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1.Поняття біржових індексів 

Біржові індекси – показники, які описують стан даного сегмента 

ринку, тобто рівні цін, що обертаються на біржах відповідних активів, 

обсяги угод і т.д.  

Кожний індекс має наступні характеристики: список індексу (набір акцій 

– представників); метод усереднення; види ваг до курсових вартостей 

акцій, які входять до списку індексу; базисне значення індексу; 

статистична база, на основі якої здійснюється розрахунок показника. 

Біржові індекси виконують три основні функції: 
- Діагностичну - здатність системи індексів характеризувати стан і 

динаміку розвитку як національної економіки, так і окремих її 

складових. 

- Індикативну - передбачає, що наявність об'єктивної оцінки цінової 

ситуації на фондовому ринку дає точку відліку для оцінки поводження 

великих інвестиційних фондів, окремих інвесторів, портфельних 

менеджерів. 

- Спекулятивну - полягає у здатності миттєво реагувати на зміну 

широкого кола явищ економічного, політичного і соціального 

характеру.  

У своєму використанні індекси мають деякі обмеження. 
1. Індекси показують тільки кількісні зміни, тобто оцінюють сумарну 

вартість складових їхніх частин. Однак вони не відображають якісних 

аспектів, тобто не показують причин, що стоять за змінами цін. 

Наприклад, індекс показує, що ціни в цілому упали, але не пояснює, 

чому це відбулося. 



2. Індекси не розкривають глибину тенденцій, що відбуваються у зміні 

ціни товару. 

3. Індекси мають потребу в періодичних коректуваннях компонентів. 

4. Індексами можна маніпулювати. Звідси, необхідно бути постійно 

напоготові, щоб не потрапити на біржові маніпуляції з індексами. 

 

2. Характеристика біржових індексів 

В даний час у країнах з ринковою економікою функціонують 

понад 200 фондові біржі. Практично кожна з них має власну систему 

біржових індексів (див. табл.) 

Таблиця  

Характеристика найбільш відомих у світі біржових індексів 

Назва 
індексу 

Чисельність 
компаній, 

що викорис- 
товують 

Країна Характеристика, 
окремі 

особливості 

Спосіб 
розрахунку 

індексу 

Промисловий 
Доу- Джонса 
(„Dow 
Jones”), 

30 США Перший у світі і 
найбільш 
відомий. 

Вираховують за 
акціями великих 

компаній 

Середньо-
арифметичний, 

зважений 

Композитний 
"Велью Лайн" 

1695 США В основі лежить 
значення курсів 

акцій 
попереднього 
біржового дня 

Середньо-
арифметичний, 

зважений 

Стандарді 
Пуур-500 
(„Standard 
and Poors”) 

500 США Базова вартість 
акцій вважається 

"10" станом на 
1941-1943 рр. 

Середньо-
арифметичний, 

зважений 



ФТ-30 
(„Financial 

Times”) 

30 Велико-
британія 

Найбільш 
відомий у 

Великобританії. 
Вперше був 

опублікований 
1935 р. 

Середньо-
арифметичний, 

зважений 

Ф- 100,250 100, 250 Велико-
британія 

Базова вартість 
за "1000" станом 
на 03.01.1984 р. 

Середньо-
арифметичний, 

зважений 

Ніккей 
(„Nikkey”) 

225 Японія Вперше 
опублікований 

1950 р. на 
Токійській 

фондовій біржі 

Середньо-
арифметичний, 

незважений 

Топке 
(„Торіх”) 

235 Японія Використовується 
з 1968 р. за всіма 
видами акцій ТФБ 

Середньо-
арифметичний, 

зважений 

Дакс компо-
зитний 

(„Dax -30, 
100”) 

30 Німеч-
чина 

Базова вартість 
відповідає "1000" 
станом на 1987 р. 

Середньо-
арифметичний, 

зважений 

Сас - 40 
(„SAS – 40”) 

40 Франція Найбільш 
відомий у Франції 
серед великих і 

середніх 
компаній 

Середньо-
арифметичний, 

зважений 

Найвідомішим і найдавнішим індексом у світі є "Доу-Джонс 

Индастріал аверідж. На відміну від більшості інших відомих фондових 

індексів, цей є найелементарнішим, це просто середньоарифметичне 

цін 30 найбільших та найвідоміших компаній, акції яких котируються на 

Нью-Йоркській біржі. Проте це найпопулярніший із багатьох індексів, 

що відображають ситуацію на цій біржі. І навіть ситуацію на 

фондовому ринку США в цілому. 

