
63
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2014 - №1

Шварц О.В., Коваленко Д.В. Стрес-тестування як інструмент оцінки валютного ризику банку

УДК 336.71:330.131.7

Шварц О.В.,
к.е.н., ст. викладач, ДВНЗ «КрНУ»
Коваленко Д.В.,
студентка, ДВНЗ «КрНУ»

СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ
ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ БАНКУ

У статті розглянуто актуальні питання стрес-тестування валютного ризику банку та визначено види такого тесту-
вання. Основну увагу приділено визначенню алгоритму проведення стрес-тестуванню валютного ризику на основі VaR-
методу.
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ВСТУП
Проведення ефективного управління ризиками комерційного банку повинно бути засноване

на безперервній системі моніторингу та контролю. Особливості побудови такої системи для уп-
равління валютним ризиком полягають в необхідності прогнозування і моделювання економічно-
го розвитку та його тенденцій, а також у визначенні кореляції факторів імовірнісних характерис-
тик ризику та кількісної оцінки його величини. Для оцінки банками рівня достатності наявних
ресурсів для покриття можливих збитків у зв’язку з реалізацією ризику, необхідно проводити
стрес-тестування, щоб розрахувати рівень уразливості банку до кризових економічних змін.

Висвітленням проблем щодо стрес-тестування займалися такі вітчизняні вчені як: А.А. Лоба-
нов, А.В. Чугунов, А.В. Летчиков, С. Науменкова, В.Б. Шатковська-Шморгай, Ф. Банн, П.П. Кова-
льов, С.М. Шаповалова, І.Б. Івасів, Н.С. Білань, М.В. Сугоняка, а також іноземні: W. Blaschke,
M. Jones, G. Majnoni, S.M. Peri та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є розробка ефективного алгоритму стрес-тестування банку, виокремлення

ризик-факторів, що найбільше впливають на валютний ризик банку, а також визначення величи-
ни ризикової вартості за стрес-сценарієм.

РЕЗУЛЬТАТИ
Згідно з Основними принципами ефективного банківського нагляду, які розробив Базельський

комітет з банківського нагляду, валютний ризик входить до ризиків, за якими банкам доцільно
здійснювати стрес-тестування. Це зумовлено тим, що стандартні моделі оцінки валютного ризику
на основі концепції VaR відображають «нормальний» стан ринку, дають змогу розраховувати збит-
ки банку з певною ймовірністю, відкидаючи при цьому події рідкісні та екстремальні. А в умовах
підвищеної нестабільності на внутрішньому та світовому валютних ринках власне вони і є об’єктом
зацікавлення ризик-менеджерів [1].

Пропонуємо за основу взяти визначення стрес-тестування, що запропоноване НБУ — «стрес-
тестування — метод кількісної оцінки ризику, який полягає у визначенні величини неузгодженої
позиції, яка наражає банк на ризик та у визначенні шокової величини зміни зовнішнього фактора
— валютного курсу, процентної ставки тощо» [2].

НБУ зазначає, що сценарії стрес-тестування є ефективними, якщо вони:
 передбачають тільки істотні зміни чинників;
 під час розрахунку результативних показників враховують більшість базових чинників ризику;
 дають змогу отримати правдоподібні, на думку експертів, прогнозовані події із заданою ймо-

вірністю їхнього виникнення [2].
Для того, аби розробити власний сценарій поетапної реалізацій стрес-тестування в банківській

установі, необхідно проаналізувати попередні наукові розробки (рис. 1).
У своїх працях науковці Івасів І.Б. та Максимова А.В. пропонують банкам проводити стрес-

тестування ризиків відповідно до таких етапів: вибір масштабу стрес-тестування; визначення
ризиків та загроз; відбір шокових подій; імплементація стресового сценарію; моделювання впли-
ву ризиків; інтерпретація результатів стрес-тестування [3].

В той же час Бєленька Г.В. наполягає, щоб стрес-тестування банківських ризиків проходило за
наступними етапи: виділення окремих вразливих місць системи або факторів зацікавленості; по-
будова сценарію в рамках наявної макроекономічної моделі; застосування результатів сценарного
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аналізу для оцінки фінансової звітності банківських установ; оцінка вторинних ефектів від впли-
ву шоків; інтерпретація результатів аналізу та розробка рекомендацій [4].

У своїх розробках Прийдун Л. зазначає, що реалізація стрес-тестування банків повинна базу-
ватись на послідовності таких етапів: актуалізація параметрів стрес-тестування; деталізація оди-
ничних та комбінованих факторів ризику; тестування портфеля; визначення рівня стресової
стійкості портфеля; підготовка рекомендацій щодо підвищення стресової стійкості портфеля [5].

У ході проведення дослідження наукових рекомендацій та розробок українських науковців
щодо визначення системи проведення стрес-тестування в банках, нами була розроблена методика
поетапної реалізації програми стрес-тестування, яка об’єднала в собі всі найважливіші елементи
аналізу. Хоча в той же час дозволить кожному банку самостійно обирати схему її реалізації, що
буде обумовлена індивідуальними особливостями стратегії розвитку банку. Пропонуємо більш
детальне обґрунтування етапів даної методики.

На першому етапі проводиться відбір факторів ризику, за якими буде здійснюватись стрес-
тестування, тобто розраховуватиметься зміна вартості портфеля. Визначається чи буде проводи-
тись аналіз за факторами, що змінюють один або декілька, але взаємопов’язаних економічних
параметрів, чи все ж за факторами, що сукупно впливають на комплекс не пов’язаних між собою
параметрів.

На другому етапі визначають часовий горизонт, тобто період, на який буде проводитись стрес-
тестування, щоб розрахувати максимально можливий термін, в який банк функціонуватиме без
істотних втрат, незважаючи на будь-який вплив факторів валютного ризику.

На третьому етапі реалізації стрес-тестування банки обирають рівень, на якому буде проводи-
тися аналіз: або на рівні кожної окремої валюти, яка входить до валютного портфелю банку, або
на рівні сукупної валютної позиції банку. Таким чином, якщо обрати рівень окремої валюти, то
необхідно диференціювати фактори ризику для кожної з її видів, якщо ж — сукупна валютна
позиція, то необхідно враховувати і загальну стратегію розвитку банку, окрім факторів валютного
ризику.

На четвертому етапі визначають вид стрес-тестування, що буде проводитися в банку, цей вибір
обумовить і вид подальшого аналізу. Тобто, однофакторний аналіз проводиться за допомогою
аналізу чутливості валютного портфеля до впливу кожного фактору; багатофакторний — за допо-
могою сценарного аналізу, який передбачає варіативний розвиток подій та динаміку визначеного
фактору під впливом різноманітних шоків зовнішньоекономічного середовища у порівнянні із
закладеним базовим рівнем прогнозу.

Під час реалізації п’ятого етапу банк розраховує вплив кожного з факторів ризику зокрема та в
сукупності на зміну вартості валютного портфеля з одного боку. Або ж може визначити рівень
взаємозалежності (коефіцієнт кореляції) кожного з факторів, щоб прорахувати величину впливу
кожного з них та розглядати в подальшому як єдиний механізм.

Шостий етап передбачає фінансову оцінку втрат банку, що він матиме у разі реалізації обраних
факторів ризику за кожною валютою, що входить в склад валютного портфелю банку. Банк може
провести розрахунок абсолютної величини втрат, що виражатиметься в обчисленні обсягу збитку
в грошових одиницях, або ж представити втрати у відносних величинах, відповідно розрахував-
ши співвідношення обсягу можливих втрат або до загальної величини валютного портфеля, або
до обсягу капіталу банку. Розрахунок відносної величини наочно демонструє рівень допустимої
толерантності банку до валютного ризику.

На сьомому етапі проводиться розрахунок загальних можливих втрат банку за сукупним ва-
лютним портфелем, інтегрувавши результати розрахунків на попередньому етапі. Таким чином,
оцінюють одночасно і загрозу фінансової стійкості банку.

Восьмий етап полягає в оцінці результатів стрес-тесту, на основі якої формуються рекомен-
дації відносно можливої регуляторної реакції в рамках політики щодо діяльності банку з валю-
тою. Найповнішу картину фінансової вразливості агреговані показники можуть показати лише за
умови зазначення рівня їх дисперсії.

На дев’ятому етапі проводиться аналітичний огляд моделі стрес-тесту, що була застосована, з
метою виявлення «прорахунків» в організації стрес-тестування та достатності показників і фак-
торів, що були покладені в його основу. Таким чином, на основі проведення критичної оцінки,
пропонуються шляхи щодо оптимізації та вдосконалення моделей, які будуть використовуватися
в майбутньому, при чому як аналітичного, так і математичного характеру.
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Коригування моделей для стрес-тестування

Рис. 1. Алгоритм проведення стрес-тестування валютного ризику банку (Складено авторами)
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Подальше дослідження роботи потребує аналізу методів стрес-тестування, що були виок-
ремлені для різних типів економічних систем за диференційованого рівня розвитку кожної з
них (рис. 2) [6-9].
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значним впливом)
Рис. 2. Класифікація підходів до визначення методів стрес-тестування (Складено авторами)

Агреговане стрес-тестування полягає в оцінці чутливості групи організацій до відповідних
стресових ситуацій. Метою такого аналізу є визначення структурної чутливості та загального
підтвердження ризику у фінансовій системі. Існує дві проблеми при здійсненні агрегованого стрес-
тестування:

1) важко визначити яким чином проводити агрегування;



67
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2014 - №1

Шварц О.В., Коваленко Д.В. Стрес-тестування як інструмент оцінки валютного ризику банку

2) відсутній єдиний механізм врахування іноземного капіталу [6].
Специфіка методики «стрес-тестування» від МФВ і Світового банку реконструкції та розвитку

відображена в назві її основного об’єкта аналізу — подій з низькою ймовірністю й значним впли-
вом. Такі події складно піддаються статистичній оцінці й прогнозуванню, однак їх наслідки під
час управління ризиками неможливо ігнорувати. Так, виходячи зі ступеня ймовірності аналізова-
них подій, методи оцінки ризиків можуть розроблятися у відповідності з ієрархією ймовірностей:
аналіз ймовірнісно-невизначених подій; аналіз найбільш імовірних подій; аналіз помірно-неспри-
ятливих подій; аналіз надзвичайних подій («виняткових, але можливих») [8].

Під час дослідження європейського досвіду використання стрес-тестування при оцінці ризиків,
було узагальнено, що найбільш використовуваними є методи, запропоновані Базельським коміте-
том [1].

Метод еластичностей, як правило, використовують в країнах, що не мають кількісної оцінки
економічних зв’язків, тобто перебувають в умовах невизначеності. За таких умов відсутні адек-
ватні прогнози щодо економічної політики, а в економіці значну роль відіграє тіньовий сектор.
Сутність методу — це визначення односторонньої зміни об’єкта стрес-тестування внаслідок шо-
кових коливань значень основних економічних показників, зокрема валютного курсу. Метод реа-
лізується за допомогою встановлення кореляційного зв’язку між об’єктом та факторами ризику, а
результатом є значення коефіцієнтів регресії [1, 7].

Метод оцінки втрат реалізується за допомогою такого аналітичного методу як модель VaR.
Економічна сутність методу — це розрахунок максимально можливого обсягу збитків, який мож-
на зазнати в певний момент часу за визначеного рівня ймовірності. Обсяг найбільш очікуваного
збитку буде залежати від: визначеного часового горизонту, довірчого інтервалу та методу розра-
хунку. Перевага методу: зміна вартості портфеля представлена у вигляді лінійної комбінації до-
хідностей факторів ризику. Обмеженням щодо застування методу є невиконання головної умови
про нормальний розподіл факторів ризику [1, 8].

Сценарний метод полягає в порівнянні базового прогнозу динаміки об’єкта стрес-тестування
за різних шоків з боку економічного середовища.

Умови використання сценарного методу:
1) необхідність наявності чіткої системи взаємозв’язків між складовими аналізу;
2) існування в державі якісної системи прогнозування [7].
Індексний метод — це побудова «індексів ризику». Динаміка значень індексів, встановлених

на основі проведених стрес-тестів залежить від сукупного впливу основних ризиків, що на даний
час є суттєвими. Отримані результати є наочними і такими,що легко зрозуміти, але доцільність
використання цього методу можлива лише в рамках окремої системи — на макро- чи макрорівні
(в межах одного банку) [8].

Необхідно зазначити, що найпоширенішими методами проведення стрес-тестування в Україні
є сценарний аналіз і аналіз чутливості.

Для оцінки проведення стрес-тестування валютного ризику банку нами було обрано VaR-ме-
тодологію, але для більшої об’єктивності необхідно ввести коефіцієнт стресової події, який би
дозволив скоригувати отриманий результат на рівень впливу кожного з факторів ризику на
стабільність валютного курсу. Для того, аби розробити шкалу коефіцієнтних показників, був про-
ведений кореляційний аналіз між зміною курсу валюти та факторами ризику, що впливають на
його динаміку.

Фактори, що використовувались, було обрано за результатами аналізу показників, які мали
найбільший вплив на курси валют в період кризи 2007-2009 рр. Тож, до таких факторів віднесено:

1. Стан платіжного балансу — активний платіжний баланс має сприяти підвищенню курсу
національної валюти, пасивний — навпаки. В період фінансової кризи на негативний платіжний
баланс наклав свій відбиток відтік капіталу з банківської системи і НБУ не мав можливості здійсню-
вати достатні за обсягами валютні інтервенції в умовах ажіотажного попиту [9].

2. Темп інфляції — зростання темпу інфляції сприяє знеціненню грошей, що у свою чергу
викликає підвищення валютного курсу. Пік інфляційного зростання спостерігався у 2008 році, що
призвело до знецінення національної грошової одиниці та спровокувало її девальвацію [9].

3. Обсяг золотовалютних резервів — наявність золотовалютних резервів дозволяє центрально-
му банку проводити валютні інтервенції для підтримки стабільності валютного курсу національ-
ної валюти. Якщо розміри золотовалютних резервів країни значні й не відбувається їх зменшення,
є підстави вважати, що курс національної валюти залишається стабільним, а, отже, менш імовір-
не виникнення валютного ризику [10].
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Розглянемо динаміку, запропонованих факторів, у 2008 році (табл. 1).

Таблиця 1. Динаміка досліджуваних показників у 2008 році *

Курс USD Курс EUR
Платіжний

баланс, млн.
дол. США

Золотовалютні
резерви, млн.

дол. США

Індекс
інфляції, %

січень 5,0500 7,4194 -864 32749 102,9
лютий 5,0500 7,5093 -1750 32764 105,7

березень 5,0500 7,6593 -2541 33051 109,7
квітень 5,0500 7,9850 -3662 33231 113,1
травень 5,0500 7,8477 -5421 34120 114,6
червень 4,8520 7,5244 -5843 34980 115,5
липень 4,8489 7,6360 -6975 35452 114,9
серпень 4,8451 7,5457 -7152 35132 114,8
вересень 4,8462 7,1408 -8012 34920 116,1
жовтень 4,8613 6,9531 -9053 34530 118,0
листопад 5,7888 7,3847 -11216 33215 119,8
грудень 6,8777 8,7532 -12763 31542 122,3
* [11]

Необхідно розрахувати
коефіцієнти кореляції між
курсом євро і долара США
та, відповідно, факторами
впливу для визначення рівня
існуючих взаємозалежності
та взаємовпливу між показ-
никами (табл. 2).

Таблиця 2. Кореляційна матриця досліджуваних показників
2008 року *

Фактори впливу Курс USD Курс EUR
Платіжний баланс -0,59711 -0,20517

Золотовалютні резерви -0,72649 -0,57069
Індекс інфляції 0,488759 0,25124

* Розраховано авторами

На основі отриманої кореляційної матриці показників, запропоновано оптимізувати VaR-мето-
дологію за рахунок введення до формули розрахунків коефіцієнта стресової події (ф. 1) [12], який
би скоригував отриману вартість валютного ризику банку на величину залежності зміни курсів
валют та динаміки ризик-факторів (табл. 3).

ii
t

i
s

i PkVaR  (1)

де i
sk — коефіцієнт стресової події і-ої валюти;
i
tP  — вартість компонента валютного портфеля;
 і — волатильність і-ої валюти.

