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Шумкова В.І., коледж Сумського НАУ, Україна
ХЕДЖУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАПОБІГАННЯ РИЗИКУ НЕОТРИМАННЯ
ПРИБУТКУ
Сільське господарство - найдавніша та традиційно одна з найважливіших й водночас
найбільш ризикових галузей економіки. Це пов'язано з тим, що сільське господарство - надто
вразлива галузь до виникнення природних катаклізмів чи настання інших негативних надзвичайних подій (стихійних лих, техногенних катастроф, епідемій тощо). Тому необхідно
зменшувати матеріальні збитки шляхом запровадження різних попереджувальних заходів.
Одним із заходів, що попередить виникнення ризику неотримання прибутку є хеджування з
використанням деривативів.
Хеджування - це страхування від несприятливої зміни ситуації на ринку, спрямоване не
на отримання прибутку, а на зниження ризику, що виникає в процесі фінансової діяльності
компанії.
Призначення хеджування - усунення невизначеності майбутніх грошових потоків, що
дозволяє мати тверде значення величини майбутніх надходжень в результаті операційної діяльності. Це єдиний інструмент, який можна використовувати тільки для мінімізації ринкових ризиків підприємств.
До методів хеджування належать: структурне балансування; управління розривом між
чутливими активами та зобов’язаннями (геп-менеджмент); управління середньозваженим
строком погашення (дюрація); укладення форвардних та ф’ючерсних угод з метою створення
компенсуючої позиції; проведення операцій страхування за допомогою опціонів; обмін платежами згідно з балансовими характеристиками учасників угоди (своп-контракти).
Залежно від масштабів застосування виокремлюють два види хеджування :
- мікрохеджування – хеджування прибутку за окремими активами і зобов’язаннями, або певної комбінації з них. Мікрохеджування використовується для захисту прибутку за окремими великими позиціями й угодами;
- макрохеджування – хеджування прибутку в цілому або чистого відсоткового доходу.
Хеджування – це процес зменшення ризику можливих втрат. Компанія або підприємство
може прийняти рішення хеджувати всі ризики, не хеджувати нічого або хеджувати щонебудь вибірково. Вона також може спекулювати чи то свідомо, чи ні.
На нашу думку, найкращими методами хеджування для сільськогосподарських підприємств є укладення форвардних та ф’ючерсних угод.
Форвардний контракт - це угода про купівлю або продаж матеріальних або нематеріальних цінностей у визначену дату в майбутньому за встановленою ціною. Кожний контракт
складається індивідуально. Ризик невиконання контракту поділяють між собою обидві сторони. Контракт майже неможливо «закрити» до закінчення його терміна.
На устояних форвардних ринках частка невиконаних форвардних контрактів є невисокою, особливо серед учасників. Тому ціни можуть вважатись надійними та тим самим значно
покращуватиметься процес планування як виробників, так і споживачів.
Ф’ючерсний контракт – це угода про покупку або продаж права або зобов’язання придбати базовий актив у визначену дату в майбутньому по встановленій ціні. Угоди відбуваються на біржах через розрахункові палати. Всі контракти стандартизовані. У момент укладання
контракту здійснюється сплата маржі. У будь-який день може знадобитися додаткова маржа.
Немає ризику невиконання контракту. Відкрита позиція в будь-який день може бути закрита.
Ф’ючерсні угоди укладаються не з метою купівлі-продажу реального базового активу, а для
його страхування від можливих несприятливих змін цін.
Хеджування є складним процесом мінімізації ризиків, оскільки вимагає надійного прогнозування кон'юнктури ринку та розуміння законів його функціонування. Набутий світовий
досвід хеджування вимагає адаптації до реалій трансформаційної економіки нашої країни,
що, в свою чергу, обумовлює подальші наукові дослідження проблем хеджування з урахуванням світового та вітчизняного досвіду.
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