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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На початок другої половини ХХ ст. припав бурх�

ливий розвиток економічної науки загалом та

фінансів зокрема. Все більше і більше науковців

звертали свою увагу на фінансові ринки, розробля�

ючи власні теорії, в основі яких знаходились спроби

математичного моделювання тих чи інших аспектів

фінансових ринків. Але не слід забувати, що такі

економіко�математичні моделі є спрощеною версією

дійсності, які адекватно відтворюють лише певні

УДК 339.7

М. М. Пінчук,
студент 4 курсу, Інститут міжнародних відносин,
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

ВІДПОВІДНІСТЬ ІСТОРИЧНОЇ ДОХОДНОСТІ АКЦІЙ
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ США НОРМАЛЬНОМУ
РОЗПОДІЛУ НА ПРИКЛАДІ АКЦІЙ КОРПОРАЦІЙ,
ЩО ВХОДЯТЬ ДО ФОНДОВОГО ІНДЕКСУ DOW
JONES INDUSTRIAL AVERAGE

M. M. Pinchuk,
Undergraduate student, Institute of international relations, Kyiv National Taras Shevchenko University

CONFORMITY OF HISTORIC RETURNS ON THE US STOCK MARKET TO A NORMAL
DISTRIBUTION IN TERMS OF CONSTITUENTS OF THE DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
INDEX

У статті досліджено проблему відповідності розподілу доходностей акцій на фондовому рин�

ку США нормальному закону розподілу випадкової величини. Показано, що можливість вико�

ристання економіко�математичних моделей, що передбачають існування нормального розпо�

ділу доходностей акцій (таких, як модель оцінки капітальних активів, сучасна портфельна тео�

рія чи модель ціноутворення опціонів Блека — Шоулза) залежить від способу обчислення до�

ходностей акцій та періоду, протягом якого такі доходності розраховуються. Показано мате�

матичні методи, що використовуються для перевірки відповідності розподілу емпіричних да�

них нормальному розподілу та можливість їхнього практичного застосування за допомогою

сучасних програмних засобів. Встановлено, що на ступінь відповідності розподілу реальних

ринкових доходностей акцій нормальному закону розподілу випадкових величин справляє знач�

ний вплив низка факторів (тип доходностей, що використовуються та період часу, за який

відповідні доходності обчислюються).

In this article the author investigates a question of conformity of the stock returns on the US stock

market to the normal distribution. It is shown that appliance of the mathematical economic models

implying normal distribution of the stock returns (e. g. Capital asset pricing model, modern portfolio

theory, Black — Sholes option pricing model) depends on the method of computing returns and the

period, which is used for computing the returns. The author demonstrates mathematical models for

testing empirical data on conformity to normal distribution and possibility of their practical application

by means of the modern software. It is established that the variety of factors, including method of

computing returns and the period, which is used for computing the returns, deeply affect the extent,

to which real market data conform to normal distribution.
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сторони чи аспекти досліджуваного явища чи про�

цесу. Будь�яку модель необхідно розглядати в кон�

тексті того часового періоду та тих умов, за яких

вона виникла. В основі будь�якої моделі лежать певні

припущення, і модель може бути застосована лише

у тому випадку, коли ці припущення відповідають

дійсності.

Припущенням для значної кількості таких моделей

є відповідність розподілу історичних доходностей акцій

на фондовому ринку нормальному розподілу — як пря�
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мо (модель ціноутворення опціонів на акції Блека�Шо�

улза, в якій використовується нормальний або логнор�

мальний розподіл) [1, с. 640], так і опосередковано —

портфельна теорія Марковіца [4, с. 171] чи САРМ

(Capital asset pricing model — Модель оцінки капіталь�

них активів) [2, с. 1], [3, с. 2].

АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ ЦІЄЇ
ТЕМИ

Вітчизняними вченими дана проблематика дослід�

жувалась мало, тому в своєму дослідженні автор спи�

рався передусім на праці іноземних науковців. Серед них

слід виділити роботи Біглова А., Блека Ф., Боссіртса

П., Демулена�Лебуле Ф., де Джорджі Е., Зейма У., Ігана

У., Калоба Дж., Леві Х., Літнера Дж., Марковіца Г., Мер�

тона Р., Моссіна Я., Мотта Р., Плотта Ч., Пратеса А., Рат�

чева С., Ролла Р., Самуельсона П., Сімаса М., Стоянова

С., Трейнера Дж., Фабоцці Ф., Фама Е., Хенса Т., Шар�

па У.

Дослідження істинності гіпотези про існування нор�

мального розподілу доходностей акцій на фондовому

ринку США проводилось неодноразово, але із поси�

ленням протягом останніх років невизначеності в

світовій економіці загалом та на фінансових ринках

зокрема, актуальною є проблема відповідності доход�

ностей акцій нормальному розподілу в сучасних умо�

вах.

