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Jakość potwierdzona doświadczeniem
Praktyczne zagadnienia
Najlepsi prowadzący

RYZYKIEM WALUTOWYM W FIRMIE
PROFESJONALNE ZARZADZANIE
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4 lutego 2014 9:00 – 16:30

ORGANIZATOR SPOTKANIA: Bankier.pl / Wydawnictwo Linia

MIEJSCE:

PROWADZĄCY:

CENA:

CENA OBEJMUJE:

Centrum Konferencyjne, Rondo ONZ 1, Warszawa

Jacek Maliszewski

490 zł + 23% VAT/os - przy zgłoszeniu po 24 stycznia 2014 r.

290 zł + 23% VAT /os. – dla firm, przy zgłoszeniu drugiej osoby

podręcznik 
„Zarządzanie ryzykiem kursu walutowego w przedsiębiorstwie. 
Poradnik dla praktyków” Jacek Maliszewski 
(cena rynkowa 90 pln)

CEL SZKOLENIA:

certyfikat ukończenia szkolenia

materiały szkoleniowe

przerwy kawowe

lunch

Szkolenie pozwoli na stworzenie w firmie odpowiedniej polityki zarządza-
nia ryzykiem, wdrożenie odpowiednich procedur działania (w tym pro-
cedur awaryjnych), zapoznanie z najważniejszymi metodami zarządzania 
ryzykiem, procedury rozmów z przedstawicielami banków i instytucji fi-
nansowych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak prawidłowo i profe-
sjonalnie zarządzać ryzykiem walutowym i przejść przez okres dużych wa-
hań kursów walutowych suchą stopą. Szkolenie tym ważniejsze, że wiele 
wskazuje na to, iż nachodzące lata 2014-2015 będą podobne do lat 2007 
- 2008  - czyli nadchodzi czas dużej zmienności kursów walut. 

DO KOGO KIEROWANE JEST 
SZKOLENIE:

Szkolenie kierowane zarówno do przedstawicieli małych i średnich 
przedsiębiorstw, będących importerami lub eksporterami

O SZKOLENIU

390 zł + 23% VAT/os. - przy zgłoszeniu do 24 stycznia 2014 r.

Managerów wysokiego szczebla (prezesi, członkowie zarządu, człon-
kowie rad nadzorczych, właściciele, dyrektor finansowy, dyrektor 
controlingu) 
Kierowników operacyjnych odpowiedzialnych za kontakty z bankami 
przy realizacji transakcji walutowych

Najlepsze efekty przynosi jednoczesna obecność na szkoleniu managera 
i kierownika operacyjnego.
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AGENDA

9.00 - 9.30
9.30 - 11.30

Rejestracja

11.30 - 11.45
11.45-13.45

13.45 - 14.15
14.15 - 16.15

Zasady działania rynku walutowego
Zmienność kursów walut  - przyczyną pogarszania wyniku finansowego 
importerów i eksporterów
Zdarzenia gospodarcze generujące ryzyku kursu walutowego w fir-
mach importujących i eksportujących

Przerwa kawowa

- ryzyko spotowe

Rodzaje ryzyka kursowego na osi czasu:

Lunch

Depozyt zabezpieczający i limit skarbowy - metody ograniczania ryzy-
ka ich wyczerpania/przekroczenia
Stress-testing ex ante planowanych transakcji zabezpieczających
Zabezpieczanie ekspozycji netto i brutto 
Lokata dwuwalutowa - ciekawy instrument wspomagający proces 
zarządzania ryzykiem kursowym
Factoring z regresem

Nowinki produktów bankowych:

- opcja CALL na opcję CALL - dla importerów

- opcja PUT na opcję PUT - dla eksporterów

Pytania

Dział finansowy, dział zamówień i dział sprzedaży - ich rola w procesie 
zarządzania ryzykiem kursowym

- ryzyko krótkoterminowe
- ryzyko średnioterminowe
- ryzyko długoterminowe
Zasada działania podstawowych instrumentów służących do zabez-
pieczania 
- forward
- opcja waniliowa PUT i CALL
- złożone strategie opcyjne

16.15 - 16.30



Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe 
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000258659, o kapitale zakładowym w wysokości 70 000 zł, posiadająca numer 
identyfikacji podatkowej NIP 972-113-50-60, Regon: 300308237

Biuro serwisu Bankier.pl ul. Mokotowska 1 00-640 Warszawa  tel. +48 22 378 99 00 faks +48 22 378 99 01

Ekspert w dziedzinie rynku walutowego. Autor książki „Zarządzania ryzy-
kiem kursu walutowego w przedsiębiorstwie - Poradnik praktyczny”. Od 
kilkunastu lat pomaga importerom i eksporterom profesjonalnie zarzą-
dzać ryzykiem kursu walutowego, ryzykiem stopy procentowej oraz ryzy-
kiem cen surowców i towarów rolnych. Stały gość programu TVN CNBC. 
W 2010 roku powołany przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) na biegłego 
w zakresie instrumentów pochodnych stonowanych przez Spółki Skarbu 
Państwa (kontrole NIKu w sprawie „toksycznych opcji walutowych”). Zwo-
lennik konserwatywnych metod zarządzania ryzykiem kursowym.

JACEK MALISZEWSKI

PROWADZĄCY

   Główny ekonomista 
w firmie doradczej DMK
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KONTAKT

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami:

Ewa Kumorek-Fedor

szkolenia@bankier.pl 

+48 71 714 56 44 
+48 605 110 832


