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PIACI KOCKÁZATOK 

SZÁMSZERŰSÍTÉSE 
EXCEL VBA 

HASZNÁLATÁVAL 
 
(3*0,5 NAP)  

ÚJDONSÁG! 

ONLINE TANANYAG! 

A KÉPZÉS OKTATÁSI ANYAGAIT  A 
RÉSZTVEVŐK A BANKÁRKÉPZŐ ONLINE 

OKTATÁSI FELÜLETÉN IS ELÉRHETIK! 

 

A TANFOLYAM CÉLJA 

 

A piaci kockázatok, elsősorban az  
árfolyam-, illetve kamatláb kockázatok 
jellegének jobb megértésében kíván segíteni 
ez a tanfolyam.  

Mivel a kockázat nagysága időben változik, 
ezért folyamatokat vizsgálunk, ahol már 
elengedhetetlen a számítógép használata. 

Kész szoftverek helyett a hallgatók által 
készített egyszerűbb programok segítenek 
önállóan nyomon követni a kockázat 
alakulását olyan modellekben, mint a Black-
Scholes modell, vagy a Hull-White kamatláb 
modell. 

 

KINEK AJÁNLJUK? 

 

• üzleti területen, 

• kockázatkezelésen, 

• belső ellenőrzésen 

dolgozó, érdeklődő kollégáknak.

 

HOL, MIKOR, MENNYIÉRT? 

Időpontok:  

2017. november 7. 16:30 – 20:00 

2017. november 8. 16:30 – 20:00  

2017. november 15. 16:30 – 20:00 
 

 

Jelentkezési határidő:  
2017. október 24. 
 
Helyszín: 
Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. 
Budapest I. Szalag u. 19. 

	
Ár: 150 000 Ft + áfa 
 
 
Témavezető: Gaál-Schall Barbara  
bschall@bankarkepzo.hu  
 
Ügyfélkapcsolati menedzser: Lájer Enikő  
elajer@bankarkepzo.hu 1/224-0715 
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TEMATIKA 

 

 Mikor kényelmesebb VBA függvényt írni, mint képleteket az EXCEL táblába? 

 Miként lehet megragadni egy dupla ciklussal az árfolyamok, kamatlábak jövőbeni 

lehetséges értékeit? 

 Sokféle kötvényből álló portfólió cash-flow-jának előállítása, és a portfólió 

értékének kamat-lábérzékenysége. 

 Semlegesített portfóliók rejtett kockázatai. 

 Külföldi részvény forint árának az alakulása, a kockázat komponensei. 

 Hogyan számolhatunk a különböző papírok hozamának korrelációjával és ennek 

változásával? 

 Implied volatilitás: mekkora volatilitást jelez előre az opciós piac? 

 Hasznos ábrák és táblák készítése főnököknek és ügyfeleknek 

 milyen kockázatok léphetnek fel cégcsoport esetén? 

 

 

 

OKTATÓ 

 

 

Száz János a Bankárképző egyik alapítója, 
korábban elnöke. Közel 40 éves szakmai és 
oktatói tapasztalattal rendelkezik. Kezdettől 
oktatója BADI/Bankmenedzsment és a CEFA 
(EFFAS) Befektetés-elemzői Programoknak. A 
Budapesti Corvinus Egyetem professzora, a 
Közgazdasági doktori (PhD) iskola vezetője. 
Vállalati pénzügyek, befektetések tárgyak 
felelőse és oktatója, gyakran tanít külföldön. 
Korábban a Közgazdaságtudomány Egyetem 
Közgazdasági Karának dékánja és a 
Befektetések tanszék vezetője. A 90-es évek 
közepén a Budapesti Értéktőzsde elnöke és a Közép Európai Brókerképző Alapítványnak elnöke. 
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TANFOLYAMI JELENTKEZÉSI LAP 

Piaci kockázatok számszerűsítése EXCEL VBA használatával (2017. november 7., 8., 15.) 

A jelentkező adatai 

Név: _________________________________________________________________________________ 

Születési név: _________________________________________________________________________ 

Születési hely, idő: _____________________________________________________________________ 

Anyja neve: ___________________________________________________________________________ 

Levelezési cím: ________________________________________________________________________ 

Telefon: ____________________________ Email: ____________________________________________ 

Munkahely neve: _______________________________________________________________________ 

Munkahely címe: _______________________________________________________________________ 

Munkakör /beosztás/: ___________________________________________________________________ 

Honnan értesült a tanfolyamról? ___________________________________________________________ 

Hozzájárul, hogy a jövőben képzéseinkkel, rendezvényeinkkel kapcsolatos információkat  

és hírlevelet küldjünk az e-mail címére?  

   IGEN     NEM 

A jelentkező aláírása: ___________________________________________________________________ 

 

A finanszírozó intézmény adatai (amennyiben a számlázási cím eltér a jelentkezőétől) 

Finanszírozó neve: _____________________________________________________________________ 

Finanszírozó címe: _____________________________________________________________________ 

Levelezési címe: (amennyiben a fentivel nem megegyező)______________________________________ 

Finanszírozó adószáma: _________________________________________________________________ 

Költségtérítés mértéke: __________________________________________________________________ 

Kapcsolattartó neve: _________________ Telefon: ______________ Email: _______________________ 

Dátum: __________________________ 

A Finanszírozó aláírása: _________________________________________________________________ 

A tanfolyam díja: 150 000 Ft + áfa  
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A feltüntetett képzési díjak a pénzügyi és befektetési szolgáltatásokat 
főtevékenységként végző intézményekre vonatkoznak. A Bankárképző egyéb intézmények, cégek 
munkatársai számára egyedi képzési díjat számíthat fel, melyről kérje előzetes ajánlatunkat. 
Fizetési feltételek 
Mint jelentkező/finanszírozó tudomásul veszem/vesszük, hogy a jelentkezés egyben a rendezvény díjára 
vonatkozó fizetési kötelezettséget is jelenti. A Tanfolyam díját a kiállított számla alapján, a számlán 
feltüntetett határidőre, magánszemély esetén a tanfolyamot megelőzően rendezni fogom/fogjuk a 
Bankárképző bankszámlájára történő átutalással (MKB Zrt. 10300002-20100542-00003285). 
Lemondási feltételek 
A tanfolyamon történő részvétel lemondását kizárólag írásban fogadja el a Bankárképző, a tanfolyamot 
megelőző legkésőbb 15. napig. A tanfolyamot 8-14 nappal megelőzően történő lemondás esetén a tanfolyam 
részvételi díjának 50%-a adminisztrációs díjként kiszámlázásra kerül.  
A tanfolyamot megelőző 7. napon, vagy ezt követően történő lemondás esetén, illetve lemondás hiányában 
a teljes tanfolyami díj kiszámlázásra kerül.  A tanfolyam időpontja előtt írásban a Bankárképzőhöz eljuttatott 
értesítés alapján a befizetett résztvevő más személlyel helyettesíthető. 

A jelentkezéssel a jelentkező tudomásul veszi és elfogadja a Bankárképző honlapján közzétett 
általános szerződési feltételeket, a képzés tanulmányi és vizsgaszabályzatát, az adatvédelmi 
tájékoztatót. 


