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Аналіз фінансових та інвестиційних інструментів впливу на індекс волатильності S&P 500
Для посилення ймовірності формування збалансованого портфеля, гравці на біржі мають на меті збільшити
інвестиційний портфель за допомогою нових ресурсів, нових типів інструментів грошово-кредитної політики
чи навіть нових класів ресурсів. Так само як і для товарів, значення волатильності як безпрограшного виду
ресурсів зросло, вона включає в себе спекулятивний інвестиційний портфель с різноманітним складом
інвестиційних інструментів.
У статті проаналізовано індекс волатильності S&P 500 в порівнянні з різними методами венчурного
інвестування, зокрема альтернативним інвестуванням, наприклад, подвійними опціонами з використанням
різних показників або ризиків і доходів. Результати свідчать про те, що гра на біржі, використана для аналізу
індексу волатильності через пропозицію різних видів інвестування, показує більш високі результати в
порівнянні з еталонним індексом S&P 500.
Ключові слова: грошові потоки, індекс волатильності, бухгалтерські та фінансові показники, інвестиційні
стратегії.
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Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та
відтворення, забороняє використання матеріалів у комерційних цілях та вимагає наявності відповідного
посилання на оригінальну версію статті.
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Анализ финансовых и инвестиционных инструментов влияния на индекс волатильности S&P 500
Для усиления вероятности формирования сбалансированного портфеля, игроки на бирже ставят за цель
увеличить инвестиционный портфель при помощи новых ресурсов, новых типов инструментов денежнокредитной политики или даже новых классов ресурсов. Также как и для товаров, значение волатильности как
беспроигрышного вида ресурсов возросло и включает в себя спекулятивный инвестиционный портфель с
разнообразным составом инвестиционных инструментов.
В статье проанализирован индекс волатильности S&P 500 по сравнению с разными методами венчурного
инвестирования, в частности альтернативным инвестированием, например, двойными опционами с
использованием разных показателей или рисков и доходов. Результаты свидетельствуют о том, что игра на
бирже, использованная для анализа индекса волатильности через предложение разных видов инвестирования,
показывает более высокие результаты по сравнению с эталонным индексом S&P 500.
Ключевые слова: денежные потоки, индекс волатильности, бухгалтерские и финансовые показатели,
инвестиционные стратегии.
Классификация JEL: G11, G31, G32.
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