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Фундаментальний аналіз впливу політичних та економічних подій на валютний курс
Метою статті є аналіз впливу політичних та економічних факторів на ситуацію на світовому валютному ринку,
обґрунтування важливості фундаментального аналізу у прогнозуванні валютного курсу. У статті розглянуто
поняття та механізми функціонування світового валютного ринку, його активів та характерних особливостей в
порівнянні з іншими фінансовими платформами. Обґрунтовано потребу у особливій увазі до фундаментального
аналізу у період глобальних політичних та економічних подій. Беручи за основу аналіз руху основних пар
світових валют за останні роки, автори обрали для аналізу період з жовтня 2016 р. до квітня 2017 р., так як цей
період повний важливих подій на світовій політичній та економічній арені, які є потужними важелями поведінки
трейдерів, а звідси напрямку руху ключових пар валют. Вищезгаданими подіями є:
 президентські вибори у США;
 два випадки збільшення ставки Федеральної резервної системи; та
 запровадження політики Європейського центрального банку з метою стимулювання
посилення інфляції.
Доведено, що використання фундаментального аналізу дає можливість оцінити тенденцію та масштаб змін курсу
світових валют, а в поєднанні з технічним аналізом є важливим інструментом для успішного трейдингу та
прогнозування руху пар валют. Розглянуто можливість використання механізмів функціонування такого
інструменту фундаментального аналізу як штучні нейронні мережі та шляхів їх застосування у вирішенні таких
проблем.
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Фундаментальный анализ влияния политических и экономических событий на
валютный курс
Целью статьи является анализ влияния политических и экономических факторов на ситуацию на мировом
валютном рынке, обоснование важности фундаментального анализа в прогнозировании валютного курса. В
статье рассмотрены понятие и механизмы функционирования мирового валютного рынка, его активов и
характерных особенностей по сравнению с другими финансовыми платформами. Обоснована потребность в
особенном внимании к фундаментальному анализу в период глобальных политических и экономических
событий. Беря за основу анализ движения основных пар мировых валют за последние года, авторы выбрали для
анализа период с октября 2016 г. до апреля 2017 г., так как этот период полон важных событий на мировой
политической и экономической арене, являющихся мощными рычагами поведения трейдеров, а отсюда
направления движения ключевых пар валют. Вышеупомянутыми событиями являются:

 президентские выборы в США;
 два случая увеличения ставки Федеральной резервной системы; и
 внедрение политики Европейского центрального банка с целью стимулирования усиления

инфляции.
Доказано, что использование фундаментального анализа дает возможность оценить тенденцию и масштаб
изменений курса мировых валют, а в сочетании с техническим анализом является важным инструментом для
успешного трейдинга и прогнозирования движения пар валют. Рассмотрена возможность использования
механизмов функционирования такого инструмента фундаментального анализа как искусственные нейронные
сети и путей их применения в решении таких проблем.
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