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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За сучасних умов валютні відносини відіграють вели-

ке значення, адже діяльність на фінансовому ринку має
глобальний характер. Комерційний банк на валютному
ринку діє одночасно як покупець та як продавець валюти
для потреб клієнтів і власних потреб, і тому наражається
на валютний ризик. Саме тому проблема стратегічного уп-
равління валютними ризиками має важливе. Для ефектив-
ного керування і вчасного реагування на зміни коливань
валютних курсів з метою запобіганню втратам банку у про-
цесі здійснення валютних операцій необхідне досліджен-
ня існуючих інструментів управління валютним ризиком
банку та визначення найбільш ефективних з них для вітчиз-
няних банків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питанню управління валютними ризиками в бан-
ківських установах у порівнянні з іншими ризиками, на-
приклад, кредитними або процентними, приділено недо-
статньо уваги. Ця проблематика досліджується в працях
таких вітчизняних та зарубіжних учених, як: Л.О. Примот-
ка, І.В. Сало, Я.В. Белінська, Г.М. Кульнєва, Н.Г. Слав'янь-
ска, О.І. Лаврушин, О.В. Шварц. Хоча міжнародні та вітчиз-
няні науковці більшою мірою висвітлили теоретичні підхо-
ди до розуміння сутності валютного ризику та особливос-
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тей його ідентифікації у процесі управління ризиками бан-
ку, водночас недостатньо вивченим залишається питання
щодо найбільш ефективної для українських банків систе-
ми управління рівнем валютного ризику.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз існуючих стратегій управління

валютними ризиками комерційних банків у їх фінансовій
діяльності та визначення найбільш ефективної стратегії для
українських банків.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Валютний ризик — це наявний або потенційний ри-

зик для надходжень і капіталу банку, який виникає через
несприятливі коливання курсів іноземних валют та цін на
банківські метали [1, с. 45]. З економічної точки зору ва-
лютний ризик є наслідком незбалансованості загального
обсягу активів і пасивів по кожній з валют. Для кожної
фінансової операції з розрахунками в іноземній валюті
валютний ризик виникає через те, що курс угоди
відрізняється від поточного ринкового курсу в момент ук-
ладання договору. Величина валютного ризику визна-
чається ймовірністю настання такої події, як визнання
доходу / визнання збитку від проведеної фінансової опе-
рації внаслідок сприятливої/ несприятливої зміни валют-
них курсів.
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На коливання валютного курсу в короткостроковій пер-
спективі в основному впливають технічні і психологічні фак-
тори, а також діяльність центральних банків. Технічними
факторами є закономірності динаміки валютного курсу у
минулому, що впливають на його рух у майбутньому. Пси-
хологічними факторами є очікування спекулянтів щодо ди-
наміки курсу у. Наприклад, упевненість більшості учасників
валютного ринку у тому, що курс певної валюти у майбутнь-
ому зросте, незалежно від того, чи коректними були резуль-
тати проведеного ними аналізу, призведе до підвищення
курсу даної валюти внаслідок зростання попиту на неї. Цен-
тральний банк країни може втручатися в операції на валют-
ному ринку з метою впливу на курс національної валюти за
допомогою операцій купівлі-продажу іноземної валюти.

На місячному часовому горизонті вплив зазначених
факторів послаблюється, і посилюється вплив фактору
процентних ставок. Перевищення експортних операцій над
імпортними складає позитивне сальдо рахунку у структурі
платіжного балансу й призводить до зростання курсу на-
ціональної валюти. Зворотна ситуація створює дефіцит
зазначеного рахунку (негативне сальдо) і призводить до
послаблення курсу національної валюти.

На рівні квартальних часових відрізків зміна процент-
них ставок впливає на валютний курс інакше. По-перше,
їхнє зростання призводить до підвищення рівня ставок за
кредитами, що робить їх менш привабливими. По-друге,
використання більш дорогих кредитних коштів позначаєть-
ся на підвищенні собівартості продукції, що, в свою чергу,
приводить до збільшення цін на товари усередині країни.
Зазначені процеси супроводжуються зменшенням попиту
на національну валюту, що є причиною її девальвації.

На більш довгих часових інтервалах тенденція зміни
валютного курсу залежить від фундаментальних факторів,
що визначають стан національної економіки, основними
серед яких є: динаміка обсягу внутрішнього національно-
го продукту, темп інфляції, рівень безробіття, державний
бюджетний дефіцит або надлишок [2].

