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Актуальність

1.Глобалізація
збільшує 
необхідність 
оцінювання 
ринкових 
ризиків.

2.Різноманітність
існуючих підходів 
створюють проблему 
вибору.

3.Недоліки 
існуючих 
методологій
провокують 
розробку і пошук 
альтернативних 
систем.

4.Швидке 
поширення 
відкриває нові 
можливості.



Мета роботи і особливості дослідження 
Об’єкт дослідження: нестаціонарні 
гетероскедастичні фінансово-економічні 
процеси – зокрема, коливання курсів 
іноземних валют.

Предмет дослідження: методології і 
методи оцінювання ринкових ризиків 
та критерії якості оцінок прогнозів.

Мета роботи: cтворення програмного продукту для 
оцінювання ринкового ризику різними методами на 
основі статистичних даних.



Постановка задачі
1.Виконати огляд існуючих 
підходів для оцінювання 
ринкових ризиків.

2.Дослідити сучасні підходи 
та методи оцінювання 
ризиків.

3.Спроектувати програмний
продукт для аналізу статистичних
даних, проектування розмірів
фінансових збитків та ризику.

4.Провести обчислювальні
експерименти з використанням
фактичних даних курсів
іноземних валют.

5.Зробити аналіз отриманих
результатів, визначити можливі
перспективи подальших
досліджень.



Існуючі системи для оцінювання
ризиків

■ Oracle NetSuite Financials
■ ACTICO Credit Risk Management Platform 
■ Mysis FusionRisk & Finastra
■ Kyriba Financial Risk Management
■ Calypso
■ Murex MX.3
■ Symbiant’s Risk Suite
■ Высокая цена, невозможность добавл собственных функций, 
необходимость сопровождения



Методологія Value at Risk

Ключові характеристики для 
VaR:
- Очікуваний об’єм
ризикового капіталу

- Часовий горизонт для 
розрахунків 

- Глибина періоду розрахунку
- Рівень довіри

Показник VaR визначається
через формулу

Сенс показника – це
визначена в грошових
одиницях оцінка суми, яку 
не перевищать очікувані
протягом даного періоду
затрати із заданим рівнем
довіри (вірогідністю).
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Методологія Conditional Value at Risk

■ Conditional Value at Risk – середній очікуваний розмір
збитків (із заданим рівнем збитку, на заданому горизонті), 
за умови, що він перевищить відповідне значення VaR:

■ СVaRα = 𝐸 (𝑋 | 𝑋≦𝑉𝑎𝑅α (𝑋))

■ Суть методології полягає в тому, щоб мати метрику, 
близьку до VaR, але враховувати максимальну втрату
(втрати, які є гіршими, ніж VaR). 



Метод Монте-Карло
■ Метод Монте-Карло для оцінювання валютного ризику полягає у 
моделюванні траєкторії руху курсу валют за вибраним стохастичним
процесом. Для розрахунку оцінки VaRі вартості і-ї валютної позиції
необхідно побудувати розподіл змодельованих вартостей для цієї
складової. 

■ Основні формули:

■ - значення щоденної валютної позиції

■ - розрахунок змодельованої ціни
■ - вартість і-ї валютної позиції у базовій валюті

■ - середньє для змодельованих вартостей позиції
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Історичний метод моделювання
■ Загальна ідея: зміна вартості портфеля за попередній історичний
період. На першому кроці складається база даних за певний
історичний період часу (Т) значень цін інструментів, що входять у 
портфель (або виділених ринкових факторів, якщо портфель 
апроксимується). На наступному кроці треба обчислити зміни цін 
інструментів за проміжок часу, для якого розраховується VaR.

■ Основні формули:
■ - щоденна зміна вартості валют

■ - вартість валюти за гіпотетичним курсом

■ - вартість портфеля за гіпотетичним сценарієм
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Експеримент: оцінювання ризику за 
історичним методом

коливання курсу долара

розрахунок VaR відповідно до рівня довіри

коливання курсу рубляколивання курсу євро



Експеримент: оцінювання ризику за 
методом Монте-Карло
коливання курсу долара

розрахунок VaR відповідно до рівня довіри

коливання курсу рубляколивання курсу євро



Експеримент: оцінювання ризику за 
методологією CVaR

коливання курсу долара

розрахунок VaR відповідно до рівня довіри

коливання курсу рубляколивання курсу євро



Порівняння прогнозування курсу 
долара за різними методами



Порівняння прогнозування курсу євро
за різними методами



Порівняння прогнозування курсу 
рубля за різними методами



Аналіз коректності методів



Висновки • Виконано огляд інформаційних систем,
які використовуються у світовій практиці
для опису і оцінювання ринкових
фінансових ризиків, встановлено їх
переваги та недоліки.

• Розроблений та програмно реалізований
продукт для обробки статистичних даних,
прогнозу коливання курсів валют та
оцінювання можливих ризиків
фінансових втрат.

• Реалізовано та модифіковано алгоритми,
які забезпечують високу точність
прогнозування і проведено бек-
тестування, яке показало найкращий
результат точності 100% для методології
СVaR.



Перспективи розвитку
• Використання показників Shartfall, CDaR, для 

врахування малоймовірних збитків;

• Розвиток нелінійних методів з урахуванням 

довготривалої пам’яті для оцінки волатильності

факторів ризику: АRCH, GARCH моделі;

• Застосування теорій хаосу, фракталів, 

нейронних мереж для управління ринковими 

ризиками.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


