Bankowość i Finanse

Szkolenia otwarte
Polska 2017

ADP01: Wprowadzenie do bankowości.
Jednodniowy kurs obejmujący podstawowe pojęcia
współczesnej bankowości, głównych graczy na rynku
i ich wzajemne relacje.
Data: 8 marzec 2017
Lokalizacja: Warszawa
Koszt: 1,850 PLN
Dla kogo: Dla każdego kto interesuje się finansami
oraz rynkami finansowymi.

ADP02: Instrumenty bazowe- wprowadzenie.
Jednodniowy kurs koncentrujący się na głównych
elementach rynków finansowych (rynek pierwotny i
wtórny) i czynnikach wpływających na wycenę.
Data: 4 kwiecień 2017
Lokalizacja: Warszawa
Koszt: : 2,175 PLN
Dla kogo: Wymagana jest podstawowa wiedza o
rynkach finansowych, o których mowa w poprzednim
kursie ADP01.

ADP04: Wycena i ryzyko: instrumenty bazowe.
Jednodniowe warsztaty komputerowe, mające na
celu zaznajomienie się z aspektami wyceny i ryzyka na
rynku instrumentów bazowych.
Data: 16 maj 2017
Lokalizacja: Warszawa
Koszt: 2,175 PLN
Dla kogo: Wymagana jest wiedza o instrumentach
bazowych.

Szkolenia otwarte ‘Bankowość i Finanse’ są
zestawem modułów zaadresowanych do
zespołów operacyjnych i finansowych, które
mają na celu pogłębienie zrozumienia
bankowości oraz różnorodnych produktów
finansowych.
Wprowadzone przez nas w roku 2014 szkolenia,
są obecnie wykorzystywane przez Centra Usług
Wspólnych, banki, firmy IT oraz inne organizacje
w działach finansowych oraz HR.
Szkolenia są prowadzone przez byłych
praktyków przy użyciu interaktywnych symulacji
które perfekcyjnie łączą naukę z praktyką.

ADP03: Derywaty (instrumenty pochodne) wprowadzenie.
Jednodniowy kurs koncentrujący się na bardziej
zaawansowanych elementach rynków finansowych,
czyli derywatach i czynnikach wpływających na ich
wycenę oraz ryzyko z nimi związane.
Data: 5 kwiecień 2017
Lokalizacja: Warszawa
Koszt: 2,175 PLN
Dla kogo: Wymagana jest wiedza na temat
podstawowych instrumentów bazowych

ADP05: Wycena i ryzyko: derywaty (instrumenty
pochodne).
Jednodniowe warsztaty komputerowe, mające na
celu zaznajomienie się z aspektami wyceny i ryzyka na
rynku derywatów.
Data: 17 maj 2017
Lokalizacja: Warszawa
Koszt: 2,175 PLN
Dla kogo: Wymagana jest wiedza o instrumentach
pochodnych.

www.alphadevelopment.com

Poznaj trenera

Zarys i cele programu:
Kurs
Cele

Alex Wirtz
Alex zdobywał doświadczenie
technologiczne podczas
współpracy z finansowymi firmami,
gdzie wspierał rozwój nauki
poprzez prowadzenie symulacji.
Alex jest ekspertem w dziedzinie
‘Learning Technologies’,
developerem finansowych
symulacji, a także trenerem.
Dostarczył on ponad 400 symulacji
rynków finansowych oraz kursów
SCORM dla ponad 8500
uczestników globalnie.
Alex pełnił rolę głównego
developera dla jednego z
największych elearningowych
dostawców, gdzie specjalizował
się w szkoleniach dla różnych
sektorów. Jego największy projekt
dotyczący najnowszych
finansowych praktyk został
przeprowadzony dla 20,000
pracowników międzynarodowej
korporacji.

Zarys

Kurs

Obecnie pracuje jako trener i
konsultant wspierając wiele firm
finansowych, gdzie utylizuje swoje
10 letnie doświadczanie oraz
dostarcza rzeczywistych
rozwiązań. Oprócz doświadczenia
w rynkach finansowych i
technologii Alex posiada również
doświadczenie w prowadzeniu
szkoleń: program management,
komunikacji oraz negocjacji. Alex
obecnie mieszka w Polsce i
rozmawia biegle po polsku.


Zrozumienie uczestników rynku – czym się kierują? Jakie mają cele?

Zbadanie jak zmieniły się tradycyjne role rynków od 2008 roku

Doświadczenie tradingu w czasie rzeczywistym
O co chodzi w tej grze - do czego służą banki?

Zarządzanie terminami zapadalności

Depozyty bankowe i pożyczki

Praca w grupie: bilans bankowy
Gracze: banki i ich klienci

Buyside i sellside – co to znaczy?

