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Наші доповіді та наведені документи 
відображають наші погляди, а не позицію 
Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами, її 
членів або працівників
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 Створена Конгресом у 1974 році як незалежний орган, 
уповноважений здійснювати регулювання ринків 
товарних ф’ючерсів та опціонів США

 У 1974 р. головним об’єктом ф’ючерсної торгівлі була 
сільськогосподарська продукція, але з часом кількість 
видів ф’ючерсів збільшувалась і зараз існує велике 
розмаїття дуже складних фінансових ф’ючерсів

 Місія CFTC – захищати учасників ринку та населення від 
шахрайства, маніпулювання та зловживань, пов’язаних
з товарними та фінансовими ф’ючерсами та опціонами, і 
сприяти розвитку відкритих, конкурентних та фінансово 
стійких ринків ф’ючерсів та опціонів 

3



4

Голова Комісії 

Джанкарло

Член Комісії

(визначається)

Член Комісії

Квінтенц

Член Комісії

Бенхем

Член Комісії

(визначається)

Головний 

юрисконсульт
Головний 

інспектор

Відділ з питань 

законодавства

Відділ зв’язків з 

громадськістю

Управління 

різноманітності 

та охоплення 

Виконавчий 

директор

Головний 

економіст

Кліринг та 

ризик

Дані та 

технологія

Право-

застосування

Міжнародні 

зв’язки

Нагляд за 

ринком

Нагляд за 

дилерами по 

свопах та 

посередниками

Чікаго Канзас-Сіті Нью-Йорк

Територіальні відділення

Організаційна структура CFTC
Грудень 2017 р.



 Керівні принципи
◦ Сприяти розвитку відкритих, прозорих, 

конкурентних та фінансово стійких ринків 

◦ Уникати системного ризику

◦ Захищати учасників ринку та їхні кошти, клієнтів 
та населення від шахрайства, маніпулювання та 
зловживань

 Це не має відношення до безпеки та 
надійності фінансових установ

 Товарні ринки – для управління ризиками 
◦ Ринки цінних паперів – для залучення капіталу 
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 Вимагається реєстрація для таких суб’єктів як:
◦ Біржі 
◦ Клірингові установи
◦ Брокери/трейдери операційного залу
◦ Комісійні торговці ф’ючерсами
◦ Брокери, що представляють
◦ Оператори товарних пулів 
◦ Радники з товарної торгівлі 
◦ Інвестиційний радник

 Вимагається ліцензування фізичних осіб 
◦ Тести для інвестиційних радників, принципи, 

фінансовий/операційний директор
◦ Перевірка наданої особистої інформації
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 Конкретне визначення продукту на основі 
товару
◦ Включає:

 Ф’ючерси

 Опціони на ф’ючерси

 Двосторонні опціони

 Форвардні контракти

 Позабіржові операції з іноземною валютою 
 Двосторонні угоди з іноземною валютою 

 Біткойн

◦ Не включає спотові угоди або валюту
◦ Не включає цінні папери/облігації або опціони на 

цінні папери/облігації
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 Конкретні продукти розробляються біржами
◦ Надаються CFTC для перевірки на відповідність 

Закону про товарні біржі

◦ CFTC перевіряє на

 Наявність маніпулювання

 Наявність потреби галузі в цьому продукті

 Справедливість/прозорість ціноутворення

 Не перевіряє на прибутковість
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 Підхід на основі принципів
◦ Немає нормативних положень

 Моніторинг торгівлі та обробки угод 
◦ Реальний час

 Ліміти позицій
 Оприлюднення інформації про торги 
 Механізми захисту системи
 Особа, відповідальна за дотримання законодавства
 Доступ до ринку
 Запобігання маніпулюванню на ринку, порушенню 

роботи ринку
 Фінансова чесність
 Дисциплінарні процедури
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 Нормативні акти, а не принципи 
 Вимоги до капіталу 
 Вимоги щодо відокремлення власних коштів 

від коштів клієнтів
 Книги та записи, фінансова звітність,

підтвердження, звіти
 Повідомлення клієнтам та CFTC
 Особа, відповідальна за дотримання 

законодавства
 Процедури управління ризиками 
 Знайте вашого клієнта/Протидія відмиванню 

грошей
 Звіти торговців (Звітність великого торговця)
 Норми ділової етики 
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 Фінансові ресурси

 Управління ризиками

 Вимоги щодо гарантійного забезпечення

 Відповідність учасника та продукту певним 
вимогам 

 Порядок розрахунків

 Робота з коштами

 Механізми захисту системи 
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 CFTC може вимагати підтвердження від торговця, що він 
має достатню ліквідність для забезпечення безперервної 
діяльності

◦ Якщо таке підтвердження не надано і торговець не може 
продемонструвати свій доступ до ліквідності, він має 
повернути всі кошти клієнтів та негайно припинити 
діяльність в якості комісійного торговця ф’ючерсами

 Вимагає, щоб торговець робив нарахування на капітал за 
клієнта з недостатнім гарантійним забезпеченням, особу, 
що не є клієнтом, та рахунки типу «омнібус», де гарантійне  
забезпечення залишається недостатнім протягом більше 
одного робочого дня після надання вимоги про збільшення 
гарантійного забезпечення.

