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Модель прогнозування 
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залишку роздрібних клієнтів



 Об’єкт дослідження: поточні рахунки коштів клієнтів та депозити фізичних 
осіб зі  строком погашення до 1 місяця.

 Перелік завдань, які потрібно розробити:

1)дослідити сучасний стан та особливості застосування математичного 
моделювання у вирішенні проблеми відтоку коштів на поточних рахунках;

2) проаналізувати динаміку зняття коштів клієнтів за значний період;

3)провести варіаційний аналіз найбільших клієнтів, які необхідно виключати з 
розрахунку;

4)застосувати до неконцентрованої частки портфелю метод історичного VaR ;

5) реалізувати пораховані коефіцієнти на фактичних даних;

6)розробити стартап-проект виведення на ринок результатів дослідження;

7)розробити концептуальні висновки за результатами наукового дослідження.

Загальні положення



Історичний VaR
,



горизонт спостережень T, протягом якого спостерігається 
зміни у факторі ризику

період збереження позиції h, протягом якого реєструється 
зміна у факторі ризику

односторонній рівень довіри  (як характеристика 
ймовірності), який дорівнює ймовірності з якою 
стверджується, що можливі втрати за позицією, у результаті 
несприятливого відхилення фактору ризику, протягом 
періоду збереження позиції h, не перевищать значення VaR.

Параметрами моделі оцінки VaR



Відносна зміна (відхилення) у момент t 
розраховується за наступною формулою: 

де  CAt - значення суми на рахунках у момент t.

Варіаційний аналіз

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0

0,5

0,3

0,7

0,8

0,6

0,4

0,2

Кількість  найбільших, за поточними рахунками, юридичних осіб, 
які виключаються з аналізу поточних рахунків

Варіація у змінах поточних рахунків юридичних 
осіб, номінованих у гривні, за виключенням 

найбільших, за поточними рахунками, клієнтів, %
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Сегментація портфелю клієнтів



Прогнозування залишку



Факт(юр.особи):

Прогноз:

Факт(фіз.особи):

Прогноз:

Застосування на фактичних даних



Використовуючи модель історичного VaR і відповідно, 
виключення необхідної кількості концентрованих 
клієнтів, можна стверджувати, що з ймовірністю 95% 
майже половина коштів клієнтів на поточних рахунках 
буде розподілена і повернена понад 1 місяць.

 Відповідно, для розрахунку ризику ліквідності, 
використання моделі значно покращує показник і 
підвищує ефективність роботи Банку.

Висновки



Дякую за увагу!


	Slide 1
	Загальні положення
	Історичний VaR
	Параметрами моделі оцінки VaR
	Варіаційний аналіз
	Сегментація портфелю клієнтів
	Прогнозування залишку
	Застосування на фактичних даних
	Висновки
	Дякую за увагу!