Korporacje

Inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze hedgingowe i PFM
(Państwowe Fundusze Majątkowe)

HNWI (zamożni klienci indywidualni)

Bankowość detaliczna

Instytucje rządowe i ponadnarodowe

Jakie usługi banki świadczą tym instytucjom?

Spojrzenie na technologie finansowe: jaki wypływ wywierają na banki i
ich usługi skierowane do instytucji rządowych i ponadnarodowych?

Praca w grupie: dopasuj akceptowany poziom ryzyka / termin
zapadalności wegług umowy do typu klienta
Zasady: instytucje regulujące rynek

Kluczowe regulacje w skrócie

Jaki wpływ wywierają na środowisko bankowe?
Sędzia, który stał się graczem: banki centralne po kryzysie

Zerowe/ ujemne stopy procentowe

Luzowanie polityki pieniężnej

Bezpośrednia interwencja rynkowa: akcje i rynek walutowy (FX)
Symulacja: handel giełdowy

Ustalanie spreadu sprzedaży/ kupna (bid-ask spread)

Żargon parketu giełdowego

Zarządzanie ryzykiem

ADP02: Instrumenty bazowe- wprowadzenie

Wskazanie i opisanie podstawowych instrumentów bazowych na
rynkach finansowych

Zrozumienie czynników wpływających na ceny tych instrumentów

Podejmowanie decyzji tradingowych w oparciu o wskaźniki
makroekonomiczne, popyt i podaż, etc.
Rynki – podstawy

Rynki pierwotne – emisja akcji/obligacji (ECM/DCM)

Rynki wtórne (hedging i spekulacja)

Spojrzenie na technologie finansowe: ewolucja rynków
napędzana postępem technologicznym
Instrumenty bazowe

Akcje, Wymiana walutowa (FX), Rynki pieniężne, Papiery wartościowe
o stałym dochodzie, Rynek towarowy, Inwestycje alternatywne
Makroekonomia – dlaczego wszystko sprowadza się do stóp
procentowych?

Stopa procentowa – co to jest?, Co wpływa na nie?

Polityka pieniężna, Polityka fiskalna

Sygnały wczesnego ostrzegania dla traderów: listy płac, wydajność,
Baltic Dry Index, etc.
Symulacja: Krzywa Dochodowości

Doświadczenie przepływów transakcyjnych dokonywanych w
imieniu klienta

Podejmowanie decyzji tradingowych w oparciu o dane
ekonomiczne

Dobór strategii tradingowych w zakresie krzywej dochodowości


Cele

Ma on również doświadczenie w
badaniach oraz rachunkowej
lingwistyce, posiada też tytuł
magistra w tej dziedzinie.
Alex wykładał także na
uniwersytetach, a przez ostatnie
cztery lata szkolił absolwentów I
stażystów w temacie globalnych
rynków oraz Certificate in
Quantitative Finance (CQF).

ADP01: Wprowadzenie do bankowości

Zarys

O Alpha Development

Kurs

Jesteśmy specjalistyczną firmą
szkoleniową. Staramy się, aby
nasze kursy miały wpływały na
poprawę wyników, rozwijały
pracowników firm z którymi
współpracujemy na globalną
skalę. Jesteśmy częścią Twojego
rozwiązania, aby zidentyfikować,
rozwinąć, szkolić oraz utrzymać
talenty w firmie.

Cele

Naszymi klientami są największe
instytucje finansowe świata. We
współczesnym świecie firmy stoją
w obliczu zaciekłej rywalizacji o
najlepszy kapitał ludzki. Alpha
oferuje strategię pomagającą
wskazać, rozwinąć, wyszkolić i
zatrzymać talent w firmie klienta.
Nasze działania przyczyniają się
do poprawy wyników finansowych
w każdym obszarze działalności
firmy, z którą współpracujemy.
Jesteśmy wyłącznie nakierowani
na sukces klienta.

Zarys

Kurs
Cele

Czym się zajmujemy?


Wiedza finansowa w praktyce
Praktyczny, rzeczywisty wgląd
w światowe rynki kapitałowe.



Talent i przywództwo
Powiązanie umiejętności lidera
z wiedzą o biznesie.



Świadomość komercyjna i
umiejętności zawodowe
Rozwój rzeczywistych
umiejętności przynoszących
wymierne korzyści biznesowe.



Absolwenci i stażyści
Wdrażanie nowych
pracowników –
przyczyniających się do
sukcesu firmy od pierwszego
dnia.

Zarys

Kurs


Określenie głównych rodzajów instrumentów pochodnych i ich cech

Wykorzystanie derywaty w spekulacji i hedgingu

Dyskusja na temat rynku instrumentów pochodnych po 2008 roku
Rynki derywatów od podstaw

Czym są derywaty?Jak wielki jest światowy rynek derywatów?
Instrumenty pochodne

Umowy forwardowe, Kontrakty terminowe: Opcje, Swapy
Strategie obrotu derywatami: hedging i dźwignia: Strategia byka i
niedźwiedzia, strategie stelaża/rozszerzonego stelaża i strategie covered
calls/protected puts
Spojrzenie na technologie finansowe: ewolucja rynków derywatów z
perspektywy postępu technologicznego

Kontrakty terminowe typu futures: Nowacja rozliczeniowa, transakcje
clearingowe, margin

Wprowadzenie: rok 2008 i ryzyko kontrahenta

Izby rozliczeniowe w rynkach OTC
Symulacja: zbudowanie strategii opcji dla klienta przy użyciu rzeczywistych
cen na rynkach światowych

Analiza rzeczywistych cen na opcje o dłuższych terminach (6
miesięcy – do 1 roku) na podstawie Facebooka, Google i innych opcji
na amerykańskich giełdach

ADP04: Wycena i ryzyko: instrumenty bazowe

Praktyczne doświadczenie wyceny i ryzyka związanego z
instrumentami bazowymi

Wskazanie i obliczanie głównych rodzajów ryzyka
Rodzaje ryzyka

Czym jest ryzyko? Czy ludzie są intuicyjnie dobrzy w określaniu i
mierzeniu ryzyka?

Ryzyko rynkowe, Ryzyko kredytowe, Ryzyko operacyjne, Ryzyko
modelu, Ryzyko reputacyjne
Ryzyko rynkowe (przy użyciu rzeczywistych danych cen akcji jako
podstawy do pracy na arkuszach kalkulacyjnych)

Ryzyko zmienności , Wartość narażona na ryzyko (VaR)

Krytyka i modyfikacje VaR
Ryzyko kredytowe (przy użyciu portfela obligacji jako postawy do pracy
na arkuszach kalkulacyjnych)

Wycena obligacji oraz dochodowość w praktyce

Tworzenie krzywej dochodowości w programie Excel

Używanie spreadów kredytowych do określania ceny rynkowej na
niepłynne obligacji

Czynniki ryzyka papierów wartościowych o stałym dochodzie:
Duracja/DV01

Swapy ryzyka kredytowego (CDS) - prosta wycena
Inne rodzaje ryzyka: operacyjne, korelacyjne, koncentracji, etc.

Ryzyko korelacyjne – między różnymi klasami aktywów

Ryzyko korelacyjne – case study na przykładzie Lehman Brothers,
Ryzyko koncentracji w FX


ADP05: Wycena i ryzyko 2: derywaty (instrumenty
pochodne)

Praktyczne doświadczenie wyceny i ryzyka związanego z
instrumentami pochodnymi

Modelowanie cen i zmienności w celu obliczenia ryzyka
rynkowego i ryzyka kontrahenta
Zdyskontowane przepływy pieniężne – wprowadzenie: Procent prosty
vs składany i zdyskontowane przepływy pieniężne (DCF)
Rynek, ryzyko kontrahenta, ryzyko kredytowe, wycena: swapy:

Spojrzenie na technologie finansowe: ewolucja na rynku swapów
(w szczególności przechodznie na rozliczenia centralne) dzięki
postępowi technologicznemu oraz wymogom powiększenia
kapitału regulacyjnego

Odbudowanie krzywej: wycena kontraktów FRA na podstawie
kursów terminowych

Wycena standardowych transakcji wymiany stóp procentowych
na podstawie kursów terminowych

Wycena według wartości rynkowej i ryzyko rynkowe swapów:
potencjalna przyszła ekspozycja na ryzyko

Ryzyko kredytowe w swapach: Credit Value Adjustment (CVA)
Spojrzenie całościowe: produkty strukturyzowane

Czym są produkty strukturyzowane i kto ich używa?

Główne rodzaje produktów strukturyzowanych

Modyfikacja struktury w celu stworzenia różnych rezultatów
Case study: Budowanie produktu z ochroną kapitału dla klienta
•
Wybór z zestawu obligacji i opcji zgodnie z akceptowanym
poziomem ryzyka klienta i jego oczekiwań zwrotu


Cele

Zarys

London| New York | Poland | Singapore

ADP03: Derywaty (instrumenty pochodne) - wprowadzenie

Szkolenia 2017- Polska

Warunki uczestnictwa:

 8 marzec (Warszawa), Wprowadzenie do bankowości.

Co jest wliczone w cenę?
Cena szkolenia obejmuje: przerwę kawową, obiad
oraz zestaw materiałów szkoleniowych. Laptopy
będą zapewnione podczas poszczególnych
modułów.
Uczestnicy kursu otrzymają certyfikaty ukończenia
szkolenia, które zawierają punkty edukacyjne
akceptowane przez CFA Institute oraz the Chartered
Institute for Securities & Investment.

