Aktuella kursavgifter och kursdatum finns att läsa på på www.finansiellutbildning.se
För bästa möjliga inlärning och öppen dialog är deltagarantalet begränsat till 10.

Räntemarknaden & räntepapper i praktiken

1 dag

Målgrupp
Kursen handlar främst om räntepapper som placering men är även användbar för dig som
vill lära dig hur räntepapper fungerar som finansieringskälla och vill förstå hur
finansieringskostnaden påverkas av marknadsläget och placerares avkastningskrav.
Utbildningen är tänkt för en bred målgrupp i olika yrkesroller: Ekonomi- och
finansansvariga, treasury (frontoffice, middleoffice, backoffice/operations),
redovisningsansvariga, risk controller, compliance & revisorer.
Utbildningen är aktuell även för dig som arbetar med kapitalförvaltning och behöver
kunskaper om räntepapper

Om kursen
År 2020 kommer finansmarknaden att präglas av Covid-19. Marknaden för räntepapper
påverkas i hög grad vilket får konsekvenser både när man är placerare och låntagare.
På den här kursen får du en bred utbildning och specialistkunskaper som ofta är svåra att
läsa sig till. Räntemarknadens olika delmarknader fungerar olika både under normala
förhållanden och i kristider. Vi reder ut många komplexa frågor som inte är enkla att
besvara.







Effekterna av en marknad som inte fungerar t ex för företagsobligationer?
Hur påverkas placerare/låntagare av minusränta på olika sätt?
Kan man placera riskfritt och få avkastning?
Att tänka på när man placerar kassalikviditet och vill minimera risker?
Vad påverkar räntan för ett enskilt räntepapper? Vem bestämmer priset?
Vilka är marknadsräntorna? Vad är kort löptid nu för tiden?

Mycket i utbildningen är användbara kunskaper när man exempelvis utvärderar
riskacceptansen i en placeringspolicy eller vill förstå hur olika räntefonder fungerar.
Kursinnehållet är färskt och marknadsuppdaterat. Med sin mångåriga bankbakgrund
utformar kursföreläsaren utbildningen utifrån egna erfarenheter i rollen som kundhandlare.
Du får tips och lär dig användbara begrepp och terminologi som används av banker och
övriga kapitalmarknaden.

Kursen kan även beställas som företagsgemensam grupputbildning eller individuell
utbildning hos ert företag. Kontakta oss för förslag på upplägg och prisuppgifter.
E-post: hra@finansiellutbildning.se
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Kursinnehåll













Hur räntemarknaden är uppbyggd
- Olika delmarknader och aktörer
- Viktiga begrepp och olika slags räntor
Räntepapper som placeringsform
Prissättning, begreppet "marknadsränta"
Certifikatprogram och obligationsprogram
- Innebörden av emitterns låneprogram
Penningmarknadens olika räntepapper
- Statsskuldväxlar, företagscertifikat m.fl.
Statsobligationer och andra obligationer
- Företags- och bostadsobligationer m.fl.
Likvidavräkning: Affärer med räntepapper
- När räntan är positiv och minusränta
Gröna och andra hållbara obligationer
Faktorer som påverkar värdet/avkastning
- Kreditrisk, rating och kreditmarknadsrisk
- Likviditetsrisken och signaler på ökad risk
Ränterisk/kursrisk: Riskmått och tumregler
Vad styr marknadsräntorna? ”Korta/långa” räntor
- Förutom centralbankernas åtgärder
Avkastningskurva och marknadsterminologi
- Olika slags kurvor och hur dom fungerar

Efter kursdagen får du 45 minuter individuell uppföljning vid en tidpunkt som passar
dig (senast en månad efter kursdagen). Du får möjlighet till repetition av valda kursdelar
och kan ställa frågor om det är något du inte förstått.

