
1 Наочно це ілюструє рис. 5.1.

Облігації можуть бути іменними і на пред’явника, процентними і

безпроцентними (цільовими), що вільно обертаються або з обмежен

нями. Облігації також різняться і типом емітента, сферою розміщення та

рядом інших додаткових економічних і правових умов.

6.1.1 Фінансові обчислення щодо вартості облігації

Незважаючи на різні економікоправові форми облігаційних позик,

в аспекті фінансових обчислень достатньо усвідомлювати таке:

Облігація – це зобов’язання емітента щодо виплати фіксованих сум
грошей у фіксовані моменти часу в майбутньому.

Облігація характеризується такими параметрами, заданими умовами

випуску:

— номінальною вартістю (номіналом);
— датою погашення;
— купонним доходом (купонною ставкою);
— датами виплат відсотків (купонними періодами).
Купонну ставку с задають у вигляді процента до номіналу:

c = C / N,

де C –  сума платежів за один купонний період; N – номінал облігації. 

Знаючи ці висхідні величини, методом математичного дисконтування

можна оцінити ццііннуу  та ввннууттрріішшннюю  ввааррттііссттьь облігації.

Внутрішня (інвестиційна, капітальна) вартість облігації – це теперішня
вартість майбутніх надходжень коштів (купонних виплат та номіналу),
дисконтованих з урахуванням діючої ставки приведення.

Нехай фактичні майбутні виплати повністю збігаються з обіцяними
(тобто без урахування ризику неплатежу) і дорівнюють відповідно С1,
С2,…,Сt,…,Cn, причому купонний дохід виплачують через однакові
проміжки часу: 1, 2,…,t,…,n.  Тоді з урахуванням ефекту дисконтування
внутрішня вартість облігації V дорівнює:

,
(6.1)

де rt – ставка дисконтування (приведення) у tму періоді виплат.
Розміри купонів (купонних виплат) зазвичай однакові між собою;

основна сума боргу (номінал) виплачується в момент погашення
облігації разом з останньою купонною виплатою. Якщо вважати ставку
дисконтування постійною протягом всього періоду існування облігації,
то формулу (6.1) можна перетворити таким чином:

. (6.2)
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6.1 Моделі оцінювання вартості та дохідності облігацій

Згідно із Законом України „Про цінні папери і фондову біржу” [2]: 

Облігація – цінний папір, що засвідчує внесення її  власником грошових
коштів  і  підтверджує  зобов’язання  відшкодувати  йому номінальну
вартість цього цінного паперу в  передбачений  в  ньому строк з виплатою
фіксованого процента (якщо  інше  не  передбачено умовами випуску).
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Розділ 6

АНАЛІЗ ТА ОЦІНЮВАННЯ
БОРГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Усі види боргових цінних паперів мають двоїсту сутність,
оскільки вони є інструментами не лише фондового, але й кредитного
ринку1. Отже, боргові цінні папери мають специфічні властивості, що

відокремлюють їх від інших фондових інструментів, зокрема:

наявність детермінованої суми боргових зобов’язань, строків

погашення та ризику неплатежу за цими зобов’язаннями.

Суми позичених коштів, боргові виплати та строки платежів за

допомогою математичного апарату теорії дисконтування знайшли

своє відображення у відповідних моделях оцінювання вартості та

дохідності. 

Крім того, важливим є врахування кредитного ризику боргових

цінних паперів. Так, з урахуванням ризику значно ускладнюється

аналіз дохідності боргових цінних паперів. Виокремлюють

детерміновану оцінку – обіцяну дохідність та ймовірнісну оцінку –

сподівану (очікувану) дохідність. Їх різниця математично описується

розміром премії за ризик. 

Таким чином, кількісний аналіз боргових цінних паперів спря

мований на:

— обчислення їх дохідності та інших критеріїв ефективності;
— визначення їх розрахункової вартості на будь%який момент до

настання строку погашення зобов’язання;
— оцінювання динаміки премії за ризик відповідно до ринкових умов.

Серед боргових цінних паперів найбільшого поширення в Україні

та світі набули різні види облігацій та векселів. Нижче розглянуто саме

ці два види боргових інструментів. Відмінності інших, специфічних

видів боргових цінних паперів насамперед стосуються економікопра

вових, а не економікоматематичних аспектів, тому їх опис виходить

за межі цього посібника.
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V = 50/1,06 + 50/1,062 + 1050/1,063 = 973,27 грн.

Отже, частіші виплати зменшують поточну вартість облігації, тим

самим збільшуючи її дохідність для інвестора.

6.1.2 Паритетні, преміальні та дисконтні облігації

Порівнюючи обчислену внутрішню вартість облігації з її номіналь

ною вартістю, можна виокремити три типи облігацій:

— паритетні облігації – ті, що розміщують на ринку за номіналом;

— дисконтні облігації – ті, що розміщують на ринку з дисконтом (зниж

кою від номіналу);

— преміальні облігації – ті, що розміщують на ринку з премією (надбав

кою до номіналу).

Приклад 6.3

Оцінити вартість трирічної облігації номіналом 1000 грн з річною

купонною ставкою 5 % за таких умов:

11.. Ставка дисконтування r = 5 % річних.
За формулою (6.2) маємо

V = 50/1,05 + 50/1,052 + 1050/1,053 = 47,62 + 45,35 + 907,03 = 1000 грн.

Отже, коли купонна ставка дорівнює ринковій нормі дохідності,

облігацію потрібно продавати за номіналом. Облігація, ринкова вартість

якої дорівнює номінальній, – це ппааррииттееттннаа облігація.

22.. Ставка дисконтування r = 8 % річних.
Аналогічно до попередніх обчислень знаходимо: V = 922,69 грн.

Отже, коли купонна ставка нижча від ринкової норми дохідності,

облігацію потрібно продавати з дисконтом. Облігація, ринкова вартість

якої нижча від номіналу, – це ддииссккооннттннаа облігація.

33.. Ставка дисконтування r = 2 % річних.
У цьому випадку знаходимо: V = 1086,52 грн.

Отже, коли купонна ставка вища від ринкової норми дохідності,

облігацію потрібно продавати з премією. Облігація, ринкова вартість

якої вища від номіналу, – це ппррееммііааллььннаа облігація.

Зазначимо, що облігація, яка має вільний обіг на ринку, за активної

торгівлі завдяки коливанням середньоринкової дохідності альтернатив

них варіантів інвестування (ризик зміни ставок відсотка) для забезпечен

ня необхідної інвестору норми дохідності може змінювати свою ринкову

вартість так, що буде при цьому переходити, наприклад, з розряду премі

альних в дисконтні і т. ін.
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Отримане рівняння (6.2) – це ккллаассииччннаа  ффооррммууллаа оцінювання внутріш

ньої вартості облігації.

Приклад 6.1

Оцінити вартість трирічної облігації номіналом 1000 грн з купонною

ставкою 8 % річних, якщо купонні виплати здійснюють один раз на рік,

за ставкою дисконтування  r = 10 % річних.

За формулою (6.2) маємо:

V = 80/1,1 + 80/1,12 + 1080/1,13 = 72,73 + 66,12 + 811,42 = 950,27 грн.

Отже, облігація з такими характеристиками має оцінюватися ринком

дешевше номіналу.

Зазначимо, що купонні виплати за облігацією можна розглядати як

певний потік платежів. Оскільки зазвичай купонні виплати здійснюють

наприкінці відповідних купонних періодів, то математично їх можна

подати у вигляді рівняння теперішньої (приведеної) величини звичай

ного ануїтета1. Тоді можна зробити альтернативний запис класичної

формули (6.2):
.

Цей варіант запису поширення не набув, проте він показує, що для

обчислення вартості облігацій можна користуватися набутками теорії

рент, наприклад фінансовими таблицями для множників дисконтування

ануїтетів.

Зазвичай облігація випускається на строк, більший від року, а

купонні виплати за нею здійснюються один раз за рік. Проте можливі

випадки, коли купонні виплати відбуваються частіше. 

Якщо купонні виплати відбуваються m разів за рік, то рівняння (6.2)

набуває вигляду

, (6.3)

Приклад 6.2

Оцінити вартість трирічної облігації номіналом 1000 грн з річною

купонною ставкою 5 %, якщо купонні виплати здійснюють один раз на

півроку, якщо ставка дисконтування  r = 6 %.

За формулою (6.3) маємо:

V = 25/1,03 + 25/1,032 +…+ 1025/1,036 = 972,91 грн.