Успіх проведення операцій з іноземною валютою за-
лежить від наявності валютної позиції в банку. Валютна
позиція — це співвідношення вимог та зобов'язань банку
в іноземній валюті. Стан валютної позиції є головним чин-
ником виникнення валютного ризику. У банківській прак-
тиці виділяють такі позиції: закрита валютна позиція — це
позиція, яка виникає у разі рівності активів та зобов'язань,
виражених в одній валюті з урахуванням позабалансових
операцій; відкрита валютна позиція — позиція, яка вини-
кає у разі незбігу активів у певній валюті та зобов'язань у
тій самій валюті. У свою чергу, відкрита валюта позиція
також поділяється на два види: у випадку коли обсяг ак-
тивів банку перевищує зобов'язання, виникає відкрита дов-
га валютна позиція, або позитивна; у випадку, коли зобов-
'язання перевищують активи, виникає коротка валютна
позиція, або негативна [3, с. 236].

Існує кілька поглядів на ставлення банку до ризику.
Згідно зі стратегією уникнення ризику вважається, що банк
повинен намагатися тримати валютну позицію закритою.
Проте таке розуміння досить важко витримувати, оскіль-
ки для того, щоб виконувати таку умову, банку, який в ре-
зультаті своєї діяльності проводить валютні операції та
відкриває таким чином власну валютну позицію, потрібно
мати швидкий та безперешкодний доступ до валютних ре-
сурсів, що не завжди можливо на практиці. Також не вар-
то відкидати той факт, що тримаючи валютні позиції зак-
ритими, банк не отримає дохід при переоцінці позиції,
викликаної зміною курсів. Виходячи з цього, деякі банки
обирають стратегію максимізації прибутку. Суть її зводить-
ся до того, що учасники ринку "грають" на валютних кур-
сах для отримання прибутків спекулятивного характеру,

залишаючи валютну позицію відкритою та свідомо нара-
жаючись на підвищений ризик. У такому разі управління
валютною позицією здійснюється з огляду на таку зако-
номірність: довга валютна позиція приносить прибутки при
підвищенні курсу іноземної валюти і завдає збитків при
його зниженні, а коротка — навпаки. Чим вищий ризик
бере на себе учасник, тим більший прибуток він може от-
римати від зміни валютного курсу, але за несприятливих
змін на валютному ринку втрати через узятий валютний ри-
зик також будуть значними.

Існує й інша стратегія по управлінню валютним ризи-
ком, яка полягає в тому, щоб тримати відкритими валютні
позиції для здійснення своїх операцій (надати клієнтові
позику чи прийняти депозит), водночас швидко змінити ці
позиції, якщо виникне потреба у разі неочікуваних зру-
шень. Процес зменшення ризику можливих втрат нази-
вається хеджуванням. Хеджування полягає у нейтралізації
несприятливих коливань кон'юнктури ринку для інвестора
або споживача активу шляхом перенесення ризику зміни
ціни з однієї особи на іншу. Найпопулярнішими методами
хеджування є застосування похідних інструментів, відомих
як деривативи, серед яких форвардні та ф'ючерсні опе-
рації, опціони, свопи, тощо [3, c. 480—485]. Основною пе-
ревагою хеджування є те, що з його допомогою вдається
досягти зниження ризику потенційних втрат. Проте оскіль-
ки зниження ризику призводить до зменшення прибутко-
вості та недоотримання прибутку, то перевага хеджування
є одночасно і його недоліком. Тому використання цього
інструменту управління валютним ризиком залежить від
стратегічної позиції банку.

Ще однією стратегією, за допомогою якої банк може
управляти валютним ризиком, є диверсифікація. Диверси-
фікація — це стратегія зменшення ризику шляхом його
перерозподілу по кількох валютах. Курси валют різних
держав нестабільні і знаходяться в постійному русі. Це
пов'язано з тим, що курси валют основних держав знахо-
дяться в так званому "вільному плаванні", їх курси визна-
чаються ринковими механізмами, попитом і пропозицією
на ту чи іншу валюту. Валютна диверсифікація припускає
створення активів у різних валютах, так щоб менше зале-
жати від їх коливань, чи від ризику катастрофічного падін-
ня тієї чи іншої валюти. Чим більша основа диверсифікації,
тобто кількість різноманітних валют, тим менший ризик
втрати доходів. Рівень диверсифікації залежить від коре-
ляції активів. Диверсифікація здійснюється, якщо кореля-
ція є слабкою або, в найкращому випадку нульовою. Вона
неможлива, якщо рівень кореляції дорівнює 1, оскільки це
призводить до концентрації ризику. Якщо ж кореляція ак-
тивів близька до -1, тоді можливе хеджування [4, с. 86—
87]. До основних переваг диверсифікації можна віднести
гнучкість у маневруванні валютними позиціями та зменшен-
ня залежності від потенційних коливань однієї домінуючої
валюти. Серед недоліків можна виділити складність пошу-
ку резервної валюти, яка має слабкий зв'язок з основною
валютою, а також в деяких випадках відсутність можли-
вості легко її придбати або реалізувати на фінансових рин-
ках.