Індекс Доу-Джонса для акцій промислових компаній базується на 

вартості акцій тридцяти промислових компаній і розраховується за 

формулою: 



Вартості акцій / К 

де К — коригувальний коефіцієнт (дільник), який змінюється або в 

результаті дроблення (спліту) акцій емітентами (яке безупинно 

відбувається з 1928 р.), або у зв'язку зі зміною списку фірм і компаній, 

акції яких беруть участь у розрахунку індексу. Цей коефіцієнт 

залишається незмінним доти, доки акції не дробляться або доки ціни 

на них не зменшуються за рахунок дивідендів, або доки одні акції не 

замінюються іншими. 

Індекс відрізняється простотою обчислення, що поєднується з 

його досить чітким реагуванням на різного роду коливання біржових 

курсів і особливо на біржові кризи. 

Промисловий індекс Доу Джонса (Dow Jones Industrial Avarage) – 

розраховується як середня арифметична курсів першокласних акцій 30 

промислових компаній. Котирується у пунктах (пункт дорівнює 

приблизно 2,27 цента) та щоранку друкується у діловій пресі. 

Фіксується на NYSE 7 разів: при відкритті, о 10, 11 годині ранку, о 12, 

13, 14, 15 годині дня та після закінчення біржового дня. Реальне 

значення індикатора Доу Джонса має сенс тільки тоді, коли 

порівнюється із значенням за попередній період. 

Транспортний індекс Доу Джонса (Dow Jones Transport Avarage) 

– це середній показник, який характеризує рух цін на акції 20 

транспортних корпорацій (авіакомпаній, автомобільних і залізничних 

компаній). 

Комунальний індекс Доу Джонса (Dow Jones Utility Avarage) – 

середній показник руху курсів акцій 15 корпорацій, що займаються 

газо- та енергопостачанням. 

Dow Jones Composite – це агрегований показник, який 

розраховується на основі промислового, транспортного і комунального 

індексів. Ще він відомий під назвою „Індекс-65”. 



Індекс "Стандарт енд Пурз-500" (S&Р) демонструє сумарну ціну 

всіх акцій 500 компаній з 83 індустріальних груп. При цьому до уваги 

береться вартість усіх акцій, випущених цими компаніями на ринок. 

їхня ціна на момент розрахунку порівнюється з базовою вартістю усіх 

цих акцій у 1941-1943 рр. У результаті цей індекс дає точнішу картину і 

є об'єктом для наслідування на деяких біржах. 

Він широко використовується інституційними інвесторами. Компанія 

також розраховує зважені за ринковою вартістю галузеві індекси акцій. 

Цей індекс обчислюється за формулою: 

å Pi * Qi, 
S&Р = ------------------ 

Aring; Qi 

де Рі - ціна акції і-тої корпорації;  

Qі - кількість акцій;  

п - кількість корпорацій. 

До промислового індексу S&P включаються курси акцій 400 

промислових фірм; до транспортного – курси акцій 20 транспортних 

компаній; індекс для електроенергетики і комунального 

господарства складається з курсів акцій 40 відповідних компаній; 

до фінансового індексу входять курси 40 акцій фінансових інститутів. 

У зведеному індексі S&P представлені курси акцій всіх 500 компаній. 

Індекси "S&Р" і Доу-Джонс по-різному реагують на зміну цін. 

Наприклад, Доу-Джонс може помітно впасти через падіння цін однієї 

дорогої акції, що входить до його "обойми", а "S&Р" при цьому майже 

не зміниться, але головним є те, що ці індекси, як правило, змінюються 

паралельно, без особливих розбіжностей. 

Головними індексами, що використовуються на ринку акцій у 

Німеччині, є DАХ, DАХ-100, СDАХ. 

Індекс DАХ дає загальну об'єктивну картину стану фондового 

ринку, на якому усунено вплив рівня виплачуваних дивідендів. До 



нього входять акції 30 компаній, що забезпечують 80% обсягу обігу на 

біржі та 60% усього заявленого на біржі акціонерного капіталу. 

Індекс DАХ-100 чіткіше відображає стан фондового ринку, 

розраховується для 100 великих компаній. 

