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АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ SAS-ТЕХНОЛОГІЙ
ОБРОБКИ ДАНИХ
Анотація. Досліджено проблему аналізу фінансових ризиків у банківській сфері. Наведено схему
прийняття рішень щодо кредитування на основі застосування скорингових карт. Показано архітектуру системи аналізу фінансових ризиків та описано автоматизацію процесу розгляду кредитних
заявок на базі SAS-технологій обробки даних. Проаналізовано можливості аналітичного модуля SAS
для скорингу шахрайства та дефолту.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SAS-ТЕХНОЛОГИЙ
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Аннотация. Исследована проблема анализа финансовых рисков в банковской сфере. Приведена
схема принятия решений о кредитовании с использованием скоринговых карт. Показана архитектура системы анализа финансовых рисков и описана автоматизация процесса рассмотрения кредитных заявок на базе SAS-технологий обработки данных. Проанализированы возможности аналитического модуля SAS для скоринга мошенничества и дефолта.
Ключевые слова: анализ финансовых рисков, информационные технологии, скоринг, скоринговые
модели, обработка данных, SAS-технологии
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FINANCIAL RISKS’ ANALYSIS USING SAS-DATA PROCESSING TECHNOLOGIES
Abstract: The problem of financial risks in banking analysis is investigated. The scheme of decision
making for credit loans using scoring cards is given. The system architecture of financial risks analysis is
shown. The automation of loan applications consideration based on SAS Data processing-technologies is
described. Analytical module SAS Fraud Scoring possibilities were analyzed.
Keywords: financial risks analysis, informational technologies, scoring, scoring models, data
processing, SAS-technologies

Вступ. Останні світові та вітчизняні фо- та широким спектром продуктів і потребуруми з інформаційних технологій (CEBIT, ють оперативної обробки інформації та своєIFORUM) показали, що тенденція обробки часного прийняття рішення. Насправді, фівеликих обсягів інформації (Bigdata), яка нансові ризики є найрізноманітнішими ризибула притаманна для промисловості, логіс- ками, що характеризуються виникненням
тики, охорони здоров'я, поступово охопила і несприятливих фінансових наслідків у формі
заполонила всі без виключення галузі і на- втрати доходу чи капіталу у ситуації невипрямки діяльності. Навіть мобільні операто- значеності умов здійснення фінансової діяри змушені систематизувати своїх клієнтів, льності. Під час оцінювання фінансових ривиявляти їх спільні характеристики та упо- зиків[1-3] найважливішим є виявлення тих
добання, щоб зменшити фінансові ризики, факторів, що безпосередньо впливають на
пов’язані з недоотриманням вчасної сплати появу ризиків, а самі фінансові ризики оціза послуги. Найбільші обсяги інформації, що нювати через ймовірність їх прояву та можпотребують обробки та аналізу, накопичу- ливі негативні наслідки, що вони спричиняють фінансові установи, банки та компанії, ють.
що працюють з великими групами клієнтів
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Метою роботи є виявлення основних Аналіз кредитного скорингу (ScoreFraud)
особливостей та закономірностей роботи з дозволяє оцінити профіль шахраю і викорисфінансовими ризиками та напрацювання ре- тати його на етапі прийняття рішення щодо
комендацій щодо застосування різних інфо- видачі кредиту [4,6].
рмаційних технологій обробки та аналізу
У процесі скорингу використовуються
даних. Зокрема, на прикладі архітектури ін- наступні оцінки: порогова або «бар’єрна»
формаційної технології SAS CreditScoringf- оцінка, оцінка банкрутства, скориговий бал,
orBanking буде показано особливість розроб- ймовірності певних подій і т.ін. Оскільки
ки архітектури інформаційної технології, кількість клієнтів банку, зазвичай є доволі
обов’язкові компоненти для забезпечення високою, а виникає необхідність у періодичможливості оцінювання таких ризиків, як ній перевірці їх платоспроможності (скоринг
зниження фінансової стабільності, фінансо- поведінки), то потрібний наочний інструвих махінацій, дефолту.
мент для швидкого ранжування клієнтів банЗастосування скорингових моделей ку за платоспроможністю. Для цього банком
для оцінки фінансових ризиків кредиту- будується скорингова матриця, де в залежності від сумарного скорингового балу банвання
Скорингові моделі використовуються ку, встановленого бар’єрного балу та балу
для оцінювання ризиків на основі статистич- банкрутства швидко приймається рішення
них даних, що характеризують об’єкт та фа- щодо клієнту.
