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Останніми роками все більшого поширення набуває такий спосіб торгівлі як 

інтернет-трейдинг (іnternet tradіng), який передбачає доступу до торгів на 

біржі з використанням Інтернету як засобу зв'язку. Відповідно у сучасних 

умовах перед клієнтами-інвесторами постає питання вибору онлайн-брокерів. 

Ключовими факторами при порівнянні біржових онлайн-брокерів на сьогодні 

є [1]: торгова комісія, обслуговування клієнтів, інструменти торгівлі, 

мінімальний розмір вкладу, додаткові платежі (збори), маркетингові 

дослідження, варіанти інвестування, пенсійні рахунки, банківська справа, 

безпека облікового запису, швидкість і виконання та міжнародна торгівля. 

Проте при виборі онлайн-брокерів кожен клієнт керується власним списком 

вимог. Для допомоги клієнтам у 2015 році StockBrokers.com був складений 

список найкращих онлайн-брокерів (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Рейтинг онлайн-брокерів за версією StockBrokers.com, фрагмент 

(складено на основі [2]) 
Онлайн-брокер Пояснення  

TD 

Ameritrade 

TD Ameritrade пропонує найбільший вибір торгових інструментів за 

рахунок свого робочого середовища на основі Thinkorswim та веб-

платформи Trade Architect. Також брокер зайняв найкращі місця в рейтингу 

за рядом показників, у тому числі Дослідження (Research) та 

Обслуговування Клієнтів (Customer Service) 

Fidelity 

Fidelity Investments одержав найкращі позиції за шістьма показниками. 

Крім того, скористатися перевагами в наданні послуг з інвестиційного 

консультування можна в більше, ніж 180 торгових місцях 

ETRADE 

Etrade Mobile Pro є, можливо, найкращою пропозицією мобільної торгової 

платформи сьогодні, також брокер пропонує широкий доступ до 

досліджень, різноманітних торгових інструментів, навчання тощо 

Merrill Edge 

Merrill Edge був визнаний найкращим з надання банківських послуг 

(Banking Services). Цей брокер забезпечує надання клієнтам високоякіснх 

послуг, також надає прямий доступ до рахунків, що містяться в Банку 

Америки (Bank of America) 

OptionsHouse 

OptionsHouse установив знижену фіксовану плату в розмірі $4,95 при 

торгівлі фондовими угодами, вартість укладання опціонних угод становить 

$0,50 за контракт плюс $4,95 базової вартості. Брокер зайняв перше місце в 

категорії Веб-Адаптована Платформа (Web Based Platform) 

 

Таким чином, кожен із визначених брокерів володіє певним набором 

конкурентних переваг, що виділяє його з-поміж конкурентів та робить 

унікальним 
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