Training Risicomanagement
in goederen-, termijn- en optiemarkten

De Commodity Risk Management Academy biedt trainingen en workshops aan op het terrein
van risicomanagement in de goederen-, termijn- en optiemarkten. De academy is bekend door
prof. dr. ir. Joost M.E. Pennings. Professor Pennings is een autoriteit op het gebied van
risicomanagement en het gebruik van instrumenten voor risicomanagement.
De workshop Hedging in de Praktijk is een aanvulling op het trainingsaanbod waarin de
basiskennis wordt aangevuld met de specifieke toepassing in de praktijk.
Voor het gehele trainingsaanbod, data en prijzen zie onze website: www.commodity-rm-academy.nl

TRAININGS

AANBOD
7 september 2018
Workshop Hedging

5 oktober 2018
Introductie (niveau I)

24 & 25 januari 2019
Basistraining (niveau II)

5 april 2019
Masterclass (niveau III)

www.commodity-rm-academy.nl

7 september 2018

Workshop Hedging in de praktijk
Bent u als professional betrokken bij het handelen in grondstoffen? Bent u bekend met
het bestaan van de goederentermijnmarkten van bijvoorbeeld granen, oliehoudende
zaden, suiker, zuivel en energiedragers?
Heeft u enige kennis van de werking van de
termijnmarkten? Dan is de workshop heding
Docenten
Prof. dr ir Joost M.E. Pennings
Professor Pennings is een autoriteit op het
gebied van risicomanagement en het gebruik van instrumenten voor risicomanagement met bijzondere aandacht voor grondstoffen en energiedragers. Een van zijn
drijfveren is om inzicht te geven in het functioneren van goederentermijnmarkten.

PROGRAMMA

7 september 2018
De training begint om 9.00 uur en
eindigt om 17:00 uur met een
informele afsluiting

interessant voor u. U gaat praktisch aan de
slag met hedging.
De Commodity Risk Management Academy
organiseert deze workshop waarin we beginnen met het opfrissen van de basiskennis.
Vervolgens mag u zelf aan de slag met de
hedging tool en krijgt u praktijk opdrachten.

Drs. Dominique Stassen
De heer Stassen heeft zich gespecialiseerd in het toepassen en ontwikkelen
van hedging instrumenten. Zijn ervaring en kennis over risicomanagement
in combinatie met het streven naar
vernieuwing resulteren in oplossingen
voor volatiele markten.

Ochtend Basiskennis
Effectief hedgen op de
goederentermijnmarkt;
Beoordeling hedging-strategieën;
Cross hedging

Na afloop van de training:
• weet u hoe u met de beschikbare instrumenten kunt komen tot een berekende en
objectieve hedging strategie toegepast op
uw bedrijf!
• bent u in staat de essentiële parameters
(zoals basis) te berekenen die nodig zijn
voor een bedrijfszeker resultaat;
• bent u in staat met de FSI Hedging Tool de
juiste berekening te maken, de controles
uit te voeren en een analyse te maken van
verschillende strategieën.
FSI-HedgingSoftware
FSI-Hedging Software is een analytische
ondersteuningstool voor strategisch
risk management met termijncontracten (futures). Het is een gebruiksvriendelijke beslissingstool die de optimale
hedging strategie (hedge ratios) en hedging effectiviteit berekent.

Middag Strategisch
Risicomanagement in de praktijk
FSI Hedging Software
Berekeningen: correlatie, covarianties,
spreads, basis, hedging effectiviteit,
optimale hedging ratios optimale aanen/of verkoop strategieën
Statistische objectieve aan- en/of
verkoop strategieën

Meer informatie en aanmelden
Investering
€ 695,- excl. BTW
Inschrijven 	voor 24 augustus 2018, op volgorde van aanmelding.
Taal	Nederlands, met achtergrondartikelen en lesmateriaal in het engels
Locatie
Landgoed Avegoor in Ellecom
Meer informatie	www.commodity-rm-academy.nl
email info@commodity-rm-academy.nl, telefoon + 31 (0)55 - 843 48 79
	Gerrianne Jansen, mobiel +31 (0)6 - 53 69 64 70