ктори, що спричиняють самі ризики.Зокрема,
Скорингова матриця може бути трьохмодель скорингу для оцінювання фінансових вимірною, для її побудови робиться збаланризиків кредитування фізичних осіб може сований вибір між високою оцінкою одного
базуватися на анкетних даних позичальників, виміру та низькою оцінкою іншого; формуекспертних знаннях менеджменту банку, ється як невідома або «сіра» зона і залежить
кількісних оцінках, отриманих за статисти- від пріоритету та постановки задачі.
кою "поганих" та "добрих" кредитів, побудоТехнологія вирішення задачі. SAS
ваних на об’єктивній регіональній та галузе- CreditScoringforBanking для оцінювання
вій інформації [4-6]. У результаті оцінки іс- фінансових ризиків.При аналізі фінансових
торичних даних (навчальної вибірки) форму- ризиків особливої уваги потребують інфорється кредитний портрет потенційного пози- маційні технології обробки даних та сховичальника, що дозволяє здійснювати проце- ща, де зберігаються дані [7,8]. Дані у сховидуру розподілу потенційних позичальників щі мають бути організовані за предметними
на "неблагонадійних" (шахраїв) та "хоро- областями, мають бути інтегровані, інфорших", яким кредит може бути виданий. Цей мація має бути стабільною та відображати
результат закладається в навчальну вибірку історію зміни даних [9]. Наприклад, в інфоцільової змінної (target) і будуються модель рмаційній системі компанії SAS всі елементи
та профіль шахрайства (ScorecardFraud).
системи базуються на використанні метадаПретенденти на отримання кредиту ран- них, де міститься вся важлива інформація
жуються за групами, кожній з яких присвою- про сховище: логічна та фізична структура,
ється характеристика надійності позичаль- процеси завантаження, додатки та можливі
ника від «високої» до «ризикової» (шахрай). способи представлення інформації.
Як правило, оцінка кредитного скорингу шаАрхітектура системи, що створюється
храйства будується на 10-12 основних пара- для аналізу фінансових ризиків має орієнтуметрах – сімейний стан, наявність приватно- ватись на розв’язання максимальної кілького автомобіля, частота зміни місця роботи, сті задач, що постають перед банком. Бажано
термін проживання за останнім місцем тощо. такожмаксимально ефективне використання
На основі певної сукупності даних система існуючого досвіду і технологій, таких як занадає кожному потенційному позичальнику
соби ETL, OLAP звітності і розрахунку крепевну кількість балів і співставляє цю оцінку
із заданим рівнем відсікання, нижче якого дитних ризиків для приватних клієнтів – SAS
клієнт не зможе стати позичальником банку. CreditScoring.
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Рис. 1. Загальна архітектура системи аналізу фінансових ризиків на засадах SAS
В результаті моделювання на основі
скорингових моделей формується скорингова карта, яка має бути інтегрована та протестована в рамках пілотного підрозділу банку.Для цього потрібно забезпечити інтеграцію фронт-офісної системи та SAS
CreditScoring з точки зору автоматизації бізнес-процесу розгляду кредитної заявки та
організувати взаємодію з бек-офісною кредитною системою для оновлення даних. В
результаті впровадження скорингової карти
можливий перегляд списку параметрів кредитної анкети, видалення зайвих і введення
нових параметрів, які мають бути відображені у фронт-офісному додатку.
Наступним кроком є автоматизація всього процесу розробки та застосування скорингових карт, включаючи збір даних, їх попередню обробку, підготовку аналітичних вітрин, використання методів data-miningдля
побу
C
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Рис.2. Схема прийняття кредитних рішень на основі скорингових моделей
Професійні шахраївесь час змінюють ад- понованої технології для попереднього скореси, мобільні телефони, ніде офіційно не рингу на інші кредитні продукти для різних
працюють. Страждають від таких клієнтів регіонів та країн; реалізація скорингу повенавіть консервативні банки, де діє жорстка дінки позичальників та оцінювання дефолту
політика перевірки клієнтів та їх документів. (collectionскорингу); для виконання сегменТретім типом є позичальники, які залу- тації клієнтської бази; побудови моделей для
чають шахраїв для отримання кредитів для підвищення рівня перехресних та додаткових
відкриття бізнесу і через якийсь час не в змо- продажів продуктів, а також мінімізації відзі повернути кредит, і врешті-решт самі ста- току клієнтів. У подальших дослідженнях
ють шахраями. Менша частина таких клієн- передбачається застосування подібних інфотів – це люди, які співпрацюють з шахраями, рмаційних технологій для оцінювання фіщо виготовляють неправдиві документи, і нансових ризиків компаній, пов’язаних з
ділять з ними прибуток від шахрайства.
мінливістю дій клієнтів компанії, проведенЗасобом зниження кредитних ризиків від ням демпінгової політики конкурентами,
шахрайства, особливо для продуктів без за- зміною попиту на певні групи товарів та
стави, є формування та використання моде- прогнозування обсягу можливих втрат.
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