Ryzyko walutowe
Praktyczne aspekty
zabezpieczeń

WROCŁAW
7 marca 2013
Centrum Europrofes
Rynek 35
godz. 9.00-16.00

Zarządzanie przedsiębiorstwem nieustająco wiąże się z oceną ryzyka. Jak mawiał Peter F. Drucker: Zarządzanie
ryzykiem oznacza zarządzanie aktualnymi działaniami mającymi wpływ na kształtowanie się jutra. W czasach
burzliwych menadżerowie nie mogą zakładać, że dzień jutrzejszy będzie przedłużeniem dzisiejszego. Przeciwnie
muszą zarządzać z myślą o zmianach; o zmianach jako szansie i jako zagrożeniu.
Jedną z coraz bardziej istotnych jego form jest ryzyko walutowe. Wiąże się to z procesem globalizacji
gospodarki i rozwojem wymiany handlowej oraz przepływów finansowych. Umiejętność kontrolowania
i zarządzania ryzykiem walutowym stanowi kluczowy czynnik sukcesu dla firm rozliczających transakcje
w obcej walucie. Dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego poznają Państwo metody
zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym oraz sposoby unikania zagrożeń, jakie niesie ze sobą brak
stabilności naszej waluty.

Szczególnie polecamy następujące

Szczegółowy plan seminarium:

zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia:
• zasady budowania strategii zabezpieczających
• wewnętrzne i zewnętrzne metody pomiaru
ryzyka walutowego
• sposoby identyfikacji i pomiaru ryzyka
walutowego w firmie

1. Zarządzanie ryzykiem walutowym
a. identyfikacja i pomiar ryzyka na przykładzie
wybranych firm z różnych branż
b. skutki braku zarządzania ryzykiem walutowym
c. korzyści dla firmy przy stosowaniu zabezpieczeń,
jak zagwarantować stabilność przychodów i
zysków
2. W jaki sposób zarządzać ryzykiem walutowym
w firmie – praktyczne rozwiązania
a. wewnętrzne metody zarządzania ryzykiem
walutowym – hedging naturalny
b. zewnętrzne metody zarządzania ryzykiem przy
użyciu nowoczesnych instrumentów finansowych
• walutowy kontrakt forward – dostępne
w bankach
• walutowy kontrakt futures – nowoczesne
i elastyczne
• opcje walutowe – efektywny sposób zabezpieczenia ryzyka
• strategie opcyjne – zerokosztowe zabezpieczenie kursu wymiany waluty
3. Strategie zabezpieczające przed ryzykiem w
przykładach
a. przykłady strategii zabezpieczających dla
eksporterów
b. przykłady strategii zabezpieczających dla
importerów
c. zabezpieczenie i zarządzanie kredytami
walutowymi poprzez zapewnienie przyszłego
kursu przewalutowania, wypłaty transzy, spłaty
kredytu
d. przykłady korytarzy opcyjnych – zerokosztowych
zabezpieczeń kursu walutowego
e. zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym
rocznego planu finansowego firmy
f. ocena obecnej sytuacji na rynku walutowym –
kiedy się zabezpieczać
4. Wymiana walut na rynku międzybankowym
a. wymiana walut w banku – koszty transakcyjne (jak
je zdecydowanie zmniejszyć)

Uczestnicy:
•
•
•
•

dyrektorzy finansowi
główni księgowi
controllerzy
doradcy
Korzyści: W trakcie praktycznych warsztatów
uczestnicy nabędą umiejętności identyfikacji i
pomiaru ryzyka walutowego w działalności gospodarczej. Doświadczony będzie opierał się o praktyczne rozwiązania oraz przykłady wykorzystania
strategii zabezpieczających przez polskie
przedsiębiorstwa.
Cena szkolenia: tylko 599 zł netto obejmuje
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunki w przerwach, lunch i certyfikat uczestnictwa.

Prowadzący: Andrzej Michalczewki
autor książki Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych oraz współautor książki
Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia
przypadków, ponadto autor wielu artykułów z
zakresu rynków kapitałowych, instrumentów
pochodnych i transakcji hedgingowych; jako zarządzający ryzykiem finansowym, współpracuje z
firmami w zakresie opracowywania i wdrażania
strategii zabezpieczających przed ryzykiem
walutowym i stopy procentowej; wykładowca
studiów podyplomowych oraz trener prowadzący
szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem finansowym; biegły sądowy z dziedziny finansów i bankowości w zakresie instrumentów pochodnych i transakcji zabezpieczających
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Umowa
zgłoszenie uczestnictwa
 Niniejszym zgłaszamy udział
następujących osób w szkoleniu:

Czytelnie wypełnione
zgłoszenie prosimy
przesłać faksem na nr:

(61) 855 00 78
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1. …………………………………………………………….. e-mail ………………………..……………………………………..
2. …………………………………………………………….. e-mail ………………………..……………………………………..
3. …………………………………………………………..… e-mail ………………………..……………………………………..
Nazwa firmy …………………………………………………………………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………… NIP …………………..……………………………………..……..
Kod pocztowy ……………….….………… Miejscowość ………………………………………..……………….……….
Adres …………………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………………..……..
Telefon ……………………………………………….… Faks .………………………………………..…………………………..
Branża ………………………………………………….. Liczba zatrudnionych: do 20  do 50  pow.50 
Zamawiający ……….………………………………… e-mail ………………………………………………..………………..
Informacje
dodatkowe:

Rabaty: 5% przy zgłoszeniu
2 i 3 osób, 10% przy zgłoszeniu powyżej 3 osób.

Po przesłaniu niniejszego
zgłoszenia otrzymają Państwo
potwierdzenie jego przyjęcia,
szczegóły organizacyjne oraz
fakturę pro-forma. Faktura
VAT zostanie wystawiona po
dokonaniu płatności.

Niedokonanie wpłaty nie jest
rezygnacją z uczestnictwa w
szkoleniu. Rezygnacji dokonać
można wyłącznie w formie
pisemnej najpóźniej w
terminie 5 dni roboczych
przed terminem szkolenia.

Koszty udziału w szkoleniu
dla 1 osoby: 599 zł netto
Niedotrzymanie powyższych
warunków skutkuje
obciążeniem zgłaszającego
pełnymi kosztami udziału.
Explanator zastrzega sobie
możliwość odwołania lub
zmiany terminu szkolenia.

Zmiana może nastąpić na co
najmniej 3 dni przed planowanym terminem. W przypadku
odwołania szkolenia Explanator
dokona zwrotu wpłaconych
kosztów uczestnictwa w
terminie 5 dni roboczych.

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rejestracji zgłoszenia oraz w celach
marketingowych dla firmy Explanator zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883) oraz z
ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
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Data

Pieczęć firmowa

