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сутності функціонування бірж



Види фінансових ринків
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Кредитний ринок

Ринок цінних паперів



Згадаємо? Чи вічні гроші?



Види цінних паперів



Біржа — організований торгівельний майданчик, на якому відбувається гуртова
торгівля товарами або цінними паперами у вигляді стандартизованих біржових угод.

Біржі беруть початок від
купецьких сходок в італійських
містах 13—14 ст., а пізніше в
торговельних містах інших
країн Західної Європи.

15-16 століття



2. Біржовий товар. ЩО ЦЕ ЗА ПРОДУКТ?

• Біржовий товар - це продукт, який є об'єктом біржової торгівлі і відповідає його
вимогам. У світовій практиці виділяють три основні класи біржових позицій:
іноземна валюта; цінні папери; речові товари …

В кінці XIX століття на біржах налічувалося близько 200 найменувань товарів, але

вже в наступному столітті їх кількість істотно знизилося. У минулому вважалося,

що великі біржові товари - це чорні метали, вугілля та інші продукти, з якими

сьогодні торгівля не ведеться. Уже в середині ХХ століття кількість біржових

продуктів зменшилася до півсотні, і воно практично не змінювалося. В цей же час

стало розширюватися кількість ф'ючерсних ринків.



ЯК купити? ДЕ купити?

1. Що таке БІРЖА?



НОМЕНКЛАТУРА ( ПЕРЕЛІК)
• Традиційно склалося, що

біржовими товарами є продукція
двох основних груп:

• Сільськогосподарські і лісові
товари, а також продукція, яку
отримують після їх переробки. У
цю категорію відносяться зернові
культури, олійні, продукти
тваринництва, харчосмакові
товари, текстиль, лісові товари,
каучук.

• Промислова сировина і
напівфабрикати. До цього виду
біржового товару відносять
кольорові і дорогоцінні метали,
енергоносії.



НОВІ РІЗНОВИДИ

• Поняття біржового товару в сучасному світі значно
розширилося. Сьогодні часто зустрічається така група
об'єктів торгівлі, як фінансові інструменти. Люди
торгують банківськими відсотками, іпотекою,
валютою і контрактами. Такі операції вперше стали
практикуватися в 70-х роках минулого століття.



Які розрізняють види товарних бірж?
1. Залежно від характеру асортименту розрізняють:

• - вузькоспеціалізовані (предметом торгівлі на таких біржах є один 
вид товарів);

• - спеціалізовані (предмет біржової торгівлі – однотипні групи 
товарів);

• - універсальні (предметом торгівлі є широкий асортимент товарів).

• 2. Залежно від характеру біржових угод розрізняють:

• - біржі реального товару, на яких предметом купівлі-продажу є 
реальний товар (як вироблений, так і намічений для виготовлення);

• - ф'ючерсні, на яких здійснюється торгівля не реальними товарами, а 
контрактами на них);



3. Створення товарних бірж у XVI-XVIII ст. 
1. Стародавньому Римі в певний

час проводилися збори торговців,

які називалися «колегія

меркаторум». Проходили вони в

певних місцях ринках продажу

(«фора вендалія»), які були

центрами розподілу товарів,

щонадходили з усіх кінців

Римської імперії. Переважали на

них бартерні операції, але були й і

операції з грошовою оплатою.

Іноді укладалися і договори з

відстроченим у часі остаточним

розрахунком. Цю практику можна

зараз спостерігати і на сучасних

біржах.

2. Біржа виникла в Європі в період первісного

нагромадження капіталу. І якщо не вважати об’єднання

грошово-міняльних контор, то пер шими біржами були

товарні. За деякими даними, перші біржі з’явилися в

Італії (Венеція, Генуя, Флоренція), де виникли

мануфактури і на їх основі зростала зовнішня

торгівля. Найбільше значення в той період мала

вексельна торгівля в м. Брюгге (Нідерланди),де на

площі біля будинку знатного міняйла і маклера Ван дер

Бурсі збиралися купці з різних країн (головним чином

італійці) для купівлі «іноземних векселів та обміну

торгової інформацією». Герб на будинку цього міняйли

складався з трьох гаманців. Звідси і пішла назва біржі.