Хоча банки постійно використовують зазначені стра-
тегії в управлінні валютним ризиком в залежності від об-
раної стратегії, вони не завжди здатні захистити банківські
установи від неочікуваних збитків внаслідок несподіваних
випадків. Наслідки економічних та фінансових криз
підкреслили неспроможність розглянутих стратегій ураху-
вати екстремальні події, що призводять до значних і навіть
катастрофічних втрат. Цей недолік може бути частково
нівельований за допомогою застосування стрес-тестуван-
ня. Національний банк України визначає стрес-тестування
як "метод кількісної оцінки ризику, який полягає у визна-
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ченні величини неузгодженої позиції, яка наражає банк на
ризик, та у визначенні шокової величини зміни зовнішньо-
го фактора — валютного курсу, процентної ставки тощо.
Поєднання цих величин дає уявлення про те, яку суму
збитків чи доходів отримає банк, якщо події розвивати-
муться за закладеними припущеннями" [5].

Стрес-тестування може проводитися як аналіз впливу
одного або декількох ризик факторів на валютний порт-
фель в цілому або на окрему валютну позицію в певній ва-
люті. Однофакторні стрес-тести, або як їх ще називають
аналіз чутливості, застосовуються з метою оцінки чутли-
вості портфеля або окремої валютної позиції до зміни пев-
ного фактору ризику та виявлення концентрації ризику.
Для оцінки аналізу чутливості розробляються стрес сце-
нарії на основі реальних історичних подій або експертних
припущеннях. Припущення можуть бути як чітко визначе-
ними регулятором, так і розробленими експертами для
внутрішнього користування. З метою комплексної оцінки
впливу на портфель або окрему валютну позицію декіль-
кох факторів використовують багатофакторне стрес-тес-
тування, або сценарний аналіз. Сценарний аналіз може
проводитися як з урахуванням кореляції між окремими
ризик факторами, так і з повністю незалежними фактора-
ми. Однак варто зазначити, що стрес-тести повинні орієн-
туватися на дотримання балансу між критеріями екстре-
мальності та ймовірністю подій, щоб керівництво банку за
результатами оцінки мало змогу оцінити наслідки настан-
ня аналізованих подій та прийняти рішення для вжиття за-
ходів з раннього попередження кризових явищ.

Також дієвим методом попередження валютного ри-
зику виступає лімітування. Визначаючи для себе припус-
тиму величину ризику за допомогою лімітування банк об-
межує різні параметри ризику. За рахунок встановлення
лімітів банк фактично визначає для себе рівні прийнятних,
припустимих, критичних та катастрофічних втрат економі-
чного капіталу. Усі внутрішні ліміти можуть встановлюва-
тися у розрізі валют у відсотках від власних коштів (капі-
талу) банку або в абсолютних величинах із вказівкою спря-
мованості позиції (коротка/довга). Окрім визначених
лімітів на валютні позиції або операції, які є опціональни-
ми та встановлюються на рівні керівництва кожного бан-
ку, Національним банком України встановлено для усіх
банків-учасників валютного ринку нормативи ризику за-
гальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції бан-
ку для обмеження ризику, пов'язаного з проведенням опе-
рацій на валютному ринку, що може призвести до значних
втрат банку. Норматив ризику відкритої (довгої/короткої)
валютної позиції банку визначається як співвідношення
суми абсолютних величин усіх довгих/коротких відкритих
валютних позицій у гривневому еквіваленті до регулятив-
ного капіталу банку. Нормативне значення загальної
відкритої довгої/короткої валютної встановлюється окре-
мо для довгої та короткої відкритих валютних позицій бан-
ку — не більше ніж 1 % і 10 % відповідно [6].

ВИСНОВКИ
Таким чином, вибір найбільш оптимальної стратегії уп-

равління валютним ризиком залежить від вибраної банком
стратегії по управлінню капіталу та рівнем доходності. Про-
ведений аналіз основних переваг та недоліків наведених
вище стратегій є важливим для прийняття рішення щодо
вибору найбільш доцільної стратегії, яка зможе забезпечи-
ти оптимальне співвідношення отримання найбільшої виго-
ди з найменшим ризиком для комерційного банку. Якщо
банк вирішив не наражатися на валютний ризик, тоді йому
слід уникати валютних операцій з клієнтами та відмовитись
від частини прибутку, яку він міг отримати від валютних тран-
закцій. Водночас не слід також наражатись на значний ва-

лютний ризик задля отримання спекулятивного доходу, ос-
кільки при неправильному плануванні можна наразитись на
значні збитки. Тим не менш, у власній валютній діяльності
банку буде корисним дотримуватись принципів хеджуван-
ня та диверсифікації валютної позиції. Також варто трима-
ти на увазі, що оскільки рівень валютного ризику банку сут-
тєво залежить від зміни валютних курсів, які доволі склад-
но спрогнозувати, банк повинен аналізувати результати
стрес-сценаріїв в умовах настання найбільш несприятливих
подій та попереджувати валютні ризики шляхом встановлен-
ня лімітів на відкриті валютні позиції.
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