„Ryzyko walutowe w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa”
Termin: 24.05.2018
Miejsce: Lubelska Fundacja Rozwoju, sala szkoleniowa Galeria, III piętro
ul. Rynek 7, 20-111 Lublin

9.30 – 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 - 10.15

Powitanie uczestników oraz prezentacja usług sieci Enterprise Europe Network

10.15 - 11.15

1. Analiza czynników ryzyka dla polskiej złotówki.
2.

Sytuacja na rynku stóp procentowych oraz najbliższe decyzje monetarne
głównych banków centralnych.

11.15 – 11.30
11.30 - 12.45

Przerwa kawowa
3. Omówienie instrumentów finansowych stosowanych w zabezpieczeniu
ryzyka walutowego:
- co to jest ryzyko walutowe i jak nim zarządzać?
- dlaczego spółki nie zabezpieczają swoich przepływów walutowych?
-omówienie instrumentów zabezpieczających

12.45 -13.00
13.00 - 14.15

Przerwa kawowa
4. Case study – praktyczne przykłady zastosowania instrumentów pochodnych
na rynku złotego:
- omówienie prostych i skutecznych strategii opcyjnych
5.

Konsultacje indywidualne.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności poszczególnych części programu.

Prowadzący:
Beata Biłous - Kierownik ds. Rozwoju Biznesu
Absolwentka Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej i Akademii Ekonomicznej
w Katowicach. Posiada 17 letnie doświadczenie zawodowe w branży finansowej, z czego 13 lat
w bankowości korporacyjnej. Zajmowała się rozwojem produktów finansowania i obsługi handlu
zagranicznego, finansowaniem spółek i analizą danych finansowych firm. W swojej pracy
wspomagała duże, średnie jak i małe przedsiębiorstwa w uzyskaniu finansowania bieżącego
i inwestycyjnego oraz w zabezpieczaniu ryzyka związanego z realizowanymi transakcjami
zagranicznymi.

Bartosz Sawicki - Kierownik Departamentu Analiz
Studiował Finanse Międzynarodowe i Międzynarodowe Zarządzanie Finansowe w Szkole Głównej
Handlowej. Ukończył interdyscyplinarną ścieżkę studiów: Narodowe i Międzynarodowe Rynki
Finansowe oraz Ścieżkę Finansową. Z TMS Brokers związany od 2011 roku, gdzie kieruje zespołem
analityków wielokrotnie nagradzanym za trafność prognoz m.in. przez agencję Bloomberg czy FX
Week. Odpowiedzialny za rozwój serwisu dla inwestorów TMS NonStop.

Tomasz Stosio - Dyrektor Departamentu Klienta Korporacyjnego
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW – specjalizacja prawo spółek handlowych oraz
Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Posiadający praktyczne
i teoretyczne kwalifikacje zawodowe w obszarze Treasury w Bankach (Certyfikowany Dealer
WIB/ACI Polska). Współtworzył Treasury w największym start up’ie Europy Środkowo-Wschodniej
- ALIOR Banku, międzynarodowe doświadczenie zdobywał w Londynie w International Foreign
Exchange – światowym liderze consultingu w obszarze Treasury. Uczestnik cyklicznych analiz
rynku walutowego w TVN CNBC. Analityk spółek portfelowych Funduszu Inwestycyjnego (obszar
Seed Capital). Przedsiębiorca.

