
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zarządzanie ryzykiem kursowym w  

przedsiębiorstwie - szkolenie ” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

 Dom Maklerskim TMS Brokers we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą i 

serdecznie zaprasza do udziału w Warsztatach,  związanych z praktycznymi aspektami 

zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie.  

Znaczna część podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w Polsce 

prowadzi, obok krajowego, takŜe obrót z zagranicą. Transakcje dokonywane w walucie obcej 

powodują, Ŝe przedsiębiorstwa te są naraŜone na występowanie ryzyka kursowego. 

Ryzykiem tym moŜna nie tylko odpowiednio zarządzać, ale takŜe niemal uniezaleŜnić swój 

wynik finansowy od wpływu wahań rynku walutowego. Podczas szkolenia „Zarządzanie 

ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie”, profesjonalni specjaliści i doradcy zajmujący się na 

co dzień współpracą z przedsiębiorstwami w zakresie minimalizowania wpływu wahań 

kursowych na wynik finansowy zaprezentują, jak skutecznie radzić sobie ze zmieniającymi się 

kursami za pomocą prostych metod.  

WaŜnym aspektem szkolenia będzie część praktyczna, w czasie  której uczestnicy 

będą mieli okazję wycenić proste instrumenty finansowe i poznać podstawowe narzędzia 

analizy rynku.  



 

 

 

 

 

 

 

 

BLOKI TEMATYCZNE  

 

BLOK 1: Podstawowe pojęcia związane z rynkiem walutowym 

• Słowniczek pojęć (spread, pips, punkt, figura, waluta bazowa i kwotowana) 

• Specyfika obrotu pozagiełdowego na rynku forex (tzw. OTC) 

• Uczestnicy rynku walutowego 

 

BLOK 2: Omówienie instrumentów finansowych stosowanych w hedgingu 

• Charakterystyka instrumentów finansowych  (spot rolowany, forward, opcje 

waniliowe, opcje barierowe, opcje azjatyckie ); 

• Zasady wyceny prostych instrumentów pochodnych; 

 

BLOK 3: Metody analizy rynku walutowego 

• Charakterystyka zmian kursów walut i surowców 

• Podstawy analizy technicznej i fundamentalnej  

• Sporządzanie i wykorzystywanie prognoz walutowych  

 

BLOK 4 Ryzyko walutowe w przedsiębiorstwie 

• Ustalenie ryzyka kursowego i pozycji poddanych na jego występowania 

• 6 zasad zarządzania ryzykiem kursowym 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

OCZEKIWANE REZULTATY: 

• Umiejętność wyboru i wyceny odpowiedniego instrumentu finansowego 

• Umiejętność oceny bieŜącej sytuacji rynkowej  

• Zrozumienie zasad działania rynków  walutowych i kształtowania się kursów 

• Poznanie pułapek stosowanych przez niektórych uczestników rynku 

• Umiejętność odróŜnienia ofert spekulacyjnych od hedgingowych  

• Poznanie zasad współpracy z bankami, pomagających zmniejszyć koszty obsługi 

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA 

14 lutego 2012  godz. 10.00 – 16.00 (wtorek) 

Krajowa Izba Gospodarcza  

ul. Trębacka 4  

00 – 074 Warszawa   

 

CENA 

290 złotych netto dla uczestników zaproszonych przez KIG  

390 złotych netto dla pozostałych uczestników 

 

Rynkowa cena szkolenia wynosi 600 złotych netto!!! 

Prosimy o wpłatę na konto  

Krajowa Izba Gospodarcza  

Bank Pekao S.A. IV O/W-wa  

nr 17 1240 1053 1111 0010 1772 6877 

z dopiskiem „szkolenie ryzyko kursowe” 

Liczba miejsc ograniczona, termin przyjmowania zgłoszeń upływa 10 lutego 2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROFILE PROWADZĄCYCH 

 

Marcin Ciechoński, Kierownik Departamentu Doradztwa 

Korporacyjnego  

Odpowiedzialny jest za bieŜącą pracę wszystkich Doradców w zakresie 

zabezpieczania ryzyka kursowego i budowania strategii hedgingowych. 

Przez okres pracy w TMS Brokers współpracował z największymi spółkami 

giełdowymi. Koordynował lub brał bezpośredni udział w projektach 

hedgingowych wielu polskich przedsiębiorstw.  

Marcin Ciechoński prowadzi takŜe szkolenia i warsztaty  dla 

przedsiębiorstw, związane z zarządzaniem ryzykiem kursowym, 

instrumentami zabezpieczającymi i analizą rynku walutowego. Jest autorem 

wielu artykułów związanych z hedgingiem, a takŜe współautorem 

komentarzy do rozdziałów  w ksiąŜce „Hedging – sposób na bogactwo czy 

bankructwo?”  

 

 

Katarzyna Bańka, Kierownik ds. Kluczowych Klientów  

W TMS Brokers odpowiada za koordynowanie pracy z kluczowymi 

klientami. Wiedzę o potrzebach przedsiębiorstw oraz najczęstszych 

problemach z ryzykiem walutowym zdobywała podczas pełnienia 

obowiązków na stanowisku Doradcy Klienta Korporacyjnego.  

 W ramach obowiązków słuŜbowych prowadzi szkolenia dla firm 

posiadających obrót walutowy. Interesuję się rynkami finansowymi, a 

wiedzę o nich pogłębia na licznych szkoleniach. Obecnie doktorantka w 

Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jej waŜną zaletą jest umiejętność 

przekazania w prosty sposób nawet trudnych i skomplikowanych aspektów 

z dziedziny finansów. Obecnie w trakcie przygotowań do egzaminu na 

Maklera Papierów Wartościowych .  

 

 

 


