Finansal Yönetimde
Dijital Uygulamalar
• Hazine Yönetimi
• Risk Yönetimi
• Nakit Yönetimi
• Hedging Uygulamaları

Danışmanlık Eğitim ve Yazılım

Kurumlarınıza özel
çözümlerimiz...
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2003 yılında kurulan RiskActive Danışmanlık, Eğitim
ve Yazılım şirketi;
•

Uluslararası kriterler ile uyumlu eğitim,
danışmanlık ve yazılım hizmetleri sunmaktadır.

•

Risk yönetimi, bilanço yönetimi, hazine yönetimi,
finansal yönetim, hedging uygulamaları, finans
mühendisliği, türev ürünlerin fiyatlandırılması
ve muhasebeleştirilmesi alanlarında hizmet
vermektedir.

•

Şirketlerin nakit, risk ve hazine yönetim
süreçlerini dijitalleştirmeye yönelik modüler ve
kuruma özel yazılım çözümleri geliştirmektedir.
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Tek Sistemle
4 Finansçı Yanınızda
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Günlük nakit yönetimi işlemlerinin otomasyonu sağlanır.
Banka, Swift ve ERP entegrasyonları gerçekleştirilir.
Bankalararası fonlama işlemleri otomatize edilir.
Grup içi fonlama işlemleri otomatize edilir & sermaye
kurallarının takibi yapılır.
Otomatik banka talimatları oluşturulur & E-imza, Swift
MT101 entegrasyonları gerçekleştirilir.
ERP sistemlerine otomatik muhasebe kayıtları gün
sonları itibariyle gönderilir.
Döviz cinsi bazında gün içi nakit takibi yapılmaktadır.
Döviz cinsi ve vadeler bazında nakit akışı raporlamaları &
nakit projeksiyonu yapılmaktadır.
Likidite, kredi-mevduat raporlamaları ile banka bazında
işlem yoğunluğu ve masraf raporlamaları yapılmaktadır.

•

•

•

•

•

VaR Hesaplayıcı; şirketlerin döviz cinsi ve vadeler
bazında nakit akışlarına yapışık piyasa riskleri (VaR)
ölçülmektedir.
Stress Tester; ekstrem piyasa koşullarında kur, faiz
ve volatilite şoklarının şirketlerin nakit akışlarında
oluşturabileceği K/Z durumları ölçülmektedir.
Hedge Ratio Optimizer; şirketlerin tolere edebileceği
maksimum risk tutarını belirlemesi halinde nakit
akışlarının optimum hedge rasyosu hesaplanmaktadır.
Custom Hedge Ratio Builder; şirketlerin vade ve döviz
cinsi bazında belirledikleri farklı optimum hedge
rasyolarına göre açıkta kalan nakit akışlarının risk tutarı
ölçülmektedir.
Hedge Strategy Analytics; şirketlerin hedging için
kurguladığı stratejiler geriye dönük (back tester) ve
geleceğe yönelik (forecaster) test edilip K/Z rakamları
ortaya konulmaktadır. Stratejilerin performansı birbirleri
ile karşılaştırılır ve geleceğe yönelik hedging alternatifleri
oluşturulur.
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Hedge edilmeye karar verilen farklı vade ve döviz
cinsi yapılarına göre belirlenen nakit akışları, işlem
platformlarına otomatik olarak gönderilmektedir.
Şirketler farklı hedging ürünleri kullanarak hedging
işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.
Hedging için kullanılan türev enstrümanlar;
•
Spot FX işlemler
•
Forward işlemler
•
Opsiyon işlemleri
•
Döviz swapları
•
Faiz swapları (IRS)
•
Çapraz kur swapları (CCIRS)
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•

•
•

•

Şirketlerin hedge veya spekülatif amaçlı yaptıkları türev
işlemler, işlem platformlarından otomatik olarak sisteme
aktarılmaktadır.
Kullanıcılar excel dosyalardan yükleyerek veya manuel
giriş ekranlarını kullanarak da sisteme işlem kayıtlarını
yükleyebilirler.
Türev işlemlerin günlük değerlemeleri (MTM)
yapılmaktadır.
Türev işlemlere stres testleri & senaryo analizleri
uygulanır ve ekstrem piyasa koşullarında oluşabilecek
K/Z rakamları hesaplanır.
Yapılan türev işlemlerin muhasebe kayıtları ERP
sistemlerine otomatik olarak gönderilir.
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Cashwolf Nakit
Yönetimi Sistemleri
Swift

Otomasyon
Banka açılış
bakiyeleri & kontrol
Vadesi gelen
işlemler
Ödemeler
Tahsilatlar
Güniçi döviz & türev
işlemler
Bankalararası
fonlama işlemleri
Grupiçi fonlama
Sermaye kuralları
kontrolleri
Banka talimat
işlemleri
İşlem teyitleri ve
kapanış
Muhasebe girişleri