МЕТА РОБОТИ
Метою даної роботи є визначення того, наскільки

припущення щодо нормального розподілу доходностей

акцій на американському фондовому ринку відповідає

сучасним умовам.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для оцінки можливості застосування нормального

розподілу для доходностей акцій на американському

фондовому ринку за різні часові періоди (1, 2, 5, 10

років) було обрано 30 американських корпорацій, які

входять до фондового індексу Dow Jones Industrial

Average (DJIA). Цей індекс є найстарішим американсь�

ким фондовим індексом, перші варіанти якого з'явились

у 1884 році. Уперше індекс був опублікований 1896 року

і складався із акцій 12 компаній у промисловому сек�

торі. Незважаючи на назву "промисловий", DJIA уже

давно не є спеціалізованим індексом, а охоплює ком�

панії, що діють у різних секторах економіки [6]. Станом

на 4 січня 2013 року цей фондовий індекс складався із

акцій таких корпорацій (табл. 1).

Для дослідження відповідності розподілу доходно�

стей акцій корпорацій�складових DJIA нормальному

закону розподілу випадкових величин використовува�

лись ціни на дані акції в період з 01 січня 2003 року до 2

січня 2013 року [5].

У дослідженні застосовувались як різні доходності

— добові, тижневі та місячні, так і різні часові періоди,

протягом яких ці види доходностей обчислювались —

10 років (2003—2012 роки), 5 років (2008—2012 роки),

2 роки (2011—2012 роки) та 1 рік.

Доходність — одна з головних характеристик акти�

ву, яка показує відносну зміну його вартості за один

період часу. Найпростіша формула для обчислення до�

ходності виглядає так:

(1),

де W
0
 — вартість активу в момент часу t

0
,

     
MMM 3M Co.  ( ) 
AA ALCOA Inc.   
AXP American Express Co.   
T AT&T  
BAC Bank of America Corp.   
BA Boeing Co.     
CAT Caterpillar, Inc.     
CSCO Cisco Systems   
CVX Chevron Corp.   
KO Coca-Cola Co.    
DD E.I. du Pont de Nemours & Co.   
XOM Exxon Mobil Corp.   
GE General Electric Co.  ( ) 
HPQ Hewlett-Packard Co. ’   
HD Home Depot, Inc.    
INTC Intel Corp.  
IBM International Business Machines Corp. '   
JPM JPMorgan Chase and Co.   

     
JNJ Johnson & Johnson Inc.     
MCD McDonald’s Corp.   
MRK Merck & Co., Inc.    
MSFT Microsoft Corp.    
PFE Pfizer, Inc.   
PG Procter & Gamble Co.   
TRV Travelers Cos Inc.   
UNH UnitedHealth Group Inc.  '  
UTX United Technologies Corp.  ( ) 
VZ Verizon Communications
WMT Wal-Mart Stores, Inc.  
DIS Walt Disney Co.   

Таблиця 1. Корпорації, що входять до фондового індексу Dow Jones Industrial Average

Джерело: складено автором на основі [7].
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W
1
 — вартість активу в момент часу t

1
 [10, с. 10].

У випадку, коли таким активом є акція, то формула

1 називається простою доходністю акцій і має такий

вигляд:

(2),

(3),
де  — проста доходність акції за період від t�1 до

t,

P
t�1

 — ціна акції в момент часу t�1,

P
t
 — ціна акції в момент часу t [10, с. 10].

Слід додати, що для розрахунку доходності акції

можуть використовуватись як звичайні біржові ціни

на момент закриття (Close price), так і біржові ціни на

момент закриття, скориговані на спліти (збільшення

кількості акцій на ринку за рахунок пропорційного

подріблення існуючих без випуску нових акцій) та ди�

віденди (Adjusted close price). У дослідженні автор

використав скориговані ціни на момент закриття [10,

с. 13].

Для визначення відповідності даних нормальному

закону розподілу випадкових величин (у даному випад�

ку — доходності акцій) був використаний тест Харке�

Бера [8].

Тест Харке�Бера — це статистичний тест, який пе�

ревіряє розподіл значень випадкової

величини на нормальність за допомо�

гою порівняння їхнього третього мо�

менту (асиметрії) та четвертого момен�

ту (ексцеса) з відповідними момента�

ми нормального розподілу. Як відомо,

у нормального розподілу коефіцієнт

асиметрії А=0, а ексцес Е=3 [9, с. 94].

У іноземній літературі коефіцієнт аси�

метрії має назву Skewness і позна�

чається S, а ексцес — Kurtosis (K) [8,

с. 255].

Нульова гіпотеза в тесті Харке�Бера

H
0
:S=0, K=3. Альтернативна гіпотеза

H
1
:S 0, K 3 [8, с. 256].

Перевірка гіпотез здійснюється за

допомогою JB — статистики, яка має

розподіл Хі�квадрат із двома ступенями

свободи.

(4),

де (5).

(6) [8, с. 255],

де — середньоквадратичне відхилення випадко�

вої величини (також відоме як стандартне відхилення),

n — кількість значень випадкової величини,

ek — центральний момент випадкової величини k�

ого порядку [8, с. 255].

