BIG DATA ФІНАНСОВОЇ ЕКОНОМІКИ - ВИКЛИКИ
МІЖНАРОДНОГО РЕГУЛЯТОРНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА
Business, Information, Technology
«BIT-2017»
Силантьєв С.О., к.т.н.,
незалежний експерт
http://ssylantyev.blogspot.com/

22 лютого 2017 р.

e-mail:sylantyev@kneu.edu.ua

BIG DATA ФІНАНСОВОЇ ЕКОНОМІКИ - ВИКЛИКИ
МІЖНАРОДНОГО РЕГУЛЯТОРНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА
• Чому питання Big Data стає актуальним із
імплементацією нового міжнародного
законодавства у фінансовій сфері?
• Епоха фінансової інженерії закінчилась. Яка
епоха наступила ?
• Чи можна встигнути до 2019 року з розробкою ІТ
продуктів у відповідь на виклики фінансової
економіки?

Графіки
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Динаміка загального обсягу ПФІ на
відсоткову ставку і обсягу СВОП
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П. Кохан підкреслює, об’єм ринку
ПФІ по номіналу складає біля 1.2
квадрильйона дол. США.
Помилка
моделі,
яка
використовується для визначення
справедливої ціни ПФІ на 1% ,
складає 12 трлн. дол. США.
Джерело:
Cohan P. World Derivatives Market Estimated As Big As $1.2 Quadrillion
Notional, as Banks Fight Efforts to Rein It In [Electronic resource]. — Аccess
mode : http://www.dailyfinance.com, http://www.nakedcapitalism.com.

Чи виконує математика функцію виробничого фактору?
ТАК !
Фінансовий ринок більше світового ВВП в 8-12 разів
Big Data – 3V, 4V, 5V…
Volume, Variety, Velocity, Veracity, Value.
Об’єм, різноманітність, швидкість, достовірність,
вартість, ціна
Фінансова економіка:
Визначення: Інтеграція FBD (потокових Big Data) з шарами
спеціалізованих алгоритмів і мов взаємодії між
фінансовими установами і алгоритмами програмами
визначення цін інструментів фінансового ринку.
Потокові BD – теорія структур даних.
Алгоритми – теорія алгоритмів.
Програми – програми визначення цін інструментів
фінансового ринку.

Графіки

Відсоткова ставка (%)

Спреди TONAR і JPY зі строками
експірації 1М, 3М, 6М 12М
1.5
1
0.5
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TONAR

JPY1M

JPY3M

JPY6M

JPY12M

Відсоткова ставка (%)

Спреди CORRA іГрафіки
CAD зі строками експірації
1М, 3М, 6М 12М

6
5
4
3
2
1
0
200
6

200
7

CORRA

200
8
CAD1M

200
9

201
0

CAD3M

201
1
CAD6M

201
2

201
3

CAD12M

Відсоткова ставка (%)

Спреди EONIA і EUR зі строками експірації 1М,
3М, 6М 12М
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Відсоткова ставка (%)

Спреди OIS і USD зі строками експірації 1М,
3М, 6М 12М
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Економіка інформації, цифрова економіка: стратегії, портфелі,
ціноутворення?
•Якщо ви не робите визначення цін інструментів фінансового ринку
для свого бізнесу швидше своїх конкурентів, тоді ви дуже швидко
вийдете із бізнесу.
Вимогою сучасного бізнесу ХХІ століття є обчислення у режимі
реального часу: ROI, ризик, волатильність і інші метрики є вимогою
сьогодення.
Рішення здійснюється на основі 5V парадигми на основі платформ
ризик менеджменту із лямбда подібною архітектурою з обробкою
FBD.
Проблеми фінансових установ:
- для задоволення мінімальних вимог регуляторів відносно капіталу
повинні здійснювати інвестиції у напрямку заміни існуючих систем,
що забезпечують відповідний рівень ризику.
- Не тільки задоволення потреб регуляторів, але й налаштування
торговельної платформи фінансової установи на опрацювання
підвищених потоків даних задля раціонального використання
капіталу установи у напрямку реалізації власної стратегії.

