För bästa möjliga inlärning och öppen dialog är deltagarantalet begränsat till 10 personer.
Läs om hela kursutbudet, kursavgifter & aktuella kursdatum på www.finansiellutbildning.se
Vid förfrågan erbjuder vi även individuell utbildning och företagsgemensam utbildning ute på ert företag.

Räntemarknaden & räntepapper i praktiken

1 dag

Målgrupp
Som deltagare vill du vidareutveckla dina kunskaper om räntemarknaden och få kunskaper om
kapitalmarknaden för räntepapper, både som placeringsform och som finansieringsform. Du vill få
kunskaper om finansiella risker som förknippas med investeringar i räntepapper och ökad förståelse
för avkastning i förhållande till risk. Utbildningen passar en bred målgrupp i olika yrkesroller: Ekonomioch finansansvariga, treasury (frontoffice, middleoffice, backoffice-operations), redovisningsansvariga,
risk controller, internal audit, compliance och revisorer.
Om kursen
Med sin mångåriga bankbakgrund har kursföreläsaren utformat utbildningen utifrån egna erfarenheter.
Gapet mellan teori och verklighet har ökat och en målsättning är att ge kunskaper dels utifrån dagens
”nya marknadsförhållanden” dels utifrån ”gamla” marknadsförhållanden före år 2015 då Riksbanken
sänkte reporäntan under nollstrecket. Marknadsförutsättningarna har förändrats och begreppet risk
har vidareutvecklats. Hur kommer det sig och på vilket sätt? En av flera frågeställningar du får svar på
under utbildningen.
Uppfattningen om risk är subjektiv och det finns ingen universell mall för en placeringspolicy. En av
kursledarens målsättningar är att skapa förståelse för placeringspolicy och normer för hanteringen av
finansiella risker i samband med ränteplaceringar. Föreläsaren förklarar även vedertagen marknadsterminologi och har som målsättning att ”göra det komplicerade okomplicerat”.
Innehåll
 Marknaden, marknadsaktörer och marknadsräntor
 Penningmarknaden och olika instrument
- Depositräntor, STIBOR, statsskuldväxlar & certifikat
 Obligationsmarknaden och de olika tillgångsslagen
- Statsobligationer, bostadsobligationer & företagsobligationer
 Innebörden av emissionsprogram: Kort respektive lång finansering
 Gröna obligationer och begreppet hållbar placering
 Finansiella risker: Kreditrisk/ratingbetyg, ränterisk/riskmått och likviditetsrisk
 Hur uppstod de negativa räntorna? Hur kan ränteplaceringar vara en kostnad?
 Vad styr marknadsräntornas riktning? Förutom penningpolitiken?
- Hur påverkar makrostatistik, valutamarknaden och aktiemarknaden?
 Innebörden av vedertagen marknadsterminologi
 Övningar i olika former
Förkunskaper
Allmänna finanskunskaper. Kontakta gärna utbildningsansvarig om du har frågor.
Kursavgift och kursdatum
För aktuell kursavgift och kursdatum, läs på www.finansiellutbildning.se

HRA Finansiell Utbildning AB  08-702 99 79  hra@finansiellutbildning.se
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