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План

• Процес клірингу:

(новація, взаємозалік, учасники клірингу та 

розрахунки)

• Управління ризиками: 

(гарантійне забезпечення, стрес-тестування, нагляд 

за учасниками та захист прав клієнтів)

• Управління дефолтом: 

(процедури дефолту, гарантійні кошти та фінансові 

ресурси)
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ПРОЦЕС КЛІРИНГУ

3



Що таке кліринг? 
Кліринг – це процес, за допомогою якого операції з 

ф’ючерсними контрактами, опціонами на ф’ючерсні контракти

та своповими контрактами обробляються, гарантуються та 

розрахунки за якими здійснюються центральним 

контрагентом (ЦК).

ЦК мають «учасників клірингу», які здійснюють кліринг від 

свого імені, від імені пов’язаних осіб або клієнтів.

Центральний контрагент (ЦК)

Покупець Продавець
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Новація

(Агентська модель)

• ЦК стає «покупцем для кожного продавця та продавцем 

для кожного покупця» («новація»).

– Після здійснення новації майбутнє виконання 

контракту гарантується ЦК.

– ЦК гарантує виконання операцій кожного учасника 

клірингу та відкриті позиції кожного іншого учаснику 

клірингу.

• Таким чином, учасники клірингу мають зобов’язання за 

відкритими позиціями перед ЦК. Прямих зобов’язань

перед іншими учасниками клірингу вони не мають.
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Центральний кліринг 

та кредитний ризик

• Головна функція ЦК – забезпечити 

виконання договірних зобов’язань.

• Ризик не ліквідується, а зменшується –

замінюється контрагент для всіх 

операцій, прийнятих до клірингу.

• Таким чином кліринг грає важливу роль в 

управлінні ризиками на ринку та наданні 

підтримуючого ліквідність механізму 

приходу на ринок та виходу з нього. 
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Ринки без клірингу
Без клірингу, кожний учасник ринку повинен:

 Оцінювати кредитоспроможність потенційних 
контрагентів.

 Встановлювати ліміти на кредит контрагентам.

 Стягувати предмет застави (забезпечення).

 Здійснювати моніторинг кредиту контрагентів.

 Здійснювати численні платежі кожному 
контрагенту та приймати їх від нього або 
погодитися на взаємозалік. 

 Здійснювати оплату кожному контрагенту та 
приймати її від нього.
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Клірингові відносини

• Учасники ринку (тобто клієнти)  

для забезпечення проведення 

(гарантування) операцій 

центральним контрагентом повинні 

діяти через учасника клірингу. 

• Учасники клірингу можуть 

проводити свої власні операції або 

операції пов’язаних сторін.

8



Структура клірингових відносин –

Кліринг за агентською моделлю

ЦК має правові відносини лише з суб‘єктами, 
яких він допустив до участі в клірингу –
учасниками клірингу.

 ЦК не має правових відносин з клієнтами своїх 
учасників клірингу.

ЦК

Учасник

Клієнт Клієнт

Учасник

Клієнт Клієнт
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Учасники клірингу

До участі в клірингу ЦК допускає лише тих 
суб’єктів, які мають достатні:

ЦК перевіряє кожного учасника клірингу, щоб 
учасникам клірингу не потрібно було перевіряти 

один одного як контрагентів.

Фінансові ресурси Навички управління 

ризиками
Операційні можливості
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Кваліфікації учасників клірингу

• ЦК може оцінювати своїх учасників на декількох 
етапах:  

– Перед першим допуском до участі.

– Протягом регулярного аналізу фінансових звітів.

– Протягом регулярних перевірок.

– У разі виникнення проблеми.

• Згідно з нормативною базою CFTC, ЦК зобов’язані
відповідати певним критеріям наявності 
фінансових ресурсів, і ЦК часто встановлює більш 
високі вимоги.
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Остаточний розрахунок

 Для проведення розрахунків за контрактами, які 
закінчуються реальною поставкою, а не 
розрахунком грошима, ЦК:

– Зіставляє короткі позиції (продавці) з довгими (покупці).

• Таке зіставлення не пов’язане з первісними 
контрагентами.

– Надає платформу для перевірки поставок та сприяє її 
проведенню.

– Стягує плату за проведення операцій та гарантує виконання 
фінансового зобов’язання щодо поставки (але не поставку 
реального товару).

 Щодо опціонів на ф’ючерси, то ЦК:
– Конвертує виконані опціони у ф’ючерси.