Entegrasyonları

Piyasa Data

ERP

Entegrasyonları

Entegrasyonları

Hızlı, Güvenli, Fonksiyonel
NAKİT Yönetimi!
Cashwolf günlük nakit yönetimi sistemi; banka açılış
bakiye kontrolleri ile başlayıp güniçi yapılan tüm işlemlerin
talimatlarının oluşturulması ve muhasebe girişlerine kadar
uzanan süreci otomatize eden entegre bir sistemdir.
Cashwolf şirketler için hayati öneme sahip vade ve döviz
cinsi kırılımında detaylı nakit akışı raporunu da içeren çok
kapsamlı bir raporlama alt yapısına sahiptir.
Güniçi nakit takibi & gelecek nakit akışlarının döviz cinsi
bazında oluşturulması
Döviz ve vade bazlı FX riski raporlamaları
Banka döküman entegrasyonlarıv (Ödeme, tahsilat, bakiye)

Raporlamalar
Nakit projeksiyonu

Entegrasyonları

Banka

Bankalararası
otomasyonu

fonlama,

grupiçi

fonlama

&

muhasebe

Otomatik Fonlama
•
•
•

Bankalararası fonlama
Şirketler arası fonlama
Sermaye kuralları kontrolü

Banka Talimatı
•
•
•

Otomatik banka talimatları
E-imza entegrasyonu
Swift MT101 entegrasyonu

RAPORLAMALAR
•
•
•
•
•

Döviz ve vade bazlı FX riski raporu
Nakit projeksiyonu raporu
Hedging işlem raporları
Banka bazında masraf raporları
Banka bazında işlem yoğunluğu

•
•
•
•
•

Raporlama
•
•
•
•

Şirket & konsolide likidite raporu
Vadeler bazında döviz pozisyonu raporları
İşlem yoğunluğu ve masraf raporları
Tarihsel işlem hareketleri raporlamaları

Para birimi bazında raporlamalar
Grup içi fonlama raporları
Kredi/mevduat raporları
Şirketler bazında likidite raporları
Holding bazında konsolide likidite raporu
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Finansal Risk
Yönetimi Sistemleri
Hedge Ratio Optimizer
Şirketler, maksimum tolere
edebilecekleri risk tutarını
sisteme tanımlar, sistem bu risk
tutarına göre optimum hedge
rasyosunu hesaplar.
Custom Hedge Ratio Builder
Şirketlerin vade ve döviz cinsi
bazında belirledikleri farklı
optimum hedge rasyolarına göre
açıkta kalan nakit akışlarının
risk tutarı ölçülmektedir.

I

III

• Şirket bazlı
• Döviz cinsi bazlı
oluşturulan nakit akışları
risk ölçüm sistemlerine
yüklenmektedir.

II

CF VaR Calculator
Şirketlerin döviz cinsi bazında
oluşturulan nakit akışlarının
üzerindeki finansal piyasa
risklerini ölçmektedir.

risksquare

Finansal risklerinizin ölçüm ve
yönetiminde çözüm ortağınız!

V

Hedging Sistemleri Entegrasyonu
Şirketlerin hedge edilecek
bakiyeleri hedging
sistemlerine otomatik olarak
gönderilebilmektedir.

Hedge Strategy Analytics
Şirketlerin hedging için
kurguladığı stratejiler geriye
dönük (back tester) ve geleceğe
yönelik (forecaster) test edilip
stratejilerin performansı
birbirleri ile karşılaştırılır
ve geleceğe yönelik hedging
alternatifleri oluşturulur.

IV

VI
• Forward
• Opsiyon

• Swap
işlemleri ile hedging
gerçekleştirilerek finansal
riskler yönetilebilmektedir.
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Türev ürün portföylerinizin
değerlemelerini takip edin!

MTM Analytics
Türev İşlemler
Forward

ERP

Entegrasyonları

FX Swaps
FX Vanilla Options
FX Barrier Options
FX Digital Options
Structered Products
Cross Currency Interest
Rate Swaps (CIRS)

MTM Analytics sistemi şirketlerin
hedge veya spekülatif amaçlı
yapmış oldukları türev işlemleri
sisteme farklı yöntemlerle aktarıp
günlük değerleme sonuçlarını
raporlamaktadır.

Manuel

Giriş Ekranları

XLS

Trading

Dosya yükleme

HEDGE

Sistemleri

mtm

Accounting Raporları

analytics

Günlük Mtm
Stress Testi
Muhasebe

Sistem, stres testleri ve senaryo
analizleri, muhasebe skontlarının
oluşturulup hedge muhasebesine
konu edilmesi ve ERP sistemlerine
kayıt göndermesi & limit ve
teminat raporlamaları gibi pek
çok alana yönelik raporlamalar
üretmektedir.

LİMİT & TEMİNAT
Raporları

Swaptions

mtm
analytics
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Kredi Mevduat Swap Modülü
Kredi, mevduat ve swap modülü ile yönetime karar aldırıcı raporlar üretilmektedir.
Kurum ekstrem piyasa koşullarında stres ve senaryo analizleri ile yaşayabileceği
gelir tablosu dengesizliklerini ölçebilecektir. Şirketler ve karşıtaraf banka bazında
yoğunlaşmalar takip edebilecektir. Teminat ve limit yönetimi sistem üzerinden
otomatik izlenebilecektir.

