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.

Skuldförvaltning & ränteriskhantering med olika räntederivat

1 dag

Målgrupp
Utbildningen passar dig som vill få grundläggande kunskaper om ränteriskhantering på olika sätt
och samtidigt uppdatera dina kunskaper när det gäller skuldförvaltning och finansiella risker. Kursen
passar deltagare i olika yrkesroller. Både deltagare som är vana vid upplåning med räntepapper och
deltagare som enbart har erfarenhet av bankfinansiering och lån hos övriga kreditinstitut: Treasury,
ekonomi/finanschefer och andra som kommer i kontakt med skuldförvaltning och ränteriskhantering.
Om kursen
Begreppet ränterisk har blivit komplext. Arbetade du inom finans före år 2015 är du van vid helt andra
marknadsförhållanden. Kanske har dagens räntemiljö blivit det ”nya normala”? När man arbetar med
låneportföljens riskhantering är det en fördel att vara marknadsuppdaterad och ha kunskaper om olika
möjligheter när det gäller arbetet med ränterisken och räntebindningstider.
Under kursdagen går vi igenom hur vanliga räntederivat fungerar och kan användas för olika ändamål.
Du får veta hur dom fungerar både i dagens räntemiljö och när rörliga räntor är över nollstrecket. Med
verkliga praktikfall får du även inblick i olika finanspolicys och bakgrunden till olika räntestrategier.
Kursledaren har som målsättning att ge både teoretiska och praktiska kunskaper. Du lär dig innebörden
av vedertagen marknadsterminologi som ofta uppfattas komplicerat. Du får även en genomgång av vad
som styr olika slags räntor. Kunskaper som underlättar din läsning av marknadsanalyser och
ränteprognoser.
Innehåll
 Finansiella risker som påverkar låneräntor
 Dagens allmänna ränteläge: Vad styr olika slags räntor?
 Räntebegrepp och referensräntor i finansieringssammanhang
 Mäta ränterisk på olika sätt: Teori och användbara tumregler
 Ränteswap: Räntebindningstid som kredittiden eller valfri tidsperiod
- Principerna bakom marknadsvärdet
 Cap (räntetak) & floor (golv): När är de användbara?
- Vad innebär ett ”skyddsvärde”? Vad påverkar priset?
 Vad påverkar de rörliga räntorna? Långa räntor? Tolka terminsräntor
 Olika praktikfall: Skuldförvaltning med räntederivat och normer i finanspolicys
 Övningar i olika former
Förkunskaper
Allmänna kunskaper om finansiering. Kontakta gärna utbildningsansvarig om du har frågor.
Kursavgift och kursdatum
För aktuell kursavgift och kursdatum, läs på www.finansiellutbildning.se
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