що залишилися. Ще два кластери – виключно для 

ринків, що формуються, та лише один – для граничних ринків. При цьому 

жоден із кластерів не охоплює ринки різних груп. Це означає, що третій 

параметр кластеризації – ступінь розвитку ринку – також є значущим, що не 

було підтверджено статистично через його радше логічний, ніж кількісний у 

даному випадку характер. 

Розглянемо визначені кластери детально172. 

Група кластерів для розвинутих ринків охоплює шість із десяти 

кластерів: кластер 1, кластер 2, кластер 5, кластер 6, кластер 8 та кластер 10. 

Три розглядувані групи ринків кількісно є приблизно пропорційними, але 

вони представлені зовсім не пропорційно у виявлених кластерах. Із десяти 

кластерів вони займають шість, тоді як інші ринки – лише чотири (а разом 

перевищують кількість розвинутих ринків удвічі). Це також означає, що 

розвинуті ринки значно більше різняться між собою, ніж граничні ринки та 

ринки, що формуються. При цьому граничні ринки, на які припадає лише 

один кластер, найбільш споріднені між собою та мають схожі конструкти 

іноземного портфельного інвестування. 

Три кластери охоплюють лише по одному ринку: кластер 2 (Японія), 

кластер 8 (Велика Британія) та кластер 10 (США). Це – унікальні конструкти 

відносного зовнішнього вмісту. США – найбільш капіталізований у світі 

ринок: у середньому 40,27 % глобальної капіталізації. За ним ідуть Японія – 

                                           
172 Кластери та їхній країновий склад наведено в такому порядку, як їх подано в результатах 

кластеризації програмою StatSoft STATISTICA 64 10. 
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8,3 % та Велика Британія – 7,36 %. Наступний найбільш капіталізований 

розвинутий ринок – Гонконгу – має 4,12 %, що значно менше, а тому 

розташування трьох названих ринків в окремих кластерах за цим критерієм 

цілком зрозуміло.  

У такому ж порядку розташовано ці три ринки й за другим параметром 

кластеризації. На них припадає відповідно 17,27, 10,29 та 6,17 % глобальних 

портфельних пасивів. Для цих ринків, однак, немає чіткої закономірності 

щодо рівня зовнішнього вмісту. Для США коефіцієнт становить -0,57, для 

Великої Британії 0,59, а для Японії -0,26. З огляду на те, що весь діапазон 

коефіцієнта відносного зовнішнього вмісту становить від -0,99 до 14,04 

(виняткове значення, а фактично 3,53 – для наступного ринку), можна 

вважати, що значення для Великої Британії є високим, для США – середнім 

(ближчим до низького), а для Японії – середнім (ближчим до високого). При 

цьому значення коефіцієнта для США та Японії є від’ємними, а для Великої 

Британії – додатними. Від’ємні значення доволі зрозумілі, оскільки за такої 

величезної капіталізації досліджувані країни мають активні внутрішні ринки 

портфельного інвестування.  

Ці три кластери можна об’єднати в один тип відносного зовнішнього 

вмісту. Його характеристиками є надзвичайно високі частки ринків у 

глобальній капіталізації та у глобальних портфельних пасивах, а відносний 

ступінь зовнішнього вмісту суттєво різниться між ринками. І це не дивно, 

зважаючи на дуже високі кількісні значення параметрів. У даному контексті 

ці три ринки недоцільно розглядати окремо, оскільки в такому разі 

втрачається первинна ідея кластеризації – узагальнення спільних рис. З 

іншого боку, кластеризація показала, що ці ринки суттєво різняться. Тому ми 

й об’єднуємо їх в один тип, пам’ятаючи про їхню значну гетерогенність. 

Кластер 1 охоплює три розвинуті ринки: Німеччини, Франції та 

Швейцарії. Вони характеризуються високими частками у глобальній 
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капіталізації та у глобальних портфельних пасивах. Відповідні кількісні 

показники суттєво поступаються трьом вищерозглянутим ринкам, але також 

є значними. Ці ринки, однак, на відміну від попереднього типу, мають дуже 

високі та додатні значення коефіцієнта відносного зовнішнього вмісту: 

відповідно 0,51, 0,32 та 0,61. У цьому плані вони доволі однорідні та 

привабливі для іноземних портфельних інвесторів. 

Кластер 5 охоплює десять розвинутих ринків: Австрії, Бельгії, Данії, 

Ізраїлю, Нової Зеландії, Норвегії, Португалії, Сінгапуру, Фінляндії та Швеції. 

Ці ринки містяться у середині діапазону першого параметра кластеризації, 

маючи в цілому середні частки в капіталізації глобального ринку. Виняток –  

Нова Зеландія, частка якої є низькою – лише 0,1 %. Схожа ситуація й за 

другим параметром, але тут ринки розташовані ближче до вищої частини 

діапазону. Нова Зеландія так само становить певний виняток. У цілому 

можна констатувати, що для цих ринків є характерними середня частка в 

капіталізації світового ринку акцій та вища від середньої частка у глобальних 

портфельних пасивах. Щодо рівня відносного зовнішнього вмісту, то тут 

ринки розглядуваного кластеру розташовані більш щільно – у верхній 

частині діапазону. Вони мають високі значення коефіцієнта зовнішнього 

вмісту. Усі значення, за винятком Нової Зеландії (-0,18) та Сінгапуру (-0,13), 

є додатними. 

До кластеру 6 входять сім розвинутих ринків: Австралії, Гонконгу, 

Ірландії, Іспанії, Італії, Канади та Нідерландів. Найбільш щільно вони 

розташовані за другим параметром кластеризації, будучи наступними після 

ринків першого кластеру та трьох одиничних ринків. Тобто вони мають 

значні (але нижчі порівняно з ринками першого кластеру) частки у 

глобальних портфельних пасивах, а також значні частки в капіталізації 

світового ринку акцій (але знову таки нижчі щодо країн першого кластеру). 

Винятком є Гонконг, для якого цей показник становить 4,12 %. Із цього ряду 
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виокремлюється Ірландія, котра суттєво віддалена від країн кластеру не лише 

за першим параметром: 0,23 % порівняно з 1,41 % для Нідерландів – 

наступного ринку. Вона має надзвичайно нетиповий рівень відносного 

зовнішнього вмісту – найбільший з-поміж досліджуваних ринків (14,04). При 

цьому наступний найбільший показник (3,53 для Маврикію) приблизно  

учетверо нижчий. Такі високі показники для обох країн зумовлені їхнім 

фактичним статусом офшорів, що попри незначні частки в капіталізації 

світового ринку зумовлює великі обсяги іноземних портфельних інвестицій. 

Часто такі інвестиції мають спекулятивний характер. У цілому за рівнем 

відносного зовнішнього вмісту ринки цього кластеру доволі гетерогенні. 

Вони мають  значення відповідного коефіцієнта як на високому, так і на 

середньому рівні, він є як додатним, так і від’ємним. Найнижчий показник – 

для Гонконгу (-0,57) – можна вважати середнім, але наближеним до 

низького. 

Група кластерів для ринків, що формуються, охоплює кластер 3 (Китай), 

кластер 7 (5 ринків) та кластер 9 (17 ринків). За приблизно однакового 

кількісного складу група ринків, що формуються, є менш гетерогенною 

порівняно з розвинутими ринками. Вона представлена трьома кластерами. 

Один із них охоплює лише один ринок – Китаю. Його унікальність зумовлена 

насамперед величезною часткою в капіталізації світового ринку акцій – 

6,76 % (четверте місце після Великої Британії). При цьому частка ринку в 

глобальних портфельних пасивах є високою, але не такою, як попередній 

показник. Як наслідок – ринок Китаю має нижчий від середнього відносний 

рівень зовнішнього вмісту (-0,57). 

Кластер 7 охоплює п’ять ринків, що формуються: Бразилії, Індії, Кореї, 

ПАР та Росії. Для цих ринків характерні високі частки у капіталізації 

світового ринку та у глобальних портфельних пасивах. Вони в цілому мають 

середній рівень відносного зовнішнього вмісту. 
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До кластеру 9 входять решта 17 ринків, що формуються. Вони в цілому 

суттєво відрізняються від ринків кластеру 7, будучи меншими за 

капіталізацією та менш впливовими у світовому господарстві. Це ринки 

Греції, Єгипту, Індонезії, Катару, Колумбії, Малайзії, Мексики, ОАЕ, 

Пакистану, Перу, Польщі, Таїланду, Туреччини, Угорщини, Філіппінів, Чехії 

та Чилі. Вони мають яскраво виражену середню частку в капіталізації 

світового ринку та глобальних портфельних пасивах. Така ж яскрава аналогія 

спостерігається і для зовнішнього вмісту. 

Граничні ринки представлені лише в одному кластері – кластері 4. Це 

свідчить про їхню гомогенність. Вони дійсно дуже щільно розташовані за 

всіма параметрами кластеризації, а також за рівнем відносного зовнішнього 

вмісту. Ці ринки мають надзвичайно низьку частку в капіталізації світового 

ринку та у глобальних портфельних пасивах. Відповідні середні значення 

дорівнюють 0,05 та 0,01 %. Не дивно, що за таких низьких значень усі ринки 

віднесені до одного кластеру, і жоден (жодні) з них не виділяється 

(виділяються) суттєво. За другим параметром окремі ринки мають нульові 

значення в разі округлення до другого знаку після коми; для них ненульові 

розряди з’являються лише в третьому, а для деяких ринків – у четвертому 

знаку після коми. Ринки четвертого кластеру мають і найнижчі значення 

коефіцієнта відносного зовнішнього вмісту, які, однак, слід трактувати 

обережно. Річ ось у чому. Середнє значення цього показника становить -0,57 

– як для США та Китаю. Однак це той випадок, коли середній не можна 

довіряти, оскільки вона значною мірою сформована під впливом величезного 

показника Маврикію (3,53). Це офшор, що зумовлює великий приплив 

спекулятивного капіталу у формі іноземних портфельних інвестицій. Без 

урахування цього ринку середня становить -0,78, а цей показник чітко 

входить до діапазону найнижчих значень. 

Аналітичні результати кластеризації узагальнено у табл. 5.8. 
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Таблиця 5.8 

Статистично-аналітична ідентифікація кластерів 

Кластер 
Тип 

ринку 
Склад 

Параметр 1 

[0,01; 40,27] 

Параметр 2 

[0,00; 17,27] 

Відносний 

зовнішній вміст 

[-0,99; 14,04 (3,53)] 

2 1 Японія 8,30 (↑↑) 6,17 (↑↑) -0,26 (↕) 

8 1 Велика Британія 7,36 (↑↑) 10,29 (↑↑) 0,59 (↑↑) 

10 1 США 40,27 (↑↑) 17,27 (↑↑) -0,57 (↕) 

1 1 3 3,15 (↑) 4,56 (↑) 0,48 (↑↑) 

5 1 10 0,46 (↕) 0,54 (↕) 0,29 (↑) 

6 1 7 2,15 (↑) 2,2 (↑) 2,00 (↑↑) 

3 2 Китай 6,76 (↑↑) 1,95 (↑) -0,57 (↕) 

7 2 5 1,63 (↑) 1,01 (↑) -0,35 (↕) 

9 2 17 0,29 (↕) 0,14 (↕) -0,48 (↕) 

4 3 20 0,05 (↓ і ↓↓) 0,01 (↓ і ↓↓) -0,57 (↓ і ↓↓) (-0,78) 

 

Джерело: розроблено автором. 
 

Примітки: 

1. Значення клітинок таблиці являють собою середньогрупові значення відповідних показників. 

2. Стрілочками показано місце кластеру в діапазоні за даним параметром: «↑↑» – дуже високе значення, «↑» 

– високе значення, «↕» – середнє значення, «↓» – низьке значення, «↓↓» – дуже низьке значення. Дані 

позначення є інтуїтивно-логічними. 

3. Для відносного зовнішнього вмісту четвертого кластера наведено два значення середньої: з урахуванням 

Маврикію (-0,57) та без урахування (-0,78). Місце в діапазоні визначено за середньою без урахування 

Маврикію. 

4. У стовпчиках таблиці за параметрами наведено межі відповідних діапазонів. Для відносного зовнішнього 

вмісту наведено два значення кінця діапазону – з Ірландією (14,04) та без неї (3,53). 

 

Підбиваючи підсумки кластерного аналізу, зазначимо, що його можна 

фіналізувати, виділивши кілька сталих конструктів залучення країнами 

іноземних портфельних інвестицій в акції. Перший конструкт охоплює 

чотири ринки з надзвичайно великою капіталізацією, кожен з яких відносять 

до окремого статистичного кластеру. Ці ринки мають важливі спільні риси: 

надзвичайно великі частки у капіталізації світового ринку та у глобальних 

портфельних пасивах. Рівень же відносного зовнішнього вмісту тут  

переважно середній і лише для Великої Британії дуже високий. Сюди 
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відносяться три розвинуті ринки та один ринок, що формується (Китаю). У 

другий сталий конструкт можна об’єднати перший та шостий статистичні 

кластери. Ринки цих кластерів мають високі значення обох параметрів, а 

також дуже високі та позитивні значення коефіцієнта відносного 

зовнішнього вмісту. Це лише розвинуті ринки, разом їх 10. Третій конструкт 

також охоплює 10 розвинутих ринків, які мають середні значення за обома 

параметрами кластеризації та високе й позитивне значення відносного 

зовнішнього вмісту. Ринки, що формуються, поділені статистично на два 

кластери, кожен з яких слід віднести до окремого конструкт залучення 

міжнародних портфельних інвестицій. Четвертий конструкт – сьомий 

статистичний кластер, який охоплює п’ять ринків. Його ознаками є високі 

значення обох параметрів кластеризації та середнє й від’ємне значення 

коефіцієнта відносного вмісту. І, нарешті, п’ятий конструкт також повністю 

складається з ринків, що формуються, яких 17. Статистично це дев’ятий 

кластер, для якого характерні середні значення всіх показників. Щодо рівня 

розвитку розглядуваних ринків, то що більш розвинутою є група, то менш 

однорідними є в ній самі ринки. Найменш розвинуті ринки – граничні – 

статистично потрапили лише до одного кластера із 10, а розвинуті – до 

шести. У підсумку шостий кластер характеризується низькими й дуже 

низькими значеннями всіх розглядуваних показників. 

Завершуючи кластерний аналіз, слід сказати, що сформовані кластери та 

виявлені на цій основі конструкти можуть бути використані при розгляді 

інших ринків. Технічно це передбачає розрахунок Евклідових відстаней від 

координат нового ринку до центрів сформованих кластерів та обрання в 

якості кластера базування того, відстань якого від центру буде найкоротшою. 

Щодо перспектив застосування цього підходу наголосимо, що він може бути 

модифікований за кількома напрямами.  

По-перше, дотримуючись генеральної концепції, обраної в роботі, ми 
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використовували дані лише за міжнародними портфельними пасивами. 

Однак питання можна поставити ширше – не лише про залучення 

портфельних інвестицій, а й про їх вкладення. У такому разі поряд із 

пасивами можна розглядати й міжнародні портфельні активи, а саму 

кластеризацію проводити за чотирма, а не трьома параметрами. Потенційні 

висновки такого підходу  визначатимуть місце ринку на світовому ринку 

акцій у цілому, а не лише як реципієнта міжнародних портфельних 

інвестицій.  

По-друге, аналогічний аналіз можна проводити й для боргових паперів. 

Повертаючись до того, з чого був розпочатий цей підрозділ, а саме – до 

рівноваги та дисбалансів, котрі випливають з міжнародної CAPM, зазначимо, 

що вони є чинними за умови інтегрованого міжнародного ринку. Тому факт 

наявності дисбалансів є значною мірою очевидним, а інтерес становлять його 

кількісні параметри.  

По-третє, подібну кластеризацію можна проводити й у динамічному 

форматі – це дасть змогу виявити зміни у структурі кластерів та відповідні 

зміни в конструктах залучення країнами міжнародних портфельних 

інвестицій. Зокрема це сприятиме виявленню специфіки кризових періодів. 

 

Висновки до розділу 

 

За період від 2001 до 2016 року для 69-ти досліджуваних ринків різних 

типів спостерігається висхідна динаміка глобальних портфельних пасивів за 

всіма структурними елементами: сукупними пасивами, акціями, борговими 

паперами, у тому числі коротко- та довготерміновими. Частка акцій у 

глобальних портфельних пасивах зросла від 40,88 % у 2001 році до 47,13 % у 

2016-му за пропорційного скорочення частки боргових паперів. Це означає, 

що рівень ризику умовного глобального портфеля та схильність інвесторів до 
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ризику зростали. У періоди підвищеної волатильності відбувалися зворотні 

структурні зрушення: зростала частка боргових паперів та знижувалася 

частка акцій. 

Підвищення схильності міжнародних інвесторів до ризику 

підтверджується скороченням частки у глобальних портфельних пасивах 

розвинутих ринків – від 80,96 % у 2001 році до 72,80 % у 2016 році, тоді як 

частки граничних ринків та ринків (від 4,40 до 8,03 %), що формуються, 

суттєво зросли (від 0,33 до 0,55 %). Частка розвинутих ринків скорочується в 

усіх сегментах глобальних портфельних пасивів, а найбільше – у сегменті 

акцій (-18,65 % за досліджуваний період). Частка ж ринків, що формуються, 

суттєво зростала. За сукупним обсягом портфельних пасивів вона стрибнула 

на 82,48 %, а найвищі темпи зростання спостерігалися за інвестиціями в 

інструменти грошового ринку (368,39 %). На граничні ринки припадають 

украй низькі частки в усіх сегментах глобальних портфельних пасивів, що 

означає реальну можливість їх фактичного ігнорування дослідниками. Однак 

темпи зростання цих часток є відчутними за всіма напрямами, а найбільші 

зафіксовані для акцій – 164,49 %. Значні абсолютні частки в різних частинах 

глобальних портфельних пасивів припадають на групу інших ринків. На 

відміну від попередніх груп напрями їхніх змін є різними: частки зростають у 

сукупних пасивах та пасивах у формі акцій, але в цілому знижуються для 

решти ринків. Важливою складовою цієї групи є офшорні ринки, які мають 

значні обсяги припливу іноземних портфельних інвестицій, мотивація яких 

має високий спекулятивний характер. 

На основі структури глобальних портфельних інвестицій можна 

досліджувати одну вельми важливу рису міжнародного портфельного 

інвестування – глобальну агреговану схильність до ризику. Вона показує 

ставлення інвесторів до міжнародного портфельного інвестування в цілому, 

їхні очікування, відчуття стабільності глобального середовища, ставлення до 
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фінансових ринків тощо. Її, як і традиційну схильність до ризику окремих 

інвесторів, не можна точно розрахувати, але можна оцінити, використовуючи 

спеціальний показник – індекс глобальної агрегованої схильності до ризику. 

Його слід розраховувати як виражену у відсотках середню арифметичну 

зважену з трьох показників: частки глобальних портфельних пасивів у формі 

акцій у сукупних глобальних пасивах (вага – 0,5), частки глобальних 

портфельних пасивів у формі короткотермінових боргових паперів у 

сукупних глобальних пасивах (вага – 0,3) та частки міжнародних 

портфельних пасивів розвинутих ринків у сукупних глобальних пасивах (вага 

– 0,2). 

Теоретично цей індекс може коливатися від 0 до 100 %, однак на 

практиці його значення рідко долатимуть межі діапазону від 45 до 60 %. 

Унормування сукупної амплітуди коливань значень індексу дало змогу 

визначити 11 теоретично можливих діапазонів його значень – бал від 0 до 10, 

а також п’ять практично спостережуваних / типових діапазонів значень: 3 – 

дуже низькі (47,80–49,938), 4 – низькі (49,938–52,076), 5 – середні (52,076–

54,214), 6 – високі (54,214–56,352) та 6 – дуже високі (56,352–58,49). 

Індекс глобальної агрегованої схильності до ризику за досліджуваний 

період зростав – від 51,72 % у 2001 році до 58,49 % у 2017-му. У періоди ж 

підвищеної волатильності він знижувався – до 47,8 % у 2008 році та до 

51,15 % у 2011-му. З урахуванням постійного зростання індексу можна 

припустити, що розроблена унормована шкала буде ймовірно зміщуватися з 

часом у бік збільшення значень, а тому для коригування цієї хронологічної 

особливості пропонована нами методологія потребуватиме спеціального 

поправкового коефіцієнта. 

Попри те, що динаміка міжнародних портфельних пасивів України в 

цілому кореспондується з динамікою відповідного глобального показника, 

їхня структура має три важливі особливості. По-перше, це надзвичайно 
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низька частка інвестицій в акції. У середньому вона становить 7,36 %, тоді як 

середньосвітова – 38,58 %. Це свідчить про низький рівень розвитку 

вітчизняного ринку акцій та його значні ризики. По-друге, це мізерні обсяги 

інвестицій в інструменти грошового ринку. Вони в середньому складають 

1,65 %, тоді як середній показник глобального ринку становить 7,37 %. Це є 

наслідком украй низького рівня розвитку грошового ринку України та 

неготовності вітчизняних емітентів виходити на міжнародний грошовий 

ринок, який потребує високого рівня надійності та кредитоспроможності, а 

низькі частки інвестицій у даному випадку не пов’язані з готовністю 

інвесторів ризикувати. По-третє, частка довготермінових пасивів у сукупних 

пасивах суттєво перевищує аналогічний глобальний показник. Так, у 

середньому довготермінові пасиви складають 87,60 % сукупних пасивів 

України, тоді як на глобальному рівні цей показник значно нижчий – лише 

49,71 %. В Україні ця частка зростає не лише у кризові періоди, а фактично 

постійно. 

Міжнародні портфельні інвестиції здатні реагувати на нестабільність так 

само швидко, як і згодом відновлюватися, що зумовлено їхньої мобільністю, 

ліквідністю та обіговістю. Вони мають специфічні властивості, які можна 

використовувати для прогнозування й передбачення періодів підвищеної 

волатильності та нестабільності на міжнародних фінансових ринках. Такі 

властивості пов’язані зі структурою міжнародних портфельних інвестицій та 

її змінами, насамперед у співвідношенні між акціями та борговими паперами. 

Для передбачення нестабільності доцільно використовувати темпи приросту 

пасивів у формі акцій та боргових паперів. У кризові періоди, крім зниження 

обсягів самих інвестицій, зростає частка в їхній структурі боргових паперів 

та скорочується частка акцій. Так, у кризовому 2008 році глобальний обсяг 

міжнародних портфельних пасивів знизився на 21,02 %, а частка пасивів у 

формі акцій – на 27,31 %. У 2011 році остання впала на 4,5 %. При цьому 
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темпи зростання частки акцій у глобальних портфельних пасивах 

уповільнялися напередодні кризових періодів: у 2005 році темп приросту цієї 

частки становив 9,06 %, у 2006 році – 5,51 %, а у 2007 році – лише 1,6 %. 

Аналогічну ситуацію спостерігаємо й для кризового 2011 року. 

Отже, уповільнення динаміки часток окремих складових глобальних 

портфельних пасивів можна вважати індикатором наближення кризи. Однак 

для застосування цієї методології на практиці та здійснення прогнозів 

необхідно мати місячні або квартальні дані. Вони дозволять розглядати 

значно більшу кількість періодів та виявити уповільнення динаміки часток 

заздалегідь. Окрім цього, такий підхід можна вживати лише як додатковий, 

несамодостатній інструмент прогнозування, котрий потребує емпіричної 

перевірки. До того ж використання даних за міжнародними портфельними 

потоками дасть змогу виявити ці зміни набагато чіткіше, ніж за активами чи 

пасивами. 

Глобальний ринок міжнародних портфельних інвестицій містить ряд 

дисбалансів, зокрема в частині розвитку ринків акцій окремих країн та 

залучення на ці ринки міжнародних портфельних інвестицій. Самі 

дисбаланси знаходять прояв, зокрема, у невідповідності між частками ринків 

у капіталізації світового ринку та частками міжнародних портфельних 

інвестицій, залучених на ці ринки. Дослідження таких дисбалансів доцільно 

проводити на основі спеціального показника – коефіцієнта відносного 

зовнішнього вмісту локального ринку акцій, який розраховується як різниця 

між відношенням частки країни у глобальних портфельних пасивах у формі 

акцій до її частки в капіталізації світового ринку акцій та одиницею. З-поміж 

чотирьох можливих напрямів заповнення капіталізації цей показник ураховує 

лише один, тому його тлумачення з суто математичної точки зору є 

недоцільним, а його середні та/або еталонні значення можуть бути 

встановлені лише емпірично. 
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Було проведено багатокритеріальну кластеризацію 66-ти ринків різних 

типів методом k-середніх. У якості критеріїв були використані частка 

капіталізації ринку акцій країни у капіталізації глобального ринку, частка 

міжнародних портфельних пасивів країни у формі акцій у глобальних 

портфельних пасивах у формі акцій та рівень розвитку ринку – спеціальний 

тринарний критерій, що набуває таких значень: 1 для розвинутих ринків (23 

ринки), 2 для ринків, що формуються (23 ринки), та 3 для граничних ринків 

(20 ринків). У підсумку було визначено 10 кластерів. Чотири з них 

складаються лише з одного ринку: відповідно Японії, Китаю, Великої 

Британії та США. На цих ринках сформувалися унікальні конструкти 

відносного зовнішнього вмісту капіталізації ринку акцій. З-поміж інших 

шести кластерів три охоплюють лише розвинуті ринки, причому останні не 

входять більше до складу жодного з кластерів, що залишилися. Ще два 

кластери – для ринків, що формуються, та лише один – для граничних ринків. 

При цьому жоден із кластерів не охоплює ринки різних груп. Це означає, що 

третій параметр кластеризації – ступінь розвитку ринку – також є значущим, 

що не було підтверджено статистично через його радше логічний, ніж 

кількісний характер. Що більш розвинута група ринків, то менш однорідні в 

ній самі ринки. Найменш розвинуті ринки – граничні – статистично 

потрапили лише до одного кластера із десяти, а розвинуті – до шести. 

Розроблену кластерну модель можна узагальнити шістьма сталими 

конструктами залучення іноземних портфельних інвестицій в акції. Перший 

конструкт охоплює чотири ринки з надзвичайно великою капіталізацією, 

кожен з яких належить до окремого статистичного кластеру. Вони мають 

надзвичайно великі частки в капіталізації світового ринку та глобальних 

портфельних пасивах. Рівень же відносного зовнішнього вмісту для цих 

ринків є переважно середнім і лише для Великої Британії – дуже високим. 

Сюди відносяться три розвинуті ринки (також США та Японії) й один ринок, 
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що формується (Китаю). Другий конструкт охоплює перший та шостий 

статистичні кластери. Ринки цих кластерів мають високі значення обох 

параметрів, а також дуже високі та позитивні значення коефіцієнта 

відносного зовнішнього вмісту. Це лише розвинуті ринки, разом їх 10. Третій 

конструкт також охоплює 10 розвинутих ринків, які мають середні значення 

за обома критеріями кластеризації та високе й позитивне значення 

відносного зовнішнього вмісту. Четвертий конструкт містить сьомий 

статистичний кластер, який охоплює п’ять ринків, що формуються. Його 

ознаками є високі значення обох параметрів кластеризації та середнє й 

від’ємне значення коефіцієнта відносного вмісту. П’ятий конструкт також 

повністю складається з ринків, що формуються, разом їх 17. Статистично це 

дев’ятий кластер, для якого характерні середні значення всіх показників. 