Якщо б виплати за цією облігацією здійснювали один раз на рік, її

внутрішня вартість дорівнювала б:
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1 Фінансові обчислення щодо звичайних ануїтетів було розглянуто в п. 2.2.2.
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скільки об’єктивно мають коштувати на ринку такі цінні папери, проте в

інвесторів є власні суб’єктивні сподівання щодо вартості та дохідності

цих облігацій. Отже, насправді, в будьякий момент часу кожна облігація

недооцінена або переоцінена ринком. Тому внутрішня вартість V є лише

розрахунковою, теоретичною ціною, яка може відрізнятися від реальної,

емпіричної ринкової вартості P.

Урахувати цю різницю можна за допомогою ккррииттееррііюю  ччииссттооїї  ппррииввее%%
ддееннооїї  ввааррттооссттіі1. У праці [25, с. 220] пропонується обчислювати чисту

приведену вартість облігації як різницю між її внутрішньою та ринковою

ціною:

NPV= V – P.

Причому, як і для будьяких інших видів інвестицій, додатна величи

на NPV вказує на доцільність купівлі (недооціненість) облігації, а від’єм

на – на доцільність продажу (переоціненість) облігації.

РРииннккооввиийй  ккууррсс  ооббллііггааццііїї

У випадках, коли ринкова вартість облігації відрізняється від її номі

налу, для її опису часто використовують такий показник як курсову

вартість або просто ккууррсс  ооббллііггааццііїї K: 

. (6.5)

Таку відносну оцінку зручно застосовувати для порівняння облігацій
різної номінальної вартості.

Приклад 6.4

Маємо дані про дві облігації. Перша – номіналом 100 грн продається
за 95 грн, друга – номіналом 10 000 грн продається за 9 000 грн.

Знайдемо їх ринковий курс.
За формулою (6.5) курс першої облігації становить 95, а другої –

90 одиниць. Отже, абсолютна ринкова вартість другої облігації більша на
два порядки, але перша облігація відносно дорожча, оскільки її курс
вищий на 5 одиниць. 

6.1.3 Оцінювання дохідності облігації

Аналізуючи дохідність облігації, необхідно враховувати, що дохід за
облігацією складається з двох основних компонентів:

— періодичних купонних виплат (якщо вони передбачені);
— різниці між номіналом та ціною купівлі облігації (якщо облігацію

придбано з дисконтом).
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Важливо чітко усвідомлювати, що купонна ставка та ринкова норма

дохідності (ставка дисконтування) являють собою дві зовсім різні

величини.

Купонну ставку обирають близькою до середньоринкової дохідності

облігацій, подібних за своєю інвестиційною якістю. Купонну ставку при

значає емітент у момент випуску облігації, і вона зазвичай залишається

незмінною протягом усього строку існування цього боргового зобов’язання.

Проте зміна кон’юнктури ринку боргових зобов’язань може приз

вести до того, що через деякий час середньоринкова дохідність змінить

ся. Облігація з постійною купонною ставкою може відреагувати на це

тільки єдиним чином – коригуванням ринкової вартості.

Для пояснення наведених міркувань повернемось до прикладу 6.3.

Уявімо собі, що в момент випуску середньоринкова дохідність аналогіч

них облігацій становила 5 %, тому купонна ставка була обрана на цьому

рівні. Наприклад, через деякий час ринкова норма дохідності стала ви

щою – збільшилась до 8 %. Для того щоб збільшити дохідність цієї облі

гації, продавець змушений знизити її вартість до 922,69 грн. Саме

зниження її вартості на 77,31 грн забезпечує загальну дохідність операції

для інвестора ті самі 8 % річних, що дасть змогу цій облігації конкурувати

з аналогічними цінними паперами.

ООббллііггааццііяя  зз  ннууллььооввиимм  ккууппоонннниимм  ддооххооддоомм

Умовами випуску облігації може бути передбачено, що вона не має

жодних проміжних виплат, тобто не має купонів, лише з настанням

строку погашення за цим борговим зобов’язанням виплачується номі

нальна вартість облігації. Зрозуміло, що для забезпечення позичальнику

необхідної дохідності така облігація завжди розміщується зі знижкою від

номіналу, тобто є ддииссккооннттннооюю. 

Обчислюючи вартість облігації з нульовим купоном (С = 0) класичну

формулу (6.2) спрощують таким чином:

.
(6.4)

Причому, якщо за іншими інструментами ринку боргових цінних

паперів виплати відбуваються m разів за рік, то й для облігацій з нульовим

купоном вартість розраховують на базі ефективної ставки дисконту

вання, тобто
.

ЧЧииссттаа  ппррииввееддееннаа  ввааррттііссттьь  ооббллііггааццііїї

Розглянувши питання оцінювання вартості для всіх основних видів

облігацій, зазначимо, що знайдена внутрішня вартість V показує лише
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1 Цей критерій оцінювання ефективності інвестицій докладно розглянуто в підрозділі 3.2.
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— купонні виплати та погашення номіналу будуть відбуватися вчасно

і в повному обсязі (без урахування кредитного ризику);

— купонний дохід буде реінвестований на строк до настання строку

погашення облігації під ставку відсотка, що була на момент

придбання облігації (без урахування ризику реінвестування).

Обіцяна дохідність до погашення – це таке значення ставки дискон

тування, за якої сумарна приведена вартість усіх виплат за облігацією

дорівнює її теперішній ринковій вартості. Отже, за своїм змістом

дохідність до погашення – це ввннууттрріішшнняя  ннооррммаа  ддооххііддннооссттіі1 інвестицій

в цю облігацію.

Математично повна дохідність (дохідність до погашення) облігації –

це таке значення y, для якого виконується рівність:

.

Приклад 6.6

Нехай є трирічна облігація номіналом 1000 грн з купонною ставкою

5 % річних, купонні виплати за якою здійснюються один раз на півроку.

Припустімо, що її придбано за 951,9 грн. Тоді дохідність до погашення

можна знайти з рівняння

951,9 = 25/(1+y/2) + 25/(1+y/2)2 +…+ 1025/(1+y/2)6 .

Звідки методом послідовного перебирання значень отримаємо, що

дохідність до погашення y = 6,8 % річних.

Зазначимо, що для облігації з нульовим купоном дохідність до пога

шення обчислюють значно простіше, оскільки її можна математично

виразити з рівняння (6.4):

Y = (N/P)1/n – 1. (6.6)

У загальному випадку процедура розрахунку дохідності до погашення

вручну досить трудомістка, але автоматизоване обчислення цього показ

ника реалізовано в спеціальних пакетах прикладних програм (навіть

у поширеному MS Excel), що суттєво спрощує розрахунки.

Умовами випуску облігації може бути передбачена можливість

дострокового відклику (викупу) цього зобов’язання емітентом. У цьому

разі має сенс розрахунок не лише дохідності до погашення, але й ддооххіідд%%
ннооссттіі  ддоо  ммооммееннттуу  ввііддккллииккуу. 

Наявність застереження про відклик (call provision) знижує інвести

ційну якість облігації, підвищуючи ступінь невизначеності для інвестора.

Отже, за інших однакових умов відкличні облігації повинні мати більшу

обіцяну дохідність, ніж аналогічні, але невідкличні облігації. Ця додаткова

дохідність досягається за рахунок того, що ціна відклику (call price)
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Дохідність облігації характеризується декількома показниками,

основні з яких ппооввннаа  ддооххііддннііссттьь та ппооттооччннаа  ((ккууппооннннаа))  ддооххііддннііссттьь1.

Поточну дохідність розраховують як відношення купонних виплат

у річному вимірі до поточної ринкової вартості облігації:

Yc = mC/P ,

де m – кількість купонних виплат за рік.

Поточна дохідність не є фіксованою величиною. Цей показник

перераховують кожного разу, коли змінюється ринкова вартість

облігації.

Таким чином він відображає поточну ринкову ситуацію.

Приклад 6.5

Нехай за облігацією номіналом 1000 грн купонна ставка дорівнює

12 % річних, а купонні виплати відбуваються один раз на рік. Відомо, що

інвестор придбав цю облігацію за номіналом.

Тоді в момент купівлі її поточна дохідність дорівнювала купонній

ставці

Yc = 120 / 1000 = 0,12 або 12 %.

Якщо ціна облігації на ринку збільшиться до 1100 грн, то поточна

дохідність

Yc = 120 / 1100 = 0,109 або 10,9 %.

Якщо ринкова вартість облігації знизиться до 900 грн, то поточна

дохідність

Yc = 120 / 900 = 0,133 або 13,3 %.