Інтервал коефіцієнта кореляції Коефіцієнт стресової події
1 – 0,9 5

0,9 – 0,75 4
0,75 – 0,6 3
0,6 – 0,4 2

* Розроблено авторами

Отже, використаємо запропоновану методологію для розрахунку величини ризикової вартості
валютного портфеля на прикладі ПАТ «Ощадбанк» та порівняємо отриманий результат із тим, що
був розрахований при використанні класичної VaR-методології. Для оцінки було взято величину
валютної позиції банку в розрізі запропонованих валют, що банк мав в результаті своєї діяльності
впродовж 2012 року [13], а також щоденну динаміку валютних курсів у 2012 році [11] (табл. 4).

Для розрахунку сукупної величини ризикової вартості валютного портфеля ПАТ «Ощадбанк»
необхідно побудувати кореляційну матрицю обмінних курсів, що складається на основі розрахун-
ку коефіцієнтів кореляції динаміки обмінних курсів запропонованих валют (табл. 5).

Таблиця 3. Значення коефіцієнтів стресової події *
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Таблиця 4. Розрахунок ризикової вартості валютного портфеля ПАТ «Ощадбанк» *

Показник Валюти портфеля Обсяг портфеляUSD EUR
2012 рік

Обсяг портфеля, грн. 1333736 431723 1765459
Середнє значення зміни
курсів 0,0000126 0,000937722

Середньоквадратичне
відхилення зміни курсів 0,026623508 0,05314985

Волатильність валютних
курсів 0,062003535 0,121654258

VaRвалюти, грн 82696,35 52520,94 135217,29
VaRпортфеля, грн 102862,19

з урахуванням коефіцієнтів стресової події
VaRвалюти, грн 992356,2 105041,9 1097398
VaRпортфеля, грн 998284,86

* Розраховано авторами

Таблиця 5. Кореляційна матриця обмінних курсів ва-
лют портфеля *

Валюта портфеля USD EUR
USD 1 0,11322
EUR 0,11322 1

* Розраховано авторами

За даними, отриманими в резуль-
таті проведення розрахунків, необхід-
но зазначити, що ризикована вартість
валютного портфеля ПАТ «Ощад-
банк» із використанням коефіцієнтів
стресової події зросла майже в десять
разів і склала 998284,86 грн.
(102862,19 грн. при використанні кла-
сичної методології). Варто зауважити, що подібне зростання відбулося за рахунок різкого збільшен-
ня ризикової вартості валютної позиції в доларах США (більш ніж в 10 разів), що обумовлено
тісним взаємозв’язком стабільності обмінного курсу долара із динамікою ризик-факторів. На
відміну від долара США динаміка курсу євро тісно пов’язана лише із зміною золотовалютних
резервів країни, тому ризикована вартість його валютної позиції зросла лише в 2 рази і не мала
істотного впливу на зростання ризикової вартості валютного портфеля банку. Відмітимо також,
що подібний ризик банк матиме лише у випадках кризового розвитку економіки, коли спостері-
гається несприятлива динаміка ризик-факторів.

ВИСНОВКИ
Кожен банк має проводити оцінку ризиків за стресовим сценарієм розвитку подій, аби мати

змогу оцінити достатність наявних ресурсів для покриття можливих збитків та відновлення фінан-
сової стійкості банку, тобто можна проаналізувати чи не надмірно ризиковану діяльність банк
проводить.

Отже, використання стрес-тестування дає змогу оцінити можливі потенційні збитки банку за
умови появи ринкових потрясінь, а також готовність банку покривати ці збитки за рахунок влас-
них наявних ресурсів, тобто їхню достатність. Також використання стрес-тестів дає змогу банку
оцінити ефективність та доцільність обраної стратегії управління валютними ризиками та, за не-
обхідності скоригувати її. До того ж при здійсненні стрес-тестування стає можливою оцінка зміни
ризик-факторів, що впливають на динаміку курсів валют, а відтак і на розмір можливого валютно-
го ризику банку, а також ступінь впливу кожного з них.
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