Шостий конструкт характеризується низькими й дуже низькими значеннями 

всіх розглядуваних показників. Він охоплює лише граничні ринки. 

Визначені кластери та виявлені на цій основі конструкти можуть бути 

використані також стосовно інших ринків. Технічно це передбачає 

розрахунок Евклідових відстаней від координат нового ринку до центрів 

сформованих кластерів та обрання в якості кластера базування того, відстань 

якого від центру буде найкоротшою. 

Основні положення та результати цього розділу опубліковані автором в 

роботах [19; 21; 27; 28; 33; 36; 37; 42; 45; 48; 51; 223; 224; 225; 226; 227; 230].  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації розв’язана наукова проблема, яка полягає в обґрунтуванні 

структури і взаємозв’язків між підходами, концепціями й парадигмами, що 

формують сучасну теорію міжнародного портфельного інвестування, 

основних етапів їхнього розвитку і передумов змін, розробленні на цій основі 

біпарадигмальної моделі теорії міжнародного портфельного інвестування та 

визначенні перспективних напрямів розвитку теорії. Проведене дослідження 

дає можливість отримати такі найбільш важливі висновки та узагальнення. 

1. Теорія міжнародного портфельного інвестування розвивається на 

біпарадигмальній основі. Поряд із модерною та значно поширенішою 

портфельною парадигмою для пояснення рішень міжнародних інвесторів 

застосовують положення традиційної вартісної парадигми. Важливою 

відмінністю між ними є те, що результати портфельної парадигми об’єктивні 

й точніші: вони базуються на розрахунках. Оцінки ж вартісної парадигми – 

суб’єктивні. Однак у портфельній парадигмі суб’єктивними є вхідні дані, що 

негативно впливає на начебто об’єктивний результат, а тому спостерігається 

парадокс: результати суб’єктивної вартісної парадигми часто викликають 

менше сумнівів, ніж висновки об’єктивної портфельної парадигми. Остання 

передбачає розгляд портфеля як нової інвестиційної якості. Вартісна ж 

парадигма робить акцент на окремих цінних паперах. 

2. У структурі портфельної парадигми міжнародного інвестування 

представлено п’ять концепцій: концепція ефективного інвестиційного 

портфеля, концепція диверсифікації інвестиційного портфеля, концепція 

міжнародної диверсифікації інвестиційного портфеля, концепція оптимізації 

інвестиційного портфеля та концепція оцінювання дохідностей. Рушійною 

силою еволюції портфельної парадигми міжнародного інвестування є 

суперечність між двома її ключовими концепціями – концепцією 

ефективного портфеля та концепцією диверсифікації. Сутність суперечності 

полягає у невідповідності ефективних портфелів принципові наївної 



410 

диверсифікації. Тому концепція ефективного портфеля виступає 

нормативною складовою портфельної парадигми, тоді як концепція 

диверсифікації є позитивною. Вирішення цієї суперечності відбувається на 

пізнішому етапі еволюції портфельної парадигми – в рамках теорії ринку 

капіталу, котра поряд із ризиковими розглядає також безризикові активи. 

Портфель набуває більшої ефективності та диверсифікованості. 

3. Важливий етап розвитку портфельної парадигми пов’язаний з появою 

моделей, котрі поряд із локальними враховують міжнародні чинники 

формування премій. Однією з перших таких моделей стала міжнародна 

модель оцінювання капітальних активів, розроблена в 1974 році. Суттєвою 

відмінністю міжнародних моделей від моделей місцевих ринків є зміна 

статусу боргових паперів. Вони, будучи безризиковими на місцевих ринках, 

стають ризиковими в умовах мультивалютності. Численні емпіричні тести 

міжнародної моделі оцінювання капітальних активів показують, що вона 

краще прогнозує очікувані дохідності, ніж модель місцевого ринку, особливо 

для акцій великих міжнародних компаній. Міжнародні ж чинники  

впливають як безпосередньо – на окремі цінні папери, так і опосередковано – 

через вплив на місцеві ринки. Рівень систематичного ризику за міжнародною 

моделлю є значно нижчим. 

4. Концепція міжнародної диверсифікації інвестиційного портфеля 

виникла у 1968 році – дещо раніше, ніж прийнято вважати. Вона є не лише 

невід’ємною – позитивною – частиною портфельної парадигми, а й новим 

етапом її еволюції. Ринки окремих країн (а також цінні папери окремих 

ринків) мають переважно слабші взаємозалежності, ніж папери одного 

ринку, що створює сприятливі передумови для міжнародної диверсифікації 

інвестиційних портфелів. Кореляції змінюються в часі – головно вони 

зростають унаслідок посилення інтегрованості фінансових ринків та 

глобальної економіки в цілому. Окрім того, вони зростають у періоди 

підвищеної волатильності самих ринків. Це з часом знижує значущість 

переваг міжнародної диверсифікації. У випадку міжнародної диверсифікації 
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до традиційної премії додаються премії за валютний та країновий ризики. 

5. Існує п’ять найпоширеніших підходів до оптимізації міжнародних 

інвестиційних портфелів. Їх можна поділити на два типи за характером 

процесу оптимізації: суб’єктивні та об’єктивні. Суб’єктивна оптимізація 

передбачає формування портфеля на основі корисності або за порядком 

стохастичного домінування. Змістовою основою цього підходу є принцип 

суб’єктивного сприйняття індивідом інвестиційних характеристик портфеля. 

Об’єктивний вибір оптимального портфеля передбачає, що оптимізаційний 

алгоритм сам виділяє один портфель або їхню множинність. До цієї групи 

входять біпараметрична оптимізація, максимізація геометричної дохідності 

та мультипараметрична оптимізація. Залежно від ступеня зв’язку з 

парадигмою існують парадигмальні та позапарадигмальні оптимізаційні 

підходи. До парадигмальних підходів відносимо біпараметричну 

оптимізацію, мультипараметричну оптимізацію та оптимізацію на основі 

корисності. До позапарадигмальних підходів належать оптимізація за 

порядком стохастичного домінування та оптимізація на основі середньої 

геометричної дохідності. 

6. Значуще місце в еволюції портфельної парадигми посідає урахування 

лише ризику збитків, а не сукупного ризику, що зумовило трансформацію 

парадигми від теорії портфеля до постсучасної теорії портфеля, формальна 

ідентифікація якої відбулася у 1993 році. Сутнісна основа постсучасної теорії 

портфеля полягає в тім, що вона поряд із першим та другим моментами 

розподілу випадкових величин розглядає також третій момент – асиметрію 

розподілу, а сама оптимізація стає тримоментною. Більшість емпіричних 

досліджень свідчать, що оптимізація за постсучасною теорію портфеля дає 

кращі результати порівняно з оптимізацією за традиційними показниками. 

Оптимізація також може здійснюватися на основі четвертого та вищих 

порядків розподілу випадкових величин. Саме в напрямі оптимізації за 

третім та особливо четвертим і вищими моментами розподілу дохідностей 

портфельна парадигма міжнародного інвестування розвиватиметься в 
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найближчі 20–25 років. 

7. Вартісна парадигма міжнародного інвестування у своїй еволюції 

пройшла три етапи. Від 1934 року до початку 1950-х років – етап зародження 

та активного розвитку. Другий етап – від першої половини 1950-х років до 

першої половини 1990-х років – етап інертного розвитку, коли починає 

домінувати нова на той час портфельна парадигма. Тоді у парадигмі 

вартісного інвестування не відбувається суттєвих змін, її релевантність 

значною мірою обстоюється практикою інвестиційного менеджменту. Третій 

етап – від 1993 року і дотепер – відновлення позицій вартісної парадигми та 

активізація її розвитку. Остання зумовлена двома головними чинниками: 

важливі прориви в самій парадигмі; критика та переосмислення окремих 

концептів портфельної парадигми. Застосування положень вартісної 

парадигми передбачає пошук неправильно оцінених цінних паперів. Вона 

ігнорує короткотермінові впливи, натомість орієнтуючись на довготермінові 

інвестиційні стратегії. Саме у довготерміновій перспективі ціни активів 

тяжітимуть до їхньої реальної вартості. Окрім моделі Фами–Френча 

поширеними методами фундаментального аналізу є дисконтування 

майбутніх грошових потоків, а також система оцінювання цінних паперів 

Грема й Додда. Подальший розвиток вартісної парадигми міжнародного 

інвестування відбуватиметься на основі вдосконалення моделі Фами–Френча, 

в якій зростатиме кількість факторів, змінюватиметься їхній склад та 

збільшуватиметься питома вага міжнародних чинників формування 

очікуваних дохідностей. 

8. Поряд з ідентифікованими парадигмами важливе місце в сучасній 

теорії міжнародного портфельного інвестування посідає бігевіоризм, який, 

однак, не дає самостійного пояснення рішень інвесторів, базуючись на 

положеннях наявних парадигм, тому бігевіоризм не є самодостатнім. У 

сучасній практиці міжнародного портфельного інвестування поведінкові 

впливи знаходять прояв найчастіше у вигляді так званої схильності до 

інвестування на місцевих ринках. Стримування міжнародного портфельного 



413 

інвестування відбувається внаслідок негативного сприйняття інвесторами 

зарубіжних ринків як чогось невідомого, небезпечного, нестабільного. Така 

схильність є однією з найсуттєвіших перешкод на шляху міжнародних 

портфельних інвестицій. Вона, однак, останнім часом знизилася та 

продовжує знижуватися. 

9. Взаємозв’язок між дохідностями різних ринків відносно незначний, 

що формує сприятливі передумови для міжнародної диверсифікації 

інвестиційних портфелів. Що менше розвинуті ринки, то кращі передумови 

для міжнародної диверсифікації в межах групи ринків. Відповідні середні 

внутрішньогрупові кореляції становлять 0,6739 для розвинутих ринків, 

0,4652 для ринків, що формуються, та 0,2383 для граничних ринків. 

Зростання з часом кореляцій між окремими ринками не знайшло 

підтвердження для розвинутих ринків та ринків, що формуються. Воно 

підтверджено лише для граничних ринків, хоча достовірність трендів є 

невисокою. 

10. Валютний ризик міжнародних портфельних інвестицій можна 

оцінити на основі відносного диференціалу валютної дохідності, котрий є 

різницею між дохідністю в іноземній валюті та у валюті місцевого ринку. 

Граничним ринкам притаманний значний рівень валютного ризику: 

диференціал дорівнює -1,36 та -0,48 для інвесторів, котрі вкладають кошти в 

доларах та євро відповідно. За коефіцієнтом Шарпа група граничних ринків є 

також привабливішою для інвестування з погляду євро: його значення для 

євро становить 0,27, а для долара – майже вдвічі менше: 0,15. 

11. Існує асиметрія між динамікою ризиків та дохідностей у різних 

групах ринків, і ця асиметрія є чинником міжнародних портфельних 

інвестицій. Оцінювати рівень внутрішньої асиметрії слід шляхом калькуляції 

відсоткової граничної дохідності: відношення темпів зростання дохідності у 

відсотках до темпів зростання ризику у відсотках. Стандартне відхилення 

відсоткової граничної дохідності для різних груп ринків або для різних 

окремо взятих ринків можна використовувати як індекс структурної 
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асиметрії: що більше стандартне відхилення, то вищий рівень структурної 

асиметрії. Асиметрія кризового періоду передбачає, що у періоди 

нестабільності стрімкі спади рівня структурної асиметрії призводять до 

збільшення частки розвинутих ринків у глобальних портфельних пасивах. У 

2008 році рівень структурної асиметрії був найнижчий – 1,0, а частка 

розвинутих ринків збільшилася від 74,47 до 77,64 %. Відносно низькі – 

менші за середній – рівні структурної асиметрії призводять до збільшення 

частки розвинутих ринків у глобальних портфельних пасивах, і навпаки. 

Асиметрія періоду стабільності передбачає, що за відносно низьких рівнів 

асиметрії зменшується частка у глобальних портфельних пасивах розвинутих 

ринків, а частки ринків, що формуються, граничних та інших ринків 

зростають. Чинне і обернене. 

12. На основі структури міжнародних портфельних інвестицій можна 

досліджувати глобальну агреговану схильність до ризику. Вона демонструє 

ставлення інвесторів до міжнародного портфельного інвестування в цілому, 

їхні очікування, відчуття стабільності фінансового середовища тощо. Таку 

схильність можна оцінити на основі спеціального індексу, котрий 

розраховується як виражена у відсотках середня арифметична зважена з 

трьох показників: частки глобальних портфельних пасивів у формі акцій у 

сукупних глобальних пасивах (вага – 0,5); частки глобальних портфельних 

пасивів у формі короткотермінових боргових паперів у сукупних глобальних 

пасивах (вага – 0,3) та частки міжнародних портфельних пасивів розвинутих 

ринків у сукупних глобальних пасивах (вага – 0,2). Може існувати 11 

діапазонів його значень – бал від 0 до 10, а також п’ять практично 

спостережуваних / типових діапазонів значень: 3 – дуже низькі (47,80 – 

49,938), 4 – низькі (49,938 – 52,076), 5 – середні (52,076 – 54,214), 6 – високі 

(54,214 – 56,352) та 7 – дуже високі (56,352 – 58,49). Зазначений індекс у 

цілому зростав – від 51,72 % у 2001 році до 58,49 % у 2017-му. У періоди ж 

підвищеної волатильності він знижувався – до 47,8 % у 2008 році та до 

51,15 % у 2011-му. 
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13. Глобальний ринок міжнародних портфельних інвестицій містить ряд 

дисбалансів, зокрема щодо розвитку ринків акцій окремих країн і залучення 

на ці ринки міжнародних портфельних інвестицій. Вони знаходять прояв у 

невідповідності між частками ринків у капіталізації світового ринку та 

частками міжнародних портфельних інвестицій, залучених на ці ринки. 

Дослідження таких дисбалансів доцільно проводити на основі спеціального 

показника – коефіцієнта відносного зовнішнього вмісту локального ринку 

акцій, що розраховується як різниця між відношенням частки країни у 

глобальних портфельних пасивах у формі акцій до її частки в капіталізації 

світового ринку акцій та одиницею. 

14. Багатокритеріальна  кластеризація  66  ринків  різних типів методом 

k-середніх дала змогу виявити: чим більш розвинутою є група ринків, тим 

менш однорідні в ній самі ринки. Найменш розвинуті ринки – граничні – 

статистично потрапили лише до одного кластера з десяти, а розвинуті – до 

шести. На основі розробленої десятикластерної моделі виокремлено шість 

сталих конструктів залучення іноземних портфельних інвестицій на ринках 

акцій. Перший конструкт охоплює чотири ринки з великою капіталізацією, 

кожен з яких відноситься до окремого статистичного кластеру. Вони мають 

надзвичайно великі частки в капіталізації світового ринку та глобальних 

портфельних пасивах. Рівень же відносного зовнішнього вмісту для цих 

ринків є переважно середнім або дуже високим. Другий конструкт уміщує 

перший та шостий статистичні кластери. Ринки цих кластерів мають високі 

значення обох параметрів, а також дуже високі та позитивні значення 

коефіцієнта відносного зовнішнього вмісту. Це лише розвинуті ринки, разом 

їх 10. Третій конструкт охоплює 10 розвинутих ринків, які мають середні 

значення за обома критеріями та високе й позитивне значення відносного 

зовнішнього вмісту. До четвертого конструкту входить сьомий статистичний 

кластер, який містить п’ять ринків, що формуються. Його ознаками є високі 

значення обох параметрів кластеризації та середнє й від’ємне значення 

коефіцієнта відносного вмісту. П’ятий конструкт складається лише з ринків, 
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що формуються, разом їх 17. Статистично це дев’ятий кластер, який 

демонструє середні значення всіх показників. Шостий конструкт 

характеризується низькими й дуже низькими значеннями всіх показників та 

охоплює лише граничні ринки. 

15. Ринок України за досліджуваний період є найменш дохідним 

(дохідність -15,22 %), тоді як за групою граничних ринків цей показник 

становить 10,26 %. Ризик також є високим – четвертим найвищим із-поміж 

граничних ринків (41,08 %), перевищуючи відповідний показник за групою 

ринків більш ніж удвічі. Це означає, що існують об’єктивні обставини, котрі 

перешкоджають припливові іноземних портфельних інвестицій. Наш ринок 

фактично не має тенденції зміни дохідності, разом із тим тренд зміни ризику 

є висхідним, але ненадійним. Портфельні інвестиції на ринку України мають 

найвищий відносний валютний ризик із-поміж граничних ринків як із точки 

зору євро (відносний диференціал валютної дохідності -10,55), так і з погляду 

долара США (диференціал -11,18). Ризик, обчислений за стандартним 

відхиленням, – також найвищий для обох валют. Український ринок не є 

привабливим для іноземних інвесторів і за коефіцієнтом Шарпа. Україна має 

третє найнижче значення коефіцієнта Шарпа для долара США (-0,29) та третє 

його найнижче значення для євро (-0,40). 

16. Попри те, що динаміка міжнародних портфельних пасивів України 

загалом кореспондується з динамікою відповідного глобального показника, 

структура цих пасивів має три важливі особливості. По-перше, – надзвичайно 

низька частка інвестицій в акції. У середньому вона становить 7,36 %, тоді як 

середньосвітовий рівень – 38,58 %. Це свідчить про слабкий розвиток 

вітчизняного ринку акцій та його високі ризики. По-друге, – мізерні обсяги 

інвестицій в інструменти грошового ринку. Вони в середньому становлять 

1,65 %, тоді як середній показник глобального ринку дорівнює 7,37 %. Це є 

наслідком украй низького розвитку грошового ринку України та 

неготовності вітчизняних емітентів виходити на міжнародний грошовий 

ринок, який вимагає високого рівня надійності та кредитоспроможності, а 
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низькі частки інвестицій у даному випадку не пов’язані з готовністю 

інвесторів ризикувати. По-третє, частка довготермінових пасивів у сукупних 

пасивах суттєво перевищує аналогічний показник глобального ринку. У 

середньому довготермінові пасиви складають 87,60 % сукупних пасивів 

України, тоді як на глобальному рівні цей показник значно нижчий – лише 

49,71 %. В Україні вони зростають не лише у кризові періоди, а постійно. 
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ДОДАТОК Б 

Оптимізація ефективної множинності методом ресамплінгу 

 

Генерування модифікованої ефективної множинності на основі 

ресамплінгу за методом Мішо передбачає здійснення послідовних 

обчислювальних операцій, котрі дають низку проміжних результатів, у тому 

числі графічних. Першим кроком є генерування традиційної ефективної 

множинності Марковіца (рис. Б.1). 

 

 

Рис. Б.1. Традиційна ефективна множинність Марковіца 

для міжнародного портфеля 
 

Джерело: [406, с. 14]. 
 

Примітка: на позначення складових портфеля, пов’язаних з індексами ринків акцій окремих країн, 

використовуються лише назви країн. 

 

 



485 

На рис. Б.2 наведено традиційну ефективну множинність, до системи 

координат якої додано три міжнародні референтні портфелі: індексовий, 

рівнозважений та поточний. 

 

 

 

Рис. Б.2. Ефективна множинність Марковіца з міжнародними 

референтними портфелями (за середньою дохідністю) 
 

Джерело: [406, с. 15]. 
 

Примітки: 

1. На позначення складових портфеля, пов’язаних з індексами ринків акцій окремих країн, 

використовуються лише назви країн. 

2. Референтні портфелі позначено колами. 

 

Для ефективної множинності за преміями використано дані табл. Б.1–

Б.2.  
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Таблиця Б.1 

Інвестиційні характеристики складових умовного міжнародного 

ресамплінгового портфеля, обчислені на основі премій 

Актив 
Середня 

премія, % 

Стандартне 

відхилення 

Акції Великої Британії 0,79 6,01 

Акції Канади 0,39 5,50 

Акції Німеччини 0,53 6,22 

Акції США 0,71 4,30 

Акції Франції 0,88 7,03 

Акції Японії 0,88 7,04 

Єврооблігації 0,27 1,56 

Облігації США 0,25 2,01 

 

Джерело: [406, с. 16]. 
 

Примітка: таблиця розрахована за даними дослідження Мішо, описаними в табл. 2.4. 

 

Таблиця Б.2 

Кореляційна матриця премій складових досліджуваного міжнародного 

портфеля 

№ Актив 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Акції Великої Британії  0,58 0,48 0,56 0,54 0,40 0,29 0,25 

2 Акції Канади 0,58  0,30 0,71 0,41 0,25 0,33 0,26 

3 Акції Німеччини 0,48 0,30  0,34 0,62 0,35 0,28 0,27 

4 Акції США 0,56 0,71 0,34  0,44 0,22 0,42 0,36 

5 Акції Франції 0,54 0,41 0,62 0,44  0,42 0,26 0,22 

6 Акції Японії 0,40 0,25 0,35 0,22 0,43  0,16 0,14 

7 Єврооблігації 0,29 0,33 0,28 0,42 0,26 0,16  0,92 

8 Облігації США 0,25 0,26 0,27 0,36 0,22 0,14 0,92  

 

Джерело: [406, с. 16]. 
 

Примітка: заголовки стовпчиків відповідають заголовкам рядків за порядковим номером. 

 

На рис. Б.3 представлено ефективну множинність, сформовану на основі 

премій. 
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Рис. Б.3. Ефективна множинність Марковіца з міжнародними 

референтними портфелями (за середньою премією) 
 

Джерело: [406, с. 17]. 
 

Примітки: 

1. На позначення складових портфеля, пов’язаних з індексами ринків акцій окремих країн, 

використовуються лише назви країн. 

2. Референтні портфелі позначено колами. 
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ДОДАТОК В 

Оптимізація за принципом максимальної визначеності 

 

В.1. Теорія Роя: формулювання оптимізаційного критерію 

 

Нехай між m та σ існує певна залежність, котру можна описати функцією 

 

f (σ, m) = 0.                                               (В.1) 

 

Оскільки на основі цієї інформації неможливо чітко визначити ймовірність 

реалізації дохідності, меншої від d, єдиним шляхом є визначення верхньої 

межі цієї ймовірності [467, с. 434]. Це можна зробити на основі нерівності 

Біенеме–Чебишева: якщо кінцева дохідність є випадковою величиною ξ, то 
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а тому 
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По суті мінімізація )( dP   означає максимізацію виразу (2.28). 

 

В.2. Теорія Роя: визначення ризику портфеля та генерування 

ефективної гіперболи 

 

Нехай загальна вартість портфеля – k умовних реальних одиниць. 

Наприкінці періоду інвестування вона має становити не менш як d таких 

самих одиниць – аналог бажаного рівня мінімальної дохідності інвестора з 

попередньої частини дослідження. Кінцева вартість усіх активів, а також їхні 

співзалежності з усіма іншими активами оцінені на основі попередніх 

історичних даних. Припустимо, що поточна вартість усіх активів дорівнює 
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1,00 умовних реальних одиниць, їхня кінцева вартість – p1, p2 ... pn, а 

відповідні стандартні похибки – α1, α2 ... αn. Кореляція між цінами активів – 

rij. Якщо x1, x2 ... xn – обсяги коштів, які будуть вкладені в різні активи 

відповідно, то дохідність і ризик цієї інвестиції173 можна розрахувати так: 
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На основі наведеного Рой виводить рівняння досліджуваної гіперболи, 

котру він називає граничною кривою174: 
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де  a – вектор-стовпчик (p1/α1, p2/α2 ... pn/αn); 

b – вектор-стовпчик (1/α1, 1/α2 ... 1/αn); 

W – кореляційна матриця з елементами rij; 

W-1 – матриця, обернена матриці W. 

 

Відшукувані значення часток розраховуються за формулою: 
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де  λ обирається в такий спосіб, аби витримувалася рівність (2.35); 

                                           
173 У даному контексті Рой не вживає термін «портфель», однак саме про нього йде мова в термінах 

нашого дослідження. 
174 Boundary curve. 



490 

 Wij – кофактор rij у матриці W; 

W  – визначник матриці W. 

 

В.3. Підходи до оптимізації за принципом максимальної 

визначеності 

Таблиця В.1 

Порівняльна характеристика підходів до оптимізації за принципом 

максимальної визначеності 

КЛЮЧОВІ РИСИ 
ПІДХІД 

Роя Телсера Катаоки 

1 2 3 4 

Напрям 

оптимізації 
min)(  dmP  maxm  maxd  

Допустима 

множинність 
Немає  )( dmP   )( dmP  

Параметр, що 

задається 
d (d < m)  , d   

Етапи оптимізації Однокрокова 
Двокрокова (попередній етап оптимізації – 

формування допустимої множинності) 

Оптимальний 

портфель 
Існує завжди Може не бути Існує завжди 

Альтернативний 

запис 
max





dm
 

.
2





 dm

 

************************************ 

σΦdm
α

  

65,1
α

Φ для % 5  

Кут нахилу – arctg1,65 ≈ 58,78°. 

Тип ефективної 

множинності 

Ефективна 

множинність Роя 
Традиційна ефективна множинність 

Від’ємна дохідність 

портфеля 
Може бути 

Не може бути (окрім випадків, коли це 

задовольняє інвестора) 
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Продовження табл. В.1 

1 2 3 4 

Геометричний сенс 

Максимізація кута 

нахилу 

(не менш як 45º). 

Точка перетину є 

константою 

Кут нахилу є 

константою 

(визначається лише 

односторонньою 

α-квантиллю). 

Точка перетину є 

константою 

Кут нахилу є 

константою 

(визначається лише 

односторонньою 

α-квантиллю). 

Пошук найвищої 

кривої Катаоки 

(найвищої точки 

перетину з віссю 

ординат) 

 

Джерело: розроблено автором.  
 

Примітка: для зручності та релевантності порівняння таблицю складено у форматі нотації Роя. 
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ДОДАТОК Д 

Різний характер розподілу дохідностей 

 

Д.1. Розподіл дохідностей у традиційній теорії портфеля 
 

 
 

Рис. Д.1. Нормальний розподіл дохідностей 
 

Джерело: складено автором. 

 

Д.2. Розподіл дохідностей у постсучасній теорії портфеля 
 

 
 

Рис. Д.2. Розподіл дохідностей, відмінний від нормального 
 

Джерело: складено автором. 
 

Примітка: замість моди може виступати середня або просто очікувана дохідність. 
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ДОДАТОК Е 

Первинні розрахунки інвестиційних характеристик окремих ринків та груп ринків 

Таблиця Е.1 

Динаміка ризику й дохідності окремих розвинутих ринків, 2001 – 2011 рр. 
 

Ринок 
2001 – 2005 2002 – 2006 2003 – 2007 2004 – 2008 2005 – 2009 2006 – 2010 2007 – 2011 

r σ(r) r σ(r) r σ(r) r σ(r) r σ(r) r σ(r) r σ(r) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Австралії 19,07 16,70 23,81 13,92 29,29 14,70 8,43 22,28 15,07 25,51 15,28 28,07 7,76 29,66 

Австрії 28,34 16,77 35,66 15,47 32,84 14,92 4,41 29,62 2,48 34,82 1,07 37,79 -13,41 39,20 

Бельгії 12,50 20,02 20,93 18,78 23,11 15,91 -2,10 26,58 0,17 28,38 -1,26 30,00 -9,56 30,58 

Великої Британії 5,19 13,84 13,51 12,95 18,25 11,08 0,08 15,83 4,20 18,74 4,90 20,96 -0,72 22,13 

Гонконгу 6,31 18,96 15,24 15,84 26,12 15,27 6,27 21,18 11,83 23,95 14,60 24,72 6,21 26,47 

Данії 13,46 18,65 23,01 16,72 30,75 13,80 10,98 21,21 12,31 23,61 13,70 25,57 3,84 26,59 

Ізраїлю 6,42 26,77 11,51 21,29 24,97 16,60 9,29 18,61 14,26 18,18 10,54 19,23 5,51 21,44 

Ірландії 9,37 19,63 17,63 18,92 18,63 14,78 -11,56 24,94 -15,71 27,02 -18,08 30,53 -22,85 31,35 

Іспанії 12,07 20,71 22,26 18,70 29,22 13,74 10,64 20,15 13,78 24,07 9,65 29,89 -0,45 31,32 

Італії 7,57 19,25 19,10 16,61 21,39 13,72 2,04 18,64 2,11 23,38 -0,42 27,67 -10,49 30,29 

Канади 12,53 18,26 19,89 14,89 28,03 14,79 8,39 21,82 14,20 25,49 13,06 25,88 7,35 26,95 

Нідерландів 3,25 20,79 13,46 19,15 21,00 14,01 4,05 20,73 9,44 23,98 7,70 26,51 -0,06 27,87 
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Продовження табл. Е.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Німеччини 5,56 25,86 16,25 23,50 29,20 17,28 7,57 20,43 10,18 24,70 10,51 26,85 1,25 29,86 

Нової Зеландії 24,50 18,40 25,47 15,59 22,76 16,24 -0,61 21,79 1,95 24,47 3,39 25,64 1,33 25,54 

Норвегії 20,03 22,17 30,29 22,12 37,15 20,75 11,96 32,29 16,56 34,13 15,15 36,90 5,77 37,48 

Португалії 6,07 20,04 18,71 18,89 25,32 14,73 4,45 20,93 7,25 22,79 6,03 25,98 -6,65 26,50 

Сінгапуру 7,40 19,42 19,74 15,37 26,89 13,15 9,12 21,49 17,44 26,87 18,97 27,57 7,61 28,85 

США 1,67 14,96 6,77 12,52 12,71 8,60 -1,23 12,92 1,97 15,93 4,03 17,70 1,76 18,77 

Фінляндії -0,16 39,71 10,64 27,99 24,67 22,53 5,86 25,66 7,45 28,21 7,32 31,53 -4,90 33,34 

Франції 4,72 19,74 15,41 17,45 22,13 13,21 4,86 18,21 7,92 22,29 6,02 25,59 -2,94 27,77 

Швейцарії 6,34 14,74 15,97 13,66 19,01 11,59 6,08 13,76 8,46 17,23 7,97 18,68 2,04 20,24 

Швеції 9,50 28,85 21,64 23,05 28,09 17,75 5,61 23,57 10,31 27,46 14,81 29,73 4,58 31,34 

Японії 6,25 18,02 14,18 16,41 15,17 14,42 2,39 16,48 0,78 17,07 -0,94 16,68 -5,10 17,29 

World 3,68 14,56 10,79 12,41 16,67 9,12 1,10 14,34 4,12 17,45 4,86 19,23 0,28 20,31 
 

Джерело: розраховано автором за даними MSCI [417]. 
 

Примітки: 

1. Усі показники округлено до сотих. 

2. r – дохідність. 

3. σ(r) – ризик. 
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Таблиця Е.2 

Динаміка ризику й дохідності окремих розвинутих ринків, 2008 – 2017 рр. 
 

Ринок 
2008 – 2012 2009 – 2013 2010 – 2014 2011 – 2015 2012 – 2016 2013 – 2017 2001 – 2017 

r σ(r) r σ(r) r σ(r) r σ(r) r σ(r) r σ(r) r σ(r) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Австралії 6,55 29,53 20,09 25,42 7,35 22,90 1,95 20,20 6,11 18,44 5,46 16,85 12,53 21,49 

Австрії -8,59 40,64 13,41 32,87 -2,53 27,30 -4,54 24,39 6,04 22,45 10,06 20,34 10,93 27,13 

Бельгії -2,13 31,45 21,32 20,70 12,53 18,50 14,61 16,50 15,17 15,57 11,70 14,11 8,37 22,12 

Великої Британії 0,65 22,67 16,86 18,89 8,11 16,75 4,65 15,48 4,92 13,86 5,93 12,55 5,58 16,37 

Гонконгу 4,26 26,31 19,56 21,38 10,48 18,27 6,21 18,41 9,85 16,72 10,79 15,05 10,04 20,22 

Данії 5,04 27,70 21,07 22,37 15,63 20,56 14,15 18,38 14,10 17,55 14,35 15,68 13,10 20,51 

Ізраїлю -1,88 22,05 6,50 18,97 1,81 17,69 3,01 18,20 3,47 15,95 4,83 16,21 4,56 21,32 

Ірландії -17,22 31,79 12,59 24,86 10,42 23,99 16,49 19,77 12,16 18,58 14,13 17,31 3,00 23,31 

Іспанії -2,97 34,28 12,18 32,61 2,88 29,59 2,94 24,77 5,07 24,10 8,03 19,40 8,85 24,66 

Італії -8,67 32,53 8,29 31,62 0,50 28,38 3,07 24,48 5,75 22,98 7,80 20,21 4,18 23,61 

Канади 3,75 26,21 15,68 20,94 6,14 16,00 -3,16 15,55 3,75 14,16 4,83 13,07 8,93 19,60 

Нідерландів 0,01 28,06 17,20 23,04 8,67 20,01 8,05 17,11 11,26 15,02 12,94 14,00 7,65 20,92 

Німеччини 0,95 30,69 17,53 26,67 9,78 23,02 7,31 21,13 11,12 17,47 10,18 15,17 8,68 23,76 

Нової Зеландії 4,65 25,05 21,51 22,01 14,09 19,17 11,18 19,22 13,68 20,22 10,72 20,20 13,45 21,23 

Норвегії 4,00 38,12 22,65 28,30 4,58 26,46 -1,56 22,87 2,51 20,20 3,73 18,30 12,34 26,97 

Португалії -9,71 27,72 6,09 24,35 -10,22 24,46 -8,12 22,60 -2,26 22,83 0,83 21,06 2,95 22,57 

Сінгапуру 8,15 29,32 19,78 23,98 8,07 18,13 0,22 18,45 4,16 16,85 4,57 14,99 9,83 21,54 
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Продовження табл. Е.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

США 3,61 18,93 18,05 15,63 15,34 12,98 12,53 11,66 14,21 10,35 15,11 9,47 7,22 14,40 

Фінляндії -9,71 33,86 12,94 31,33 9,16 25,80 6,65 21,79 12,70 18,20 13,49 15,68 5,23 30,29 

Франції -1,20 28,66 13,87 25,33 5,50 22,45 5,67 19,38 9,74 16,00 10,59 14,21 6,79 20,82 

Швейцарії 4,88 20,79 16,51 18,71 11,38 15,89 9,01 14,78 9,16 12,85 9,36 11,64 7,93 15,62 

Швеції 8,68 31,84 25,32 26,70 12,75 22,60 5,25 19,30 8,37 16,17 7,69 13,39 10,06 25,16 

Японії -2,49 18,21 8,84 16,02 6,46 13,60 5,49 13,91 9,05 13,54 11,66 12,22 4,69 15,77 

World 1,61 20,72 16,11 17,08 11,32 14,17 8,71 12,67 11,14 11,11 12,10 9,78 6,80 15,06 
 

Джерело: розраховано автором за даними MSCI [417]. 
 

Примітки: 

1. Усі показники округлено до сотих. 

2. r – дохідність. 

3. σ(r) – ризик. 

 

Таблиця Е.3 

Динаміка ризику й дохідності окремих ринків, що формуються, 2001 – 2011 рр. 
 

Ринок 
2001 – 2005 2002 – 2006 2003 – 2007 2004 – 2008 2005 – 2009 2006 – 2010 2007 – 2011 

r σ(r) r σ(r) r σ(r) r σ(r) r σ(r) r σ(r) r σ(r) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Бразилії 27,68 39,35 38,88 38,63 54,75 28,32 24,78 35,47 35,72 36,83 27,70 36,35 15,03 36,01 

Греції 11,62 25,71 23,89 22,11 35,14 19,68 4,79 26,79 3,61 33,25 -9,06 39,05 -32,59 42,64 
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Продовження табл. Е.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Єгипту 43,86 32,94 58,51 33,96 67,66 33,42 41,25 39,53 31,97 40,89 13,40 36,25 -2,79 34,87 

Індії 22,08 25,21 34,41 23,23 44,32 24,42 13,77 31,99 25,77 36,36 23,13 36,36 5,91 37,64 

Індонезії 34,91 35,73 46,43 30,32 47,07 26,59 21,33 34,31 30,75 38,21 33,78 38,16 23,58 37,97 

Катару           5,26 35,08 16,47 31,65 

Китаю 11,34 25,96 28,17 21,59 42,28 24,17 17,22 31,48 26,97 32,37 24,23 32,31 8,24 33,10 

Колумбії 59,46 30,33 54,33 30,10 52,34 29,45 37,72 34,82 32,77 34,37 24,54 32,12 20,01 29,45 

Кореї 34,20 31,58 26,62 23,98 30,28 22,25 9,71 28,86 17,87 33,62 13,39 33,26 9,03 35,18 

Малайзії 10,39 17,91 15,34 14,73 23,17 14,87 8,26 18,22 14,05 19,33 20,09 19,91 13,96 21,10 

Мексики 24,83 22,50 27,95 20,23 32,75 17,87 17,10 24,01 19,07 27,45 15,83 27,14 6,41 27,73 

ОАЕ           -18,00 39,15 -9,78 37,65 

Пакистану 39,91 35,19 45,06 30,96 31,03 25,29 1,63 36,45 12,15 39,24 6,60 38,29 3,29 37,29 

ПАР 24,40 24,53 31,91 24,06 29,97 22,98 14,37 29,04 16,46 30,41 17,40 30,64 10,32 29,94 

Перу 32,10 24,06 38,64 25,34 47,39 27,21 26,25 35,41 37,51 38,00 40,09 37,85 25,72 39,01 

Польщі 18,67 30,74 31,51 28,80 35,60 26,59 15,50 32,35 15,46 39,33 14,13 39,91 0,62 40,37 

Росії 40,55 31,19 39,84 28,78 40,96 27,21 5,57 35,73 20,27 39,92 12,44 39,26 -0,22 40,41 

Таїланду 30,32 31,54 29,85 25,37 32,40 24,05 2,28 27,39 14,66 29,97 22,05 30,46 19,75 31,71 

Тайваню 11,14 29,91 10,99 21,96 18,01 20,03 -0,64 23,35 10,20 27,23 13,14 28,05 5,05 28,87 

Туреччини 32,83 57,99 33,61 47,62 50,46 39,07 15,69 41,88 23,32 44,30 18,14 44,45 9,92 42,65 

Угорщини 29,36 26,71 37,07 26,08 34,75 26,02 12,94 34,15 13,78 40,90 9,22 42,64 -3,60 44,92 

Філіппінів 8,13 25,29 21,42 23,27 35,00 20,91 13,89 24,70 19,85 25,70 22,04 27,11 12,68 27,39 
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Продовження табл. Е.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Чехії 40,31 22,82 46,27 19,95 47,88 19,83 27,94 27,18 21,21 30,75 13,28 31,02 6,64 32,19 

Чилі 18,79 21,99 24,00 19,23 32,63 18,11 12,08 21,10 19,87 22,67 23,38 22,55 14,57 26,28 

EM 20,10 20,92 25,73 17,93 33,67 16,97 11,08 25,01 18,85 27,76 16,44 27,90 6,99 28,86 
 

Джерело: розраховано автором за даними MSCI [417]. 
 

Примітки: 

1. Усі показники округлено до сотих. 

2. r – дохідність. 

3. σ(r) – ризик. 

4. Дані за індексами для Катару та ОАЕ наявні лише від травня 2005 року. Для збереження повного року розрахунки здійснено від січня 2006 року. 
 

Таблиця Е.4 

Динаміка ризику й дохідності окремих ринків, що формуються, 2008 – 2017 рр. 
 

Ринок 
2008 – 2012 2009 – 2013 2010 – 2014 2011 – 2015 2012 – 2016 2013 – 2017 2001 – 2017 

r σ(r) r σ(r) r σ(r) r σ(r) r σ(r) r σ(r) r σ(r) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Бразилії 3,07 35,26 13,64 28,56 -6,17 26,93 -17,60 28,16 -1,47 32,67 2,60 31,97 16,09 35,35 

Греції -34,99 47,04 -6,93 45,15 -22,66 42,03 -27,96 44,38 -11,09 44,76 -8,61 41,63 -5,81 37,68 

Єгипту -3,38 37,62 11,11 33,05 8,32 29,03 0,78 29,66 12,43 33,29 4,55 29,29 17,50 33,78 

Індії -0,45 37,64 17,32 31,83 5,76 25,14 0,39 23,87 8,83 21,45 10,11 17,82 15,43 28,01 

Індонезії 15,45 37,14 23,77 29,66 10,17 21,63 0,12 22,26 1,88 21,31 5,14 20,56 22,64 31,53 

Катару 6,64 29,24 15,69 19,92 16,65 17,64 6,88 18,14 6,83 19,80 5,19 21,76 4,92 26,93 

Китаю 1,48 30,60 14,13 22,42 5,32 19,23 3,20 21,36 7,11 19,73 11,40 18,37 14,20 26,03 
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Продовження  табл. Е.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Колумбії 23,31 29,18 22,63 23,43 5,48 21,46 -11,92 23,80 -5,60 26,53 -8,85 25,93 23,80 29,45 

Кореї 7,17 34,86 21,91 28,35 7,01 21,19 0,62 19,82 4,35 16,97 8,15 16,17 17,17 27,90 

Малайзії 8,70 19,53 20,22 15,78 9,28 14,45 -1,39 15,14 -2,26 14,81 -0,47 14,72 9,76 17,55 

Мексики 9,39 28,26 19,28 23,52 7,36 19,20 -0,82 17,98 -0,21 17,49 -2,52 16,13 12,24 22,52 

ОАЕ -12,07 35,54 24,24 29,57 20,63 30,26 16,55 28,50 22,97 28,08 18,47 27,46 0,92 32,29 

Пакистану 2,14 36,06 30,26 23,57 19,00 19,42 11,47 20,16 20,63 19,64 9,51 20,70 17,72 31,27 

ПАР 10,45 29,83 17,15 24,13 8,55 21,73 -3,41 20,15 3,19 21,03 5,89 20,60 14,44 25,33 

Перу 14,98 36,42 15,68 30,21 5,05 23,12 -11,19 22,41 2,12 21,43 4,93 21,42 22,73 28,67 

Польщі 3,17 41,65 17,34 36,54 4,75 28,81 -4,86 25,11 1,74 23,33 3,01 20,22 11,15 31,58 

Росії -1,46 41,54 21,95 32,84 -5,76 28,65 -7,91 30,27 4,42 27,79 2,24 25,33 16,43 32,81 

Таїланду 18,01 31,48 26,33 25,90 17,20 23,01 2,63 21,84 7,15 18,16 6,78 15,94 19,43 26,95 

Тайваню 6,53 28,81 19,24 23,21 8,23 17,75 1,45 15,65 9,25 13,66 10,83 12,15 10,21 24,25 

Туреччини 8,84 42,89 18,78 35,12 7,46 31,50 -4,65 29,15 2,24 28,99 -1,56 27,40 15,46 43,74 

Угорщини -1,70 46,91 13,04 41,59 -7,35 34,86 -0,32 31,86 12,55 27,80 14,09 23,52 15,28 33,24 

Філіппінів 13,25 26,44 26,66 22,86 20,45 20,80 12,43 17,82 11,01 17,11 7,57 16,27 13,64 23,06 

Чехії -1,36 32,78 6,60 28,67 -0,19 23,08 -3,83 21,46 -3,22 21,93 2,18 19,56 16,69 25,45 

Чилі 11,90 26,25 14,96 23,25 -0,54 21,51 -11,67 20,95 -4,81 17,63 1,04 19,03 12,28 22,09 

EM 3,68 28,80 16,64 22,40 3,79 18,38 -3,00 17,63 2,91 16,03 5,64 14,27 12,52 21,87 
 

Джерело: розраховано автором за даними MSCI [417]. 
 

Примітки: 

1. Усі показники округлено до сотих. 
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2. r – дохідність. 

3. σ(r) – ризик. 

Таблиця Е.5 

Динаміка ризику й дохідності окремих граничних ринків, 2001 – 2011 рр. 
 

Ринок 
2001 – 2005 2002 – 2006 2003 – 2007 2004 – 2008 2005 – 2009 2006 – 2010 2007 – 2011 

r σ(r) r σ(r) r σ(r) r σ(r) r σ(r) r σ(r) r σ(r) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Аргентини 21,25 47,35 32,69 38,85 43,27 31,35 16,78 39,67 22,43 40,70 23,63 39,34 2,49 36,88 

Бангладеш         -3,12  17,96 16,77 -4,11 30,37 

Бахрейну -22,75 9,20 -6,51 19,75 2,97 19,83 -14,49 26,52 -17,60 29,45 -16,78 28,65 -22,48 28,84 

В’єтнаму   48,01  39,57 74,07 4,67 69,48 12,81 62,15 12,47 54,56 -5,87 46,31 

Естонії 39,52 20,60 36,68 20,93 29,56 23,10 3,30 32,98 -0,10 36,65 7,64 43,94 -3,17 44,56 

Йорданії           -11,98 21,80 -8,12 20,46 

Казахстану 103,45  97,89 113,58 66,68 86,84 31,51 78,42 39,31 71,31 15,92 47,36 -8,73 33,94 

Кенії 54,11 44,98 43,45 43,56 44,51 26,90 11,22 28,39 16,08 31,61 13,72 31,40 -0,81 32,77 

Кувейту 29,91 16,21 13,06 21,35 21,66 20,69 2,26 25,60 1,64 27,98 3,95 28,91 1,23 28,11 

Литви       -59,97 38,24 5,41 52,62 14,65 45,02 6,12 39,51 

Лівану 27,11 28,43 26,08 38,50 33,11 38,88 31,22 43,27 30,25 43,01 10,83 38,35 7,08 27,76 

Маврикію           28,67 32,31 18,36 31,44 

Марокко 11,48 17,21 25,53 20,12 35,34 19,93 25,55 23,22 20,48 23,67 20,92 24,48 6,48 21,20 

Нігерії 28,44 27,86 31,77 28,76 44,23 28,16 18,32 32,48 11,47 42,92 13,25 42,58 1,32 41,11 

Оману -9,22 18,38 -9,69 16,28 9,74 17,78 -5,37 26,20 0,91 25,44 6,21 24,07 6,00 24,79 

Румунії -3,37  23,39 32,48 24,64 28,23 -3,74 41,14 7,48 53,39 9,30 50,87 -2,60 50,93 
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Продовження табл. Е.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Сербії       -93,61 86,69 -32,56 85,12 -18,71 69,44 -18,22 62,76 

Словенії 16,88 17,46 26,93 19,73 36,34 19,37 9,89 25,94 7,51 28,10 7,87 28,74 -9,11 27,01 

Тунісу 16,55 15,75 23,13 16,17 19,77 15,89 15,27 18,31 19,57 20,47 17,46 20,67 8,91 21,29 

Хорватії 7,59 26,81 23,49 29,63 28,30 27,17 7,86 32,55 18,58 36,28 20,68 35,27 1,49 31,94 

Шрі Ланки 36,54 40,70 34,72 33,87 25,26 32,65 -1,55 27,45 21,15 40,34 26,58 40,77 12,44 40,76 

України   1,05 19,34 6,38 23,15 -48,12 40,18 -25,90 47,21 -10,39 47,81 -20,45 49,55 

FM 32,09 16,50 24,08 17,21 29,08 16,69 7,40 23,12 6,42 26,68 -0,73 24,34 -3,04 23,89 

ACWIFM               
 

Джерело: розраховано автором за даними MSCI [417]. 
 

Примітки: 

1. Усі показники округлено до сотих. 

2. r – дохідність. 

3. σ(r) – ризик. 

4. Дані за індексами для Бангладеш, Йорданії, Литви, Маврикію, Румунії, Сербії та України, а також для глобального індекса ACWIFM наявні не для всіх періодів 

спостереження. 

Таблиця Е.6 

Динаміка ризику й дохідності окремих граничних ринків, 2008 – 2017 рр. 
 

Ринок 
2008 – 2012 2009 – 2013 2010 – 2014 2011 – 2015 2012 – 2016 2013 – 2017 2001 – 2017 

r σ(r) r σ(r) r σ(r) r σ(r) r σ(r) r σ(r) r σ(r) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Аргентини -3,93 41,40 19,46 36,92 13,85 38,80 3,87 43,67 14,24 42,51 33,10 38,84 18,21 41,74 

Бангладеш -4,26 31,50 -2,30 28,52 7,54 29,06 -3,79 28,57 8,05 23,20 12,48 18,03 5,04 24,20 
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Продовження табл. Е.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Бахрейну -27,50 27,57 -14,84 22,98 -16,48 16,84 -16,95 18,93 -12,68 15,76 -9,48 17,05 -13,54 22,59 

В’єтнаму -8,12 37,77 6,90 28,77 0,90 22,89 -1,92 23,87 5,36 20,98 11,85 20,56 8,15 37,62 

Естонії 6,50 44,16 25,84 37,03 10,90 33,25 0,70 21,25 8,69 18,65 9,06 18,54 15,88 30,60 

Йорданії -12,67 19,77 -6,44 14,25 -5,63 15,76 -3,75 17,97 -0,85 17,71 0,84 16,13 -5,79 18,81 

Казахстану -3,11 34,55 13,84 28,23 -0,85 22,28 -8,66 26,28 -0,52 26,29 4,34 26,98 15,86 46,95 

Кенії 6,34 32,09 21,85 26,83 23,26 20,24 14,03 21,36 20,07 18,30 16,90 20,30 26,26 33,07 

Кувейту -6,28 26,84 6,15 23,02 5,72 17,88 -5,89 13,76 -1,44 13,80 2,07 15,26 3,38 21,86 

Литви 9,98 35,47 26,08 29,45 10,47 18,36 2,97 13,39 6,00 12,11 4,04 12,04 7,01 26,05 

Лівану 0,78 26,49 1,86 18,51 -5,96 12,34 -3,52 12,58 2,86 13,66 1,97 13,40 10,56 27,34 

Маврикію 2,98 30,03 17,59 24,96 6,21 13,24 0,03 11,42 2,07 10,84 9,06 11,80 15,76 22,95 

Марокко -3,94 20,58 -2,65 18,29 -2,16 15,31 -8,09 13,34 1,25 14,22 5,87 13,83 9,73 18,76 

Нігерії -2,63 40,46 18,64 37,86 12,92 22,44 4,16 24,21 -0,12 27,93 -3,39 28,64 12,52 33,14 

Оману -4,90 23,86 8,28 16,03 3,39 14,07 -1,86 14,19 2,42 13,79 1,38 13,37 0,90 19,11 

Румунії -2,37 51,59 21,36 44,94 10,69 28,52 10,33 25,28 15,41 21,57 15,19 19,21 10,62 37,51 

Сербії -12,06 57,64 12,14 45,39 2,40 30,04 -5,01 29,08 1,42 24,55 4,44 20,30 -3,81 42,55 

Словенії -19,44 27,15 4,86 24,02 -1,95 21,37 0,17 21,48 1,09 21,94 6,35 19,66 7,78 23,11 

Тунісу 6,11 20,91 5,56 18,52 0,66 16,12 -5,14 14,06 -3,63 12,25 -0,37 12,71 7,70 17,14 

Хорватії -4,46 31,29 12,58 24,64 -0,74 18,51 -5,28 15,15 0,87 14,80 4,47 15,39 9,13 26,11 

Шрі Ланки 16,65 41,35 35,74 38,46 14,28 25,07 -2,62 21,01 2,84 20,97 2,08 19,60 17,85 34,13 

України -34,97 49,93 -5,98 44,52 -13,28 41,67 -31,80 38,98 -17,86 35,69 -4,11 34,49 -15,22 41,08 
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Продовження табл. Е.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

FM -8,41 23,24 10,66 18,33 8,99 13,00 1,44 11,84 6,08 11,31 9,94 11,39 10,26 18,09 

ACWIFM 1,70 21,41 16,02 17,43 10,37 14,41 7,28 12,92 10,16 11,27 11,32 9,84 6,09 16,06 
 

Джерело: розраховано автором за даними MSCI [417]. 
 

Примітки: 

1. Усі показники округлено до сотих. 

2. r – дохідність. 

3. σ(r) – ризик. 
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ДОДАТОК Ж 

Тенденції розвитку ризиків та дохідностей 

окремих ринків та груп ринків 

Таблиця Ж.1 

Результати трендового аналізу дохідностей, 2001–2017 рр. 
 

Ринок Характер тренду 
Коефіцієнт 

нахилу 

Достовірність 

(R2) 

1 2 3 4 

РОЗВИНУТІ РИНКИ 

Австралії Низхідний -1,5464 0,5266 

Австрії Низхідний -2,2853 0,3248 

Бельгії Висхідний 0,0974 0,0013 

Великої Британії Низхідний -0,2624 0,0285 

Гонконгу Низхідний -0,3404 0,045 

Данії Низхідний -0,4549 0,0626 

Ізраїлю Низхідний -1,0327 0,3537 

Ірландії Висхідний 0,6376 0,0238 

Іспанії Низхідний -1,3979 0,3751 

Італії Низхідний -0,7646 0,1078 

Канади Низхідний -1,4547 0,4878 

Нідерландів Висхідний 0,0936 0,0034 

Німеччини Низхідний -0,4051 0,0457 

Нової Зеландії Низхідний -0,5685 0,0557 

Норвегії Низхідний -2,2673 0,5656 

Португалії Низхідний -1,8248 0,4396 

Сінгапуру Низхідний -1,1585 0,3241 

США Висхідний 1,091 0,414 

Фінляндії Висхідний 0,1317 0,0035 

Франції Низхідний -0,2877 0,028 
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Продовження табл. Ж.1 

1 2 3 4 

Швейцарії Низхідний -0,1485 0,014 

Швеції Низхідний -0,6773 0,1147 

Японії Низхідний -0,0282 0,0003 

РИНКИ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ 

Бразилії Низхідний -4,4136 0,7042 

Греції Низхідний -3,7255 0,4631 

Єгипту Низхідний -4,896 0,6369 

Індії Низхідний -2,4173 0,4976 

Індонезії Низхідний -3,5986 0,7966 

Катару Низхідний   

Китаю Низхідний -1,8977 0,3858 

Колумбії Низхідний -5,9603 0,9439 

Кореї Низхідний -2,1568 0,6271 

Малайзії Низхідний -1,3593 0,4058 

Мексики Низхідний -2,6067 0,8004 

ОАЕ    

Пакистану Низхідний -1,6424 0,1922 

ПАР Низхідний -2,2594 0,7423 

Перу Низхідний -3,9138 0,7366 

Польщі Низхідний -2,4401 0,6123 

Росії Низхідний -3,5548 0,6035 

Таїланду Низхідний -1,702 0,3977 

Тайваню Низхідний -0,2127 0,0214 

Туреччини Низхідний -3,4434 0,737 

Угорщини Низхідний -2,3504 0,4159 

Філіппінів Низхідний -0,6658 0,1078 

Чехії Низхідний -4,4578 0,8234 
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Продовження табл. Ж.1 

1 2 3 4 

Чилі Низхідний -2,6753 0,6705 

ГРАНИЧНІ РИНКИ 

Аргентини Низхідний -1,2145 0,1282 

Бангладеш    

Бахрейну Низхідний -0,2312 0,0135 

В’єтнаму    

Естонії Низхідний -2,0034 0,2936 

Йорданії    

Казахстану Низхідний -8,5446 0,7216 

Кенії Низхідний -2,3176 0,3176 

Кувейту Низхідний -1,8713 0,4946 

Литви    

Лівану Низхідний -3,2518 0,7483 

Маврикію    

Марокко Низхідний -2,654 0,5601 

Нігерії Низхідний -2,9036 0,6085 

Оману Висхідний 0,5915 0,1302 

Румунії Висхідний 0,4044 0,0235 

Сербії    

Словенії Низхідний -2,2263 0,3624 

Тунісу Низхідний -2,2976 0,8512 

Хорватії Низхідний -1,8081 0,4105 

Шрі Ланки Низхідний -2,2579 0,386 

України Низхідний -0,3457 0,0061 

ГРУПИ РИНКІВ 

World Висхідний 0,3946 0,0749 

EM Низхідний -2,1241 0,6224 
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Продовження табл. Ж.1 

1 2 3 4 

FM Низхідний -1,8016 0,3316 

ACWIFM    

 

Джерело: розраховано автором за даними MSCI [417]. 
 

Примітки: 

1. За неповними даними тренд не розраховувався. 

2. Округлення – до четвертого знака після коми. 

3. Розрахунки проведено в середовищі Microsoft Excel 2016, функція «ТЕНДЕНЦИЯ». 

 

Таблиця Ж.2 

Результати трендового аналізу ризиків, 2001 – 2017 рр. 
 

Ринок Характер тренду 
Коефіцієнт 

нахилу 

Достовірність 

(R2) 

1 2 3 4 

РОЗВИНУТІ РИНКИ 

Австралії Висхідний 0,2673 0,0355 

Австрії Висхідний 0,4736 0,0405 

Бельгії Низхідний -0,4797 0,0859 

Великої Британії Висхідний 0,1054 0,0171 

Гонконгу Низхідний -0,1032 0,0095 

Данії Висхідний 0,0129 0,0001 

Ізраїлю Низхідний -0,4507 0,3500 

Ірландії Низхідний -0,0086 0,0000 

Іспанії Висхідний 0,6212 0,1493 

Італії Висхідний 0,7209 0,2199 

Канади Низхідний -0,3186 0,0564 

Нідерландів Низхідний -0,2829 0,0497 

Німеччини Низхідний -0,348 0,0789 

Нової Зеландії Висхідний 0,1786 0,0419 
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Продовження табл. Ж.2 

1 2 3 4 

Норвегії Низхідний -0,2872 0,0238 

Португалії Висхідний 0,3997 0,1981 

Сінгапуру Низхідний -0,0664 0,0021 

США Низхідний -0,1689 0,0369 

Фінляндії Низхідний -1,028 0,353 

Франції Висхідний 0,0336 0,0007 

Швейцарії Висхідний 0,0086 0,0001 

Швеції Низхідний -0,6774 0,1946 

Японії Низхідний -0,3319 0,4526 

РИНКИ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ 

Бразилії Низхідний -0,6482 0,3493 

Греції Висхідний 2,1158 0,7219 

Єгипту Низхідний -0,4731 0,2464 

Індії Низхідний -0,4603 0,0682 

Індонезії Низхідний -1,1514 0,3987 

Катару    

Китаю Низхідний -0,6837 0,2237 

Колумбії Низхідний -0,7239 0,4687 

Кореї Низхідний -0,9296 0,2754 

Малайзії Низхідний -0,2003 0,1035 

Мексики Низхідний -0,3992 0,1246 

ОАЕ    

Пакистану Низхідний -1,3666 0,4386 

ПАР Низхідний -0,469 0,201 

Перу Низхідний -0,596 0,1097 

Польщі Низхідний -0,6091 0,1102 

Росії Низхідний -0,3351 0,0525 
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Продовження табл. Ж.2 

1 2 3 4 

Таїланду Низхідний -0,8723 0,4275 

Тайваню Низхідний -1,0421 0,4386 

Туреччини Низхідний -2,0188 0,7978 

Угорщини Висхідний 0,1132 0,0029 

Філіппінів Низхідний -0,6337 0,409 

Чехії Низхідний -0,098 0,0057 

Чилі Низхідний -0,0457 0,0042 

ГРАНИЧНІ РИНКИ 

Аргентини Висхідний 0,0462 0,0022 

Бангладеш    

Бахрейну Низхідний -0,1072 0,0044 

В’єтнаму    

Естонії Низхідний -0,1614 0,0037 

Йорданії    

Казахстану Низхідний -8,5446 0,7216 

Кенії Низхідний -1,8124 0,7132 

Кувейту Низхідний -0,5842 0,1600 

Литви    

Лівану Низхідний -2,6002 0,6903 

Маврикію    

Марокко Низхідний -0,6293 0,4053 

Нігерії Низхідний -0,3166 0,0287 

Оману Низхідний -0,617 0,2306 

Румунії Висхідний 0,4044 0,0235 

Сербії    

Словенії Висхідний 0,0507 0,0027 

Тунісу Низхідний -0,3043 0,1444 
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Продовження табл. Ж.2 

1 2 3 4 

Хорватії Низхідний -1,4293 0,5118 

Шрі Ланки Низхідний -1,3625 0,3783 

України Висхідний 0,8179 0,0884 

ГРУПИ РИНКІВ 

World Низхідний -0,114 0,0132 

EM Низхідний -0,4202 0,0944 

FM Низхідний -0,7018 0,2496 

ACWIFM    

 

Джерело: розраховано автором за даними MSCI [417]. 
 

Примітки: 

1. За неповними даними тренд не розраховувався. 

2. Округлення – до четвертого знака після коми. 

3. Розрахунки проведено в середовищі Microsoft Excel 2016, функція «ТЕНДЕНЦИЯ». 
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ДОДАТОК З 

Взаємозв’язок між дохідностями окремих ринків акцій 
 

Таблиця З.1 

Кореляційна матриця дохідностей окремих ринків акцій, 2001 – 2017 рр. 
 

№ 

п/п 
Ринок 

Порядковий номер ринку, як зазначено у рядках таблиці 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Австралії 1,0000            

2 Австрії 0,7371 1,0000           

3 Бельгії 0,6545 0,7048 1,0000          

4 Великої Британії 0,7915 0,8110 0,8120 1,0000         

5 Гонконгу 0,7643 0,6586 0,5895 0,7125 1,0000        

6 Данії 0,6426 0,7247 0,7083 0,7399 0,5506 1,0000       

7 Ізраїлю 0,5305 0,4156 0,3869 0,4869 0,5130 0,4859 1,0000      

8 Ірландії 0,5686 0,6574 0,6404 0,7307 0,3531 0,6542 0,3603 1,0000     

9 Іспанії 0,6270 0,7904 0,7456 0,7824 0,5251 0,6419 0,3214 0,6046 1,0000    

10 Італії 0,6433 0,7958 0,7399 0,8043 0,5334 0,7095 0,3865 0,6338 0,9180 1,0000   

11 Канади 0,7820 0,7201 0,5686 0,8028 0,6705 0,5619 0,4447 0,5434 0,5910 0,6066 1,0000  

12 Нідерландів 0,7114 0,8232 0,8297 0,8787 0,6365 0,7596 0,4975 0,7206 0,8353 0,8648 0,6859 1,0000 
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Продовження табл. З.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

13 Німеччини 0,7224 0,8126 0,7938 0,8633 0,6933 0,7421 0,5343 0,6757 0,7786 0,8413 0,7014 0,8827 

14 Нової Зеландії 0,7128 0,5592 0,5109 0,6051 0,6107 0,4989 0,4783 0,4260 0,4773 0,4526 0,5788 0,5328 

15 Норвегії 0,7639 0,7763 0,7321 0,8794 0,6600 0,7097 0,3617 0,6160 0,7116 0,7507 0,8031 0,8139 

16 Португалії 0,6064 0,7740 0,6937 0,7358 0,5458 0,6674 0,2824 0,5388 0,7756 0,7997 0,5764 0,7581 

17 Сінгапуру 0,7754 0,6351 0,5856 0,7084 0,8243 0,5291 0,4908 0,3741 0,5273 0,5307 0,7114 0,6322 

18 США 0,7786 0,7243 0,7315 0,8474 0,6756 0,6510 0,5439 0,7005 0,6323 0,6779 0,7902 0,8232 

19 Фінляндії 0,7164 0,7544 0,8117 0,7915 0,6492 0,7049 0,5216 0,6012 0,7466 0,7770 0,6033 0,8311 

20 Франції 0,7245 0,8567 0,8441 0,8973 0,6608 0,7452 0,4681 0,7106 0,8806 0,9078 0,7056 0,9375 

21 Швейцарії 0,7452 0,7466 0,7702 0,8521 0,7125 0,7268 0,6024 0,6192 0,7028 0,7347 0,6470 0,7981 

22 Швеції 0,7871 0,7899 0,7825 0,8635 0,7364 0,8055 0,5078 0,6876 0,7181 0,7536 0,7268 0,8581 

23 Японії 0,5708 0,6146 0,5179 0,6143 0,5389 0,5145 0,4191 0,4309 0,5397 0,5056 0,4967 0,5669 

24 World 0,8445 0,8272 0,8068 0,9303 0,7476 0,7384 0,5671 0,7255 0,7576 0,7896 0,8259 0,8959 

25 Бразилії 0,7341 0,6116 0,4476 0,5863 0,6590 0,3980 0,2864 0,3225 0,4952 0,4868 0,7732 0,5260 

26 Греції 0,5802 0,7180 0,5348 0,6615 0,4866 0,5299 0,3390 0,5183 0,6754 0,6724 0,5523 0,6615 

27 Єгипту 0,3595 0,3303 0,2541 0,3389 0,3985 0,3863 0,3385 0,2049 0,2856 0,3312 0,3379 0,3201 

28 Індії 0,6273 0,5201 0,5403 0,5030 0,6411 0,4810 0,4839 0,2797 0,4957 0,5451 0,4639 0,5907 

29 Індонезії 0,5634 0,3407 0,3980 0,4191 0,4309 0,3679 0,4640 0,3039 0,3185 0,3065 0,3852 0,4127 

30 Катару 0,2764 0,1893 0,1080 0,2773 0,2611 0,2261 0,2211 0,2990 0,1858 0,1983 0,2282 0,2058 

31 Китаю 0,6836 0,6562 0,5103 0,6553 0,8829 0,4915 0,4012 0,3717 0,4787 0,5184 0,6687 0,6071 

32 Колумбії 0,5127 0,4403 0,3491 0,4692 0,4953 0,2878 0,1868 0,1443 0,3711 0,3698 0,5635 0,3821 
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Продовження табл. З.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

33 Кореї 0,7334 0,6708 0,5932 0,6977 0,7544 0,5494 0,4907 0,4830 0,5256 0,5512 0,6854 0,6545 

34 Малайзії 0,6525 0,5704 0,4899 0,5949 0,6288 0,4731 0,4352 0,3594 0,4553 0,4486 0,5918 0,5638 

35 Мексики 0,7038 0,6245 0,5361 0,6214 0,6348 0,4965 0,4314 0,4103 0,5599 0,5732 0,7103 0,6392 

36 ОАЕ 0,4222 0,4074 0,3680 0,4757 0,4184 0,4379 0,2728 0,3664 0,3932 0,4371 0,4176 0,4217 

37 Пакистану 0,2788 0,3083 0,2766 0,4106 0,2870 0,2736 0,3246 0,2229 0,3072 0,3694 0,2985 0,3596 

38 ПАР 0,7380 0,6074 0,5771 0,6464 0,6410 0,5209 0,3396 0,3985 0,4883 0,4776 0,7109 0,5863 

39 Перу 0,4941 0,3882 0,2971 0,4362 0,5127 0,2307 0,1764 0,1303 0,2352 0,2418 0,6477 0,2831 

40 Польщі 0,6886 0,7976 0,6587 0,7422 0,6388 0,6806 0,3804 0,5678 0,7222 0,7440 0,6776 0,7544 

41 Росії 0,6449 0,7093 0,5052 0,6802 0,5543 0,5670 0,2724 0,4480 0,5502 0,6097 0,7363 0,6298 

42 Таїланду 0,6262 0,4440 0,4742 0,5621 0,6324 0,4364 0,3966 0,2836 0,3690 0,4049 0,6394 0,4834 

43 Тайваню 0,6749 0,6407 0,5478 0,6315 0,7339 0,4733 0,4028 0,4016 0,5235 0,5224 0,6202 0,6321 

44 Туреччини 0,5067 0,4252 0,4842 0,4723 0,4584 0,3603 0,2622 0,2446 0,4539 0,4360 0,4018 0,4905 

45 Угорщини 0,6258 0,7920 0,6043 0,6615 0,5627 0,6585 0,3756 0,4910 0,6705 0,7066 0,6150 0,7068 

46 Філіппінів 0,6136 0,4441 0,5762 0,5075 0,5869 0,5112 0,4613 0,3695 0,3970 0,4107 0,4431 0,5152 

47 Чехії 0,5682 0,6929 0,6462 0,6340 0,4347 0,6189 0,2888 0,5300 0,7308 0,7103 0,5691 0,6656 

48 Чилі 0,6339 0,5195 0,4605 0,5525 0,5807 0,4291 0,3446 0,3222 0,3959 0,4104 0,5788 0,4933 

49 EM 0,8472 0,7641 0,6511 0,7718 0,8612 0,6052 0,4840 0,4778 0,6180 0,6436 0,8068 0,7368 

50 Аргентини 0,3569 0,4136 0,3236 0,4132 0,3910 0,3230 0,3339 0,2617 0,4227 0,3908 0,3989 0,4531 

51 Бангладеш -0,2399 -0,1428 -0,1450 -0,1970 -0,2002 0,0009 -0,0530 -0,1011 -0,1666 -0,1381 -0,2069 -0,1872 

52 Бахрейну 0,2288 0,3290 0,2186 0,3159 0,2887 0,2003 0,0810 0,2737 0,1471 0,1731 0,3462 0,2448 
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Продовження табл. З.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

53 В’єтнаму 0,2931 0,3132 0,1978 0,2702 0,3509 0,2856 0,1765 0,2766 0,2088 0,2601 0,2394 0,2608 

54 Естонії 0,3664 0,4728 0,3626 0,3940 0,2728 0,5097 0,2007 0,2955 0,2962 0,3438 0,3061 0,4166 

55 Йорданії 0,1387 0,1394 0,0742 0,1641 0,0522 0,1429 0,1497 0,2029 0,1453 0,2109 0,0270 0,1413 

56 Казахстану 0,4298 0,3797 0,3108 0,4163 0,4185 0,3542 0,3434 0,2777 0,2842 0,2532 0,5035 0,3765 

57 Кенії 0,3003 0,3839 0,4555 0,3790 0,3629 0,3863 0,1322 0,3025 0,3117 0,3787 0,3258 0,3973 

58 Кувейту 0,4946 0,4523 0,3906 0,4746 0,4403 0,3559 0,1726 0,3087 0,4365 0,4746 0,4837 0,3819 

59 Литви 0,4222 0,5563 0,4428 0,4279 0,3887 0,5814 0,2317 0,3343 0,4039 0,4577 0,3374 0,5078 

60 Лівану 0,2398 0,3655 0,1869 0,1947 0,2209 0,2813 0,0856 0,2607 0,2762 0,2701 0,2014 0,2196 

61 Маврикію 0,3681 0,4837 0,3717 0,4625 0,3159 0,3811 0,1494 0,4139 0,4040 0,3954 0,3333 0,4262 

62 Марокко 0,4898 0,5237 0,3804 0,4277 0,3114 0,4370 0,2096 0,3164 0,5124 0,5205 0,4616 0,4656 

63 Нігерії 0,1700 0,2891 0,1826 0,3057 0,2299 0,2866 0,1614 0,2092 0,2489 0,3107 0,2748 0,2892 

64 Оману 0,2698 0,3077 0,2720 0,3736 0,3236 0,2981 0,2170 0,3190 0,3012 0,3389 0,2936 0,3007 

65 Румунії 0,6342 0,7339 0,6262 0,6999 0,6023 0,6302 0,4013 0,5340 0,6156 0,6428 0,5945 0,7069 

66 Сербії 0,5551 0,6717 0,4534 0,6091 0,5402 0,5640 0,2578 0,4219 0,5643 0,5735 0,5865 0,5435 

67 Словенії 0,5538 0,6826 0,5595 0,6478 0,5983 0,6238 0,3798 0,4479 0,6654 0,6389 0,5242 0,6512 

68 Тунісу 0,2501 0,1541 0,0823 0,1550 0,1807 0,2114 0,0692 0,1071 0,1236 0,1127 0,1589 0,1901 

69 Хорватії 0,5427 0,6337 0,5028 0,5556 0,5073 0,5390 0,3719 0,4121 0,5352 0,5041 0,4964 0,6229 

70 Шрі Ланки 0,2169 0,2302 0,2197 0,3000 0,2909 0,1633 0,2940 0,1289 0,2832 0,2504 0,2686 0,2861 

71 України 0,3629 0,2476 0,1228 0,2816 0,3760 0,4179 0,2163 0,2196 0,1420 0,1577 0,3568 0,1902 

72 FM 0,5836 0,6342 0,5228 0,6749 0,6029 0,5792 0,3856 0,4602 0,5977 0,6211 0,6302 0,6120 
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Продовження табл. З.1 

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Австралії             

2 Австрії             

3 Бельгії             

4 Великої Британії             

5 Гонконгу             

6 Данії             

7 Ізраїлю             

8 Ірландії             

9 Іспанії             

10 Італії             

11 Канади             

12 Нідерландів             

13 Німеччини 1,0000            

14 Нової Зеландії 0,5631 1,0000           

15 Норвегії 0,7544 0,5426 1,0000          

16 Португалії 0,7299 0,5364 0,7104 1,0000         

17 Сінгапуру 0,6924 0,6965 0,6944 0,5001 1,0000        

18 США 0,8285 0,5828 0,7460 0,5742 0,6890 1,0000       

19 Фінляндії 0,8197 0,5258 0,6988 0,7045 0,5962 0,7450 1,0000      
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Продовження табл. З.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

20 Франції 0,9213 0,5311 0,8203 0,8063 0,6397 0,8025 0,8624 1,0000     

21 Швейцарії 0,8013 0,6473 0,7339 0,7336 0,6750 0,7426 0,7615 0,8270 1,0000    

22 Швеції 0,8615 0,5972 0,8143 0,6417 0,7323 0,8175 0,7964 0,8647 0,8209 1,0000   

23 Японії 0,6207 0,5276 0,5339 0,5069 0,5439 0,6179 0,5172 0,5646 0,6295 0,5623 1,0000  

24 World 0,9060 0,6471 0,8335 0,7003 0,7535 0,9674 0,8210 0,8987 0,8444 0,8874 0,6987 1,0000 

25 Бразилії 0,5496 0,5829 0,6634 0,5447 0,6954 0,5743 0,4909 0,5468 0,5007 0,5536 0,4306 0,6329 

26 Греції 0,6172 0,5015 0,5227 0,6193 0,5229 0,5997 0,5918 0,6750 0,5943 0,5375 0,4856 0,6675 

27 Єгипту 0,3751 0,3331 0,3653 0,2602 0,3934 0,3039 0,3352 0,3204 0,3267 0,3563 0,3045 0,3536 

28 Індії 0,6244 0,4699 0,5146 0,4459 0,6489 0,5431 0,5892 0,5519 0,5428 0,5795 0,4688 0,6029 

29 Індонезії 0,4287 0,5194 0,4223 0,2915 0,5367 0,4205 0,3717 0,3780 0,4577 0,4515 0,3394 0,4626 

30 Катару 0,2168 0,2953 0,2590 0,2021 0,3024 0,2453 0,2122 0,1985 0,2585 0,2955 0,0765 0,2503 

31 Китаю 0,6447 0,5236 0,6291 0,5272 0,7837 0,6123 0,5555 0,5930 0,5928 0,6432 0,4749 0,6791 

32 Колумбії 0,3454 0,5004 0,5387 0,5201 0,5953 0,3083 0,3549 0,3966 0,4342 0,4067 0,2147 0,3989 

33 Кореї 0,7222 0,5863 0,6970 0,5290 0,8386 0,6622 0,6644 0,6557 0,6124 0,7418 0,4770 0,7266 

34 Малайзії 0,5877 0,4946 0,5931 0,5162 0,6779 0,5628 0,5362 0,5544 0,5710 0,5743 0,3924 0,6156 

35 Мексики 0,6450 0,5128 0,6247 0,5346 0,6531 0,6790 0,5808 0,6138 0,5967 0,6555 0,4835 0,7101 

36 ОАЕ 0,4208 0,3804 0,5017 0,4074 0,4580 0,3889 0,4493 0,4579 0,4464 0,4993 0,2036 0,4428 

37 Пакистану 0,4278 0,2846 0,3616 0,2325 0,4105 0,3721 0,3565 0,3791 0,3458 0,4129 0,2520 0,3930 

38 ПАР 0,5965 0,5302 0,6726 0,5201 0,6906 0,6071 0,5968 0,5877 0,5605 0,6052 0,4780 0,6699 

39 Перу 0,3192 0,4296 0,4716 0,3601 0,5503 0,4112 0,2751 0,3123 0,3669 0,3454 0,2190 0,4324 
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Продовження табл. З.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

40 Польщі 0,7544 0,4968 0,7363 0,6661 0,6941 0,6589 0,7185 0,7835 0,6615 0,7627 0,4461 0,7476 

41 Росії 0,6635 0,3786 0,7396 0,5951 0,5786 0,6184 0,5794 0,6498 0,5601 0,6568 0,5111 0,6885 

42 Таїланду 0,5490 0,5378 0,5819 0,4275 0,6600 0,5171 0,4857 0,4987 0,5861 0,5726 0,4057 0,5826 

43 Тайваню 0,6432 0,5890 0,6553 0,4810 0,7544 0,6695 0,6122 0,6228 0,5872 0,6695 0,5132 0,7107 

44 Туреччини 0,4822 0,4557 0,4589 0,3655 0,5940 0,3817 0,4799 0,4588 0,3990 0,4527 0,3532 0,4613 

45 Угорщини 0,7139 0,4321 0,6856 0,6608 0,5765 0,6067 0,6498 0,7373 0,6124 0,6672 0,4681 0,6941 

46 Філіппінів 0,5345 0,5496 0,5159 0,4006 0,6368 0,5041 0,5086 0,5110 0,5892 0,5813 0,3374 0,5556 

47 Чехії 0,6262 0,4287 0,6389 0,6721 0,5238 0,5136 0,6456 0,7034 0,5696 0,5897 0,3792 0,6151 

48 Чилі 0,5008 0,4819 0,5940 0,4835 0,6228 0,4730 0,4907 0,5107 0,5294 0,5628 0,3473 0,5439 

49 EM 0,7723 0,6518 0,7900 0,6354 0,8817 0,7463 0,7105 0,7341 0,7020 0,7769 0,5701 0,8204 

50 Аргентини 0,4664 0,3878 0,3647 0,4268 0,4371 0,4152 0,4699 0,4530 0,3818 0,3992 0,4556 0,4645 

51 Бангладеш -0,1795 -0,1677 -0,1112 -0,0694 -0,1882 -0,1675 -0,0429 -0,1898 -0,1558 -0,1492 -0,1721 -0,1948 

52 Бахрейну 0,1684 0,1545 0,3195 0,2768 0,2557 0,2913 0,1594 0,2574 0,3036 0,2025 0,1231 0,2896 

53 В’єтнаму 0,3056 0,2832 0,2492 0,2766 0,3765 0,2939 0,2921 0,2739 0,2668 0,3013 0,2516 0,3142 

54 Естонії 0,3504 0,3149 0,4041 0,3676 0,3248 0,3165 0,4357 0,3621 0,3579 0,4125 0,3946 0,3817 

55 Йорданії 0,1169 0,1785 0,1216 0,1849 0,0694 0,1698 0,1220 0,1164 0,2033 0,1355 0,0947 0,1651 

56 Казахстану 0,4432 0,3339 0,4200 0,2171 0,4661 0,5477 0,3790 0,3617 0,3725 0,3931 0,4341 0,5250 

57 Кенії 0,4098 0,2561 0,3406 0,3310 0,4042 0,3843 0,4149 0,4143 0,3834 0,4346 0,2365 0,4068 

58 Кувейту 0,4266 0,3826 0,5156 0,3849 0,4300 0,4307 0,4147 0,4612 0,4656 0,5354 0,3088 0,4798 

59 Литви 0,4471 0,3292 0,4477 0,4840 0,3699 0,3659 0,5412 0,4953 0,4422 0,5165 0,3447 0,4434 
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Продовження табл. З.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

60 Лівану 0,2460 0,2262 0,2045 0,3462 0,1658 0,1937 0,2112 0,2537 0,2172 0,2555 0,2903 0,2423 

61 Маврикію 0,3826 0,3975 0,4558 0,3857 0,3528 0,3304 0,3876 0,4376 0,4237 0,4430 0,2853 0,4048 

62 Марокко 0,4216 0,4214 0,5262 0,4123 0,3589 0,4055 0,5101 0,5127 0,4240 0,4489 0,3819 0,4728 

63 Нігерії 0,2955 0,1337 0,3113 0,2439 0,2763 0,2454 0,2251 0,2744 0,2920 0,2939 0,2004 0,2788 

64 Оману 0,3070 0,1877 0,3644 0,2707 0,2971 0,3261 0,3588 0,3329 0,3664 0,4044 0,2867 0,3555 

65 Румунії 0,6626 0,4768 0,6607 0,6554 0,5776 0,6314 0,7209 0,7113 0,6573 0,6643 0,4491 0,7041 

66 Сербії 0,5201 0,4702 0,5773 0,5822 0,4973 0,5633 0,5151 0,5852 0,6045 0,6176 0,4274 0,6188 

67 Словенії 0,6250 0,5429 0,6141 0,7370 0,5350 0,5087 0,6502 0,6600 0,6510 0,6049 0,4758 0,6192 

68 Тунісу 0,0711 0,1485 0,2298 0,2008 0,1826 0,0795 0,1883 0,1143 0,0845 0,2229 -0,0700 0,1083 

69 Хорватії 0,5134 0,4941 0,5939 0,5658 0,4984 0,5375 0,6222 0,5821 0,5537 0,6099 0,4337 0,5950 

70 Шрі Ланки 0,2313 0,2646 0,2892 0,1790 0,2655 0,2718 0,2492 0,2684 0,2583 0,3350 0,2071 0,2945 

71 України 0,2626 0,1814 0,3427 0,1487 0,3302 0,2597 0,2455 0,2115 0,2818 0,3511 0,2568 0,2979 

72 FM 0,6466 0,5086 0,6856 0,5888 0,6295 0,6265 0,6336 0,6578 0,6409 0,6964 0,4813 0,6871 

 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

1 Австралії             

2 Австрії             

3 Бельгії             

4 Великої Британії             

5 Гонконгу             

6 Данії             

 



 

 

5
1
9
 

Продовження табл. З.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

7 Ізраїлю             

8 Ірландії             

9 Іспанії             

10 Італії             

11 Канади             

12 Нідерландів             

13 Німеччини             

14 Нової Зеландії             

15 Норвегії             

16 Португалії             

17 Сінгапуру             

18 США             

19 Фінляндії             

20 Франції             

21 Швейцарії             

22 Швеції             

23 Японії             

24 World             

25 Бразилії 1,0000            

26 Греції 0,4283 1,0000           
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Продовження табл. З.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

27 Єгипту 0,4287 0,2445 1,0000          

28 Індії 0,5397 0,4120 0,5101 1,0000         

29 Індонезії 0,4302 0,2434 0,3441 0,5292 1,0000        

30 Катару 0,2649 0,2304 0,3143 0,2125 0,2484 1,0000       

31 Китаю 0,6682 0,4964 0,3595 0,5655 0,3478 0,2132 1,0000      

32 Колумбії 0,7033 0,3967 0,3043 0,3495 0,3625 0,2667 0,5416 1,0000     

33 Кореї 0,6512 0,4605 0,3900 0,6238 0,4945 0,3081 0,7706 0,5253 1,0000    

34 Малайзії 0,6762 0,4228 0,3383 0,5377 0,5869 0,2976 0,5860 0,6291 0,6943 1,0000   

35 Мексики 0,6890 0,4463 0,3575 0,6052 0,5163 0,2350 0,5912 0,5457 0,6186 0,6421 1,0000  

36 ОАЕ 0,3859 0,3723 0,3879 0,3685 0,3202 0,6731 0,3628 0,3318 0,3773 0,3425 0,3806 1,0000 

37 Пакистану 0,2716 0,3105 0,3215 0,2854 0,2329 0,3636 0,2262 0,2784 0,4116 0,2870 0,1817 0,4297 

38 ПАР 0,7639 0,3646 0,4143 0,5943 0,5157 0,2429 0,5958 0,6000 0,6866 0,6284 0,6420 0,3474 

39 Перу 0,6537 0,2791 0,2913 0,3571 0,3305 0,1333 0,5092 0,5543 0,4348 0,4290 0,5171 0,2705 

40 Польщі 0,6440 0,6058 0,4471 0,5850 0,4000 0,2935 0,6395 0,5169 0,7287 0,6097 0,6601 0,4442 

41 Росії 0,6525 0,4998 0,2215 0,4606 0,2845 0,1389 0,5665 0,4973 0,6163 0,5590 0,6448 0,3534 

42 Таїланду 0,6176 0,2971 0,3166 0,6034 0,6236 0,1629 0,5488 0,5093 0,6059 0,5973 0,6192 0,3481 

43 Тайваню 0,6300 0,4665 0,3653 0,6368 0,4490 0,2592 0,6761 0,4108 0,7991 0,5983 0,5807 0,3822 

44 Туреччини 0,5400 0,3938 0,3181 0,5900 0,5477 0,2213 0,4220 0,5050 0,5237 0,5275 0,5444 0,3526 

45 Угорщини 0,5536 0,5762 0,2969 0,5244 0,3541 0,1858 0,5709 0,4111 0,5977 0,5587 0,5891 0,4597 

46 Філіппінів 0,5012 0,3050 0,3896 0,6914 0,6609 0,2798 0,5011 0,4403 0,5959 0,5911 0,5355 0,3561 
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Продовження табл. З.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

47 Чехії 0,5844 0,5917 0,3935 0,4490 0,3286 0,2254 0,4142 0,4381 0,5661 0,5576 0,4746 0,3391 

48 Чилі 0,6652 0,3465 0,3476 0,5343 0,5191 0,2362 0,5493 0,5792 0,6034 0,6024 0,6000 0,2684 

49 EM 0,8450 0,5547 0,4754 0,7508 0,5638 0,2923 0,8661 0,6486 0,8964 0,7617 0,7762 0,4516 

50 Аргентини 0,3510 0,3317 0,1101 0,3143 0,3082 0,1333 0,3890 0,2987 0,4075 0,3455 0,4304 0,1507 

51 Бангладеш -0,2214 -0,1399 0,0038 -0,0879 -0,0763 0,0417 -0,2196 -0,0812 -0,1529 -0,0955 -0,1447 -0,0281 

52 Бахрейну 0,3012 0,2948 0,1308 0,0624 0,0815 0,2679 0,2705 0,3157 0,2088 0,2754 0,2891 0,3709 

53 В’єтнаму 0,2777 0,3490 0,2929 0,3747 0,1662 0,2442 0,3308 0,2618 0,3391 0,2580 0,2526 0,2934 

54 Естонії 0,2906 0,3269 0,2490 0,2439 0,2327 0,1059 0,2139 0,2504 0,3072 0,2899 0,3137 0,1641 

55 Йорданії -0,0715 0,1674 0,0522 0,0885 0,2447 0,2051 0,0035 -0,1069 0,0791 -0,0441 0,0919 0,1695 

56 Казахстану 0,3493 0,3550 0,1846 0,2259 0,2441 0,1102 0,4081 0,1627 0,4373 0,3201 0,4171 0,1625 

57 Кенії 0,2659 0,3129 0,2989 0,2587 0,2242 0,0952 0,3744 0,2611 0,3586 0,3416 0,3610 0,2755 

58 Кувейту 0,4635 0,3249 0,1636 0,3511 0,1213 0,4183 0,3541 0,3867 0,3754 0,3347 0,3888 0,4600 

59 Литви 0,3268 0,3802 0,2606 0,3557 0,2287 0,1606 0,3338 0,3434 0,3569 0,3154 0,3826 0,3430 

60 Лівану 0,2749 0,2573 0,1922 0,1998 0,1277 0,1783 0,1797 -0,0237 0,1910 0,1590 0,2312 0,2461 

61 Маврикію 0,3219 0,4673 0,1242 0,1587 0,1918 0,2264 0,2654 0,3303 0,3667 0,3417 0,2561 0,3235 

62 Марокко 0,4653 0,4294 0,3768 0,3897 0,3202 0,1694 0,2196 0,3018 0,2904 0,3554 0,3348 0,3073 

63 Нігерії 0,0337 0,3588 0,2001 0,1252 0,0341 0,1446 0,3114 0,2278 0,3001 0,1697 0,2639 0,2596 

64 Оману 0,2642 0,2652 0,2976 0,2047 0,1491 0,3839 0,2496 0,2769 0,3381 0,2968 0,2205 0,4204 

65 Румунії 0,5301 0,6327 0,3262 0,4423 0,2693 0,2860 0,5976 0,4942 0,6312 0,4899 0,5082 0,4392 

66 Сербії 0,4915 0,5704 0,3227 0,3420 0,1910 0,2690 0,5104 0,3968 0,4664 0,3849 0,4868 0,4046 
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Продовження табл. З.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

67 Словенії 0,4740 0,5127 0,4022 0,4835 0,3638 0,3241 0,5693 0,4658 0,5441 0,5118 0,5212 0,4812 

68 Тунісу 0,1850 0,1271 0,1942 0,2252 0,1904 0,2467 0,1308 0,2545 0,1597 0,1822 0,1998 0,3243 

69 Хорватії 0,4668 0,4524 0,2152 0,4160 0,2848 0,2863 0,4490 0,3859 0,5178 0,3868 0,4580 0,3858 

70 Шрі Ланки 0,1953 0,1413 0,2342 0,3014 0,3293 0,1600 0,1695 0,1797 0,2103 0,1961 0,2374 0,3203 

71 України 0,2886 0,1769 0,2844 0,1812 0,2362 0,2769 0,2886 0,1540 0,3842 0,2514 0,2150 0,2618 

72 FM 0,4967 0,5420 0,3696 0,4803 0,3467 0,5136 0,5384 0,4750 0,6112 0,5069 0,5494 0,6663 

 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

1 Австралії             

2 Австрії             

3 Бельгії             

4 Великої Британії             

5 Гонконгу             

6 Данії             

7 Ізраїлю             

8 Ірландії             

9 Іспанії             

10 Італії             

11 Канади             

12 Нідерландів             

13 Німеччини             
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Продовження табл. З.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

14 Нової Зеландії             

15 Норвегії             

16 Португалії             

17 Сінгапуру             

18 США             

19 Фінляндії             

20 Франції             

21 Швейцарії             

22 Швеції             

23 Японії             

24 World             

25 Бразилії             

26 Греції             

27 Єгипту             

28 Індії             

29 Індонезії             

30 Катару             

31 Китаю             

32 Колумбії             

33 Кореї             
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Продовження табл. З.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

34 Малайзії             

35 Мексики             

36 ОАЕ             

37 Пакистану 1,0000            

38 ПАР 0,2597 1,0000           

39 Перу 0,0512 0,5852 1,0000          

40 Польщі 0,3092 0,6875 0,4235 1,0000         

41 Росії 0,2780 0,6182 0,4458 0,6639 1,0000        

42 Таїланду 0,1364 0,6590 0,5534 0,5459 0,5469 1,0000       

43 Тайваню 0,3393 0,6175 0,4031 0,6780 0,5211 0,5748 1,0000      

44 Туреччини 0,2855 0,5950 0,2710 0,5464 0,3683 0,5145 0,4830 1,0000     

45 Угорщини 0,2369 0,5197 0,3324 0,7456 0,7288 0,4517 0,5428 0,4800 1,0000    

46 Філіппінів 0,2309 0,5688 0,4072 0,5526 0,3113 0,7129 0,5224 0,5069 0,4092 1,0000   

47 Чехії 0,2618 0,5967 0,3302 0,7486 0,5393 0,4206 0,4792 0,4084 0,6550 0,4324 1,0000  

48 Чилі 0,0601 0,6110 0,5137 0,6004 0,5626 0,6231 0,5706 0,5320 0,5238 0,5186 0,5262 1,0000 

49 EM 0,3365 0,8233 0,5988 0,8063 0,7288 0,7379 0,8297 0,6269 0,6968 0,6669 0,6241 0,7266 

50 Аргентини 0,1255 0,3711 0,2754 0,4068 0,3963 0,3219 0,4049 0,3520 0,2663 0,2140 0,2628 0,4168 

51 Бангладеш 0,0197 -0,1463 -0,1101 -0,0895 -0,1396 -0,0212 -0,1285 -0,1817 -0,1934 -0,0386 0,0499 -0,0524 

52 Бахрейну 0,0890 0,2265 0,3109 0,3067 0,3249 0,2951 0,2167 0,0205 0,2715 0,2303 0,2276 0,2363 

53 В’єтнаму 0,3143 0,2222 0,1971 0,2274 0,2414 0,1746 0,2850 0,1997 0,2129 0,2924 0,2531 0,2150 
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Продовження табл. З.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

54 Естонії 0,1285 0,3538 0,2131 0,4683 0,4724 0,2756 0,2712 0,3110 0,4529 0,2024 0,4453 0,3551 

55 Йорданії 0,1809 -0,0601 0,0323 0,0587 -0,0211 0,0372 0,1372 0,0317 0,0748 0,1013 0,1639 0,0953 

56 Казахстану 0,1725 0,3080 0,1833 0,3939 0,3858 0,3115 0,4728 0,1848 0,3462 0,1979 0,2718 0,2911 

57 Кенії 0,1206 0,3189 0,2418 0,3588 0,2507 0,3430 0,3222 0,3554 0,3412 0,3425 0,3512 0,2973 

58 Кувейту 0,2603 0,3448 0,3713 0,4620 0,3320 0,3603 0,4029 0,2493 0,3781 0,3803 0,3222 0,3328 

59 Литви 0,1737 0,3822 0,2133 0,5606 0,4157 0,3059 0,3594 0,2761 0,5143 0,3416 0,4671 0,3623 

60 Лівану 0,0131 0,1393 0,0809 0,1919 0,1821 0,1475 0,2521 0,1076 0,2796 0,1941 0,2475 0,1694 

61 Маврикію 0,3665 0,3463 0,1755 0,4088 0,2986 0,1610 0,3786 0,2801 0,3054 0,1632 0,4570 0,2282 

62 Марокко 0,1915 0,4435 0,3711 0,4984 0,4390 0,3047 0,3438 0,3266 0,5011 0,3078 0,5844 0,3182 

63 Нігерії 0,2156 0,0025 0,0364 0,2566 0,2085 0,1112 0,2159 0,1244 0,2767 0,1294 0,1740 0,0884 

64 Оману 0,4061 0,2738 0,1630 0,3059 0,3201 0,2217 0,3168 0,1576 0,1940 0,2422 0,3412 0,1946 

65 Румунії 0,3776 0,5196 0,3014 0,7251 0,5707 0,3929 0,5268 0,3618 0,6961 0,4141 0,6362 0,4488 

66 Сербії 0,2893 0,3708 0,3325 0,6002 0,5114 0,2990 0,4920 0,2102 0,5441 0,2466 0,5231 0,4331 

67 Словенії 0,2789 0,4945 0,3034 0,6600 0,5162 0,3860 0,5040 0,2952 0,6310 0,3993 0,6032 0,4394 

68 Тунісу 0,0053 0,2665 0,1350 0,2743 0,1601 0,1882 0,1359 0,2338 0,1801 0,2185 0,2520 0,2981 

69 Хорватії 0,3085 0,4598 0,2471 0,6230 0,4808 0,2761 0,5266 0,2908 0,5981 0,3583 0,5656 0,3976 

70 Шрі Ланки 0,2802 0,1961 0,1691 0,2545 0,0859 0,2836 0,3228 0,2783 0,1832 0,2648 0,1500 0,1351 

71 України 0,3007 0,3435 0,1464 0,3696 0,2992 0,2428 0,2554 0,1195 0,3264 0,2156 0,2457 0,1567 

72 FM 0,4806 0,4608 0,3705 0,6195 0,4927 0,4603 0,5872 0,3981 0,5376 0,4885 0,4918 0,4215 
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Продовження табл. З.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

1 Австралії             

2 Австрії             

3 Бельгії             

4 Великої Британії             

5 Гонконгу             

6 Данії             

7 Ізраїлю             

8 Ірландії             

9 Іспанії             

10 Італії             

11 Канади             

12 Нідерландів             

13 Німеччини             

14 Нової Зеландії             

15 Норвегії             

16 Португалії             

17 Сінгапуру             

18 США             

19 Фінляндії             
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Продовження табл. З.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

20 Франції             

21 Швейцарії             

22 Швеції             

23 Японії             

24 World             

25 Бразилії             

26 Греції             

27 Єгипту             

28 Індії             

29 Індонезії             

30 Катару             

31 Китаю             

32 Колумбії             

33 Кореї             

34 Малайзії             

35 Мексики             

36 ОАЕ             

37 Пакистану             

38 ПАР             

39 Перу             
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Продовження табл. З.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

40 Польщі             

41 Росії             

42 Таїланду             

43 Тайваню             

44 Туреччини             

45 Угорщини             

46 Філіппінів             

47 Чехії             

48 Чилі             

49 EM 1,0000            

50 Аргентини 0,4613 1,0000           

51 Бангладеш -0,1923 -0,0562 1,0000          

52 Бахрейну 0,2939 0,1156 0,0591 1,0000         

53 В’єтнаму 0,3562 0,1527 0,1800 0,2463 1,0000        

54 Естонії 0,3651 0,2070 0,1001 0,1861 0,2005 1,0000       

55 Йорданії 0,0404 -0,0232 0,2150 0,0669 0,1894 0,1864 1,0000      

56 Казахстану 0,4557 0,3111 -0,0068 0,2300 0,1510 0,2616 0,1921 1,0000     

57 Кенії 0,4003 0,1910 -0,0200 0,2204 0,1863 0,3517 0,1150 0,2317 1,0000    

58 Кувейту 0,4562 0,2367 -0,0105 0,3185 0,1902 0,1217 0,0135 0,1971 0,2299 1,0000   

59 Литви 0,4416 0,2055 0,0724 0,2688 0,2789 0,7384 0,1703 0,2947 0,3549 0,2835 1,0000  
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Продовження табл. З.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

60 Лівану 0,2362 0,0160 0,0263 0,1228 0,2681 0,0873 0,2859 0,1683 0,2128 0,2284 0,1436 1,0000 

61 Маврикію 0,3649 0,2449 0,0283 0,2283 0,3611 0,4119 0,1745 0,2438 0,3444 0,3373 0,4205 0,1118 

62 Марокко 0,4306 0,2465 -0,0724 0,0961 0,1773 0,4137 0,0976 0,2228 0,1888 0,3601 0,3644 0,1444 

63 Нігерії 0,2454 0,0875 0,0017 0,1793 0,1551 0,2162 0,2055 0,3873 0,4788 0,1832 0,2810 0,1157 

64 Оману 0,3223 0,1338 0,2880 0,2868 0,3628 0,2062 0,1304 0,0582 0,2547 0,4253 0,2284 0,1943 

65 Румунії 0,6746 0,2684 -0,0222 0,3759 0,3269 0,5383 0,1689 0,3949 0,3018 0,3306 0,6272 0,1667 

66 Сербії 0,5548 0,2519 -0,0802 0,2464 0,2796 0,4363 0,2256 0,4183 0,2973 0,3385 0,4187 0,2733 

67 Словенії 0,6281 0,3864 -0,0004 0,2573 0,2896 0,4228 0,1690 0,3192 0,2961 0,3586 0,5398 0,2427 

68 Тунісу 0,2207 -0,0073 0,3029 0,0935 0,2072 0,2351 0,1274 -0,0477 -0,0415 0,1417 0,3576 0,0730 

69 Хорватії 0,5646 0,3063 0,0481 0,2397 0,3035 0,4700 0,1110 0,3456 0,1476 0,3760 0,5991 0,1351 

70 Шрі Ланки 0,2669 0,1432 0,0254 0,0882 0,1587 0,0804 0,1704 0,1239 0,1336 0,2483 0,2139 0,0561 

71 України 0,3515 0,0707 0,0394 0,2152 0,1570 0,2785 0,0926 0,3613 0,1190 0,2414 0,2606 0,1419 

72 FM 0,6465 0,4908 0,1076 0,4082 0,4385 0,2916 0,2462 0,4918 0,4541 0,7273 0,4553 0,3198 

 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

1 Австралії             

2 Австрії             

3 Бельгії             

4 Великої Британії             

5 Гонконгу             

6 Данії             
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Продовження табл. З.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

7 Ізраїлю             

8 Ірландії             

9 Іспанії             

10 Італії             

11 Канади             

12 Нідерландів             

13 Німеччини             

14 Нової Зеландії             

15 Норвегії             

16 Португалії             

17 Сінгапуру             

18 США             

19 Фінляндії             

20 Франції             

21 Швейцарії             

22 Швеції             

23 Японії             

24 World             

25 Бразилії             

26 Греції             
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Продовження табл. З.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

27 Єгипту             

28 Індії             

29 Індонезії             

30 Катару             

31 Китаю             

32 Колумбії             

33 Кореї             

34 Малайзії             

35 Мексики             

36 ОАЕ             

37 Пакистану             

38 ПАР             

39 Перу             

40 Польщі             

41 Росії             

42 Таїланду             

43 Тайваню             

44 Туреччини             

45 Угорщини             

46 Філіппінів             
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Продовження табл. З.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

47 Чехії             

48 Чилі             

49 EM             

50 Аргентини             

51 Бангладеш             

52 Бахрейну             

53 В’єтнаму             

54 Естонії             

55 Йорданії             

56 Казахстану             

57 Кенії             

58 Кувейту             

59 Литви             

60 Лівану             

61 Маврикію 1,0000            

62 Марокко 0,4038 1,0000           

63 Нігерії 0,2831 0,0726 1,0000          

64 Оману 0,3288 0,1813 0,1678 1,0000         

65 Румунії 0,4334 0,3584 0,3055 0,3891 1,0000        

66 Сербії 0,4673 0,4868 0,3428 0,2723 0,6192 1,0000       

 



 

 

5
3
3
 

Продовження табл. З.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

67 Словенії 0,4961 0,3669 0,3472 0,3060 0,6659 0,5910 1,0000      

68 Тунісу 0,1382 0,1646 -0,0383 0,1170 0,2165 0,0422 0,2668 1,0000     

69 Хорватії 0,4938 0,4658 0,1776 0,3609 0,6747 0,5326 0,6552 0,3424 1,0000    

70 Шрі Ланки 0,2672 0,2216 0,1989 0,1752 0,1822 0,1676 0,2595 0,1919 0,2711 1,0000   

71 України 0,3894 0,3117 0,2486 0,2074 0,4595 0,3659 0,3165 0,0854 0,3564 0,1040 1,0000  

72 FM 0,5219 0,3947 0,5334 0,5523 0,5766 0,5512 0,6578 0,2135 0,5605 0,3794 0,3974 1,0000 
 

Джерело: розраховано автором за даними MSCI [417]. Розрахунки проведено автором у середовищі StatSoft STATISTICA 64 10. 
 

Примітки: 

1. Усі показники округлено до четвертого знака після коми. 

2. Підкреслено дані, значущі для ρ < 0,05. 

3. Дубльовану частину матриці вилучено, а відповідні клітинки залишено порожніми. 
 

Таблиця З.2 

Динаміка кореляцій між окремими ринками та глобальним ринком, 2001–2017 рр. 
 

№ 

п/п 
Ринок 

Період 

2001 

2005 

2002 

2006 

2003 

2007 

2004 

2008 

2005 

2009 

2006 

2010 

2007 

2011 

2008 

2012 

2009 

2013 

2010 

2014 

2011 

2015 

2012 

2016 

2013 

2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Австралії 0,8183 0,7922 0,7867 0,9237 0,9154 0,9828 0,9639 0,9440 0,8944 0,8688 0,8170 0,7910 0,7522 

2 Австрії 0,5023 0,5705 0,7116 0,9267 0,9169 0,9249 0,9044 0,9031 0,8811 0,8726 0,8230 0,7939 0,7337 

3 Бельгії 0,7136 0,8137 0,8139 0,9196 0,9073 0,8564 0,8455 0,8404 0,8445 0,8475 0,8460 0,7974 0,7470 

4 Великої Британії 0,8926 0,8963 0,8674 0,9300 0,9416 0,9652 0,9673 0,9612 0,9573 0,9441 0,9319 0,9086 0,8835 
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Продовження табл. З.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

5 Гонконгу 0,6810 0,6303 0,5545 0,8478 0,8354 0,7681 0,8140 0,8250 0,8277 0,8028 0,8077 0,7726 0,7361 

6 Данії 0,7892 0,7825 0,7471 0,8888 0,8773 0,8545 0,8562 0,8539 0,8363 0,8052 0,7251 0,6565 0,5660 

7 Ізраїлю 0,7260 0,5875 0,5932 0,7561 0,6815 0,7072 0,7797 0,7366 0,7152 0,6591 0,5865 0,4534 0,3565 

8 Ірландії 0,7794 0,7924 0,6644 0,7923 0,7969 0,8721 0,8211 0,7989 0,7822 0,7299 0,6627 0,5969 0,5571 

9 Іспанії 0,8661 0,8827 0,7809 0,8689 0,9019 0,8417 0,7909 0,7585 0,7676 0,7641 0,7489 0,7403 0,7456 

10 Італії 0,8270 0,8117 0,7428 0,9383 0,9516 0,8990 0,8905 0,8717 0,8428 0,8174 0,7729 0,7181 0,6505 

11 Канади 0,8518 0,7903 0,7548 0,8725 0,8903 0,9234 0,9152 0,9151 0,9037 0,8932 0,8649 0,8077 0,7470 

12 Нідерландів 0,9088 0,9122 0,8527 0,9244 0,9369 0,9283 0,9415 0,9289 0,9161 0,9093 0,9102 0,8576 0,8330 

13 Німеччини 0,9224 0,9260 0,8745 0,9358 0,9554 0,9493 0,9254 0,9335 0,9285 0,9196 0,9077 0,8992 0,8606 

14 Нової Зеландії 0,5700 0,4664 0,5483 0,8018 0,8287 0,9283 0,7683 0,7684 0,7008 0,6628 0,6034 0,6825 0,6334 

15 Норвегії 0,8286 0,7980 0,7834 0,8824 0,8542 0,9439 0,9476 0,9326 0,9208 0,8844 0,8494 0,7727 0,7063 

16 Португалії 0,7047 0,7522 0,5647 0,8232 0,8399 0,8047 0,8003 0,7704 0,7525 0,7242 0,6896 0,6894 0,6519 

17 Сінгапуру 0,6305 0,6205 0,6860 0,8996 0,9187 0,8570 0,8259 0,8279 0,8208 0,8098 0,8072 0,7853 0,7558 

18 США 0,9679 0,9593 0,9334 0,9544 0,9616 0,9728 0,9758 0,9692 0,9616 0,9601 0,9558 0,9402 0,9360 

19 Фінляндії 0,6538 0,7008 0,6767 0,7788 0,8585 0,8872 0,8492 0,8618 0,8531 0,8561 0,8271 0,8243 0,7553 

20 Франції 0,9292 0,9249 0,8980 0,9512 0,9596 0,9431 0,9397 0,9294 0,9255 0,9171 0,9048 0,8688 0,8306 

21 Швейцарії 0,8091 0,8234 0,7984 0,8562 0,8950 0,7948 0,8408 0,8550 0,8565 0,8540 0,8801 0,8639 0,8274 

22 Швеції 0,9218 0,9014 0,8268 0,9052 0,8903 0,9079 0,9325 0,9316 0,9236 0,9193 0,9096 0,8787 0,8247 

23 Японії 0,5304 0,4814 0,4727 0,7317 0,8264 0,8558 0,6354 0,6973 0,6570 0,6384 0,6390 0,7613 0,7199 

24 World 0,9993 0,9990 0,9968 0,9982 0,9982 0,9995 0,9978 0,9974 0,9969 0,9968 0,9955 0,9946 0,9938 

25 Бразилії 0,7502 0,7313 0,7114 0,8176 0,8101 0,9480 0,9201 0,8968 0,8601 0,8073 0,7433 0,6127 0,5671 

26 Греції 0,6529 0,6468 0,7394 0,8950 0,8669 0,7780 0,7086 0,6829 0,6807 0,6806 0,6704 0,7118 0,6812 
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Продовження табл. З.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

27 Єгипту 0,2648 0,2013 0,2012 0,5380 0,6063 0,5594 0,4654 0,4824 0,5039 0,4420 0,3654 0,3680 0,2858 

28 Індії 0,5471 0,4897 0,5767 0,8025 0,8459 0,8040 0,6653 0,6886 0,6896 0,6751 0,5919 0,6375 0,5651 

29 Індонезії 0,2368 0,3371 0,5645 0,7233 0,8093 0,7255 0,6912 0,6786 0,5520 0,5185 0,4894 0,3869 0,3234 

30 Катару  0,3169 0,3363 0,5830 0,6723 0,6842 0,4751 0,3938 0,3954 0,2244 0,1063 0,2277 0,2391 

31 Китаю 0,6669 0,6440 0,6424 0,7671 0,7748 0,8126 0,8288 0,7968 0,7758 0,7475 0,7298 0,6717 0,6621 

32 Колумбії 0,4477 0,4268 0,4577 0,6351 0,7153 0,4505 0,5560 0,5572 0,4944 0,4670 0,4933 0,4671 0,4525 

33 Кореї 0,7166 0,6959 0,6887 0,7990 0,8298 0,9126 0,8604 0,8677 0,8052 0,8051 0,7278 0,6983 0,6234 

34 Малайзії 0,3450 0,4313 0,4629 0,7028 0,7216 0,7240 0,7942 0,7751 0,6964 0,6973 0,7375 0,5916 0,5836 

35 Мексики 0,7621 0,7645 0,7365 0,8334 0,8780 0,9130 0,8999 0,8877 0,8605 0,8182 0,8108 0,6888 0,5666 

36 ОАЕ  0,1229 0,1891 0,5868 0,6300 0,7801 0,6046 0,6153 0,6017 0,4542 0,3449 0,3852 0,3362 

37 Пакистану 0,1643 0,0273 0,3268 0,1445 0,1753 0,6779 0,4701 0,5264 0,4602 0,3924 0,3313 0,4247 0,3023 

38 ПАР 0,6114 0,5884 0,7153 0,8267 0,8477 0,9543 0,8315 0,8351 0,7850 0,7821 0,6784 0,6582 0,5886 

39 Перу 0,3412 0,4805 0,4977 0,6552 0,7265 0,4915 0,4849 0,5088 0,4389 0,4543 0,4996 0,4726 0,4409 

40 Польщі 0,6767 0,6558 0,7053 0,7797 0,8028 0,9167 0,9204 0,9117 0,8726 0,8623 0,7622 0,6610 0,5379 

41 Росії 0,5213 0,4937 0,4412 0,7190 0,7840 0,8615 0,8500 0,8687 0,8486 0,7764 0,7579 0,6773 0,5464 

42 Таїланду 0,4847 0,4949 0,5273 0,7357 0,7456 0,6419 0,6869 0,7251 0,6648 0,6549 0,6663 0,5879 0,4874 

43 Тайваню 0,5552 0,6355 0,4993 0,7825 0,7958 0,9047 0,8253 0,7993 0,7822 0,7897 0,7281 0,6856 0,6457 

44 Туреччини 0,7235 0,6072 0,6000 0,6771 0,7334 0,6262 0,4946 0,5625 0,5388 0,5396 0,5020 0,5401 0,4432 

45 Угорщини 0,5660 0,4855 0,5582 0,7846 0,8492 0,8712 0,8787 0,8681 0,8242 0,7883 0,6857 0,5675 0,4245 

46 Філіппінів 0,2872 0,1822 0,2899 0,5542 0,6288 0,6691 0,6427 0,6562 0,6194 0,6204 0,5649 0,5486 0,5204 

47 Чехії 0,5153 0,4226 0,6264 0,7869 0,8354 0,8005 0,7734 0,7542 0,7033 0,6862 0,5991 0,5290 0,4749 

48 Чилі 0,7531 0,7403 0,7230 0,7722 0,6788 0,4622 0,6527 0,7032 0,6331 0,6558 0,7568 0,6243 0,4569 
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Продовження табл. З.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

49 EM 0,8636 0,8643 0,8428 0,9282 0,9316 0,9793 0,9343 0,9282 0,9082 0,9014 0,8635 0,8214 0,7802 

50 Аргентини 0,3002 0,3301 0,5593 0,6948 0,6290 0,8034 0,6973 0,5480 0,5177 0,4910 0,5020 0,4399 0,4526 

51 Бангладеш      -0,5316 -0,2672 -0,1462 -0,1765 -0,1974 -0,1673 -0,1601 -0,3001 

52 Бахрейну -0,5480 0,1352 -0,0142 0,3510 0,4444 0,3388 0,3079 0,2208 0,2470 0,2546 0,3091 0,2698 0,3968 

53 В’єтнаму   0,3152 0,3480 0,4374 0,2682 0,2018 0,2725 0,3132 0,2772 0,3499 0,4318 0,4091 

54 Естонії 0,5032 0,5033 0,4882 0,6882 0,6392 0,1980 0,3682 0,4121 0,4077 0,4191 0,5571 0,4576 0,3493 

55 Йорданії  0,3475 0,1250 0,4454 0,4710 0,5751 0,4856 0,3465 0,3651 0,1968 0,0528 0,0067 -0,0269 

56 Казахстану  0,1026 0,1184 0,3328 0,3980 0,5904 0,7303 0,6777 0,6492 0,5819 0,5619 0,4637 0,4400 

57 Кенії 0,0304 0,0609 0,0389 0,5214 0,5449 0,3367 0,5483 0,5374 0,5370 0,5301 0,4952 0,3774 0,3164 

58 Кувейту -0,0006 0,1836 0,2177 0,4023 0,5036 0,6143 0,5576 0,5163 0,5342 0,5005 0,4456 0,4867 0,4573 

59 Литви    0,9323 0,6663 0,4384 0,5206 0,5269 0,5237 0,5050 0,4661 0,3972 0,3235 

60 Лівану 0,0705 0,1120 0,0847 0,2922 0,2831 0,5037 0,3381 0,3790 0,4103 0,2869 0,2357 0,2451 0,1871 

61 Маврикію  0,2902 0,2272 0,6370 0,6945 0,5478 0,5184 0,4256 0,4376 0,4405 0,3281 0,3231 0,3868 

62 Марокко 0,1868 0,3997 0,3719 0,4489 0,3301 0,7802 0,6367 0,5695 0,5544 0,5254 0,4120 0,4052 0,3888 

63 Нігерії 0,0747 0,0476 -0,0253 0,3282 0,3317 0,3590 0,5511 0,4499 0,4686 0,4087 0,2986 0,1772 0,1995 

64 Оману -0,4015 -0,0189 -0,0027 0,5489 0,6009 0,6748 0,4067 0,4034 0,3751 0,3425 0,2978 0,3795 0,3203 

65 Румунії  0,4755 0,3410 0,7559 0,8101 0,7872 0,8013 0,8031 0,7561 0,7597 0,6935 0,6430 0,5530 

66 Сербії    0,8449 0,7737 0,6841 0,6267 0,6613 0,6554 0,6640 0,5953 0,6186 0,5531 

67 Словенії 0,2437 0,2465 0,2070 0,6322 0,5986 0,7481 0,7843 0,7260 0,6896 0,6926 0,6641 0,5955 0,5595 

68 Тунісу -0,3938 -0,1149 -0,0089 0,2755 0,3507 0,3224 0,1206 0,1637 0,1650 0,1647 0,0448 0,1619 0,0823 

69 Хорватії 0,4830 0,4000 0,3690 0,5972 0,6651 0,7578 0,6729 0,6803 0,6377 0,6428 0,5513 0,5783 0,5016 

70 Шрі Ланки 0,0040 -0,0316 0,0439 0,3532 0,3707 0,4857 0,3538 0,3484 0,3644 0,2861 0,2286 0,2959 0,2347 
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Продовження табл. З.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

71 України  0,1030 0,2625 0,7466 0,7167 0,5505 0,5529 0,5481 0,4792 0,4058 0,1754 0,1114 0,0136 

72 FM 0,2184 0,2051 0,1930 0,5573 0,6280 0,9049 0,7850 0,7777 0,7695 0,7007 0,6280 0,6417 0,6272 

73 Середня 0,5167 0,5048 0,5071 0,7087 0,7259 0,7126 0,6873 0,6801 0,6590 0,6316 0,5929 0,5651 0,5125 

74 Середня (World) 0,7750 0,7659 0,7362 0,8743 0,8844 0,8856 0,8666 0,8615 0,8465 0,8287 0,8031 0,7765 0,7309 

75 Середня (EM) 0,5268 0,4843 0,5341 0,7042 0,7401 0,7487 0,7075 0,7101 0,6703 0,6391 0,5976 0,5593 0,4898 

76 Середня (FM) 0,0425 0,1985 0,1957 0,5322 0,5362 0,4924 0,4779 0,4577 0,4505 0,4172 0,3681 0,3503 0,3090 
 

Джерело: розраховано автором за даними MSCI [417]. Розрахунки проведено автором у середовищі StatSoft STATISTICA 64 10. 
 

Примітки: 

1. Усі показники округлено до четвертого знака після коми. 

2. Підкреслено дані, значущі для ρ < 0,05. 

3. Середні обчислено без урахування групових індексів. 

4. Для випадків неповних даних використано дві стандартні техніки видалення таких позицій: за масивами (до періоду 2006 – 2010 рр.) та за парами спостережень (після 

періоду 2006 – 2010 рр.). 
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ДОДАТОК И 

Динаміка та структура глобальних портфельних пасивів 
 

Таблиця И.1 

Сукупні глобальні портфельні пасиви, 2001 – 2017 рр. (% та трлн $) 
 

№ 

пп 
Рік 

Обсяг, 

трлн $ 

Розвинуті ринки 
Ринки, що 

формуються 
Граничні ринки Інші ринки 

Міжнародні 

організації 

% трлн $ % трлн $ % трлн $ % трлн $ % трлн $ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2001 12,72 80,96 10,30 4,40 0,56 0,33 0,04 12,12 1,54 2,19 0,28 

2 2002 14,15 73,91 10,46 4,00 0,57 0,23 0,03 19,48 2,76 2,39 0,34 

3 2003 19,22 79,74 15,33 4,97 0,96 0,26 0,05 13,04 2,51 1,99 0,38 

4 2004 23,49 71,74 16,85 5,30 1,25 0,30 0,07 20,72 4,87 1,93 0,45 

5 2005 26,05 77,75 20,26 6,46 1,68 0,30 0,08 13,60 3,54 1,90 0,49 

6 2006 33,16 76,53 25,38 6,92 2,30 0,35 0,12 14,51 4,81 1,68 0,56 

7 2007 39,31 74,47 29,27 8,04 3,16 0,35 0,14 16,22 6,37 0,92 0,36 

8 2008 31,04 77,64 24,10 6,16 1,91 0,28 0,09 13,88 4,31 2,04 0,63 

9 2009 37,55 76,38 28,68 7,90 2,97 0,30 0,11 14,22 5,34 1,20 0,45 

10 2010 40,63 74,15 30,13 8,83 3,59 0,37 0,15 14,66 5,95 1,99 0,81 

11 2011 39,38 74,70 29,42 8,00 3,15 0,37 0,15 14,71 5,79 2,23 0,88 
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Продовження табл. И.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

12 2012 43,66 72,45 31,63 9,18 4,01 0,40 0,18 16,42 7,17 1,54 0,67 

13 2013 47,96 73,15 35,08 8,48 4,07 0,42 0,20 16,48 7,90 1,47 0,71 

14 2014 48,76 72,66 35,43 8,86 4,32 0,51 0,25 15,90 7,75 2,07 1,01 

15 2015 50,12 73,63 36,90 7,82 3,92 0,49 0,25 16,01 8,02 2,05 1,03 

16 2016 52,32 72,80 38,09 8,03 4,20 0,55 0,29 16,60 8,68 2,03 1,06 

17 2017 54,17 72,04 39,03 8,40 4,55 0,58 0,32 17,07 9,25 1,91 1,03 

Середня  74,98  7,16  0,38  15,62  1,85  
 

Джерело: розраховано автором за даними CPIS [318]. 
 

Примітки: 

1. Усі показники округлено до другого знака після коми. 

2. Відсоткові частки усіх груп ринків розраховано щодо загального обсягу – стовпчик 3. 

3. Дані за 2017 рік наведено станом на кінець червня. 

 

Таблиця И.2 

Глобальні портфельні пасиви у формі акцій, 2001 – 2017 рр. (% та трлн $) 
 

№ 

пп 
Рік 

Обсяг, 

трлн $ 

Розвинуті ринки 
Ринки, що 

формуються 
Граничні ринки Інші ринки 

Міжнародні 

організації 

% трлн $ % трлн $ % трлн $ % трлн $ % трлн $ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2001 5,20 79,44 4,13 5,21 0,27 0,11 0,01 15,17 0,79 0,07 0,00 

2 2002 4,81 75,48 3,63 5,58 0,27 0,09 0,00 18,66 0,90 0,19 0,01 
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Продовження табл. И.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 2003 7,02 75,33 5,29 7,10 0,50 0,10 0,01 17,35 1,22 0,12 0,01 

4 2004 8,79 73,46 6,46 7,52 0,66 0,13 0,01 18,73 1,65 0,17 0,02 

5 2005 10,63 72,42 7,70 9,45 1,00 0,13 0,01 17,84 1,90 0,15 0,02 

6 2006 14,28 70,86 10,12 10,64 1,52 0,19 0,03 18,22 2,60 0,09 0,01 

7 2007 17,20 66,06 11,36 13,02 2,24 0,27 0,05 20,60 3,54 0,06 0,01 

8 2008 9,87 66,00 6,52 10,83 1,07 0,28 0,03 22,75 2,25 0,13 0,01 

9 2009 13,75 64,66 8,89 14,20 1,95 0,27 0,04 20,77 2,86 0,10 0,01 

10 2010 15,61 63,67 9,94 14,89 2,32 0,30 0,05 21,05 3,29 0,10 0,02 

11 2011 14,45 63,46 9,17 13,01 1,88 0,33 0,05 23,11 3,34 0,09 0,01 

12 2012 17,01 63,15 10,74 13,47 2,29 0,29 0,05 22,98 3,91 0,11 0,02 

13 2013 20,72 66,38 13,75 11,01 2,28 0,28 0,06 22,24 4,61 0,09 0,02 

14 2014 22,19 64,13 14,23 11,16 2,48 0,34 0,08 24,23 5,38 0,14 0,03 

15 2015 23,24 65,57 15,24 9,47 2,20 0,31 0,07 24,50 5,69 0,14 0,03 

16 2016 24,66 64,62 15,94 9,79 2,41 0,30 0,07 25,21 6,22 0,08 0,02 

17 2017 26,72 64,14 17,13 10,41 2,78 0,31 0,08 25,05 6,69 0,10 0,03 

Середня  68,17  10,40  0,24  21,09  0,11  
 

Джерело: розраховано автором за даними CPIS [318]. 
 

Примітки: 

1. Усі показники округлено до другого знака після коми. 

2. Відсоткові частки усіх груп ринків розраховано щодо загального обсягу – стовпчик 3. 

3. Дані за 2017 рік наведено станом на кінець червня. 
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Таблиця И.3 

Глобальні портфельні пасиви у формі боргових паперів, 2001 – 2017 рр. (% та трлн $) 
 

№ 

пп 
Рік 

Обсяг, 

трлн $ 

Розвинуті ринки 
Ринки, що 

формуються 
Граничні ринки Інші ринки 

Міжнародні 

організації 

% трлн $ % трлн $ % трлн $ % трлн $ % трлн $ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2001 7,52 82,22 6,18 3,81 0,29 0,48 0,04 9,83 0,74 3,66 0,28 

2 2002 9,34 82,43 7,70 3,31 0,31 0,30 0,03 10,44 0,98 3,52 0,33 

3 2003 12,20 82,41 10,05 3,62 0,44 0,32 0,04 10,59 1,29 3,06 0,37 

4 2004 14,70 82,25 12,09 3,96 0,58 0,40 0,06 10,44 1,53 2,96 0,44 

5 2005 15,42 81,49 12,57 4,18 0,64 0,35 0,05 10,89 1,68 3,09 0,48 

6 2006 18,88 80,92 15,28 4,06 0,77 0,46 0,09 11,68 2,20 2,89 0,55 

7 2007 22,11 81,12 17,93 4,14 0,92 0,41 0,09 11,56 2,55 2,78 0,61 

8 2008 21,17 82,85 17,54 3,69 0,78 0,27 0,06 10,26 2,17 2,93 0,62 

9 2009 23,80 83,46 19,86 4,24 1,01 0,31 0,07 9,28 2,21 2,71 0,64 

10 2010 25,02 81,02 20,27 5,04 1,26 0,42 0,10 10,36 2,59 3,17 0,79 

11 2011 24,93 81,64 20,35 5,07 1,26 0,39 0,10 9,44 2,35 3,46 0,86 

12 2012 26,65 79,05 21,06 6,12 1,63 0,46 0,12 10,94 2,91 3,43 0,91 

13 2013 27,24 78,52 21,39 6,53 1,78 0,52 0,14 10,79 2,94 3,64 0,99 

14 2014 26,57 79,95 21,24 7,00 1,86 0,66 0,18 8,79 2,34 3,59 0,96 

15 2015 26,88 80,45 21,62 6,41 1,72 0,66 0,18 8,88 2,39 3,60 0,97 

16 2016 27,66 80,19 22,18 5,86 1,62 0,76 0,21 9,44 2,61 3,76 1,04 
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Продовження табл. И.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

17 2017 27,46 79,96 21,96 5,92 1,63 0,83 0,23 9,62 2,64 3,67 1,01 

Середня  81,17   4,88   0,47   10,19   3,29   
 

Джерело: розраховано автором за даними CPIS [318]. 
 

Примітки: 

1. Усі показники округлено до другого знака після коми. 

2. Відсоткові частки усіх груп ринків розраховано щодо загального обсягу – стовпчик 3. 

3. Дані за 2017 рік наведено станом на кінець червня. 

 

 

Таблиця И.4 

Глобальні портфельні пасиви у формі довготермінових боргових паперів, 2001 – 2017 рр. (% та трлн $) 
 

№ 

пп 
Рік 

Обсяг, 

трлн $ 

Розвинуті ринки 
Ринки, що 

формуються 
Граничні ринки Інші ринки 

Міжнародні 

організації 

% трлн $ % трлн $ % трлн $ % трлн $ % трлн $ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2001 6,45 80,58 5,20 4,27 0,28 0,54 0,03 10,73 0,69 3,89 0,25 

2 2002 8,07 80,92 6,53 3,88 0,31 0,36 0,03 11,04 0,89 3,81 0,31 

3 2003 10,64 81,30 8,65 3,93 0,42 0,36 0,04 11,09 1,18 3,32 0,35 

4 2004 12,84 80,91 10,39 4,06 0,52 0,43 0,06 11,55 1,48 3,06 0,39 

5 2005 13,54 80,24 10,86 4,36 0,59 0,39 0,05 11,99 1,62 3,02 0,41 

6 2006 16,58 79,96 13,25 4,48 0,74 0,49 0,08 12,33 2,04 2,75 0,46 
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Продовження табл. И.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

7 2007 19,54 80,24 15,68 4,31 0,84 0,43 0,08 12,35 2,41 2,67 0,52 

8 2008 18,51 81,63 15,11 3,88 0,72 0,29 0,05 11,21 2,08 2,99 0,55 

9 2009 20,73 81,87 16,98 4,50 0,93 0,34 0,07 10,49 2,17 2,80 0,58 

10 2010 21,91 79,85 17,50 5,11 1,12 0,46 0,10 11,27 2,47 3,30 0,72 

11 2011 21,97 80,56 17,70 5,01 1,10 0,42 0,09 10,37 2,28 3,64 0,80 

12 2012 23,74 78,40 18,61 6,12 1,45 0,49 0,12 11,47 2,72 3,51 0,83 

13 2013 24,24 78,18 18,95 6,15 1,49 0,56 0,13 11,44 2,77 3,68 0,89 

14 2014 23,52 79,01 18,58 6,68 1,57 0,73 0,17 9,75 2,29 3,84 0,90 

15 2015 23,85 79,76 19,02 6,47 1,54 0,75 0,18 9,31 2,22 3,72 0,89 

16 2016 24,67 79,18 19,54 6,18 1,52 0,85 0,21 10,04 2,48 3,75 0,92 

17 2017 24,28 78,63 19,09 6,27 1,52 0,94 0,23 10,42 2,53 3,74 0,91 

Середня  80,07   5,04   0,52   10,99   3,38   
 

Джерело: розраховано автором за даними CPIS [318]. 
 

Примітки: 

1. Усі показники округлено до другого знака після коми. 

2. Відсоткові частки усіх груп ринків розраховано щодо загального обсягу – стовпчик 3. 

3. Дані за 2017 рік наведено станом на кінець червня. 
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Таблиця И.5 

Глобальні портфельні пасиви у формі короткотермінових боргових паперів, 2001 – 2017 рр. (% та трлн $) 
 

№ 

пп 
Рік 

Обсяг, 

трлн $ 

Розвинуті ринки 
Ринки, що 

формуються 
Граничні ринки Інші ринки 

Міжнародні 

організації 

% трлн $ % трлн $ % трлн $ % трлн $ % трлн $ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2001 1,07 90,39 0,97 1,01 0,01 0,11 0,00 6,18 0,07 2,31 0,02 

2 2002 1,27 90,40 1,15 0,89 0,01 0,05 0,00 6,97 0,09 1,68 0,02 

3 2003 1,55 89,98 1,40 1,27 0,02 0,08 0,00 7,37 0,11 1,30 0,02 

4 2004 1,86 88,36 1,64 1,58 0,03 0,08 0,00 7,47 0,14 2,52 0,05 

5 2005 1,87 86,30 1,62 1,49 0,03 0,10 0,00 8,44 0,16 3,68 0,07 

6 2006 2,31 84,26 1,94 1,61 0,04 0,27 0,01 9,95 0,23 3,91 0,09 

7 2007 2,56 84,03 2,15 2,32 0,06 0,18 0,00 9,85 0,25 3,62 0,09 

8 2008 2,66 88,02 2,34 2,01 0,05 0,12 0,00 7,34 0,19 2,51 0,07 

9 2009 3,06 91,36 2,80 2,06 0,06 0,08 0,00 4,77 0,15 1,74 0,05 

10 2010 3,11 88,33 2,74 3,96 0,12 0,11 0,00 5,38 0,17 2,23 0,07 

11 2011 2,96 88,20 2,61 5,41 0,16 0,15 0,00 4,06 0,12 2,18 0,06 

12 2012 2,90 83,49 2,42 7,42 0,22 0,21 0,01 6,38 0,19 2,51 0,07 

13 2013 3,00 79,98 2,40 10,61 0,32 0,22 0,01 5,91 0,18 3,28 0,10 

14 2014 3,05 83,78 2,56 9,71 0,30 0,17 0,01 3,89 0,12 2,45 0,07 

15 2015 3,03 85,72 2,60 6,79 0,21 0,10 0,00 3,83 0,12 3,56 0,11 

16 2016 2,98 86,05 2,57 4,71 0,14 0,14 0,00 5,22 0,16 3,87 0,12 
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Продовження табл. И.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

17 2017 3,18 85,92 2,74 5,56 0,18 0,23 0,01 5,19 0,17 3,09 0,10 

Середня  86,74   4,02   0,14   6,36   2,73   
 

Джерело: розраховано автором за даними CPIS [318]. 
 

Примітки: 

1. Усі показники округлено до другого знака після коми. 

2. Відсоткові частки усіх груп ринків розраховано щодо загального обсягу – стовпчик 3. 

3. Дані за 2017 рік наведено станом на кінець червня. 

Таблиця И.6 

Глобальні портфельні пасиви: функціональна структура, 2001 – 2017 рр. (% та трлн $) 
 

№ 

пп 
Рік 

Загальний 

обсяг, 

трлн $ 

У формі акцій 
У формі боргових 

паперів 

У формі боргових 

паперів 

(довготермінових) 

У формі боргових 

паперів 

(короткотермінових) 

% трлн $ % трлн $ % трлн $ % трлн $ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 2001 12,72 40,88 5,20 59,12 7,52 50,71 6,45 8,41 1,07 

2 2002 14,15 33,99 4,81 66,01 9,34 57,03 8,07 8,98 1,27 

3 2003 19,22 36,52 7,02 63,48 12,20 55,36 10,64 8,06 1,55 

4 2004 23,49 37,42 8,79 62,58 14,70 54,66 12,84 7,92 1,86 

5 2005 26,05 40,81 10,63 59,19 15,42 51,98 13,54 7,18 1,87 

6 2006 33,16 43,06 14,28 56,94 18,88 50,00 16,58 6,97 2,31 

7 2007 39,31 43,75 17,20 56,25 22,11 49,71 19,54 6,51 2,56 
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Продовження табл. И.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8 2008 31,04 31,80 9,87 68,20 21,17 59,63 18,51 8,57 2,66 

9 2009 37,55 36,62 13,75 63,38 23,80 55,21 20,73 8,15 3,06 

10 2010 40,63 38,42 15,61 61,58 25,02 53,93 21,91 7,65 3,11 

11 2011 39,38 36,69 14,45 63,31 24,93 55,79 21,97 7,52 2,96 

12 2012 43,66 38,96 17,01 61,04 26,65 54,37 23,74 6,64 2,90 

13 2013 47,96 43,20 20,72 56,80 27,24 50,54 24,24 6,26 3,00 

14 2014 48,76 45,51 22,19 54,49 26,57 48,24 23,52 6,26 3,05 

15 2015 50,12 46,37 23,24 53,63 26,88 47,59 23,85 6,05 3,03 

16 2016 52,32 47,13 24,66 52,87 27,66 47,15 24,67 5,70 2,98 

17 2017 54,17 49,33 26,72 50,69 27,46 44,82 24,28 5,87 3,18 

Середня  38,58  56,42  49,71  7,37  
 

Джерело: розраховано автором за даними табл. И.1–И.5. 
 

Примітки: 

1. Усі показники округлено до другого знака після коми. 

2. Відсоткові частки усіх груп ринків розраховано щодо загального обсягу – стовпчик 3. 

3. Дані за 2017 рік наведено станом на кінець червня. 
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ДОДАТОК К 

Глобальні дисбаланси в міжнародних портфельних інвестиціях 

Таблиця К.1 

Частки міжнародних портфельних пасивів у формі акцій у глобальних пасивах у формі акцій та ринків акцій  

у капіталізації світового ринку (розвинуті ринки), % 

Частина А 

Ринок 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Австралії 1,40 1,28 1,67 1,51 1,87 1,58 2,12 1,47 1,99 1,51 2,19 1,59 2,15 1,74 2,12 1,57 2,83 2,05 

Австрії 0,09 0,12 0,15 0,14 0,18 0,20 0,24 0,34 0,31 0,37 0,39 0,46 0,39 0,43 0,24 0,31 0,26 0,31 

Бельгії 0,62 0,68 0,56 0,70 0,56 0,68 0,75 0,89 0,71 0,82 0,79 0,90 0,64 0,82 0,52 0,63 0,58 0,72 

Великої 

Британії 
8,00 13,72 8,15 13,68 7,76 12,82 7,68 11,92 7,56 11,49 7,56 10,84 6,38 9,77 5,79 9,45  9,64 

Гонконгу 1,88 1,54 2,03 1,24 2,29 1,40 2,35 1,24 2,61 1,22 3,43 1,53 4,40 1,84 4,12 1,59 5,17 1,69 

Данії 0,32 0,34 0,34 0,38 0,39 0,40 0,41 0,37  0,38  0,40  0,43  0,44  0,44 

Ізраїлю 0,21 0,32 0,19 0,26 0,22 0,28 0,25 0,27 0,30 0,35 0,32 0,25 0,39 0,30 0,33 0,40 0,42 0,41 

Ірландії 0,28 1,85 0,26 2,30 0,27 2,18 0,31 2,41 0,28 2,34 0,33 2,71 0,24 2,37 0,15 2,39 0,14 2,72 

Іспанії 1,74 2,18 2,03 2,05 2,32 2,08 2,56 2,31 2,37 1,87 2,65 1,84 2,98 1,81 2,94 1,93 3,22 1,92 

Італії 1,96 2,30 2,10 2,33 1,97 2,24 2,15 2,45 1,97 2,34 2,05 2,46 1,78 2,09 1,62 1,81 1,47 1,78 

Канади 2,29 1,87 3,90 1,99 2,91 2,47 3,21 2,34 3,67 2,81 3,40 2,54 3,63 2,68 3,20 2,42 3,76 2,90 
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Продовження табл. К.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Нідерландів 1,87 5,55 1,76 4,93 1,56 4,59 1,47 4,27 1,47 3,41 1,56 3,24 1,59 2,41 1,20 2,05 1,25 2,18 

Німеччини 3,99 5,23 3,01 4,08 3,45 4,72 3,26 4,84 2,97 4,82 3,28 4,85 3,49 5,75 3,44 5,36 2,90 4,87 

Нової Зеландії 0,07 0,07 0,10 0,09 0,11 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 0,06 

Норвегії 0,26 0,31 0,28 0,32 0,31 0,32 0,39 0,43 0,47 0,52 0,56 0,61 0,59 0,72 0,45 0,39 0,51 0,55 

Португалії 0,17 0,25 0,19 0,25 0,19 0,18 0,19 0,23 0,17 0,19 0,21 0,38 0,22 0,44 0,21 0,62 0,22 0,51 

Сінгапуру 0,43 0,70 0,45 0,65 0,48 0,60 0,59 0,56 0,64 0,56 0,77 0,67 0,89 0,74 0,82 0,59 1,08 0,77 

США 52,07 19,78 48,55 19,13 45,65 18,80 44,51 17,32 42,04 16,26 39,14 15,45 33,04 13,99 35,92 15,38 33,80 14,78 

Фінляндії 0,71 2,15 0,61 1,68 0,54 1,38 0,50 1,15  1,11  0,99  1,26  1,02  0,74 

Франції 4,37 7,50 4,25 6,06 4,34 5,95 4,25 5,98 4,35 5,73 4,86 6,11 4,54 5,58 4,56 5,86 4,36 5,43 

Швейцарії 1,96 3,87 2,69 4,24 2,33 4,01 2,26 3,65 2,32 3,84 2,43 3,90 2,11 3,53 2,73 4,24 2,39 4,13 

Швеції 0,88 1,44 0,79 1,12 0,93 1,20  1,29  1,20  1,30  1,09  0,90  0,98 

Японії 8,43 6,40 9,09 6,35 9,45 7,16 9,70 7,59 11,31 9,17 9,23 7,76 7,18 6,19 9,66 6,56 7,41 5,08 

РАЗОМ 94,03 79,44 93,13 75,48 90,07 75,33 89,26 73,46 87,61 72,42 85,23 70,86 76,71 66,06 80,10 66,00 71,84 64,66 

 

Частина Б 

Ринок 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Середня 

Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Австралії 2,83 2,12 2,70 1,93 2,71 1,90 2,27 1,60 2,03 1,41 1,92 1,36 1,95 1,45 1,90 1,43 2,16 1,62 

Австрії 0,24 0,29 0,19 0,23 0,21 0,25 0,20 0,24 0,15 0,21 0,16 0,20 0,19 0,20 0,19 0,23 0,22 0,27 

Бельгії 0,52 0,61 0,52 0,63 0,59 0,68 0,62 0,79 0,60 0,73 0,67 0,79 0,58 0,68 0,55 0,69 0,61 0,73 
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Продовження табл. К.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Великої 

Британії 
 9,57  10,10  9,94  10,04  8,84  8,31  7,52  7,31 7,36 10,29 

Гонконгу 5,27 1,91 5,09 1,76 5,54 1,88 5,15 1,62 5,10 1,52 5,15 1,53 4,92 1,49 5,49 1,61 4,12 1,57 

Данії  0,57  0,50  0,55  0,61  0,62  0,75  0,64  0,65 0,36 0,50 

Ізраїлю 0,44 0,37 0,35 0,34 0,32 0,32 0,34 0,30 0,32 0,34 0,39 0,37 0,33 0,28 0,29 0,28 0,32 0,32 

Ірландії 0,12 2,91 0,24 3,42 0,21 3,85 0,28 4,33 0,23 5,04 0,21 5,21 0,18 5,15 0,19 5,42 0,23 3,33 

Іспанії 2,28 1,30 2,32 1,21 1,95 1,14 1,85 1,30 1,57 1,24 1,27 1,19 1,09 1,13 1,12 1,27 2,13 1,63 

Італії 1,04 1,30 0,97 1,11 0,94 1,14 1,02 1,33 0,93 1,06  1,16  0,99  1,03 1,57 1,70 

Канади 4,22 3,48 4,31 3,31 4,03 2,91 3,51 2,56 3,30 2,48 2,57 1,96 3,07 2,44 2,99 2,38 3,41 2,56 

Нідерландів 1,28 2,20 1,34 2,01 1,27 2,03 1,36 2,42 1,24 2,27 1,18 2,29 1,24 2,42 1,39 2,52 1,41 2,99 

Німеччини 2,78 4,64 2,67 4,07 2,91 4,42 3,21 4,62 2,74 4,02 2,77 4,17 2,64 4,07 2,86 4,03 3,08 4,62 

Нової Зеландії 0,08 0,07 0,10 0,07 0,10 0,07 0,11 0,07 0,12 0,08 0,12 0,09 0,12 0,10 0,12 0,10 0,10 0,08 

Норвегії 0,57 0,49 0,50 0,55 0,47 0,49 0,44 0,46 0,35 0,36 0,31 0,32 0,36 0,33 0,36 0,30 0,42 0,44 

Португалії 0,16 0,42 0,14 0,43 0,13 0,11 0,13 0,12 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,16 0,27 

Сінгапуру 1,26 0,84 1,35 0,77 1,50 0,82 1,24 0,74 1,19 0,76 1,03 0,75 0,99 0,79 0,99 0,88 0,92 0,72 

США 33,58 15,15 35,24 16,40 36,51 16,23 39,90 17,20 41,51 18,37 40,50 19,91 42,13 20,27 40,55 19,21 40,27 17,27 

Фінляндії  0,65  0,48  0,45  0,44  0,40  0,45  0,45  0,45 0,59 0,89 

Франції 3,71 4,61 3,50 4,37 3,54 4,47 3,82 4,87 3,29 4,29 3,37 4,23 3,33 4,26 3,47 4,54 4,00 5,29 

Швейцарії 2,39 3,67 2,45 3,75 2,41 3,67 2,56 3,94 2,36 3,64 2,45 3,56 2,16 3,29 2,13 3,26 2,36 3,78 

Швеції  1,25  1,13  1,18  1,24  1,08  1,08  0,99  0,95 0,86 1,14 

Японії 7,44 5,26 7,49 4,88 6,80 4,67 7,54 5,55 6,90 5,28 7,91 5,82 7,63 5,60 7,86 5,51 8,30 6,17 

РАЗОМ 70,21 63,67 71,48 63,46 72,14 63,15 75,54 66,38 74,00 64,13 72,09 65,57 73,01 64,62 72,55 64,14 84,97 68,17 
 

Джерело: розраховано автором за даними МВФ [318] та ВБ  [566]. 
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Примітки: 

1. Для кожного року в першому та другому стовпчиках відповідно наведено частки у капіталізації світового ринку (із забарвленням) та у глобальних портфельних 

пасивах. 

2. Показники округлено до другого знака після коми. У деяких клітинках наведено нульові показники, що зумовлено округленням. У третьому та / або наступних знаках 

ці показники мають значення. 

3. Останній рядок таблиці – різниця між сукупною часткою країн у капіталізації світового ринку та їхньою сукупною часткою у глобальних портфельних пасивах           

(у відсоткових пунктах). 

4. Дані за 2017 рік наведено станом на кінець червня для пасивів та на кінець грудня для капіталізації. Ці результати подано лише у розрахунковому форматі, в аналізі 

вони не враховані. 

 

Таблиця К.2 

Частки міжнародних портфельних пасивів у формі акцій у глобальних пасивах у формі акцій та ринків акцій  

у капіталізації світового ринку (ринки, що формуються), % 

Частина А 

Ринок 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Бразилії 0,69 0,65 0,56 0,46 0,75 0,82 0,90 0,79 1,17 0,97 1,42 1,16 2,27 1,69 1,83 1,25 3,00 2,29 

Греції 0,32 0,12 0,29 0,11 0,34 0,16 0,34 0,22 0,36 0,27 0,40 0,32 0,44 0,42 0,28 0,23 0,25 0,19 

Єгипту  0,01  0,01  0,01  0,02  0,05 0,19 0,05 0,23 0,10 0,27 0,07 0,20 0,07 

Індії  0,26  0,44 0,89 0,65 1,06 0,75 1,37 1,00 1,64 1,14 3,02 1,91 2,01 1,71 2,93 2,09 

Індонезії 0,09 0,07 0,13 0,16 0,17 0,19 0,20 0,21 0,20 0,17 0,28 0,19 0,35 0,23 0,31 0,23 0,48 0,33 

Катару  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,01 0,16 0,02 0,24 0,04  0,03 

Китаю  0,26  0,34 1,64 0,67 1,22 0,65 0,99 0,94 2,29 1,86 7,43 2,40 5,51 2,38 8,01 2,99 
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Продовження табл. К.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Колумбії  0,01  0,00  0,00  0,01 0,12 0,01 0,11 0,01 0,17 0,01 0,27 0,02 0,32 0,02 

Кореї 0,87 1,04 1,10 1,29 1,05 1,36 1,17 1,48 1,78 1,92 1,67 1,56 1,86 1,57 1,46 1,15 1,87 1,41 

Малайзії 0,44 0,24 0,55 0,26 0,51 0,23 0,50 0,26 0,45 0,22 0,47 0,23 0,54 0,31 0,59 0,26 0,65 0,26 

Мексики 0,47 0,78 0,46 0,68 0,39 0,59 0,47 0,61 0,59 0,74 0,70 0,79 0,66 0,69 0,73 0,64 0,79 0,69 

ОАЕ  0,00  0,00  0,00  0,00  0,01  0,02 0,21 0,05 0,33 0,05 0,31 0,04 

Пакистану 0,02 0,00 0,04 0,01 0,05 0,00 0,12 0,01 0,11 0,01 0,09 0,01 0,12 0,02 0,07 0,02 0,07 0,02 

ПАР 0,55 0,25 0,80 0,39 0,83 0,39 1,21 0,48 1,36 0,59 1,42 0,47 1,37 0,49 1,50 0,50 1,79 0,62 

Перу 0,04 0,02 0,05 0,02 0,05 0,03 0,05 0,02 0,06 0,02 0,08 0,01 0,12 0,02 0,12 0,03 0,16 0,04 

Польщі 0,10 0,07 0,12 0,08 0,12 0,08 0,19 0,11 0,23 0,15 0,30 0,16 0,35 0,17 0,28 0,15 0,34 0,16 

Росії  0,21  0,32  0,42  0,35  0,48  0,83  1,08  0,53 1,71 0,87 

Таїланду 0,13 0,15 0,20 0,20 0,38 0,32 0,31 0,25 0,31 0,27 0,28 0,23 0,33 0,27 0,32 0,24 0,40 0,31 

Туреччини 0,18 0,08 0,16 0,13 0,22 0,11 0,27 0,15 0,40 0,26 0,32 0,20 0,47 0,28 0,36 0,21 0,52 0,31 

Угорщини  0,08 0,06 0,10 0,05 0,10 0,08 0,15 0,08 0,15 0,08 0,14 0,08 0,11 0,06 0,07 0,07 0,09 

Філіппінів 0,08 0,07 0,08 0,04 0,07 0,05 0,08 0,05 0,10 0,06 0,14 0,08 0,17 0,11 0,16 0,08 0,19 0,08 

Чехії 0,03 0,03 0,05 0,04 0,05 0,05 0,07 0,07 0,09 0,07 0,09 0,06 0,11 0,07 0,13 0,09  0,07 

Чилі 0,21 0,07 0,22 0,07 0,28 0,06 0,32 0,05 0,34 0,06 0,35 0,07 0,35 0,07 0,41 0,08 0,52 0,10 

РАЗОМ 4,21 4,46 4,87 5,14 7,87 6,29 8,55 6,70 10,10 8,41 12,32 9,61 20,80 12,10 17,22 10,02 24,57 13,08 

 

Частина Б 

Ринок 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Середня 

Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Бразилії 3,00 2,29 2,77 1,97 2,40 1,61 1,69 1,16 1,33 0,93 0,79 0,54 1,17 0,85 1,21 0,77 1,59 1,19 
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Продовження табл. К.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Греції 0,13 0,09 0,08 0,05 0,09 0,06 0,14 0,06 0,09 0,06 0,07 0,05 0,06 0,05 0,06 0,05 0,22 0,15 

Єгипту 0,16 0,08 0,11 0,05 0,12 0,04 0,10 0,03 0,11 0,04 0,09 0,03 0,05 0,02 0,06 0,02 0,14 0,04 

Індії 3,17 1,96 2,27 1,35 2,47 1,46 1,89 1,26 2,46 1,56 2,45 1,49 2,41 1,40 2,94 1,55 2,20 1,29 

Індонезії 0,70 0,40 0,88 0,44 0,84 0,45 0,58 0,30 0,67 0,34 0,57 0,27 0,66 0,31 0,66 0,31 0,46 0,27 

Катару  0,03  0,02  0,02 0,25 0,02 0,29 0,03 0,23 0,02 0,24 0,03 0,16 0,02 0,23 0,02 

Китаю 7,83 2,80 7,69 2,63 7,23 3,00 6,56 2,34 9,47 2,76 13,23 2,48 11,28 2,34 11,00 2,38 6,76 1,95 

Колумбії 0,41 0,03 0,45 0,05 0,51 0,07 0,34 0,05 0,23 0,05 0,14 0,03 0,16 0,03 0,15 0,04 0,26 0,03 

Кореї 2,12 1,70 2,24 1,68 2,31 1,69 2,05 1,52 1,91 1,39 1,99 1,30 1,93 1,34 2,24 1,56 1,74 1,47 

Малайзії 0,79 0,34 0,89 0,38 0,91 0,36 0,83 0,32 0,72 0,28 0,62 0,21 0,55 0,19 0,58 0,19 0,62 0,27 

Мексики 0,88 0,72 0,92 0,61 1,03 0,67 0,87 0,55 0,76 0,49 0,65 0,41 0,54 0,36 0,53 0,42 0,67 0,61 

ОАЕ 0,26 0,04 0,21 0,03 0,20 0,03 0,32 0,04 0,34 0,08 0,33 0,07 0,34 0,07 0,30 0,06 0,29 0,03 

Пакистану 0,07 0,02 0,07 0,01 0,09 0,02 0,10 0,02 0,12 0,02 0,11 0,02 0,14 0,02  0,02 0,09 0,01 

ПАР 1,80 0,78 1,78 0,69 1,78 0,69 1,57 0,55 1,47 0,57 1,19 0,46 1,47 0,47 1,55 0,47 1,38 0,52 

Перу 0,20 0,04 0,18 0,04 0,20 0,04 0,13 0,02 0,12 0,02 0,09 0,01 0,12 0,02 0,13 0,02 0,11 0,02 

Польщі 0,37 0,21 0,31 0,18 0,35 0,19 0,34 0,18 0,27 0,16 0,22 0,11 0,21 0,10 0,25 0,12 0,26 0,14 

Росії 1,85 0,97 1,77 0,80 1,61 0,84 1,28 0,69 0,61 0,38 0,64 0,32 0,96 0,47 0,79 0,37 1,24 0,58 

Таїланду 0,54 0,37 0,60 0,39 0,76 0,46 0,59 0,36 0,68 0,35 0,56 0,27 0,67 0,30 0,69 0,31 0,46 0,30 

Туреччини 0,59 0,38 0,44 0,25 0,62 0,36 0,32 0,23 0,35 0,25 0,31 0,15 0,26 0,14 0,29 0,15 0,36 0,21 

Угорщини 0,05 0,07 0,04 0,05 0,04 0,05 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,11 0,05 0,08 

Філіппінів 0,31 0,11 0,37 0,12 0,45 0,16 0,36 0,14 0,41 0,17 0,39 0,15 0,37 0,14 0,37 0,14 0,24 0,10 

Чехії  0,07  0,06  0,05  0,03  0,03  0,02  0,02  0,02 0,08 0,05 

Чилі 0,66 0,12 0,61 0,13 0,61 0,14 0,44 0,12 0,37 0,10 0,31 0,08 0,33 0,09 0,37 0,09 0,39 0,09 

РАЗОМ 4,21 4,46 4,87 5,14 7,87 6,29 8,55 6,70 10,10 8,41 12,32 9,61 20,80 12,10 17,22 10,02 19,82 9,44 
 

Джерело: розраховано автором за даними МВФ [318] та ВБ  [566]. 
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Примітки: 

1. Для кожного року в першому та другому стовпчиках відповідно наведено частки у капіталізації світового ринку (із забарвленням) та у глобальних портфельних 

пасивах. 

2. Показники округлено до другого знака після коми. У деяких клітинках наведено нульові показники, що зумовлено округленням. У третьому та / або наступних знаках 

ці показники мають значення. 

3. Останній рядок таблиці – різниця між сукупною часткою країн у капіталізації світового ринку та їхньою сукупною часткою у глобальних портфельних пасивах           

(у відсоткових пунктах). 

4. Дані за 2017 рік наведено станом на кінець червня для пасивів та на кінець грудня для капіталізації. Ці результати подано лише у розрахунковому форматі, в аналізі 

вони не враховані. 

 

Таблиця К.3 

Частки міжнародних портфельних пасивів у формі акцій у глобальних пасивах у формі акцій та ринків акцій  

у капіталізації світового ринку (граничні ринки), % 

Частина А 

Ринок 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Аргентини 0,12 0,05 0,07 0,03 0,11 0,03 0,11 0,02 0,12 0,02 0,10 0,03 0,09 0,03 0,12 0,02 0,10 0,03 

Бангладеш 0,00 0,00 0,07 0,00  0,00  0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,04 0,00 0,05 0,00 

Бахрейну 0,02 0,00 0,03 0,00 0,03 0,02 0,04 0,02 0,04 0,02 0,04 0,03 0,04 0,04 0,06 0,08 0,04 0,05 

В'єтнаму  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,02 0,03 0,01 0,06 0,02 

Естонії  0,00  0,01  0,01  0,02  0,01  0,01  0,01  0,01  0,00 

Йорданії  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,01 0,07 0,01 0,11 0,01 0,07 0,01 

Казахстану 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,03 0,01 0,09 0,02 0,07 0,01 0,07 0,01 0,06 0,02 
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Продовження табл. К.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Кенії 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,03 0,00 0,02 0,00 

Кувейту 0,08 0,00 0,14 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00 0,26 0,00 0,21 0,00  0,01  0,02  0,01 

Лівану 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,03 0,01 0,03 0,00 

Литви  0,00  0,00  0,00  0,00  0,01  0,01  0,01  0,00  0,00 

Маврикію 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,03 0,01 0,04 0,01 0,05 

Марокко  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,03  0,03  0,01 

Нігерії  0,00 0,01 0,00  0,00 0,04 0,00 0,06 0,00 0,07 0,00 0,14 0,00 0,15 0,01 0,07 0,01 

Оману 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,03 0,00 0,04 0,00 0,03 0,00 0,04 0,01 0,06 0,00 0,05 0,00 

Румунії 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,03 0,01 0,04 0,01 0,05 0,01 0,05 0,02 0,05 0,01 0,03 0,01 

Сербії  0,00  0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,04 0,01 0,04 0,00 0,03 0,01 

Словенії 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 0,03 0,00 0,02 0,00 0,03 0,00 0,05 0,01 0,04 0,01 0,03 0,00 

Тунісу 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 

України  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,01  0,01  0,00 

Хорватії 0,01 0,01 0,04 0,01 0,02 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,06 0,01 0,12 0,01 0,08 0,00 0,06 0,00 

Шрі Ланки 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 

РАЗОМ 0,31 0,11 0,45 0,09 0,47 0,10 0,56 0,13 0,70 0,13 0,79 0,19 0,80 0,27 0,96 0,28 0,75 0,27 

 

Частина Б 

Ринок 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Середня 

Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. Кап. Пас. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Аргентини 0,12 0,03 0,10 0,03 0,07 0,02 0,09 0,02 0,09 0,03 0,09 0,02 0,10 0,03 0,14 0,04 0,10 0,03 
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Продовження табл. К.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Бангладеш 0,08 0,00 0,11 0,00  0,00  0,00  0,01  0,01  0,01 0,11 0,01 0,05 0,00 

Бахрейну 0,04 0,05 0,04 0,04  0,03  0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,04 0,03 

В'єтнаму 0,06 0,02 0,05 0,01 0,06 0,02 0,07 0,02 0,07 0,02 0,08 0,03 0,10 0,03 0,15 0,05 0,07 0,02 

Естонії  0,01  0,01  0,01  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,01 

Йорданії 0,06 0,01 0,06 0,01 0,05 0,01 0,04 0,01 0,04 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 0,03 0,00 0,06 0,00 

Казахстану 0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 0,04 0,01 0,04 0,01 0,06 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,04 0,01 

Кенії 0,03 0,00 0,02 0,00  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01 0,02 0,01 

Кувейту  0,01  0,01  0,00  0,01  0,01  0,01  0,01  0,00 0,18 0,01 

Лівану 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 

Литви  0,00  0,01  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Маврикію 0,02 0,07 0,02 0,09 0,01 0,09 0,01 0,07 0,01 0,13 0,01 0,13 0,01 0,13 0,01 0,12 0,01 0,06 

Марокко 0,13 0,02 0,14 0,02 0,10 0,01 0,09 0,02 0,08 0,01 0,07 0,01 0,09 0,01 0,08 0,01 0,10 0,01 

Нігерії 0,10 0,01 0,09 0,01 0,11 0,02 0,13 0,02 0,10 0,03 0,08 0,02 0,05 0,02 0,05 0,01 0,08 0,01 

Оману 0,06 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,06 0,01 0,07 0,00 0,04 0,00 0,03 0,00 0,04 0,00 

Румунії 0,03 0,01 0,03 0,02  0,01  0,01  0,01  0,02  0,01  0,01 0,03 0,01 

Сербії 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,02 0,00 

Словенії 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 

Тунісу 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 

України 0,08 0,01 0,06 0,01  0,01  0,01  0,00  0,00  0,00  0,00 0,07 0,00 

Хорватії 0,05 0,00 0,05 0,01  0,01 0,04 0,01 0,03 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,04 0,01 

Шрі Ланки 0,04 0,01 0,04 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,04 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 

РАЗОМ 1,00 0,30 0,97 0,33 0,60 0,29 0,65 0,28 0,65 0,34 0,64 0,31 0,61 0,30 0,77 0,31 1,03 0,24 
 

Джерело: розраховано автором за даними МВФ [318] та ВБ  [566]. 
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Примітки: 

1. Для кожного року в першому та другому стовпчиках відповідно наведено частки у капіталізації світового ринку (із забарвленням) та у глобальних портфельних 

пасивах. 

2. Показники округлено до другого знака після коми. У деяких клітинках наведено нульові показники, що зумовлено округленням. У третьому та / або наступних знаках 

ці показники мають значення. 

3. Останній рядок таблиці – різниця між сукупною часткою країн у капіталізації світового ринку та їхньою сукупною часткою у глобальних портфельних пасивах           

(у відсоткових пунктах). 

4. Дані за 2017 рік наведено станом на кінець червня для пасивів та на кінець грудні для капіталізації. Ці результати подані лише у розрахунковому форматі, в аналізі 

вони не враховані. 

Таблиця К.4 

Коефіцієнт відносного зовнішнього вмісту розвинутих ринків 

Ринок 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Середня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Австралії -0,08 -0,10 -0,16 -0,31 -0,24 -0,27 -0,19 -0,26 -0,27 -0,25 -0,28 -0,30 -0,29 -0,31 -0,29 -0,26 -0,24 

Австрії 0,23 -0,04 0,12 0,41 0,18 0,19 0,09 0,32 0,20 0,19 0,18 0,18 0,23 0,37 0,26 0,05 0,20 

Бельгії 0,11 0,25 0,23 0,20 0,15 0,13 0,28 0,22 0,23 0,17 0,22 0,17 0,27 0,22 0,17 0,16 0,20 

Великої Британії 0,71 0,68 0,65 0,55 0,52 0,43 0,53 0,63         0,59 

Гонконгу -0,19 -0,39 -0,39 -0,47 -0,53 -0,56 -0,58 -0,61 -0,67 -0,64 -0,65 -0,66 -0,68 -0,70 -0,70 -0,70 -0,57 

Данії 0,08 0,14 0,02 -0,10             0,04 

Ізраїлю 0,47 0,42 0,25 0,09 0,16 -0,24 -0,24 0,20 -0,04 -0,15 -0,03 0,02 -0,11 0,08 -0,07 -0,16 0,04 

Ірландії 5,61 7,72 7,00 6,76 7,29 7,29 8,93 14,59 18,80 23,84 12,99 17,05 14,32 21,30 24,20 26,92 14,04 

Іспанії 0,25 0,01 -0,10 -0,10 -0,21 -0,30 -0,39 -0,34 -0,40 -0,43 -0,48 -0,42 -0,30 -0,21 -0,07 0,05 -0,22 

Італії 0,17 0,11 0,14 0,14 0,19 0,20 0,17 0,12 0,21 0,25 0,14 0,20 0,30 0,15   0,18 

Канади -0,19 -0,49 -0,15 -0,27 -0,23 -0,25 -0,26 -0,24 -0,23 -0,18 -0,23 -0,28 -0,27 -0,25 -0,24 -0,21 -0,25 
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Продовження табл. К.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Нідерландів 1,97 1,79 1,94 1,91 1,32 1,08 0,52 0,70 0,74 0,71 0,50 0,60 0,78 0,83 0,95 0,95 1,08 

Німеччини 0,31 0,35 0,37 0,49 0,62 0,48 0,65 0,56 0,68 0,67 0,52 0,52 0,44 0,47 0,50 0,54 0,51 

Нової Зеландії -0,01 -0,06 -0,13 -0,12 0,01 -0,10 -0,12 -0,12 -0,21 -0,22 -0,30 -0,35 -0,39 -0,31 -0,26 -0,19 -0,18 

Норвегії 0,19 0,13 0,04 0,12 0,11 0,09 0,22 -0,13 0,09 -0,14 0,11 0,03 0,05 0,03 0,02 -0,07 0,06 

Португалії 0,45 0,30 -0,04 0,21 0,15 0,84 1,02 1,90 1,30 1,63 2,08 -0,17 -0,05 0,08 0,07 0,03 0,61 

Сінгапуру 0,62 0,47 0,26 -0,05 -0,13 -0,13 -0,17 -0,28 -0,28 -0,33 -0,43 -0,45 -0,40 -0,36 -0,28 -0,19 -0,13 

США -0,62 -0,61 -0,59 -0,61 -0,61 -0,61 -0,58 -0,57 -0,56 -0,55 -0,53 -0,56 -0,57 -0,56 -0,51 -0,52 -0,57 

Фінляндії 2,02 1,75 1,52 1,29             1,65 

Франції 0,72 0,43 0,37 0,41 0,32 0,26 0,23 0,28 0,24 0,24 0,25 0,26 0,28 0,30 0,25 0,28 0,32 

Швейцарії 0,97 0,58 0,72 0,62 0,65 0,61 0,67 0,55 0,73 0,54 0,53 0,52 0,54 0,54 0,45 0,52 0,61 

Швеції 0,64 0,43 0,29              0,45 

Японії -0,24 -0,30 -0,24 -0,22 -0,19 -0,16 -0,14 -0,32 -0,31 -0,29 -0,35 -0,31 -0,26 -0,23 -0,26 -0,27 -0,26 

СЕРЕДНЯ -0,16 -0,19 -0,16 -0,18 -0,17 -0,17 -0,14 -0,18 -0,10 -0,09 -0,11 -0,12 -0,12 -0,13 -0,09 -0,11 -0,14 

 

Джерело: розраховано автором за даними табл. К.1. 
 

Примітки: 

1. Останній стовпчик таблиці – середня арифметична проста з показників за всі роки. 

2. Останній рядок таблиці розрахований за даними останнього рядка табл. К.1, а не за даними у стовпчиках. 
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Таблиця К.5 

Коефіцієнт відносного зовнішнього вмісту ринків, що формуються 

Ринок 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Середня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Бразилії -0,06 -0,18 0,09 -0,12 -0,18 -0,19 -0,26 -0,32 -0,24 -0,24 -0,29 -0,33 -0,31 -0,30 -0,32 -0,27 -0,22 

Греції -0,61 -0,63 -0,53 -0,34 -0,25 -0,21 -0,05 -0,19 -0,24 -0,30 -0,35 -0,32 -0,60 -0,32 -0,29 -0,21 -0,34 

Єгипту      -0,71 -0,58 -0,74 -0,64 -0,52 -0,59 -0,63 -0,74 -0,66 -0,69 -0,58 -0,64 

Індії   -0,27 -0,29 -0,27 -0,30 -0,37 -0,15 -0,28 -0,38 -0,40 -0,41 -0,33 -0,36 -0,39 -0,42 -0,33 

Індонезії -0,19 0,20 0,10 0,04 -0,14 -0,33 -0,33 -0,26 -0,32 -0,43 -0,50 -0,46 -0,49 -0,49 -0,54 -0,53 -0,29 

Катару       -0,88 -0,83     -0,94 -0,89 -0,89 -0,89 -0,89 

Китаю   -0,59 -0,47 -0,05 -0,19 -0,68 -0,57 -0,63 -0,64 -0,66 -0,58 -0,64 -0,71 -0,81 -0,79 -0,57 

Колумбії     -0,92 -0,91 -0,93 -0,93 -0,93 -0,91 -0,88 -0,87 -0,85 -0,80 -0,78 -0,78 -0,87 

Кореї 0,19 0,17 0,29 0,27 0,08 -0,07 -0,16 -0,21 -0,25 -0,20 -0,25 -0,27 -0,26 -0,28 -0,35 -0,31 -0,10 

Малайзії -0,47 -0,52 -0,55 -0,47 -0,50 -0,51 -0,42 -0,56 -0,60 -0,57 -0,58 -0,60 -0,61 -0,61 -0,66 -0,67 -0,56 

Мексики 0,67 0,48 0,50 0,31 0,25 0,14 0,05 -0,12 -0,13 -0,19 -0,34 -0,35 -0,37 -0,35 -0,37 -0,34 -0,01 

ОАЕ       -0,77 -0,85 -0,86 -0,85 -0,87 -0,86 -0,88 -0,77 -0,79 -0,80 -0,83 

Пакистану -0,79 -0,84 -0,92 -0,96 -0,95 -0,90 -0,84 -0,72 -0,75 -0,68 -0,83 -0,82 -0,81 -0,81 -0,82 -0,84 -0,83 

ПАР -0,54 -0,51 -0,53 -0,60 -0,56 -0,67 -0,64 -0,67 -0,65 -0,56 -0,61 -0,61 -0,65 -0,62 -0,61 -0,68 -0,61 

Перу -0,45 -0,63 -0,38 -0,59 -0,69 -0,81 -0,84 -0,73 -0,78 -0,80 -0,80 -0,81 -0,85 -0,86 -0,87 -0,88 -0,74 

Польщі -0,32 -0,40 -0,34 -0,41 -0,37 -0,47 -0,51 -0,47 -0,53 -0,44 -0,43 -0,45 -0,48 -0,41 -0,49 -0,52 -0,44 

Росії         -0,49 -0,48 -0,55 -0,48 -0,46 -0,37 -0,50 -0,51 -0,48 

Таїланду 0,12 -0,02 -0,15 -0,21 -0,13 -0,19 -0,18 -0,24 -0,23 -0,32 -0,36 -0,40 -0,39 -0,48 -0,52 -0,55 -0,27 

Туреччини -0,53 -0,20 -0,51 -0,44 -0,34 -0,37 -0,40 -0,43 -0,41 -0,35 -0,44 -0,42 -0,29 -0,28 -0,51 -0,48 -0,40 

Угорщини  0,77 0,82 0,90 0,84 0,72 0,46 0,18 0,27 0,38 0,27 0,21 0,54 0,39 0,34 0,28 0,49 

Філіппінів -0,16 -0,45 -0,37 -0,38 -0,42 -0,42 -0,35 -0,52 -0,57 -0,64 -0,67 -0,63 -0,62 -0,58 -0,61 -0,62 -0,50 



 

 

5
5
9
 

Продовження табл. К.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Чехії -0,14 -0,17 0,07 -0,05 -0,24 -0,28 -0,38 -0,29         -0,19 

Чилі -0,69 -0,70 -0,80 -0,83 -0,82 -0,81 -0,81 -0,79 -0,80 -0,81 -0,79 -0,76 -0,73 -0,73 -0,74 -0,73 -0,77 

СЕРЕДНЯ 0,06 0,05 -0,20 -0,22 -0,17 -0,22 -0,42 -0,42 -0,47 -0,47 -0,52 -0,49 -0,52 -0,56 -0,66 -0,63 -0,37 

 

Джерело: розраховано автором за даними табл. К.2. 
 

Примітки: 

1. Останній стовпчик таблиці – середня арифметична проста з показників за всі роки. 

2. Останній рядок таблиці розрахований за даними останнього рядка табл. К.2, а не за даними у стовпчиках. 

 

Таблиця К.6 

Коефіцієнт відносного зовнішнього вмісту граничних ринків 

Ринок 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Середня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Аргентини -0,57 -0,65 -0,73 -0,78 -0,83 -0,75 -0,70 -0,86 -0,70 -0,77 -0,72 -0,76 -0,76 -0,74 -0,76 -0,74 -0,74 

Бангладеш -0,97 -1,00   -0,95 -0,96 -0,82 -0,94 -0,97 -0,98 -0,98      -0,95 

Бахрейну -0,98 -0,98 -0,47 -0,45 -0,43 -0,22 -0,03 0,24 0,37 0,29 0,20   -0,38 -0,38 -0,44 -0,26 

В'єтнаму        -0,50 -0,67 -0,73 -0,71 -0,76 -0,73 -0,67 -0,67 -0,68 -0,68 

Естонії                  

Йорданії       -0,91 -0,87 -0,89 -0,89 -0,89 -0,89 -0,88 -0,89 -0,89 -0,93 -0,89 

Казахстану -0,76 -0,98 -0,99 -0,94 -0,79 -0,72 -0,81 -0,87 -0,71 -0,73 -0,78 -0,75 -0,81 -0,81 -0,94 -0,96 -0,83 

Кенії -0,90 -0,94 -0,95 -0,86 -0,89 -0,95 -0,92 -0,91 -0,82 -0,83 -0,79      -0,89 

Кувейту -1,00 -0,99 -1,00 -0,99 -0,99 -0,98           -0,99 



 

 

5
6
0
 

Продовження табл. К.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Лівану -0,64 -0,72 -0,57 -0,61 -0,72 -0,84 -0,87 -0,83 -0,86 -0,80 -0,80 -0,85 -0,85 -0,80 -0,92 -0,94 -0,79 

Литви                  

Маврикію 0,86 0,21 -0,21 0,97 1,26 1,45 1,36 1,45 2,68 3,74 4,23 5,70 3,90 8,68 10,17 9,96 3,53 

Марокко          -0,88 -0,82 -0,86 -0,81 -0,83 -0,90 -0,90 -0,86 

Нігерії  -0,98  -0,99 -0,97 -0,96 -0,97 -0,94 -0,81 -0,85 -0,85 -0,80 -0,83 -0,68 -0,74 -0,65 -0,86 

Оману -0,93 -0,96 -0,96 -0,95 -0,95 -0,92 -0,88 -0,93 -0,93 -0,93 -0,94 -0,94 -0,94 -0,89 -0,94 -0,91 -0,93 

Румунії 0,06 -0,78 -0,77 -0,79 -0,80 -0,81 -0,63 -0,73 -0,67 -0,47 -0,36      -0,61 

Сербії   -1,00 -0,97 -0,94 -0,84 -0,86 -0,90 -0,80 0,49 -0,12      -0,66 

Словенії -0,52 -0,79 -0,83 -0,84 -0,93 -0,86 -0,89 -0,84 -0,87 -0,78 -0,67 -0,59 -0,54 -0,60 -0,64 -0,61 -0,74 

Тунісу -0,75 -0,80 -0,78 -0,69 -0,77 -0,79 -0,79 -0,84 -0,85 -0,86 -0,80 -0,78 -0,73 -0,80 -0,90 -0,91 -0,80 

України          -0,91 -0,88      -0,90 

Хорватії -0,05 -0,69 -0,53 -0,71 -0,78 -0,89 -0,94 -0,96 -0,92 -0,91 -0,75  -0,71 -0,92 -0,94 -0,93 -0,78 

Шрі Ланки -0,27 -0,79 -0,85 -0,72 -0,83 -0,76 -0,67 -0,76 -0,78 -0,78 -0,84 -0,79 -0,78 -0,73 -0,76 -0,76 -0,74 

СЕРЕДНЯ -0,64 -0,81 -0,78 -0,77 -0,81 -0,75 -0,67 -0,71 -0,64 -0,71 -0,66 -0,51 -0,57 -0,47 -0,52 -0,51 -0,66 

 

Джерело: розраховано автором за даними табл. К.3. 
 

Примітки: 

1. Останній стовпчик таблиці – середня арифметична проста з показників за всі роки. 

2. Останній рядок таблиці розрахований за даними останнього рядка табл. К.3, а не за даними у стовпчиках. 

  



561 

 

ДОДАТОК Л 

Кластеризація ринків 

Таблиця Л.1 

Параметри та кількісні ідентифікатори Евклідового простору 
 

№ з/п Ринок Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 

1 2 3 4 5 

1 Австралії 2,16 1,62 1 

2 Австрії 0,22 0,27 1 

3 Аргентини 0,10 0,03 3 

4 Бангладеш 0,05 0,00 3 

5 Бахрейну 0,04 0,03 3 

6 Бельгії 0,61 0,73 1 

7 Бразилії 1,59 1,19 2 

8 Великої Британії 7,36 10,29 1 

9 В'єтнаму 0,07 0,02 3 

10 Гонконгу 4,12 1,57 1 

11 Греції 0,22 0,15 2 

12 Данії 0,36 0,50 1 

13 Естонії  0,01 3 

14 Єгипту 0,14 0,04 2 

15 Йорданії 0,06 0,00 3 

16 Ізраїлю 0,32 0,32 1 

17 Індії 2,20 1,29 2 

18 Індонезії 0,46 0,27 2 

19 Ірландії 0,23 3,33 1 

20 Іспанії 2,13 1,63 1 

21 Італії 1,57 1,70 1 

22 Казахстану 0,04 0,01 3 

23 Канади 3,41 2,56 1 
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Продовження табл. Л.1 

1 2 3 4 5 

24 Катару 0,23 0,02 2 

25 Кенії 0,02 0,01 3 

26 Китаю 6,76 1,95 2 

27 Колумбії 0,26 0,03 2 

28 Кореї 1,74 1,47 2 

29 Кувейту 0,18 0,01 3 

30 Литви  0,00 3 

31 Лівану 0,02 0,00 3 

32 Маврикію 0,01 0,06 3 

33 Малайзії 0,62 0,27 2 

34 Марокко 0,10 0,01 3 

35 Мексики 0,67 0,61 2 

36 Нігерії 0,08 0,01 3 

37 Нідерландів 1,41 2,99 1 

38 Німеччини 3,08 4,62 1 

39 Нової Зеландії 0,10 0,08 1 

40 Норвегії 0,42 0,44 1 

41 ОАЕ 0,29 0,03 2 

42 Оману 0,04 0,00 3 

43 Пакистану 0,09 0,01 2 

44 ПАР 1,38 0,52 2 

45 Перу 0,11 0,02 2 

46 Польщі 0,26 0,14 2 

47 Португалії 0,16 0,27 1 

48 Росії 1,24 0,58 2 

49 Румунії 0,03 0,01 3 

50 Сербії 0,02 0,00 3 
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Продовження табл. Л.1 

1 2 3 4 5 

51 Сінгапуру 0,92 0,72 1 

52 Словенії 0,02 0,00 3 

53 США 40,27 17,27 1 

54 Таїланду 0,46 0,30 2 

55 Тунісу 0,01 0,00 3 

56 Туреччини 0,36 0,21 2 

57 Угорщини 0,05 0,08 2 

58 України 0,07 0,00 3 

59 Філіппінів 0,24 0,10 2 

60 Фінляндії 0,59 0,89 1 

61 Франції 4,00 5,29 1 

62 Хорватії 0,04 0,01 3 

63 Чехії 0,08 0,05 2 

64 Чилі 0,39 0,09 2 

65 Швейцарії 2,36 3,78 1 

66 Швеції 0,86 1,14 1 

67 Шрі Ланки 0,02 0,01 3 

68 Японії 8,30 6,17 1 

 

Джерело: розраховано автором за даними табл. К.1 Додатку К. 
 

Примітки: 

1. Значення параметрів 1 та 2 округлено до другого знака після коми. 

2. Ринки розташовано в алфавітному порядку. 
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Таблиця Л.2 

Параметри та кількісні ідентифікатори Евклідового простору 

(стандартизовані дані) 
 

№ з/п Ринок Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 

1 2 3 4 5 

1 Австралії 0,109273 0,166019 -1,18447 

2 Австрії -0,27155 -0,34231 -1,18447 

3 Аргентини -0,2951 -0,43268 1,297277 

4 Бангладеш -0,30492 -0,44397 1,297277 

5 Бахрейну -0,30688 -0,43268 1,297277 

6 Бельгії -0,19499 -0,1691 -1,18447 

7 Бразилії -0,00262 0,004108 0,056403 

8 Великої Британії 1,130023 3,430599 -1,18447 

9 В'єтнаму -0,30099 -0,43644 1,297277 

10 Гонконгу 0,494017 0,147192 -1,18447 

11 Греції -0,27155 -0,38749 0,056403 

12 Данії -0,24406 -0,2557 -1,18447 

13 Єгипту -0,28725 -0,42891 0,056403 

14 Йорданії -0,30295 -0,44397 1,297277 

15 Ізраїлю -0,25192 -0,32348 -1,18447 

16 Індії 0,117125 0,041761 0,056403 

17 Індонезії -0,22443 -0,34231 0,056403 

18 Ірландії -0,26958 0,809898 -1,18447 

19 Іспанії 0,103384 0,169784 -1,18447 

20 Італії -0,00654 0,196142 -1,18447 

21 Казахстану -0,30688 -0,44021 1,297277 

22 Канади 0,354645 0,519964 -1,18447 

23 Катару -0,26958 -0,43644 0,056403 

24 Кенії -0,31081 -0,44021 1,297277 
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Продовження табл. Л.2 

1 2 3 4 5 

25 Китаю 1,012245 0,290276 0,056403 

26 Колумбії -0,26369 -0,43268 0,056403 

27 Кореї 0,026827 0,109538 0,056403 

28 Кувейту -0,2794 -0,44021 1,297277 

29 Лівану -0,31081 -0,44397 1,297277 

30 Маврикію -0,31277 -0,42138 1,297277 

31 Малайзії -0,19303 -0,34231 0,056403 

32 Марокко -0,2951 -0,44021 1,297277 

33 Мексики -0,18321 -0,21428 0,056403 

34 Нігерії -0,29903 -0,44021 1,297277 

35 Нідерландів -0,03795 0,681875 -1,18447 

36 Німеччини 0,289867 1,295631 -1,18447 

37 Нової Зеландії -0,2951 -0,41385 -1,18447 

38 Норвегії -0,23229 -0,2783 -1,18447 

39 ОАЕ -0,25781 -0,43268 0,056403 

40 Оману -0,30688 -0,44397 1,297277 

41 Пакистану -0,29706 -0,44021 0,056403 

42 ПАР -0,04384 -0,24817 0,056403 

43 Перу -0,29314 -0,43644 0,056403 

44 Польщі -0,26369 -0,39126 0,056403 

45 Португалії -0,28332 -0,34231 -1,18447 

46 Росії -0,07132 -0,22558 0,056403 

47 Румунії -0,30884 -0,44021 1,297277 

48 Сербії -0,31081 -0,44397 1,297277 

49 Сінгапуру -0,13414 -0,17286 -1,18447 

50 Словенії -0,31081 -0,44397 1,297277 

51 США 7,590198 6,058831 -1,18447 
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Продовження табл. Л.2 

1 2 3 4 5 

52 Таїланду -0,22443 -0,33101 0,056403 

53 Тунісу -0,31277 -0,44397 1,297277 

54 Туреччини -0,24406 -0,3649 0,056403 

55 Угорщини -0,30492 -0,41385 0,056403 

56 України -0,30099 -0,44397 1,297277 

57 Філіппінів -0,26762 -0,40632 0,056403 

58 Фінляндії -0,19892 -0,10885 -1,18447 

59 Франції 0,470461 1,547911 -1,18447 

60 Хорватії -0,30688 -0,44021 1,297277 

61 Чехії -0,29903 -0,42515 0,056403 

62 Чилі -0,23818 -0,41008 0,056403 

63 Швейцарії 0,148532 0,97934 -1,18447 

64 Швеції -0,14592 -0,01472 -1,18447 

65 Шрі Ланки -0,31081 -0,44021 1,297277 

66 Японії 1,314544 1,879264 -1,18447 

 

Джерело: розраховано автором за даними табл. Л.1. 
 

Примітки: 

1. Розрахунки проведено в середовищі Microsoft Excel 2016. 

2. Ринки розташовано в алфавітному порядку. 

Таблиця Л.3 

Результати кластеризації – кластер 1 (дестандартизовані дані) 
 

№ з/п Ринок Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 FillR  

1 2 3 4 5 6 

1 Німеччини 3,08 4,62 1 0,51 

2 Франції 4,00 5,29 1 0,32 

3 Швейцарії 2,36 3,78 1 0,61 

Середня 3,15 4,56  0,48 
 

Джерело: розраховано та складено автором за даними табл. Л.2 і табл. К.4. 



567 

 

Примітки: 

1. Розрахунки проведено в середовищі StatSoft STATISTICA 64 10. 

2. Ринки розташовано в алфавітному порядку. 

 

Таблиця Л.4 

Результати кластеризації – кластер 2 (дестандартизовані дані) 
 

№ з/п Ринок Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 FillR  

1 Японії 8,30 6,17 1 -0,26 

 

Джерело: розраховано автором за даними табл. Л.2 і табл. К.4. 
 

Примітка: розрахунки проведено в середовищі StatSoft STATISTICA 64 10. 

 

Таблиця Л.5 

Результати кластеризації – кластер 3 (дестандартизовані дані) 
 

№ з/п Ринок Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 FillR  

1 Китаю 6,76 1,95 2 -0,57 

 

Джерело: розраховано автором за даними табл. Л.2 і табл. К.5. 
 

Примітка: розрахунки проведено в середовищі StatSoft STATISTICA 64 10. 

 

Таблиця Л.6 

Результати кластеризації – кластер 4 (дестандартизовані дані) 
 

№ з/п Ринок Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 FillR  

1 2 3 4 5 6 

1 Аргентини 0,10 0,03 3 -0,74 

2 Бангладеш 0,05 0,00 3 -0,95 

3 Бахрейну 0,04 0,03 3 -0,26 

4 В'єтнаму 0,07 0,02 3 -0,68 

5 Йорданії 0,06 0,00 3 -0,89 

6 Казахстану 0,04 0,01 3 -0,83 

7 Кенії 0,02 0,01 3 -0,89 

8 Кувейту 0,18 0,01 3 -0,99 
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Продовження табл. Л.6 

1 2 3 4 5 6 

9 Лівану 0,02 0,00 3 -0,79 

10 Маврикію 0,01 0,06 3 3,53 

11 Марокко 0,10 0,01 3 -0,86 

12 Нігерії 0,08 0,01 3 -0,86 

13 Оману 0,04 0,00 3 -0,93 

14 Румунії 0,03 0,01 3 -0,61 

15 Сербії 0,02 0,00 3 -0,66 

16 Словенії 0,02 0,00 3 -0,74 

17 Тунісу 0,01 0,00 3 -0,80 

18 України 0,07 0,00 3 -0,90 

19 Хорватії 0,04 0,01 3 -0,78 

20 Шрі Ланки 0,02 0,01 3 -0,74 

Середня 0,05 0,01  -0,57 

 

Джерело: розраховано автором за даними табл. Л.2 і табл. К.6. 
 

Примітки: 

1. Розрахунки проведено в середовищі StatSoft STATISTICA 64 10. 

2. Ринки розташовано в алфавітному порядку. 

 

Таблиця Л.7 

Результати кластеризації – кластер 5 (дестандартизовані дані) 
 

№ з/п Ринок Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 FillR  

1 2 3 4 5 6 

1 Австрії 0,22 0,27 1 0,20 

2 Бельгії 0,61 0,73 1 0,20 

3 Данії 0,36 0,50 1 0,04 

4 Ізраїлю 0,32 0,32 1 0,04 

5 Нової Зеландії 0,10 0,08 1 -0,18 
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Продовження табл. Л.7 

1 2 3 4 5 6 

6 Норвегії 0,42 0,44 1 0,06 

7 Португалії 0,16 0,27 1 0,61 

8 Сінгапуру 0,92 0,72 1 -0,13 

9 Фінляндії 0,59 0,89 1 1,65 

10 Швеції 0,86 1,14 1 0,45 

Середня 0,46 0,54  0,29 

 

Джерело: розраховано автором за даними табл. Л.2 і табл. К.4. 
 

Примітки: 

1. Розрахунки проведено в середовищі StatSoft STATISTICA 64 10. 

2. Ринки розташовано в алфавітному порядку. 

Таблиця Л.8 

Результати кластеризації – кластер 6 (дестандартизовані дані) 
 

№ з/п Ринок Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 FillR  

1 2 3 4 5 6 

1 Австралії 2,16 1,62 1 -0,24 

2 Гонконгу 4,12 1,57 1 -0,57 

3 Ірландії 0,23 3,33 1 14,04 

4 Іспанії 2,13 1,63 1 -0,22 

5 Італії 1,57 1,70 1 0,18 

6 Канади 3,41 2,56 1 -0,25 

7 Нідерландів 1,41 2,99 1 1,08 

Середня 2,15 2,2  2,00 

 

Джерело: розраховано автором за даними табл. К.2 і табл. И.4. 
 

Примітки: 

1. Розрахунки проведено в середовищі StatSoft STATISTICA 64 10. 

2. Ринки розташовано в алфавітному порядку. 

 

 

Таблиця Л.9 
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Результати кластеризації – кластер 7 (дестандартизовані дані) 
 

№ з/п Ринок Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 FillR  

1 2 3 4 5 6 

1 Бразилії 1,59 1,19 2 -0,22 

2 Індії 2,20 1,29 2 -0,33 

3 Кореї 1,74 1,47 2 -0,10 

4 ПАР 1,38 0,52 2 -0,61 

5 Росії 1,24 0,58 2 -0,48 

Середня 1,63 1,01  -0,35 

 

Джерело: розраховано автором за даними табл. Л.2 і табл. К.5. 
 

Примітки: 

1. Розрахунки проведено в середовищі StatSoft STATISTICA 64 10. 

2. Ринки розташовано в алфавітному порядку. 

Таблиця Л.10 

Результати кластеризації – кластер 8 (дестандартизовані дані) 

 

№ з/п Ринок Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 FillR  

1 Великої Британії 7,36 10,29 1 0,59 

 

Джерело: розраховано автором за даними табл. Л.2 і табл. К.4. 
 

Примітка: розрахунки проведено в середовищі StatSoft STATISTICA 64 10. 

Таблиця Л.11 

Результати кластеризації – кластер 9 (дестандартизовані дані) 
 

№ з/п Ринок Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 FillR  

1 2 3 4 5 6 

1 Греції 0,22 0,15 2 -0,34 

2 Єгипту 0,14 0,04 2 -0,64 

3 Індонезії 0,46 0,27 2 -0,29 

4 Катару 0,23 0,02 2 -0,89 

5 Колумбії 0,26 0,03 2 -0,87 
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Продовження табл. Л.11 

1 2 3 4 5 6 

6 Малайзії 0,62 0,27 2 -0,56 

7 Мексики 0,67 0,61 2 -0,01 

8 ОАЕ 0,29 0,03 2 -0,83 

9 Пакистану 0,09 0,01 2 -0,83 

10 Перу 0,11 0,02 2 -0,74 

11 Польщі 0,26 0,14 2 -0,44 

12 Таїланду 0,46 0,30 2 -0,27 

13 Туреччини 0,36 0,21 2 -0,40 

14 Угорщини 0,05 0,08 2 0,49 

15 Філіппінів 0,24 0,10 2 -0,50 

16 Чехії 0,08 0,05 2 -0,19 

17 Чилі 0,39 0,09 2 -0,77 

Середня 0,29 0,14  -0,48 

 

Джерело: розраховано автором за даними табл. Л.2 і табл. К.5. 
 

Примітки: 

1. Розрахунки проведено в середовищі StatSoft STATISTICA 64 10. 

2. Ринки розташовано в алфавітному порядку. 

Таблиця Л.12 

Результати кластеризації – кластер 10 (дестандартизовані дані) 
 

№ з/п Ринок Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 FillR  

1 США 40,27 17,27 1 -0,57 

 

Джерело: розраховано та складено автором за даними табл. Л.2 і табл. К.4. 
 

Примітка: розрахунки проведено в середовищі StatSoft STATISTICA 64 10. 
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