Довідкові значення наявних на ринку ставок поточних дохідностей

різних облігацій є корисною для потенційного інвестора інформацією,

яку він використовує для порівняння альтернативних варіантів капітало

вкладень.

Ця міра дохідності – спрощена, оскільки не враховує важливе дже

рело доходу – погашення номіналу облігації. Наприклад, для облігацій з

нульовим купонним доходом поточна дохідність дорівнює нулю. При

цьому вони можуть бути досить дохідними за рахунок дисконту від

номінальної вартості.

Більш інформативний показник – повної дохідності, що враховує

обидва джерела доходу. Оскільки цей показник вимірює дохідність за

весь строк існування боргового зобов’язання, то його ще називають ддоо%%
ххііддннііссттюю  ддоо  ппооггаашшеенннняя  (Yield%to%maturity – YTM).. Він дорівнює обіцяній ін

вестору дохідності за виконання таких умов:

— інвестор держатиме облігацію до настання строку погашення;
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1 Ці поняття введено в п. 5.2.1. 1 Критерій внутрішньої норми дохідності докладно розглянуто в підрозділі 3.5.



ННааккооппииччеенниийй  ккууппоонннниийй  ддооххіідд

Перепродаж облігації може відбутися не тільки відразу після чергової

купонної виплати, але й у проміжку між цими виплатами. У цьому разі

продавець може претендувати на частину від наступного купонного

надходження, що розраховують як ннааккооппииччеенниийй  ккууппоонннниийй  ддооххіідд  ((ННККДД)).

Накопичений купонний дохід – це частина від загальної суми чергової
купонної виплати, що відповідає періоду часу з моменту останньої
купонної виплати (або з моменту розміщення, якщо купонних виплат ще
не було) до моменту перепродажу облігації.

Приклад 6.8

Облігація номіналом 5 тис. грн з купонною ставкою 12 % річних

і виплатою купонів два рази на рік була перепродана через місяць після

чергової купонної виплати. Визначимо величину НКД, на яку може

претендувати продавець облігації.

НКД = 0,12 / 2 . 1/6 . 5000 50 грн.

У цьому випадку купонна виплата за півроку становить 300 грн. Вва

жається, що оскільки продавець утримував у себе облігацію місяць після

чергової купонної виплати, то він може претендувати приблизно на 1/6

від цієї виплати, тобто на 50 грн.

Котирувальні дані про вартість облігацій здебільшого не враховують

НКД. Ринкова вартість без НКД називається „ччииссттооюю” ццііннооюю облігації.

Однак фактичні комерційні розрахунки часто виконують з урахуван

ням НКД, тобто облігації реалізують за „ббррууддннооюю” ((ппооввннооюю))  ццііннооюю..

Поточну дохідність облігації зазвичай оцінюють на базі чистої ціни, а повну
дохідність (дохідність до погашення) – на основі „брудної” ціни.

6.1.4 Аналіз взаємозв’язку ринкової ціни і дохідності облігацій

У реальних ринкових умовах такі вартісні характеристики облігації,

як ціна і дохідність неможливо розглядати відокремлено одну від одної,

оскільки вони тісно взаємопов’язані і в будьякий момент часу мають
взаємний вплив. Навіть мінімальна зміна ринкових ставок дохідності
відразу певним чином відображується на ринковому курсі облігації,

і, навпаки, зміна ринкової ціни облігації відразу спричиняє перерахунок

наявних значень ставок поточних та повних дохідностей.
У свою чергу, для правильного оцінювання вартості і дохідності облі

гації необхідно знати, зокрема, такі основні параметри:

— строк до погашення;

— купонну ставку;

— наявність / відсутність зауваження про відклик;
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зазвичай призначається вище від номіналу. Різниця між ціною відклику

та номінальною вартістю є премією за відклик.

Емітент, що користується застереженням про відклик, теж має свій

сенс. На ринку кредитних ресурсів інколи буває так, що середньоринкова

дохідність відносно висока порівняно зі значеннями, що склалися

історично. За такої ринкової кон’юнктури емітент облігацій може

залучити кошти лише відносно „дорого”. Згодом, коли на ринку спосте

рігається тенденція до здешевлення кредитних ресурсів (зменшення

середньоринкової ставки дохідності, емітенту вигідно достроково від

кликати старі та випустити нові облігації вже під менші відсотки, тобто

залучити кошти дешевше.

Досить часто власник облігації планує продати її до настання строку

погашення. У цьому разі ціну продажу коректно визначати виходячи не

з дохідності до погашення, а із ррееааллііззооввааннооїї  ддооххііддннооссттіі.

Реалізована дохідність вимірює дохід за облігацією, реально отриманий
її власником за час володіння нею за умови, що всі купонні виплати
були реінвестовані за обіцяною ставкою доходу.

Приклад 6.7

Інвестор придбав за номіналом десятирічну облігацію номінальною

вартістю 1000 грн зі щорічними 8 %ними купонними виплатами.

Оскільки облігація розміщувалась за номіналом, то її дохідність до

погашення дорівнює купонній ставці 8 %.

Через три роки інвестор вирішив продати цю облігацію, але в цей час

семирічні облігації подібної інвестиційної якості (близької надійності,

ліквідності тощо) розміщувались з дохідністю 10 % річних.

Розрахуємо поточну вартість (можливу ціну продажу) облігації. Вона

дорівнюватиме приведеній вартості семи купонних виплат (що залиши

лися до погашення) і номіналу:

V = 80/(1,1) + 80/(1,1)2 +...+ 1080/(1,1)7 = 902,63 грн.

Отже, надходження інвестора – це купонні виплати за перші три

роки та поточна вартість (ціна продажу) облігації, а його витрати – це

початкова ціна купівлі (номінал) облігації.

Таким чином, реалізовану дохідність у розраховують за рівнянням:

1000 = 80/(1+у) + 80/(1+у)2 + (80+902,63)/(1+у)3 .

Розв’язавши це рівняння, отримаємо: у = 4,91 % річних.

Зрозуміло, що інвестор, який достроково продає облігацію, ділиться

з наступним її власником частиною обіцяного емітентом прибутку. Отже,

достроковий продаж облігації зазвичай зменшує можливий прибуток та

спричиняє певні втрати капіталу.
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Наведемо систематизовані й узагальнені основні положення цих теорем

(без доведення):

1. Для облігації, як і для інших фінансових інструментів, існує чітка

обернена залежність між ціною та дохідністю: зростання ціни

(ринкового курсу) означає зниження її дохідності, і навпаки.

2. За однакових ставок купонного доходу цінова мінливість довго

строкової облігації вища, ніж короткострокової.

3. Якщо дохідність облігації не змінюється протягом її обігу, то розміри

премії або дисконту будуть зменшуватись з наближенням дати

погашення і мають повністю зникнути в момент погашення. 

4. За однакових строків до погашення цінова мінливість буде вищою

у тієї облігації, яка має меншу ставку купонного доходу.

5. Зменшення дохідності облігації призведе до зростання її курсу на

величину більшу, ніж відповідне падіння курсу у разі збільшення

дохідності на ту саму величину.

6.2 Моделі оцінювання вартості та дохідності векселів

Згідно із Законом України „Про цінні папери і фондову біржу” [2]: 

Вексель – цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання
векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей
власнику векселя (векселедержателю).

Взаємовідносини між сторонами за вексельним зобов’язанням

регулюються нормами особливого вексельного права.

Сила вексельного права – характерна тільки для вексельного права
сукупність економікоправових особливостей, які відрізняють вексель
як від інших видів боргових зобов’язань, так і від інших видів цінних
паперів.

Векселі випускають у строго встановленій формі з дотриманням ви

мог щодо обов’язкових реквізитів. Властивості векселя залежать від спо

собів заповнення його обов’язкових реквізитів. Один з реквізитів, за яки

ми можливі різні легітимні варіанти заповнення, – це строк платежу. 

В аспекті фінансових обчислень цей реквізит один з найважливіших,

оскільки значно впливає на основні фінансові характеристики векселя, а

саме – на його ринкову вартість, дохідність та ризикованість.

Класифікацію векселів за строками платежу унаочнює рис. 6.1.

Переважна більшість векселів, що мають вільний обіг, є коротко%
строкові, дисконтні та визначено%строкові.

На момент написання книжки в Україні не було зареєстровано ви

падків використання відсоткових векселів, тому розглядатимемо лише

дисконтні векселі.
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— ліквідність;

— ступінь кредитного ризику тощо.