12



 Усі кошти клієнтів комісійних торговців ф’ючерсами, 
розміщені на рахунку в банку або в трастовій компанії, мають 
бути доступними негайно

 Стандартизація листа-підтвердження, яке комісійний 
торговець ф’ючерсами або депозитарно-клірингова 
організація (DCO) повинен отримати від депозитарія, де 
зберігаються активи клієнтів 

 Депозитарії повинні надати CFTC відповідь на інформаційний 
запит про залишки на рахунку

 Онлайновий доступ для CFTC до рахунків в інформаційних 
цілях
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 Торговець, який веде рахунки клієнтів, повинен створити 
програму управління ризиками, спрямовану на здійснення 
моніторингу та управління ризиками пов’язаними з 
діяльністю комісійного торговця ф’ючерсами, у тому числі:

◦ Письмові положення та процедури, затверджені керівним 
органом компанії-торговця

◦ Створення для виконання програми управління ризиками 
відділу управління ризиками, незалежного від бізнесу
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 Програма управління ризиками включає систему нагляду 
яка належною мірою призначена для ретельного виконання 
положень та процедур з управління ризиками

◦ Щорічний аналіз та тестування програми управління 
ризиками торговця, що проводиться внутрішнім або 
кваліфікованим зовнішнім аудитором, третьою стороною.
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В теорії є дуже подібними 

 Акцент на захисті прав споживачів, а не на 
безпеці та надійності фірми

 Відокремлення активів клієнтів 

 Вимоги до капіталу та гарантійного 
забезпечення

 Вимоги до управління ризиками

 Вимоги до ведення обліку 
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 Які є відмінності?
◦ Їх небагато…  В теорії

◦ Чорт ховається в деталях

 Ключ – це унікальність продуктів 
◦ При операціях з ф’ючерсами дуже активно 

використовуються запозичені кошти

◦ Висока волатильність на ринках

◦ Торгівля 24/7 

◦ Більш досвідчені інвестори (???)
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 Капітал
◦ У центрі уваги обох нормативних актів

«ліквідний» чистий капітал

 Відмінності стосовно рахунків з недостатнім 
гарантійним забезпеченням 

 Нормативні акти зобов’язують мати ліквідний чистий 
капітал, причому ліквідний в рамках 30 днів

 CFTC має новий нормативний акт, щоб забезпечити 
справжню ліквідність фірми 

◦ Немає коригувань на показники ризику, крім 
ринкового та кредитного ризиків
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 Захист активів клієнтів 
◦ Обидві типи актів передбачають однакову концепцію 

відокремлення та надійного зберігання активів 
клієнтів 
 Нормативні акти про товари зобов’язують виконувати 

вимоги цілодобово (24/7)

 Обмеження на виведення надлишкових активів 

 Зобов’язують мати певний залишок як захист у разі 
непередбачених обставин 

◦ Рахунки товарів мають інші правові механізми захисту:
 Немає страхування в рамках SIPC (Корпорація захисту 

прав інвесторів у цінні папери) або FDIC (Федеральна 
корпорація страхування депозитів)

 Клієнти за операціями з іноземними ф’ючерсами та 
валютами є загальними кредиторами
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 У світі ф’ючерсів вимоги до управління 
ризиками є більш жорсткими
◦ Більш конкретні вимоги, що охоплюють усі ризики 

 Операційний
 Юридичний
 Пов’язаної особи
 Дотримання законодавства
 IT, у тому числі кібер-ризик
 Засоби контролю за капіталом

 Ризики, пов’язані із зберіганням та відокремленням 
коштів клієнтів

◦ Конкретна звітність, що подається Раді та CFTC
 Квартальні звіти про розмір ризику 
 Річні звіти про оцінку стану
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 Роль Директора з питань дотримання 
законодавства більш чітко визначена у 
нормативних актах CFTC
◦ Ґрунтується на подіях в галузі
◦ Річний звіт Раді та CFTC

 Засвідчено Директором з питань дотримання законодавства

 У нормативних актах CFTC кваліфікації 
бухгалтерів приділяється більше уваги 
◦ Комісійними торговцями ф’ючерсами можуть бути 

невеликі організації, але вони зазвичай наймають 
бухгалтерів, які мають сертифікат CPA

◦ Більш складні обчислення вимагають досконалих знань 
нормативної бази
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 З огляду на унікальність продуктів, більш 
докладно прописані вимоги до розкриття 
інформації 
◦ Активи клієнтів не захищені державними коштами або 

страхуванням 
◦ Конкретна інформація, що розкривається фірмами 

 Комерційна діяльність та розмір капіталу, що 
використовується для кожного виду діяльності

 Детальна інформація про діяльність з обслуговування 
клієнтів – розподіл за видами рахунків, ринками, 
кліринговими установами та брокерами, що надають 
підтримку (брокери підтримки), депозитаріями тощо.

 Розкриття суттєвих ризиків комісійних торговців 
ф’ючерсами та як вони можуть вплинути на активи клієнтів 
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◦ Конкретна інформація, що розкривається фірмами, 
продовження
 Як клієнти можуть подати скаргу 

 Фінансові дані

 Резюме поточної практики роботи з ризиками, засобів 
контролю та процедур 

◦ В яких випадках надається додаткове повідомлення
 Істотні зміни в діяльності фірми 

 Зміни у вищому керівництві

 Початок нового або припинення існуючого виду діяльності

 Зміна в механізмі взаємодії з кліринговою установою або 
банком

 Звіти від інших регуляторів в США 
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