Siz isteyin biz raporlayalım!

Analiz & Raporlamalar
Nakdi & gayri nakdi kredi analizleri

Piyasa Dataları
Entegrasyon

Kredi stres testleri & senaryo analizleri
Kredi detay ve itfa raporlamaları

GKS & Kredi
Sözleşmeleri

Banka bazlı raporlamalar

ERP

Mevduat & repo raporlamaları

Entegrasyonları

Ortalama vade ve faiz analizleri

XLS

Dosya Yükleme

Manuel
Giriş Ekranlar

Şirket bazlı raporlamalar


mevduat kredi swap

Net borç raporları
Karşılaştırma raporlamaları

Ürün Gamı
Yatırım Kredileri
İşletme Kredileri
Spot Krediler
Rotatif Krediler
Proje Finansman Kredileri
Dövize Endeksli Krediler (DEK)
Exim Kredileri
Leasing
Alınan ve Verilern Teminat Mektupları
Akreditif İşlemleri
Swap İşlemleri
Mevduatlar & Bonolar

Finansal Risk Yönetimi
& Hedging Danışmanlığı

Emtia, faiz ve kur risklerinizin
yönetiminde yanlız değilsiniz!

Ara sanayi kurumları (Tekstil, üretim)
Kara taşımacılığı şirketleri
İthalatçı kurumlar
İhracatçı kurumlar

Banka & Finansal Kurumlar ile İlişkileri Yönetimi ve Kredi Limit Tesisi
Yapılan Hedge İşlemlerinin Piyasa Risklerinin Ölçülmesi
Döviz Riski Hedging Uygulama Danışmanlığı

Dağıtım şirketleri
Petrol üreticileri
Turizmciler

Faiz Riski Hedging Uygulama Danışmanlığı
		

		

Havayolu şirketleri

		

Rafineriler
Madencilik şirketleri
Uzun vadeli YP borçlanan kurumlar

Nakit akışlarının piyasa
risklerinin ölçülmesine

Türev Ürünlerin Fiyatlandırılması ve Değerleme

			

Denizcilik şirketleri

Hizmet sektörü

Vade ve döviz cinsi bazında
nakit akışı projeksiyonunun
oluşturulması

ISDA & CSA & Türev Ürünler Sözleşme Yönetimi
Raporlama Yapısının Dizaynı ve Kurulması
Türev Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi

Optimum Hedge rasyolarının
belirlenmesi

Hedge Backtesting Danışmanlığı
Türev İşlemlerde Stres Tesleri ve Senaryo Analizleri Uygulamaları
Ürün Seçimi ve Kurumun Yapısına Göre Ürün Geliştirme Danışmanlığı

Hedging yapılarının
kurgulanması
Opsiyon İşlemleri
Forward İşlemleri
Swap İşlemleri

RiskActive Akademi
•
•

RiskActive, kurumların güncel eğitim ihtiyaçlarına yönelik 8 ana başlıkta eğitim
düzenlemekte ve tüm eğitim programlarımız uygulamalı olarak verilmektedir.
Katılımcılar, güncel ve iş hayatlarında uygulanabilir simülasyonlu eğitimlerimizle
kurumlarında fark ve fayda yaratmayı başarmakta, hem bireysel hem de kurum içi
verimliliklerini arttırmaktadır.

Risk Yönetimi
Eğitimleri

Nakit Yönetimi
Eğitimleri

Türev Ürünler
Eğitimleri

Hazine Yönetimi
Eğitimleri

Denetim ve İç
Kontrol Eğitimleri

Finansal Yönetim
Eğitimleri

Excel
Eğitimleri

R Eğitimleri

Tecrübeli eğitmenlerle uygulamalı
eğitimler!
Şirketlere yönelik öne çıkan eğitimlerimiz...
•

Şirketlerde kur, faiz ve emtia risklerinin tespiti, ölçümü, yönetilmesi
ve hedging uygulamaları

•

Hedge muhasebesi uygulamaları

•

Şirketlerde nakit ve borç yönetimi & nakit projeksiyonlarının
oluşturulması

•

Şirketlerde uygulamalı kurumsal hazine yönetimi

•

Şirketlerde alacak riski yönetimi

•

Ülke risklerinin 4 boyutlu (makro göstergeler, finansal piyasa
göstergeleri, risk iştahı endeksleri, ülke ve politik riskler) ölçülmesi
ve yatırım kararlarına etkileri

•

Erken uyarı sistemleri ve ekonomik gelişmelerin risk bazlı
yorumlanması

•

Şirketlerde risk yönetimi sistemlerinin kurulması ve dünya
uygulamaları

Danışmanlık Eğitim ve Yazılım

Koşuyolu Mah. İsmail Paşa Sok.
No: Kadıköy / İSTANBUL
info@riskactive.com
0216 327 00 39

Consulting Training and Software
0216 327 59 26