Міжнародний досвід функціонування фінансових ринків підказує

певний механізм аналізу цих параметрів. Обирається певна вартісна

характеристика облігації – наприклад, дохідність до погашення. Наявні

на ринку облігації групують у структуру дохідності (yield structure), яку

аналізують за наведеними параметрами (критеріями). 

Якщо загальну структуру дохідності відсортувати за параметром «строк

до погашення», то можна отримати часову залежність (term structure) рин

кових ставок дохідності. Якщо ранжувати набір наявних на ринку ставок

дохідності за критерієм надійності облігацій, то отримаємо структуру

залежності від ступеня критичного ризику (risk structure) і т. ін.

Розглядувані параметри різнорідні. Деякі з них задано умовами ви

пуску облігації, а деякі необхідно обчислювати. 

Для того щоб оцінити залежність дохідності і вартості облігації від її

ступеня ризику, насамперед необхідно виміряти ризикованість цієї облі

гації. Тому аналіз цього параметра в межах підручника виділено в окреме

питання1.

Розглянемо вплив двох початкових параметрів, значення яких чітко

задано умовами випуску облігації, – строку до погашення та купонної
ставки.

Ступінь впливу визначають діапазоном коливань ціни або дохідності

облігації.

Цінові коливання облігації зазвичай вимірюють за допомогою

показника ццііннооввооїї  ммііннллииввооссттіі  P.

Для розрахунку цього показника потрібно мати статистичні дані про

ринкову ціну облігації за попередні періоди:

P = (Pt – Pt1) / Pt1.

Зазначимо, що по суті цей показник повністю відповідає загальному

аналітичному опису поняття дохідності – рівнянню (5.1).

Аналіз чутливості цього коефіцієнта до параметрів строку до погашен%
ня та купонної ставки виявив декілька закономірностей щодо взаємо

зв’язку ціни і дохідності облігацій, що отримали назву „ттееооррееммии  ооццііннюю%%
вваанннняя  ооббллііггаацціійй””..

ТТееооррееммии  ооццііннюювваанннняя  ооббллііггаацціійй

У класичних підручниках з теорії інвестицій (див. [25, 34]) розгляда

ються ттееооррееммии,,  ппоовв’’яяззаанніі  зз  ооццііннюювваанннняямм  ооббллііггаацціійй, у яких йдеться про

закономірності ринкових коливань дохідності та вартості облігації.
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1 Розглянуто у підрозділі 6.3.

6.2. Моделі оцінювання вартості та дохідності векселів



Отже, згідно з уведеними раніше позначеннями за ппррааввииллоомм  ппррооссттиихх
ппррооццееннттіівв внутрішню вартість векселя знаходять за формулою

, (6.7)

де п – строк до погашення векселя, виражений в частках року.

Застосувавши ппррааввииллоо  ссккллаадднниихх  ппррооццееннттіівв,, отримаємо такий вираз:

. (6.8)

Неважко побачити, що цей вираз повністю збігається з формулою

(6.4). Отже, моделі оцінювання вартості довгострокового дисконтного

векселя та облігації з нульовим купонним доходом з погляду фінансової

математики абсолютно однакові.

Внутрішню (приведену) вартість векселя також можна обчислювати

не за ставкою дисконтування r, а за обліковою ставкою1 d.

Тоді за  правилом простих процентів

Vп = N (1 – dn). (6.9)

Обмеження. Оскільки вартість векселя – додатна величина, то має

виконуватися нерівність n < 1/d.

Зазначимо, що за простою обліковою ставкою на фондовому ринку

США розраховують ціни на казначейські векселі. Такі ціни використо

вують як довідкові для розрахунку дохідностей боргових цінних паперів.

Їх називають ффааккттууррннииммии  ццііннааммии (invoice prices) [32, с. 33].

За складною обліковою ставкою маємо

. (6.10)

Обмеження. Ставка d, виражена в частках, має бути меншою від

одиниці. 

Із співвідношень (6.7) – (6.10) найчастіше використовують формулу

(6.8). Саме так належить розраховувати вартість векселя відповідно до

Положення Національного банку України „Про порядок визначення
справедливої вартості та зменшення корисності цінних паперів” [6].

Проте, на наш погляд, для оцінювання вартості векселя можна вико

ристовувати будьякий з виразів (6.7) – (6.10) відповідно до специфіки

кожного конкретного випадку оцінки.

ААннаалліізз  ккллаассииччнниихх  ммооддееллеейй  ооццііннюювваанннняя  ввааррттооссттіі  ввееккссеелляя..

Вартість векселя є функцією від трьох параметрів: його номіналу,

строку до погашення та середньоринкової норми дохідності альтернатив
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Однак, хоча за класичними дефініціями векселі є короткостроко
вими цінними паперами, в Україні їх досить часто виписують на строк,
більший від одного року. Тому вважаємо за доцільне розглянути як
коротко так і довгострокові векселі.

Зауважимо, що економікоматематичний аналіз вартості та дохід
ності векселя на основі теорії дисконтування передбачає, що строк до
погашення зобов’язання є висхідною (заданою) величиною, тому наведені
нижче моделі оцінювання основних вартісних характеристик векселя
неявно передбачають, що це зобов’язання визначено%строкове.

6.2.1 Оцінювання вартості дисконтного векселя

Звичайний (дисконтний) вексель передбачає розміщення на ринку зі

знижкою від номіналу (з дисконтом) та погашення у майбутньому за

номінальною вартістю.

Класичні моделі оцінювання вартості векселя спираються на метод

математичного дисконтування. Згідно з цим підходом сума до погашення

(номінал N) є майбутньою (очікуваною) вартістю. Потрібно знайти її тепе

рішню величину – внутрішню вартість V на основі ставки дисконтування r.
Спочатку необхідно обрати методику дисконтування.  Нагадаємо, що

зазвичай для короткострокових боргових зобов’язань (строк до

погашення менший від одного року) використовують правило простих

процентів, а для довгострокових – правило складних процентів1.
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Рис. 6.1. Класифікація векселів за ознакою строку платежу

1 Методика обчислень за простими та складними процентами докладно розглянута в
першому розділі.

1 Механізм утримання процентів за різними видами облікових ставок розглянуто в
першому розділі.
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Купуючи вексель та утримуючи його до погашення, інвестор

розраховує на ааббссооллююттнниийй  ддооххіідд S, який дорівнює величині отриманого

дисконту1 (знижці від номінальної вартості векселя):

S  = D = N – P.

Обсяг наданого дисконту має пряму залежність від ступеня ризику

відповідного вексельного зобов’язання.

Якщо власник векселя вирішив не чекати моменту погашення,

а перепродати його раніше, то дохід буде різницею між дисконтом цього

векселедержателя Di та дисконтом, який він надає наступному векселе

держателю Di+1 :                        .

Наголосимо, що Si може набувати як додатних, так і від’ємних

значень.

Отже, дисконт, наданий векселедавцем, дорівнює сумі доходів усіх

векселедержателів:                  ,  де m – кількість векселедержателів.

Таким чином, якщо iй векселедержатель перепродає вексель до на
стання строку погашення, то він ділить наданий йому дисконт з насту
пним векселедержателем. Звідси зрозуміло, що без урахування ризику
неплатежу найбільший абсолютний прибуток досягається, коли вексель
утримується до настання часу платежу за ним.

Знаючи абсолютний дохід (дисконт) векселя, можна розрахувати
його дохідність.

Зазначимо, що на відміну від купонних облігацій для векселів не іс
нує поняття поточної (купонної) дохідності. Для векселів розраховують
лише показник повної дохідності, тобто дохідність цього боргового зобо
в’язання оцінюється за весь час володіння ним.

Залежно від ринкової стратегії векселедержателя (перепродаж вексе
ля або утримання до строку погашення) необхідно виокремити два різні
типи повної дохідності:

ДДооххііддннііссттьь  ддоо  ппооггаашшеенннняя. Вона обтяжена ризиком неплатежу за век
сельним зобов’язанням.

ССппееккуулляяттииввннаа  ддооххііддннііссттьь. Її обчислюють у разі перепродажу векселя
до строку погашення. Обтяжена спекулятивними (ринковими, фондовими)
ризиками. 

ООццііннюювваанннняя  ддооххііддннооссттіі  ддоо  ппооггаашшеенннняя  ввееккссеелляя
У спрощеному вигляді (без урахування ефекту дисконтування та

ризику неплатежу) дохідність до погашення

. (6.11)
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них можливостей інвестування з близьким ступенем ризику (ставки дис

контування). 