Через те, що коефіцієнти S та K асимптотично нор�

мальні, їхні квадрати дають статистику, що має нормаль�

ний розподіл.

Як видно з формули 4, для нормального розподілу

статистика JB = 0. При зростанні відхилень розподілу

випадкової величини від нормального

статистика зростає і гіпотеза H
0
 відхи�

ляється, натомість приймається гіпоте�

за H
1
 [8, с. 257].

Для оцінки результатів дослід�

ження був вибраний найбільш поши�

рений рівень значимості  = 0.05.

Критичне значення статистики Хі�

квадрат з двома ступенями свободи

для такого рівня значимості = 5.9915.

Тобто якщо JB > 5.9915, то на рівні

значимості 0.05 гіпотеза H
0
 відхи�

ляється, а якщо JB < 5.9915, то гіпо�

теза H
0
 приймається.

Для проведення дослідження було

використано програмне забезпечення

R, пакет PerformanceAnalytics.

 ,  
   

 1 2 5 10
 - 28/30 19/30 12/30
 27/30 21/30 0/30 0/30 

 7/30 0/30 0/30 0/30 

Таблиця 2. Кількість випадків, коли розподіл
доходностей акцій нормальний

Джерело: складено автором на основі [5].

  * Через малу кількість періодів (12) дослідження не про�

водилось.

Рис. 1. Залежність відповідності місячних доходностей
акцій корпорацій$складових DJIA нормальному розподілу

від періоду часу, за який вони обчислюються

Джерело: складено автором на основі [5].

Рис. 2. Залежність відповідності тижневих доходностей акцій
корпорацій$складових DJIA нормальному розподілу від

періоду часу, за який вони обчислюються

Джерело: складено автором на основі [5].
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РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Вище наведена інформація (див.

табл. 2) щодо кількості випадків, коли

розподіл доходностей акцій відпові�

дав нормальному розподілу на рівні

значимості 0.05.

Результати свідчать про те, що

найбільш близькими до нормально�

го розподілу є місячні доходності

акцій. Це можна пояснити значно

меншою волатильністю місячних до�

ходностей, що частково дозволяє

наблизити реальні дані до нормаль�

ного розподілу, головним недоліком

якого є недооцінка ймовірності дуже

великих відхилень випадкової вели�

чини від її середнього значення. У той же час денні до�

ходності можуть дуже сильно коливатись, і реальні

ймовірності крайніх подій виявляються суттєво вищи�

ми за теоретичні (в межах нормального розподілу). Ха�

рактерно, що в ході дослідження денних доходностей

акцій за періоди 2, 5 та 10 років за даного рівня значи�

мості (0.05), доходності акцій жодної з компаній, що

входять до DJIA, не розподілялись за нормальним за�

коном розподілу (табл. 2). Використання тижневих до�

ходностей дозволяє певною мірою "згладити" ці ко�

ливання, але меншою мірою, ніж для місячних доход�

ностей.

Щодо часового періоду, за який обчислюються до�

ходності, то тут також дуже чітко виявляється тенден�

ція — чим більший цей термін, тим більш далеким від

нормального є розподіл доходностей. Це проілюстро�

вано на рис. 1, 2 і 3.

Якщо для місячних доходностей збільшення пе�

ріоду визначення доходностей акцій з 2 до 10 років

викликало зменшення частки корпорацій, доход�

ності акцій яких на рівні значимості 0.05 можна вва�

жати нормально розподіленими, більш як вдвічі, то

у випадку використання тижневих і місячних доход�

ностей протягом 5 чи 10 років жодна акція не пока�

зала розподіл доходностей, близький до нормаль�

ного.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищесказане, можна зробити такі

висновки:

— велика кількість сучасних економіко�математич�

них моделей, які використовуються на фінансових рин�

ках (сучасна портфельна теорія, САРМ, модель оцінки

опціонів Блека — Шоулза), прямо чи непрямо спира�

ються на припущення про те, що доходності акцій роз�

поділені згідно нормального розподілу випадкової ве�

личини;

— відповідність реальних ринкових доходностей

нормальному розподілу значною мірою залежить від

методології обчислення історичних доходностей акцій

— який тип доходностей використовується (денний,

тижневий, місячний) та за який період такі доходності

визначаються;

— в ході дослідження було встановлено, що най�

більш точно відповідають нормальному розподілу

місячні доходності, а найменш — добові. Це пояснюєть�

ся більшою волатильністю останніх;

— щодо часового проміжку, за який були викорис�

тані дані, то встановлена закономірність, відповідно до

якої зі зменшенням цього періоду реальні доходності

наближаються до нормального розподілу;

— загалом, можна сказати, що припущення про

існування нормального розподілу доходностей акцій на

фондовому ринку США відповідає дійсності лише за

умови використання місячних доходностей протягом

малого періоду часу — до 2 років або тижневих доход�

ностей протягом 1 року.
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Рис. 3. Залежність відповідності добових доходностей акцій
корпорацій$складових DJIA нормальному розподілу від

періоду часу, за який вони обчислюються
Джерело: складено автором на основі [5].