 4 kwiecień (Warszawa), Instrumenty bazowe- wprowadzenie.
 5 kwiecień (Warszawa), Derywaty (instrumenty pochodne) wprowadzenie.
 16 maj (Warszawa), Wycena i ryzyko: instrumenty bazowe.
 17maj (Warszawa), Wycena i ryzyko: derywaty (instrumenty pochodne).

Detale uczestnika
Nazwisko
Imię
Stanowisko
Telefon
Email

Informacje o płatności
Pełna suma (bez podatku):_________________________________
Metoda płatności:
 Karta debetowa/ kredytowa (skontaktujemy się z Tobą wkrótce)
 Transfer bankowy
Alpha Development Partnership Limited.
Numer konta: 5145 8841
Sort kod: 40-17-53
IBAN: GB62MIDL40175351458841
Swift kod: MIDLGB2103N

Rezygnacja ze szkolenia
Zgłoszenia mogą być transferowane na innego
uczestnika bez ograniczenia czasowego. Całkowita
rezygnacja ze szkolenia będzie skutkowała
dodatkowymi opłatami w momencie:

28 bądź więcej dni przed rozpoczęciem kursu:
brak dodatkowych opłat

14-27 dni przed rozpoczęciem kursu: 50%

1-13 dni przed rozpoczęciem kursu: 90%

Dzień rozpoczęcia szkolenia bądź później: 100%
Zniżki
Aby otrzymać zniżkę prosimy o wypełnienie
standardowego formularza rejestracji.
Kiedy zarejestrujesz się na szkolenie ze zniżką, wciąż
obejmować będą te same zasady dotyczące zasad
rezygnacji, zgodnie z obowiązującymi warunkami.

PD01 - Wczesna rezerwacja 5% (Rejestracja na 30
dni przed rozpoczęciem kursu)

Grupowe rejestracje
o
2 – 5 uczestników: 10%
o
6 – 10 uczestników: 15%
o
11+ uczestników: Prosimy o kontakt

Pakiety
o
Rezerwacja 2 – 4 Modułów: 5%
o
Rezerwacja 5 Modułów: 10%
Liczba uczestników
Maksymalna liczba uczestników szkolenia to 25 osób.
Szkolenia mogą być odwołane, jeśli mniej niż trzy
osoby potwierdzą swoją rejestrację na cztery
tygodnie przed planowanym szkoleniem.

 Faktura na firmę (proszę wypełnić poniższą sekcję)
Nazwa firmy
Departament

Zmiany w szkoleniu
Naszym celem jest ciągłe ulepszanie jakości naszych
szkoleń. W związku z tym rezerwujemy prawo do
modyfikacji programu bez wcześniejszego
powiadomienia uczestników.

Adres
Kod pocztowy
Osoba na którą
wystawiona jest
faktura
Numer
Zamówienia

Instrukcje dla uczestników
Pełne instrukcje, wraz z programem szkolenia zostaną
wysłane do uczestników na dwa tygodnie przed
planowanym szkoleniem.

Inne informacje i uwagi
Jak się o nas dowiedziałeś?
 Email

 Od kolegi/
managera

 Internet

 Media
społecznościowe

 Jeśli inne, proszę napisać

Czy masz specjalne wymagania (np. dieta, trudność z poruszaniem się itp.)
__________________________________________________________________
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej
informacji handlowych pochodzących od Alpha Development  Tak  Nie
Proszę potwierdź, że przeczytałeś/aś i akceptujesz warunki Alpha
Development szkoleń otwartych poprzez podpisanie poniżej:
Podpis ____________________________________________________

Lokalizacja
Firma zastrzega do zmiany miejsca i daty szkolenia.
Informacje poniżej pomogą zaplanować Twoja
podróż. W wypadku zmiany lokalizacji szkolenia firma
powiadomi o tym na dwa tygodnie przed szkoleniem.
Nowa lokalizacja nie będzie dalej niż 8 km od
oryginalnej lokalizacji.
Alpha Development nie zapewnia dojazdu ani
zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
Poniżej link do hotelu:
http://www.warsawmarriott.pl/
Lokalne hotele:
https://goo.gl/UyhNRX
Dalsze informacje
Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące szkoleń
prosimy o kontakt mailowy na:
evarodzik@alphadevelopment.com bądź
Telefoniczny na +48 71758 8322.
Po sprawdzeniu podanych informacji prosimy o skan i
email formy do: evarodzik@alphadevelopment.com
Alternatywnie, drogą pocztową na adres: Stare
Miasto, UI. Sw, Elżbiety 4, 50-111, Wrocław, Polska