Способи знаходження ставки дисконтування були розглянуті

в третьому розділі. Тут необхідно додати лише, що для приведення вартості

цінних паперів згідно з Положенням Національного банку України „Про
порядок визначення справедливої вартості та зменшення корисності цінних
паперів” [6] пропонується за ставку дисконтування обирати відповідну за

строком середньозважену ставку міжбанківського кредитування KIBOR
(Kyiv Interbank Offer Rate).

Два інші параметри – номінал N та строк n – чітко визначені умовами

випуску векселя. Проаналізуємо вплив цих двох відомих вихідних

параметрів на вартість векселя.

Коли кількість років n дуже велика, то ринкова вартість векселя, що

обчислюється за загальноприйнятими формулами (6.7) та (6.8), прямує

до нуля:

Однак, коли до настання строку погашення векселя залишається незнач

ний проміжок часу (п 0), то незалежно від обраної моделі оцінювання його

ринкова вартість прямує до номінальної вартості, оскільки дисконтні цінні

папери погашаються за номіналом (тобто, якщо п = 0, то P = N).

Із цього випливає, що більш короткострокові зобов’язання мають
оцінюватися ринком дорожче. Проте в українських умовах іноді перевагу
надають більш довгостроковим вкладенням через критичний ступінь

ризику неплатежу за короткостроковими вексельними зобов’язаннями у

разі настання строку погашення. 

Щодо номіналу векселя можна стверджувати таке: у переважній
більшості випадків за інших рівних умов зі зростанням номіналу векселя
відношення його ринкової вартості до номінальної вартості буде
зменшуватися. Це твердження інтуїтивно зрозуміле, оскільки вважа

ється, що чим більша сума боргу, тим важче її погасити (ймовірність

погашення нульової заборгованості беруть за одиницю, а ймовірність

погашення нескінченно великої суми прямує до нуля). Відповідно зро

стання ступеня ризику непогашення заборгованості (ризику неплатежу)

знижує ринкову вартість (підвищує дохідність) цього боргового зобов’я

зання.

6.2.2 Моделі оцінювання дохідності векселя

Аналізуючи дохідність операцій з векселями, насамперед необхідно

визначити джерела отримання доходів.
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1 Зрозуміло, що такий розрахунок прибутку спрощений, оскільки не враховує факторів

часу (ефект дисконтування) та ризику (номінал векселя  це лише обіцяна, а не сподівана

сума платежу).
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Yе = (1 / 0,7)2 – 1 = 1,04 або 104 % річних.

Відносна знижка за рахунок дисконту за формулою (6.14) дорівнює

30 %.

Дисконтна дохідність за формулою (6.15)

Yd = 0,3 . 2 = 0,6 або 60 % річних.

Отже, різні способи обчислення дохідності призводять до суттєвих

розбіжностей в оцінюванні ефективності фінансової операції.

Показник ефективної дохідності до погашення застосовують частіше

за інші. У більшості випадків, коли говорять про дохідність у відсотках
річних1, мають на увазі саме його.

Проте єдиного, загальноприйнятого показника оцінювання дохід

ності до погашення векселів не існує, тому вибір методики оцінювання

залежить від цілей оцінювання та специфіки конкретної фінансової

операції.

Наголосимо також, що для обчислення вищенаведених показників

дохідності векселя з урахуванням ризику неплатежу замість вексельної

суми боргу N (обіцяної величини виплат) доцільно брати її математичне

сподівання M(N) (сподівану величину виплат).

ООццііннюювваанннняя  ссппееккуулляяттииввннооїї  ддооххііддннооссттіі

У разі перепродажу векселя до настання строку погашення обчис

люють дохідність векселедержателя за час володіння векселем, причому

до уваги беруть не різницю між номіналом та вартістю купівлі векселя,

а різницю між вартістю продажу та вартістю купівлі.

Спекулятивна дохідність іго векселедержателя відповідає загаль

ному аналітичному виразу дохідності (5.1). Отже, з урахуванням уведених

раніше позначень, можна записати:

.

Тоді за правилом простих процентів його річна спекулятивна

дохідність дорівнюватиме: 

,

де ti – строк до погашення для іго векселедержателя; ti+1 – строк до

погашення для (і+1)го векселедержателя; B – кількість днів у році

(доцільно брати В = 365).

Обчислюючи річну дохідність за правилом складних процентів,

отримаємо:

.
(6.16)
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Отриману дохідність необхідно перевести в річний вираз. Для

короткострокових векселів для цього застосовують зазвичай правило

простих процентів, а для довгострокових – правило складних процентів.

Річна дохідність до погашення, що розрахована за ппррооссттииммии процентами
дорівнює:

. (6.12)

Річна дохідність до погашення, яку розраховано за ссккллааддннииммии
процентами, дорівнює:

. (6.13)

Зрозуміло, що вираз (6.13) повністю збігається з формулою  (6.6) для

оцінювання довгострокових безкупонних  облігацій.

Річну дохідність до погашення, що обчислюють за формулою (6.12),

іноді називають ппррооссттооюю  ддооххііддннііссттюю (simple yield), а ту, що обчислюють за

формулою (6.13), – ееффееккттииввннооюю  ддооххііддннііссттюю..
Зазначимо, що співвідношення між простою та ефективною ставкою

дохідності описується виразом (1.21).

Альтернативним показником ефективності фінансової угоди, що

відповідає випадку, коли вексель утримується до погашення, є показник,

який називають ввііддннооссннооюю  ззнниижжккооюю (discount rate). Його розраховують за

формулою

. (6.14)

Зведення цього показника до річного вираження має сенс лише для

короткострокових векселів. Отже, з урахуванням чинника часу,

отримаємо показник доходності, який називають дисконтною дохідністю
(discount yield):

. (6.15)

Основний недолік цього показника – недооцінка фактичної дохід

ності векселя, навіть порівняно з простою ставкою дохідності. 

Приклад 6.9

Вексель придбано за 70 % від номіналу за півроку до погашення.

Знайти різні показники дохідності цієї фінансової операції.

Дохідність до погашення за формулою (6.11)

YTM = 0,3 N / 0,7 N = 0,43 або 43 %.

Зведемо цю дохідність до річного виразу, знаючи, що п = 1/2  року.

Проста дохідність за формулою (6.12)

Yn = 0,43 . 2 = 0,86 або 86 % річних.

Ефективна дохідність за формулою (6.13)
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Сподівана дохідність відповідає сподіваній величині платежу, тобто:

YTM* = (95 – 70) / 70 = 0,36 або 36 % річних.

Отже, врахувавши кредитний ризик, позичальник очікує отримати на

7 % меншу дохідність, ніж йому було обіцяно. Ці 7 % річних є премією за

кредитний ризик векселя. 

Якщо б вексель вважався майже безризиковим з погляду ризику не

платежу, то цієї премії за ризик не існувало б. Тоді, цей вексель розміщу

вався б уже з меншим, приблизно з 25 %ним дисконтом, який забезпе

чував би дохідність до погашення у необхідні 36 % річних.

Порівняння котирувань боргових цінних паперів різної надійності

дає уяву про поточний ссппрреедд (розкид) ставок дохідностей на ринку. Ма

ючи таку довідкову інформацію, інвестор може за ммееттооддоомм  ккууммуулляяттииввннооїї
ппооббууддооввии1 визначити необхідну ставку дохідності цінних паперів відпо

відно до виміряного ступеня ризику останніх.

Згідно із цим методом ринкова ставка дохідності цінних паперів

містить безризикову складову та певні надбавки за притаманні йому ри

зики, які являють собою ринкову оцінку величини необхідної сукупної премії
за ризик. 

Структуру ринкової ставки дохідності з урахуванням премії за ризик

унаочнює рис. 6.2.

Різниця між обіцяною (номінальною) та сподіваною (реальною)

дохідностями є премією за ризик неплатежу. Різниця між сподіваною

дохідністю та безризиковою ставкою дохідності є премією за ринкові
ризики, зокрема за ризик зміни ринкової дохідності цінних паперів (ризик
зміни відсоткових ставок – interest%rate risk). Крім того, виділяють

премію за ризик недостатньої ліквідності, проте її, як правило, врахо

вують у загальній величині премії за ринкові ризики. Усі додаткові

надбавки до безризикової ставки дохідності за притаманні борговим

цінним паперам ризики разом становлять сукупну ринкову премію за
ризик. 
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Застосовувати формулу (6.16) доцільно, коли різниця (ti – ti+1) більша

від одного року.