– Може автоматично виконати опціони з виграшом у час 
закінчення їх дії.
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
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Управління ризиками

• Система управління ризиками ЦК повинна 

відповідати Принципам інфраструктури 

фінансових ринків (PFMI)

• Комплексна програма, яка включає управління 

кредитним ризиком, ризиками застави, 

гарантійного забезпечення, ліквідності, 

остаточності розрахунків, загальним діловим 

ризиком, ризиком зберігання та інвестиційним, 

операційними ризиками, а також правила та 

процедури дефолту, реалістичні плани 

відновлення та припинення роботи.
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Основні елементи

• Первісне гарантійне забезпечення

• Управління ризиками учасників клірингу 

• Стрес-тестування
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Типи гарантійного 

забезпечення

Первісне гарантійне 
забезпечення

(гарантія виконання 
зобов’язань)

Варіаційне гарантійне 
забезпечення

(оцінка за ринком)
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Встановлення розміру первісного 

гарантійного забезпечення

• Розмір первісного гарантійного забезпечення має 

встановлюватися «на основі оцінки ризику».

• Розмір первісного гарантійного забезпечення 

встановлюється для кожного контракту за допомогою 

статистичного аналізу на основі волатильності ціни 

базового продукту.

• При визначенні розміру забезпечення враховується 

найбільший одноденний збиток при рівні довіри 99%. 

• Відповідно до нормативної бази CFTC, ЦК повинен 

стягнути валовий розмір гарантійного забезпечення (але 

для внутрішніх рахунків може стягнути і чистий розмір 

забезпечення).
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Оцінка параметрів первісного 

гарантійного забезпечення

• В умовах високої волатильності (напр., 

стрибки цін на нафту, загроза нерозміщення 

облігацій зовнішньої позики), ЦК може 

вимагати негайного збільшення розміру 

первісного гарантійного забезпечення.

• В рамках своєї загальної системи управління 

ризиками ЦК регулярно перевіряє 

достатність первісного гарантійного 

забезпечення.
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Прийнятні форми первісного 

гарантійного забезпечення
• Первісне гарантійне забезпечення має надаватись 

центральному контрагенту у формі

– Грошових коштів або

– Високоліквідних цінних паперів

• В якості первісного гарантійного забезпечення 
цінні папери приймаються із «захисною 
знижкою» – вони оцінюються зі знижкою до 
своєї теперішньої ринкової вартості з метою 
врахування можливості, що на момент 
виникнення необхідності продажу в разі 
невиконання своїх зобов’язань учасником 
клірингу їхня вартість може бути меншою.

• Згідно з нормативною базою CFTC, ЦК повинні 
як мінімум раз на квартал переглядати розмір 
захисних знижок.
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Встановлення розміру варіаційного 

гарантійного забезпечення (оцінка за 

ринковою ціною)
• Ціна, за якою здійснюються розрахунки, 

(розрахункова ціна) визначається кожного дня і за 
кожним контрактом.

• За  кожною позицією обчислюється прибуток або 
збиток (поточна ціна порівнюється з попередньою 
розрахунковою ціною або внутрішньою денною 
ринковою ціною).

• Як мінімум один раз на день ЦК стягує збитки та 
сплачує прибутки, а деякі ЦК це роблять двічі на 
день. 

• Це запобігає накопиченню збитків.
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Виплатити / Стягнути = Прибутки / Збитки

• По кожному учаснику клірингу всі прибутки 
та збитки за всіма позиціями/потоками 
грошових коштів зводяться до єдиної чистої 
суми.

• ЦК стягує з тих учасників клірингу, які в 
результаті понесли збиток, та сплачують тим 
учасникам, які одержали прибуток.
– Стягнення та виплати здійснюються за рахунок 

негайно доступних коштів.

• Після неттінгу грошових потоків по кожному 
учаснику клірингу, в обліку ЦК сума всіх 
стягнень та виплат дорівнюватиме нулю.
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Розрахункові банки

• Для проведення грошових розрахунків від імені 

учасників клірингу ЦК користується послугами 

комерційних банків або, якщо дозволяється або 

вимагається, тримає рахунки в центральному 

банку своєї країни.
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Фінансовий нагляд за 

учасниками клірингу

ЦК можуть управляти пов’язаними з учасниками 

клірингу ризиками різними способами, у тому числі 

шляхом встановлення лімітів на основі:

– Характеристики учасника клірингу (напр, 

розмір капіталу, гарантії материнської 

організації)

– Первісного гарантійного забезпечення, яке 

надано 
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Фінансовий нагляд за

учасниками клірингу
У разі наближення суми до ліміту або його перевищення 

ЦК може вживати певних заходів. 

• Звернутися до учасника клірингу або 

розрахункового банку за запевненням у 

виконанні вимог.

• Вимагати дострокового здійснення платежів.

• Висунути незаплановані денні вимоги щодо 

підтримки забезпечення (маржинальні вимоги).