Індекс СDАХ розраховується на основі акцій усіх німецьких 

компаній, які котируються на Франкфуртській біржі. При розрахунку 

СВАХ використовується галузева градація, причому кількість компаній, 

що представляє кожну галузь, змінюється в значному діапазоні. 

Поштовхом до зростання обсягів інвестицій, особливо іноземних, 

повинно стати те, що Україна вже входить до міжнародного фондового 

індексу. Міжнародна фінансова корпорація (МФК) як один із підрозділів 

Світового банку формує базу даних, до якої і входять обчислені 

фондові індекси. МФК має затверджену методику, що може 

застосовуватися щодо будь-якого ринку. МФК розраховує три види 

індексів: ІFС Frontier, ІFС Global, ІFС Investable. 

У США регулярно публікуються дані по 20 індексам, у Європі – по 

25, у Японії – по 3. Мають свої індекси біржі в Латинській Америці, Азії. 

Найбільше поширення у світі одержали індекси, розроблені в США. Це 

пов'язано з тим, що денний оборот тільки Нью-Йоркської фондової 

біржі (NYSE) складає половину світового обороту цінних паперів.  

Біржові індекси змінюються під впливом факторів: 
 стійкості економічної і політичний; 

 інфляційних процесів; 

 величини позичкового відсотка; 

 розмірів виплачуваних відсотків за вкладами і дивідендами по акціях; 

 ступеня ризику вкладень; 

 розвитку мережі фінансово-кредитних установ, їхньої надійності; 

 можливостей вкладення коштів і т.д. 

Усі перераховані індекси застосовуються в маркетингових 

дослідженнях, при аналізі розвитку біржової торгівлі, оцінки стану і 



перспективи розвитку галузей промисловості і т.д. Але для організації 

біржової торгівлі необхідно розраховувати касовий курс акцій 

(поточний курс), на підставі якого і відбувається торгівля. 

Порядок його визначення такий: 

1. застосовуються заявки на купівлю-продаж з різними умовами; 

2. відбувається угруповання фондових цінностей. 

 

3. Біржові індекси України 

З переходом України до формування власного фондового ринку 

стали з'являтися і власні фондові індекси. 

Для України є два популярних індекси: індекс ПФТС та індекс UX які є 

є основним показником стану фінансового ринку України. 

Індекс ПФТС є біржовим фондовим індексом, композитним індексом 

українського фондового ринку, показником, який визначає зведений 

курс цінних паперів, що котируються на біржі, що розраховується 

фондовою біржею за цінами біржових контрактів, укладених з 

найбільш ліквідними акціями емітентів, види економічної діяльності 

яких відносяться до основних секторів економіки України.  

Індекс ПФТС  розраховується щодня за результатами торгів ПФТС на 

підставі середньозважених цін по операціях та угодах.  

До "індексного кошику" входять найбільш ліквідні акції, по яких 

здійснюється найбільша кількість угод. Перелік акцій для розрахунку 

індексу формується Індексним комітетом ПФТС на підставі даних про 

ринкову капіталізацію, обсяг торгів, кількість угод, та інших факторів, 

що впливають на ліквідність акцій. 

Дата 1 жовтня 1997 року є базовим періодом, з якого починається 

розрахунок індексу ПФТС. Станом на серпень 2007 року індекс ПФТС 

мав значення близько 1000. 

Акції, за цінами біржових контрактів з якими розраховується індекс, 

складають базу розрахунку індексу. Крім бази розрахунку, для індексу 

https://index.minfin.com.ua/ua/markets/stock/pfts/
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/stock/ux/


формується список акцій, які можуть бути включені до бази розрахунку 

індексу . Індекс є ціновим, при цьому ціни акцій, що враховуються при 

розрахунку індексу, зважуються за кількістю цінних паперів у випусках 

відповідних акцій, що вільно обертаються на організованому ринку 

цінних паперів. Виплати дивідендів при розрахунку індексу не 

враховуються.  

 При розрахунку індексу використовується кількість цінних 

паперів у випусках відповідних акцій, які вільно обертаються на 

організованому ринку цінних паперів, що дорівнює частці акціонерного 

капіталу емітента, розмір якої визначається коефіцієнтом free-float.  

Значення коефіцієнта free-float для кожної акції встановлюється 

рішенням Голови Правління біржі на підставі рекомендацій Індексної 

комісії. Визначення значень коефіцієнта free-float Індексною комісією 

базується на експертній оцінці, що передбачає виключення з 

акціонерного капіталу емітента наступних складових: 

  кількість акцій, що знаходяться у державній власності;  

 кількість акцій, що знаходяться у власності емітента;  

 кількість акцій, що знаходяться у власності стратегічних 

інвесторів;  

 кількість акцій, що знаходяться у власності менеджменту та 

трудового колективу підприємства;  

 кількість акцій, що знаходяться у перехресному володінні.  

Значення коефіцієнта free-float встановлюється в діапазоні від 

0,00 до 1,00 з точністю до трьох знаків після коми. Перегляд значень 

коефіцієнтів free-float для кожної акції, у результаті якого в значення 

коефіцієнтів можуть бути внесені зміни, здійснюється під час чергового 

затвердження параметрів акцій, які входять до бази розрахунку 

індексу.  

З метою обмеження впливу акцій окремого емітента на індекс 

максимальна питома вага капіталізації акцій даного емітента в сукупній 



капіталізації бази розрахунку індексу обмежується величиною 0,15 

(15%).  

Для обмеження питомої ваги капіталізації акцій окремого 

емітента в сукупній капіталізації бази розрахунку індексу, 

застосовується ваговий коефіцієнт, що розраховується у наступному 

порядку.  

Для кожного емітента, акції якого включено до бази розрахунку 

індексу, за формулами (1) та (2) розраховується капіталізація акцій 

даного емітента та її питома вага в сумарній капіталізації акцій, що 

входять до бази розрахунку індексу, відповідно.  

i i market CAPi  Pi Q FF (1) 

   k i i i Cap Cap wi 1 (2) 

Позначення: 

 Capi - капіталізація акцій і-го емітента; 

 wi - питома вага капіталізації акцій і-го емітента в сумарній 

капіталізації акцій, що входять до бази розрахунку індексу;  

market Pi - ринкова ціна акцій і-го емітента; 

Qi - обсяг акцій і-го емітента, що знаходяться у обігу, шт.; 

 FFi - коефіцієнт free-float акцій і-го емітента; 

 k - кількість емітентів акцій, включених до бази розрахунку 

індексу.  

Якщо питома вага капіталізації одного або декількох емітентів, 

акції яких включено до бази розрахунку індексу, перевищила 0,15, то 

капіталізація цих емітентів корегується. Далі для всіх емітентів акцій 

повторно визначається питома вага їхньої капіталізації.  

 База розрахунку Індексу ПФТС складається з акцій, що 

знаходяться у біржовому списку біржі. База розрахунку Індексу ПФТС 

підлягає перегляду один раз на півроку.  

Індекс українських акцій (індекс UX) є індикатором, що 

розраховується ПАТ "Українська біржа" (далі - Біржа). Індекс 

https://index.minfin.com.ua/ua/markets/stock/ux/


розраховується протягом торгової сесії кожні 15 секунд. Перше 

значення індексу є значенням відкриття, останнє значення індексу - 

значенням закриття. 

Назва Індексу англійською мовою - «Ukrainian Equities Index» 

Скорочена назва Індексу - «Індекс UX». 

Індекс (In) розраховується як відношення сумарної ринкової 

капіталізації цінних паперів (MCn), включених в список для розрахунку 

індексу (далі - Список цінних паперів), до сумарної ринкової 

капіталізації цінних паперів на початкову дату (MC1), помножене на 

значення індексу на початкову дату (I1) і на поправочний коефіцієнт 

(Zn): 
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MCn - сума ринкових капіталізацій акцій на даний час в українських 

гривнях: 
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N
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де Wi – поправочний коефіцієнт, що враховує кількість i-их акцій у 

вільному обігу (коефіцієнт free-float, 

Сi – коефіцієнт, що обмежує частку капіталізації i-ої акції (ваговий 

коефіцієнт); 

Qi - загальна кількість i-их акцій, 

Pi - ціна i-тої акції в гривнях на момент розрахунку n, 

N - число акцій в Списку цінних паперів. 

 

Додаткова література 

АТ «Фондова біржа ПФТС https://pfts.ua/ 

Українська фондова біржа http://fs.ux.ua/files/58 
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