6.3 Кредитний ризик боргових цінних паперів

Боргові цінні папери одного номіналу, одного строку до погашення з

однаковими купонними виплатами та умовами випуску можуть мати

різну ринкову вартість та дохідність завдяки різній надійності цих

боргових зобов’язань. Отже, аналізуючи боргові цінні папери, необхідно

ретельно оцінювати їх  кредитні ризики (ризики неплатежів).

Загальні поняття ризикованості цінних паперів та кредитних ризиків

розглянуто раніше (п. 5.2.3). Уникаючи повторень, перейдемо відразу до

принципів урахування ступеня кредитного ризику для оцінювання

необхідної норми дохідності боргового інструменту.

6.3.1 Аналіз впливу ступеня кредитного ризику на дохідність
боргових цінних паперів

Оскільки для боргових цінних паперів сума погашення (номінал)

відома наперед, то в класичній економічній теорії вважається, що ці фон

дові інструменти мають фіксований дохід та детерміновану ефективність
(дохідність). Але ці твердження справедливі тільки почасти. Насправді,

з урахуванням ризиків, притаманних борговим цінним паперам, їх дохід

ність стає не детермінованою, а випадковою величиною.

Саме тому провідні західні економісти (див. [34]) розрізняють обіцяну
дохідність до погашення (promised yield%to%maturity) та сподівану (очікува%
ну) дохідність до погашення (expected yield%to%maturity) – середньозважене
значення дохідності з урахуванням ризику неплатежу (кредитного ри%
зику).Різниця між обіцяною та сподіваною дохідностями є певною ппрреемміі%%
єєюю  ззаа  ррииззиикк1.

Приклад 6.10

Вексель номіналом 100 тис. грн зі строком до погашення один рік був

придбаний з дисконтом 30 %.

Знайти його обіцяну та сподівану дохідності до погашення, якщо

сподівану величину платежу за векселем експерти оцінили лише в

95 тис. грн.

Обіцяна дохідність до погашення векселя за формулою (6.11)

становить:

YTM = (100 – 70) / 70 = 0,43 або 43 % річних.
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1 Це поняття розглядалося в п. 4.3.3. 1 Цей метод розглянуто в п. 4.3.3.

Рис. 6.2. Структура ринкової дохідності боргових цінних паперів:

у – обіцяна (повна) дохідність; у* – сподівана дохідність (з урахуванням ризику неплатежу);

уf – безризикова складова; уr – сукупна ринкова премія за ризик (спред дохідностей між

безризиковим активом та борговими цінними паперами); (у – у*) – премія за ризик

неплатежу; (у* – уf ) – премія за інші ринкові ризики боргових цінних паперів 
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За кожним з чотирьох можливих сценаріїв розвитку подій необхідно

визначити ймовірності їх настання та відповідні дохідності до пога

шення.

Перший сценарій. Імовірність розвитку подій за першим сценарієм

відповідно до відомих експертних оцінок

p1 = 0,4 . 0,1 = 0,04.

Дохідність до погашення y знайдемо, зрівнявши приведені до одного

моменту часу величини теперішніх витрат інвестора та майбутніх

надходжень за першим сценарієм:

150 = 150 / (1+y) + 80 / (1+y)2 ==> [(1+y)150 – 150] (1+y) = 80. 

Звідси y1 = 38,5 %. 

Другий сценарій. Імовірність p2 = 0,4 . 0,9 = 0,36.

Дохідність: [(1+y)150 – 150] (1+y) = 60. Звідси y2 = 30,62 %. 

Третій сценарій. Імовірність p3 = 0,6 . 0,5 = 0,3.

Дохідність: [(1+y)150 – 100] (1+y) = 80. Звідси y3 = 13,61 %. 

Четвертий сценарій. Імовірність p4 = 0,6 . 0,5 = 0,3.

Дохідність: [(1+y)150 – 100] (1+y) = 40. Звідси y4 =  5,2 %. 

Отже, обіцяна дохідність (за два роки) становить y1 = 38,5 %, але

ймовірність її реалізації становить лише p1 = 0,04.

Сподівана дохідність є величиною середньозваженою за ймовірністю:

у* = 0,04 . 38,5 + 0,36 . 30,62 + 0,3 . 13,61 – 0,3 . 5,2 = 15,09 %.

Тобто з урахуванням кредитного ризику облігації1 сподівана дохід

ність інвестора приблизно в два рази менша за обіцяну йому емітентом

величину.

Таким чином, вкладаючи кошти в боргові цінні папери, інвестор по

винен співвідносити обіцяний рівень дохідності з оцінкою ступеня на

дійності цього боргового зобов’язання. 

На розвинених фондових ринках є загальноприйнята практика

оцінювання ступеня кредитного ризику, згідно з якою орієнтиром для ін

вестора щодо ступеня надійності боргових цінних паперів слугує нада

ний цьому борговому зобов’язанню ккррееддииттнниийй  ррееййттииннгг.

6.3.2 Кредитні рейтинги як інтегральна оцінка ступеня кредитного
ризику боргових зобов’язань

Розвинений фінансовий ринок передбачає наявність загальноприй

нятої системи класифікації (рейтингування) боргових зобов’язань, що є

в обігу, за ступенем надійності. Як універсальна оцінка надійності (кре
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Зрозуміло, що більш ризикові цінні папери мають вищу сукупну

премію за ризик, що втілюється в більшій величині обіцяної дохідності.

Проте інвестора цікавить насамперед більш реалістична оцінка – очіку%
вана дохідність, визначити яку можна лише знаючи ймовірності та вели

чини не обіцяних, а реальних виплат.

Приклад 6.11

Емітент корпоративних облігацій обіцяє сплатити по кожній з них

150 грн через рік та ще 80 грн через два роки. Ретельно проаналізувавши

ці облігації, експерти дійшли таких висновків:

— Шанси на те, що першу виплату буде дійсно зроблено повністю, –

лише 40 до 60. Інакше, емітент через рік виплатить за кожною

облігацією лише 100 грн. 

— Боргові виплати за другий рік залежатимуть від фінансових резуль

татів за перший рік.

— Якщо емітент зробить повну виплату після першого року, то шанси,

що він виплатить ще й 80 грн після другого року, оцінюються лише як

1 до 9. У 9 випадках з 10 він зможе виплатити лише 60 грн.

— Якщо емітент виплатить після першого року лише 100 грн, то після

другого року він у цьому разі виплатить з імовірністю 50 на 50 або

обіцяних 80 грн, або лише 40 грн.

Інші варіанти розвитку подій експерти вважають малоймовірними.

Необхідно розрахувати обіцяну та сподівану дохідність до погашення

цього боргового зобов’язання, якщо ці облігації розміщуються по 150 грн

за кожну.

Для розв’язання цієї задачі побудуємо спочатку дерево подій, що

містить всі варіанти розвитку подій – від найкращого до найгіршого для

інвестора.

Відповідно до рис. 6.3 найкраща для інвестора верхня гілка дерева по

дій, що відповідає першому сценарію, а найгірша – нижня гілка, що від

повідає четвертому сценарію.
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Рис.6.3. Дерево подій до прикладу 6.11

1 Питання оцінювання кредитного ризику векселя розглянуто в роботі [12].
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Зазначимо, що кредитні рейтинги – це оцінка відносного, а не абсо%
лютного кредитного ризику. Наприклад, найвищий рівень рейтингу для

корпоративної облігації свідчить не про її абсолютну надійність, а лише

про найвищу надійність відносно інших подібних боргових інструментів.

У цілому, деякий кредитний ризик властивий корпоративним облігаціям

завжди, а їх надійність може коливатися залежно від стану економіки.

Кредитний рейтинг складається не лише з поточної оцінки класу

надійності, але і з прогнозу рейтингового агентства на майбутнє. 

ППррооггнноозз  ккррееддииттннооггоо  ррееййттииннггуу  (позитивний, стабільний чи негатив

ний) є коментарем переважних тенденцій, які впливають на кредитний

рейтинг з погляду його можливих (але не обов’язкових) майбутніх змін.

Окрім детальної градації за ступенем кредитного ризику, рейтингові

шкали також дозволяють розподілити всі боргові зобов’язання на дві

основні категорії: ііннввеессттииццііййнниийй  та ссппееккуулляяттииввнниийй ррііввнніі.
Зрозуміло, що зобов’язання інвестиційного рівня мають вищу на

дійність, а отже, й вищу ринкову вартість, ніж зобов’язання зі спекуля

тивним рейтингом.