Економіка інформації, цифрова економіка:
стратегії, портфелі, ціноутворення?
Реальність і, у тому числі, проблема: абсолютна
більшість торговельних операцій на фінансовому
ринку здійснюють торговельні програми-роботи,
а машинне навчання вже є одним із базових
інструментів бізнесу на фінансовому ринку.
Виклики міжнародного регуляторного
законодавства – 2019 рік – 100% імплементація:
ціна виходу (інтеграл по мірі, моделювання);
економічний капітал (динамічне хеджування
майбутніх втрат від нових класів ризиків); нова
KVA парадигма щодо визначення капіталу.

Вимоги по ефективності обчислень ПФІ транзакцій (100000)

№

Назва показника, що
обчислюється

Кількість
операцій

Вимоги до необхідних
ресурсів по пам’яті

1

Визначення ринкової чутливості

2 млн.

15 Мб

2

Моделювання показника VaR на
основі історичних даних

50 млн.

381 Мб

3

Моделювання показника VaR на
основі методу Монте Карло

500 млн.

5 Гб

4

Визначення показника VaR для
групи факторів на основі методу
Монте Карло
Визначення показника VaR на
довгострокових горизонтах

5 млрд.

38 Гб

25 млрд.

191 Гб

50 млрд.

381 Гб

500 млрд.

3815 Гб

2500 млрд.

19 Тб

5
6

7
8

Визначення
потенційної
майбутньої
експозиції
контрагента PFE
Стрес тестування PFE

Визначення чутливості кредитної
експозиції контрагента CVA

ВИСНОВКИ-1:
1. Визначення цін ПФІ з різними строками
експірації повинно обчислюватися на
основі різних відсоткових ставок;
2. Один і той же тип ПФІ з різними
контрагентами має різну ціну;
3. Для різних фінансових установ один і
той же ПФІ контракт буде мати різну ціну.
Задача визначення ринково-універсальних
цін інструментів фінансового ринку
перетворилось у проблему визначення
індивідуально-унікальних цін.

МОЄ РІШЕННЯ:
СИЛАНТЬЄВ С.О. МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА
ВИКОРИСТАННЯ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ.
2017 р. 470 стор.
Монографія присвячена дослідженню післякризового
розвитку теоретичних основ трансформації
фундаментальної парадигми визначення цін похідних
фінансових інструментів, практики їх застосування в
умовах імплементації міжнародного регуляторного
законодавства щодо регулювання світових ринків
фінансових інструментів у нових нормалях фінансової
економіки.
Надано післякризовий систематизований розвиток
трансформації фундаментальних теоретичних,
практичних і міжнародних регуляторних основ
світового ринку похідних фінансових інструментів,
фінансової економіки у цілому.

МОЄ РІШЕННЯ:
Шановні Колеги,
Запрошую і студентів університетів, коледжів і школярів старших
класів м. Києва і Київської області на І-й тур чемпіонату світу зі
спортивного програмування ІСРС-2017.
Олімпіада відбудеться 25 березня (субота) з 10.00 до 15.00.
Змагання будуть проходити за адресою Львівська пл. 14, 4-ий поверх,
ауд 418 :
http://kneu.edu.ua/ua/University/map/korp7/
Склад команди: 3 основних учасника і 1 запасний, плюс тренер
команди. Змагання проводяться у відповідності до наказу МОН
України. Для участі команди у змаганнях необхідно її зареєструвати.
Запитання можна написати мені на поштову скриньку
: sylantyev@kneu.edu.ua
Попередня реєстрація є обов'язковою умовою для участі у змаганнях !
З повагою,
Відповідальний за проведення І-го етапу по м. Києву і Київській
області
С.Силантьєв

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !
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