Організація біржової
торгівлі
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Організація операційної зали,
зали,
біржовий жаргон,
жаргон, мова жестів,
жестів,
біржовий дрес-код

Ділова гра була проведена 18.12.2007 ст. викладачем кафедри економіки та
підприємництва Ревть Юлією Іванівною та студентами ІV курсу групи МЗД та
МО.
Мета ігрового процесу:
1. Формування у студентів знань і набуття навиків в організації біржової
справи на фондовому ринку.
2. Формування знань і навиків в оформленні необхідної документації біржової
торгівлі.
3. Вирішення торговельно-господарської ситуації з організації купівліпродажу цінних паперів на біржі.
Загальні відомості і характеристика біржової торгівлі:
Особливістю сучасного стану становлення ринкової економіки України є
функціонування нових торгово-посередницьких структур в сфері торгівлі, таких
як біржі, торгові доми та інші дрібногуртові ринки.
Фондова біржа – це:
• організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється
торгівля цінними паперами;

• організація, яка створюється без мети отримання прибутку та займається
виключно організацію укладання угод купівлі та продажу цінних паперів та
їх похідних.
Для кращого сприйняття була розроблена презентація біржової торгівлі, а
також були проведені торги цінними паперами.
Насамперед були подані певні історичні факти, щодо створення та розвитку
фондових бірж в Україні та за кордоном, застосування ними різних передових
технологій та особливості національних стилів будівель бірж

Історична довідка
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В 1792 році в НьюНью-Йорку два десятки людей
домовилися збиратися в сонячну погоду - під тополею,
тополею,
а в дощову - у таверні "Френсіс".
Френсіс". Так з'явилась
найвідоміша біржа світу – НьюНью-Йоркська фондова
біржа (NYSE).
NYSE).
Перша фондова біржа в Україні була створена у 1796 р.
в Одесі,
Одесі, майже на 40 років раніше,
раніше, ніж в Росії.
Росії.
Українська фондова біржа створена в 1992 р. і дає
початок розвитку фондового ринку України.
України.

© Рогальська Н.Г.

Це цікаво знати:
Томас Альва Едісон
винайшов не тільки
фонограф,
фонограф,
акумулятор та
електричний рахівник
голосів на виборах,
виборах,
але й так званий
тикер - автоматичний
покажчик біржових
котирувань.
котирувань.
Його винахід активно
використовувався на
цілій низці
американських бірж.
бірж.

Найвідоміші біржі світу
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Найбільші біржі світу мають власні будівлі.
будівлі. Це
можуть бути старовинні палаци як в Брюсселі
або споруди в національному стилі як в Токіо
історичні будівлі як у Бостоні
або сучасні як у Бомбеї
і навіть хмарочоси у стилі hihi-tech як у Шанхаї

Для підвищення ефективності роботи на біржі та швидкої передачі
інформації на біржах застосовуються: спеціальна мова жестів, біржовий сленг та
дрес-коди.

Біржова мова жестів:
Нуль – зжатий кулак.
кулак. Для індикації цифр від 1 до 5
використовуються пальці,
пальці, підняті вертикально.
вертикально.
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Для позначення цифр від 6 до 10 використовуються
пальці,
пальці, витягнуті горизонтально.
горизонтально.

Біржовий сленг:
Найчастіше вживають терміни “тваринного
походження”
походження”. Найбільш відомими біржовими
жаргонізмами є:
“Бик”
Бик” – біржовий спекулянт,
спекулянт, що грає на підвищенні
курсів;
курсів;
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та “Ведмідь”
Ведмідь” – той,
той, що грає на пониженні.
пониженні.