На активному, розвиненому фондовому ринку, на якому існує бага

то альтернативних варіантів інвестування, в переважній більшості ви

падків виконується ппррааввииллоо:

Чим нижчий кредитний рейтинг боргового зобов’язання, тим більшу
премію за ризик (вищу дохідність1) вимагатиме інвестор.
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дитоспроможності) виступає ккррееддииттнниийй  ррееййттииннгг боргового зобов’язання,

який присвоюють за стандартною загальновідомою шкалою кредитних

рейтингів.

Кредитний рейтинг – це інтегральна оцінка ступеня кредитного ризику,

що вказує на ймовірність невиконання (непогашення) боргових

зобов’язань (імовірність дефолту).

Відповідно до об’єкта рейтингового оцінювання виокремлюють два

типи рейтингів надійності щодо боргових зобов’язань – кредитний рей

тинг позичальника в цілому, або кредитний рейтинг конкретного боргового
інструменту.

ККррееддииттнниийй  ррееййттииннгг  ппооззииччааллььннииккаа  характеризує рівень його спромож

ності своєчасно і в повному обсязі виплачувати відсотки та основну суму

за борговими зобов’язаннями.

ККррееддииттнниийй  ррееййттииннгг    ббооррггооввооггоо    ііннссттррууммееннттуу  характеризує рівень

спроможності емітента своєчасно та в повному обсязі  обслуговувати

зобов’язання  за  таким інструментом. Він може бути як нижчим,  так і

вищим від рейтингу позичальника (за  обставин, що зменшують  кредит

ний ризик: застави, фінансові гарантії, що надаються третьою особою).

Крім того, кредитні рейтинги можуть бути ккооррооттккооссттррооккооввииммии
(характеризують  кредитний ризик у короткостроковій перспективі – до

одного року) і ддооввггооссттррооккооввииммии (характеризують кредитний  ризик у

довгостроковій перспективі – понад один рік).

Таким чином, один емітент може мати різні кредитні рейтинги влас

них боргових зобов’язань різних випусків залежно від якості їх забезпе

чення, строку до погашення тощо.

Кредитні рейтинги присвоюють незалежні спеціалізовані ррееййттииннггооввіі
ааггееннттссттвваа за допомогою аналітичної методології, що враховує весь

комплекс чинників, що впливають на кредитоспроможність.

Найбільш авторитетними в світі є рейтинги трьох спеціалізованих

агентств: Standard & Poor’s  (S&P), Moody’s Investors Service (Moody’s) та

Fitch.

Усі ці агентства користуються близькими ррееййттииннггооввииммии  шшккааллааммии
(рис. 6.4), за якими кожний об’єкт рейтингового оцінювання належить до

певного класу надійності, починаючи від боргових зобов’язань найвищо

го класу платоспроможності (ААА), до зобов’язань в стані

неплатоспроможності (дефолту). 

На рис. 6.4 наведено лише основні рейтингові класи. Для точнішої

класифікації їх деталізують через уведення допоміжних градацій ( „+” та

„–” у S&P або індекси 1, 2, 3 у Moody’s).
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Рис. 6.4. Узагальнені рейтингові  шкали
провідних міжнародних рейтингових агентств

1 Принципи врахування премії за ризик в ставках доходності докладно розглянуто в

п. 4.3.3.



На жаль, незважаючи на прагнення рейтингових агентств надавати

ринку об’єктивні оцінки, кредитний рейтинг не може бути абсолютно

точним і справедливим, оскільки відображає лише узагальнену суб’єк%
тивну думку спеціалістів рейтингового агентства, що проводили рей

тинговий аналіз.

Крім того, рейтингове агентство не здійснює аудита інформації під

час визначання кредитних рейтингів, і може в разі потреби покладатися

на неперевірені фінансові дані.

Тому рейтингове агентство завжди підкреслює, що наданий рейтинг –

це лише незалежна експертна оцінка кредитного ризику. Вона не є

рекомендацією купити, продати чи залишити боргові інструменти

емітента в інвестиційному портфелі, так само, як не є коментарем його

ринкової ціни чи прийнятності для певного інвестора.

Рейтинговий аналіз враховує не лише фінансову спроможність
боржника погасити зобов’язання, але і його бажання та юридичну
необхідність платити по боргах.

Зазначимо, що ааннааллііттииччннаа  ппррооццееддуурраа рейтингового оцінювання не

обмежується лише кількісним фінансовим аналізом статистичних чин

ників (насамперед, аналіз показників фінансової звітності позичаль

ника). Вона також передбачає вивчення багатьох нестатистичних чин

ників (якісний аналіз стратегії розвитку та принципів управління

суб’єкта господарювання, правовий аналіз особливостей оформлення та

забезпечення боргового зобов’язання тощо).

Отже, кредитний рейтинг позичальника ґрунтується, зокрема, на
аналізі:

— сектора економіки;

— регуляторних чинників;

— рівня конкуренції в галузі та інших маркетингових чинників;

— кількісних показників:

— поточного фінансового становища;

— основних ретроспективних даних;

— прогнозів розвитку;

— якісних чинників:

— тактики та стратегії розвитку;

— конкурентоспроможності  і положення на ринку;

— якості менеджменту;

— кваліфікації працівників;

— технологій виробництва продукції (робіт, послуг);

— фінансової гнучкості тощо.

Кредитний рейтинг конкретного боргового зобов’язання додатково

враховує чинники, що поліпшують його якість.
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Таким чином, емітент боргового зобов’язання зацікавлений в отри
манні якнайвищого кредитного рейтингу. Чим вищий його рейтинг на
дійності, тим на меншу дохідність погодиться інвестор, купуючи зобов’я
зання, тобто тим дешевше позичальник може залучити кредитні ресурси.

Наведені міркування щодо взаємозв’язку між рівнем кредитного рей
тингу та дохідністю (або вартістю) боргового зобов’язання справедливі не
лише в теорії, але й емпірично доведені на практиці. Причому, за наяв
ності на ринку цінних паперів різних класів надійності різниця в ставках
дохідності між ними може бути дуже суттєвою.

Аналіз ретроспективних статистичних даних американського фондо
вого ринку за досить тривалий (близько 50 років) період часу, проведений
західними економістами (див. [34, с. 430]), свідчить, що в періоди еконо
мічного піднесення різниця ставок дохідності між зобов’язаннями
інвестиційного та спекулятивного класу скорочується. 

Проте в умовах спаду економіки інвестори зазвичай не прагнуть до
високої дохідності, а намагаються не втратити зароблені раніше кошти,
вкладаючи їх лише в надійні зобов’язання. Отже, в умовах економічної
кризи різниця дохідностей боргових зобов’язань інвестиційного та
спекулятивного класу суттєво зростає. 

В умовах економічного спаду розмір премії за ризик неплатежу (дефолту)
збільшується, а за економічного піднесення – зменшується.

Інколи облігації зі спекулятивним рейтингом взагалі стають неліквід%
ними (тобто їх майже неможливо продати навіть за дуже низькою ціною).

Такі облігації отримали назву „ввииккиидднніі  ооббллііггааццііїї” (junk bonds). 

Якщо облігація мала інвестиційний рейтинг надійності в момент

випуску, але потім її рейтинг значно знизився, її називають „ааннггеелл,,  щщоо
ввппаавв” (fallen angel). 

Зазначимо, що в багатьох країнах певним категоріям інституційних

інвесторів (зокрема, недержавним пенсійним фондам, страховим компа

ніям, комерційним банкам тощо) законодавчо заборонено вкладати кош

ти в цінні папери неінвестиційного рівня. 

Тому емітенти, що не можуть отримати рейтинг інвестиційного

рівня, вимушені шукати більш дорогі джерела фінансування (банківські

кредити, позики в небанківських кредитних установах тощо) або вихо

дити на фондовий ринок з борговими зобов’язаннями, що мають дуже

високу ставку дохідності.

Кредитний рейтинг має чітко відображати кредитоспроможність

позичальника (надійність боргового зобов’язання), тому з появою сут

тєвої нової інформації про чинники впливу на фінансовий стан

позичальника рейтинг у будьякий момент може бути змінений. Рейтин

гове агентство залишає за собою право в деяких випадках призупинити

або взагалі відкликати наданий рейтинг.
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межах  від позначки “uaK1” (найвища кредитоспроможність) до познач

ки “uaKD” (дефолт) – для короткострокових кредитних рейтингів.

Національна шкала кредитних рейтингів дає змогу оцінити

кредитний ризик позичальника – регіону, органу  місцевого самовря

дування, суб’єкта господарювання (зокрема, банків, підприємств,

фінансових та страхових компаній) та  окремих боргових інструментів –

облігацій, векселів, позичок.