• Збільшити гарантійне забезпечення за 

позиціями, які є великими по відношенню до 

ринку (концентраційне гарантійне забезпечення).

• Дозволити лише ліквідацію. 
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Стрес-тестування

• Метою стрес-тестування є визначити, чи має ЦК 

достатньо фінансових ресурсів та/або ресурсів 

ліквідності для того, щоб витримати ситуації на 

ринку, які є «надзвичайними, але ймовірними».

• Визначення того, що становить надзвичайну, але 

ймовірну ситуацію на ринку, залежить від низки 

чинників, у тому числі, класу активів, волатильності

продукту, рухів на ринку в минулому та поточних 

ринкових умов.

• Основний інструмент управління ризиками, який 

дозволяє забезпечити стійкість ЦК.
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УПРАВЛІННЯ ДЕФОЛТОМ
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Плани з управління дефолтом

• Дефолт настає тоді, коли учасник клірингу не виконує своїх 

фінансових зобов’язань перед ЦК.

• ЦК повинен мати процедури та плани з управління 

дефолтом, які перевіряються та оприлюднюються.

• У разі настання дефолту ЦК може вжити низку заходів, у 

тому числі впорядковано ліквідувати позиції суб’єкта, який 

допустив дефолт.

• Хоча розміщена в ЦК сума первісного гарантійного 

забезпечення обчислюється таким чином, щоб дорівнювати 

чи перевищувати збитки, які можуть виникнути внаслідок 

ліквідації, дефолт часто викликається надзвичайними 

обставинами, а тому гарантійного забезпечення може не 

вистачити.
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Управління дефолтом –

Зазвичай суб’єкт, що допустив 

дефолт, платить першим

• Первісне гарантійне забезпечення суб’єкта, що 

допустив дефолт 

• Внесок суб’єкта, що допустив дефолт, до 

гарантійного фонду 

– Внесок суб’єкта, що допустив дефолт, до 

загальних ресурсів на випадок дефолту 

використовується перед внесками ЦК або інших 

учасників клірингу.  

• Інше майно суб’єкта, що допустив дефолт, яке 

знаходиться в руках ЦК
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Управління дефолтом –

Інші ресурси

• Якщо надане суб’єктом, що допустив дефолт, 
забезпечення є недостатнім для покриття загальної 
суми дефолту, ЦК використає інші компоненти пакету 
фінансових механізмів захисту, які можуть включати 
поєднання таких складових:

– Внески до гарантійного фонду учасників клірингу, 
що не допустили дефолту 

– Певна сума капіталу, виділена ЦК на додаток до 
операційних коштів 

– Резервна кредитна лінія (для ліквідності)

– Здатність визначити для кожного учасника клірингу 
додаткові внески, крім базових внесків до фонду 
на випадок дефолту 
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Профінансований пакет фінансових 

механізмів захисту – Скільки?

Норма покриття 1: ЦК повинен підтримувати 

достатній рівень фінансових ресурсів, який би 

«дозволив ЦК виконати його фінансові зобов’язання

перед учасниками клірингу, незважаючи на дефолт 

одного з учасників клірингу, який створює 

найбільший фінансовий ризик для ЦК у 

надзвичайних але ймовірних ринкових умовах». 

(PFMI)            

– Включає як клієнтські, так і власні позиції.

– Власні позиції включають позиції пов’язаних осіб.

– Ресурси повинні бути достатньо ліквідні.
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Профінансований пакет фінансових 

механізмів захисту – Скільки?

Норма покриття 2: ЦК, які грають системно важливу 

роль у більш, ніж одній юрисдикції або займаються 

діяльністю зі складним ризиком, повинні 

підтримувати достатній рівень фінансових ресурсів, 

який би «дозволив ЦК виконати його фінансові 

зобов’язання перед учасниками клірингу, незважаючи 

на дефолт двох з учасників клірингу, який створює 

найбільший сукупний збиток для ЦК у надзвичайних 

але ймовірних ринкових умовах». (PFMI)

– Включає як клієнтські, так і власні позиції.

– Власні позиції включають позиції пов’язаних осіб.

– Ресурси повинні бути достатньо ліквідні.

31



ВИСНОВОК
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ВИСНОВОК

• Кліринг через ЦК може оптимізувати ринкові умови 
завдяки:

– прозорості ринку,

– справедливій та впорядкованій торгівлі,

– раціональності.

• Але довіру в учасниках ринку вселяє щоденне 
управління ризиками ЦК, знання того, що ЦК може 
кожного дня вчасно розраховуватися за своїми 
зобов’язаннями.  Це є необхідною складовою 
формування надійних, активних та глибоких ринків 
деривативів.
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