3.Ве́ксель (нім. Wechsel) — цінний

папір, який засвідчує безумовне грошове

зобов'язання векселедавця сплатити

визначену суму грошей власнику векселя

після настання строку.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA


• 4 У XVI столітті центром міжнародної торгівлі і

важливим грошовим ринком стало французьке місто

Ліон, де біржа виникла 1545 року. Тут укладалися

державні позики і здійснювалися найбільші фінансові і

кредитні операції. Ліонська біржа, де чільне місце займали

флорентійські комерсанти,м ала важливе значення для

французького державного кредиту, бо держава тут

знаходила позики: король звертався до «біржі», а не до

окремих купців. Там панувала не лише повна свобода від

будь яких податків і зборів, а й надавалося право всім і

кожному, за винятком англійців, здійснювати грошові,

вексельні і кредитні операції, й стягувати заборонений в

інших місцях позичковий процент. Друга французька

бірж була заснована 1549 року в Тулузі, однак

головною лишалася ліонська.

• На сесіях асамблеї встановлювали курс грошей,

здійснювали грошові перекази, підписували фінансові

угоди. Ця біржа існувала до 20-х років XVII століття.



До числа перших бірж з 1531 року відносять біржу в Антверпені. 

Сучасники називали цю біржу «нескінченним ярмарком». Біржу в Антверпені можна
вважати і першою міжнародною, оскільки в торгах на ній брали участь купці і товари з
багатьох країн Європи. Біля складу англійських товарів міська рада 1460-го відвела місце для
зібрання купців, а 1531-го була відкрита біржа. У середині XVI століття очевидці нараховували
до 2 000 суден, які щоденно входили і виходили з антверпенської гавані; щотижня також
в’їжджало і виїжджало до 10 тис. підвід із товарами. Ця біржа мала власне приміщення, над
входом до якого була встановлено напис латиною «Для торгових людей усіх народів і мов».

Процвітання Антверпена завершилось 1576 року після завоювання його іспанцями й
закриття гирла ріки Шельда, що перетворило місто з морського порту в
континентальне місто.



• А 1549 року виникають біржі в Ліоні та Тулузі (Франція) 

• Біржа  в Лондоні (1556). У Японії біржа з торгівлі рисом 
з’явилася 1790 року. 

• А найперша фондова біржа у США була відкрита у Філадельфії 
того самого 1790-го.





Амстердамська біржа – праобраз сучасної біржі.
Погляньте на карту Європи . 

• Скажіть чому саме тут виникає біржа?

Відкриття 1608 року Амстердамської біржі було найважливішою подією в історії
біржового руху, торгівля за зразками і пробами товарів, а потім були встановлені
якісні середні норми для них. На основі цих внутрішньо біржових стандартів і
ведеться торгівля на біржах.
Ф'ючерсні угоди укладаються лише па біржах. Дійоі особи – це покупець та
продавець.
Ці́нні папе́ри (англ. securities) — документи, які засвідчують зобов'язальні відносини
між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається
цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним
об'єктом правміж особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ
вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути
самостійним об'єктом прав

На довгі роки вона стає своєрідною законодавицею мод у торговельному світі, що аж

до 1612 року була біржею універсальною, в її стінах здійснювалася торгівля як

різними товарами (Амстердам став найважливішим ринком прянощів, сукна,

тютюну, хліба, риби і кава), так і цін ними паперами (основним інструментом були не

державні облігації, акції торговельних компаній). Саме тут були випробувані

практично всі методи торгівлі цінними паперами, що існують і в даний

час, – термінові угоди. Спочатку допуск на біржу був вільний, будь-хто

укласти угоду з ким завгодно. На Амстердамської біржі протягом тривалого

періоду торгували в основному облігаціями уряду Голландії, адміністрації

Амстердама і деяких інших голландських міст.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Облігація (лат. obligatio — зобов'язання; англ. bond —
довгострокова, note — короткострокова) —

емісійний цінний папір, що засвідчує внесення його
власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання
відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного
паперу з виплатою певного доходу або передати йому

майно,надатипослуги.

Найспекулятивніший характер Амстердамської біржі

призвів її до раптової кризи. Причиною виявилися

тюльпани, ставши об’єктом біржової гри. Ціни на

цибулини тюльпанів були божевільними. За словами

історика Макса Вірта, тільки в одному з міст Голландії за

два роки оборот із цибулин тюльпанів становив більш

ніж 10 млн гульденів.

А 1637 року виникла паніка, що призвела 

Амстердамську біржу і всю національну економіку до 

краху. Після цього роль фінансового центру перейшла від 

Голландії до Англії.

Тюльпаноманія Нідерланди

Тисяча гульденів, яку 
пропонували у 1620 р.р. 

за одну цибулину, 
складала 10.28 кг срібла 

або 856г. золота

Фьючерси на бірже
Амстердама

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_(%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


Домашнє завдання:

1. Опрацювати презентацію

Звернути увагу до історії становлення біржової діяльності та нових термінів

2. Творче завдання:

Підготувати повідомлення про історію Одеської біржи (стисло за власним планом).