Рейтингування – це затребувана фінансовим ринком послуга, яка

надає низку переваг позичальнику, інвестору та ринку в цілому.

Кредитні рейтинги потрібні позичальнику, оскільки дають змогу:

— зменшити витрати на залучення фінансових ресурсів;

— заявити про надійність свого фінансового становища, не розкриваю

чи конфіденційної інформації;

— виділити себе серед інших емітентів боргових цінних паперів і при

вернути увагу більш широкого кола  інвесторів;

— створити власну рейтингову історію, поліпшуючи цим свій діловий

імідж і фінансову репутацію; 

— отримати незалежну кваліфіковану експертну оцінку своєї фінансо

вогосподарської діяльності та зробити висновки про майбутній

розвиток.

Кредитні рейтинги потрібні інвестору, оскільки дають змогу:

— оцінити рівень кредитного ризику та зробити висновки про необхід

ну ставку дохідності;

— ефективніше використовувати фінансові ресурси, маючи інформа

цію про надійні проекти та можливі дефолти;

— коректно зіставляти рейтингові історії різних позичальників та порів

нювати альтернативні можливості інвестування за стандартизованою

шкалою.

Кредитні рейтинги потрібні фондовому ринку країни, оскільки вони

сприяють:

— поліпшенню стандартів розкриття інформації та підвищенню про

зорості функціонування економіки;

— підвищенню ефективності мобілізації та перерозподілу фінансових

ресурсів;

— підвищенню стабільності ринку за рахунок створення системи своє

часного застереження його суб’єктів про можливі у майбутньому

дефолти.

Система рейтингів, по суті, позбавляє інвесторів зайвих витрат,

пов’язаних із самостійним вивченням фінансовоекономічного станови

ща сотень емітентів, присутніх на ринку боргових зобов’язань. Причому,

знаючи середні ставки дохідності за класами надійності для подібних
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Провідні міжнародні рейтингові агентства мають майже сторічний

досвід роботи на фінансовому ринку США. У Західній Європі масове

рейтингування фінансових інструментів почалося приблизно 15–20

років тому. Використання кредитних рейтингів є загальною тенденцією

розвитку цивілізованого ринку боргових зобов’язань, тому останнім

часом система рейтингування активно впроваджується і в Україні. Так,

розпорядженням Кабінету Міністрів України №208р від 1.04.2004 р.

схвалено Концепцію створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей
національної економіки, суб’єктів господарювання [3], якою введено ннааццііоо%%
ннааллььннуу  шшккааллуу  ккррееддииттнниихх  ррееййттииннггіівв.

Національну шкалу розроблено з урахуванням світового досвіду, тому

за принципами побудови вона подібна до міжнародних рейтингових

шкал. Її принципова відмінність полягає в тому, що вона дає змогу оці

нювати надійність українських позичальників без урахування ссууввееррееннннооггоо
ррииззииккуу України. Для цього за національною шкалою Україні надано не

спекулятивний рейтинг, а найвищий кредитний рейтинг інвестиційної

категорії.

Національна шкала призначена для використання на внутрішньому

фінансовому ринку України. Вона охоплює весь перелік кредитних

рейтингів – як кредитних рейтингів емітента, так і кредитних рейтингів

боргових інструментів.

Міжнародні рейтингові агентства працюють за універсальною шка

лою. Це зручно для іноземного інвестора, оскільки дає змогу зіставляти

рівень кредитного ризику в різних країнах. Проте низький суверенний

рейтинг України (див. рис. 6.4) не дозволяє провести достатню диферен

ціацію українських компаній за критерієм надійності.

З урахуванням суверенного ризику навіть найнадійніші вітчизняні компанії
за міжнародною шкалою не можуть отримати рейтинги інвестиційного
класу1. 

Таким чином, якщо прорейтингувати українські компанії за міжна

родною шкалою, то всіх їх належить віднести до дуже близьких спекуля

тивних категорій. 

Для українського інвестора необхідний більш чіткий розподіл вітчиз

няних компаній на класи надійності всередині країни. Без урахування

суверенного ризику українські емітенти за національною шкалою мо

жуть отримати кредитні рейтинги як інвестиційних, так і спекулятивних

категорій.

За національною шкалою значення кредитних  рейтингів варіюються

в межах від позначки “uaAAA” (найвища кредитоспроможність) до

позначки “uaD” (дефолт) – для  довгострокових  кредитних  рейтингів;  у
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1 Станом на кінець 2004 р.



Запитання
для самоперевірки
(Відповідно до типових програм навчання фахівців фондового ринку [7])

1. Як змінюються ринкові ціни облігацій, якщо ринкові процентні

ставки зростають? – (Ціни облігацій знижуються).

2. Як змінюються ринкові процентні ставки, якщо ринкові ціни

облігацій зменшуються? – (Ринкові процентні ставки зростають).

3. Як змінюються ціни облігацій А і Б, що мають однаковий номінал

і однакову дохідність, але облігація А погашається через один рік,

а облігація Б – через два роки за умов зростання процентної

ставки? – (Ціни облігацій знижуються, причому за Б більше, ніж

за А).

4. Що таке дохідність до погашення облігації?

5. Як відрізняється дохідність облігації від ставки купона, якщо

облігація з фіксованим купоном продається за ціною нижчою за

номінальну вартість облігації? – (Дохідність вища від купонної

ставки).

6. Які чинники сприяють підвищенню цін на державні облігації?

Основні терміни та поняття

цінних паперів  та маючи рівень кредитного рейтингу певного зобов’я

зання, завжди можна отримати відповідну до його кредитного ризику

припустиму дохідність.

Деякі професійні учасники фондового ринку намагаються само

стійно оцінювати надійність тих чи інших боргових зобов’язань. Мета

такого аналізу – виявлення недооцінених (таких, що мають невиправ

дано низький рейтинг) або переоцінених (з надто високим рейтингом)

цінних паперів для отримання надприбутку за рахунок купівлі недооці

неного або продажу переоціненого активу. 

РЕЗЮМЕ ДО РОЗДіЛУ 6

Моделі оцінювання боргових цінних паперів відображають тісний

взаємозв’язок між їх основними ринковими характеристиками (зокрема,

вартістю, дохідністю, ризикованістю). Під час котирування боргових

інструментів за дохідностями до погашення, коли на фондовому ринку

змінюється ринкова ціна такого зобов’язання, відразу відбувається

перерахунок дохідностей.

Ця довідкова інформація представлена на ринку у вигляді структури
дохідностей боргових цінних паперів з різними параметрами (зокрема,

строком до погашення, надійністю, ліквідністю). Це дає змогу інвесторам

порівнювати та обирати цінні папери, які за необхідного строку до

погашення та припустимого рівня ризику забезпечують максимальний

сподіваний прибуток.

В аналізі цінних паперів важливу роль відіграє оцінка ризиків. Для

боргових інструментів виокремлено два принципово різні типи ризиків:

ринкові (фондові) ризики, що властиві й іншим видам цінних паперів, та

унікальні, кредитні ризики, що характеризують надійність цих боргових

зобов’язань.

Орієнтиром для інвестора (кредитора) щодо ступеня кредитного

ризику боргового зобов’язання є кредитний рейтинг. На розвинених

фондових ринках існує чітка залежність між рівнем кредитного рейтингу

та дохідністю боргових цінних паперів. Отже, знаючи кредитний рейтинг

боргового зобов’язання, інвестор завжди може оцінити необхідну за

цього ступеня ризику дохідність (відповідно і вартість) цінних паперів.

Важливо розуміти, що оцінка надійності це лише одна з багатьох

складових процесу прийняття рішення про інвестування в той чи інший

борговий інструмент. Не менш важлива й оцінка обіцяної та сподіваної

дохідності, ліквідності і т. ін. Таким чином, інвестиційна якість боргових

цінних паперів – це інтегральний показник, що потребує ретельного

комплексного аналізу.
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РЕЗЮМЕ ДО РОЗДІЛУ 6

Боргові цінні папери

Паритетні, преміальні та дисконтні облігації

Дисконтний та відсотковий векселі

Внутрішня (інвестиційна, капітальна)
вартість облігації

Номінал

Купонна ставка

Ринковий курс

Накопичений купонний дохід

Дохідність:
— повна та поточна (купонна)
— до погашення
— до моменту відклику
— спекулятивна
— реалізована
— обіцяна та сподівана

Кредитний рейтинг

Рейтингова шкала

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ




