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JOHDANNAISMARKKINOIDEN SÄÄNTELY
9.12.2014
Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, Helsinki
Seminaarin tavoite
Vuonna 2012 voimaan astunut EU:n EMIR-asetus (European Market Infrastructure Regulation) on tuonut useita velvollisuuksia
EU:n johdannaismarkkinoilla toimiville osapuolille. EMIR:iin sisältyy johdannaiskauppojen raportointivelvoite, tiettyjen
OTC-johdannaisten määritysvelvollisuus ja riskienhallintavelvoitteita. Asetuksen vaikutukset ulottuvat johdannaismarkkinoilla
toimiviin finanssisektorin vastapuoliin ja finanssisektorin ulkopuolisiin vastapuoliin riippumatta siitä, onko johdannaiskauppa tehty
oman toiminnan suojaamiseksi tai muuta tarkoitusta varten.
Lisää muutoksia on luvassa.
Johdannaismarkkinoiden sääntely –seminaarissamme 9. joulukuuta 2014 perehdyt aihealueeseen kattavasti seuraavien teemojen
johdattelemana:
•
•
•
•
•
•

Kertaus voimassa olevista EMIR-säännöksistä ja keskeinen vielä puuttuva sääntely
EMIR-sääntelyn vaikutukset toimintatapoihin ja markkinarakenteisiin
Rahoitusalan sääntely finanssikriisin seurauksena on räjähdysmäisessä kasvussa – saavutetaanko sääntelyllä tavoitteet?
EMIR johdannaisten käyttäjän näkökulmasta: sääntelyn edellyttämät toimenpiteet, kauppatietorekisteri ja vaadittavat
sopimukset sekä raportointi
Vakuudet kahdenvälisesti selvitettävässä johdannaiskaupassa
Johdannaisten vastapuoliriski ja sen hinnoittelu – IR Swapit, IR optiot ja futuurit

Tutustu seminaariohjelmaan ja varaa paikkasi pian!

Kohderyhmä
Seminaari on suunnattu sijoitus- ja rahoitustoiminnan parissa työskenteleville asiantuntijoille, jotka tarvitsevat työssään tietoa
johdannaismarkkinoiden sääntelystä ja sen vaikutuksista.

Hinta
Kun ilmoittaudut 26.11.2014 mennessä, säästät 100 euroa ja osallistut hintaan 690 euroa. Tämän jälkeen seminaarin hinta on
790 euroa. Hintaan lisätään arvonlisävero 24 %. Hintaan sisältyvät luennot, materiaalit sekä ohjelman mukaiset tarjoilut.
Osallistumismaksun laskutamme seminaarin jälkeen.
Kysy ryhmätarjousta osoitteesta tiedustelut@sijoitusakatemia.fi

Koulutuksen järjestäjä
Sijoitusakatemia Oy on Suomen johtava rahoitus- ja sijoitusalan ammatillista täydennyskoulutusta järjestävä organisaatio. Koulutusten
keskeinen kohderyhmä ovat rahoitus- ja sijoitusalan ammattilaiset – johdosta operatiiviseen henkilöstöön. Koulutuksissa käsitellään
käytännönläheisesti alan ammattilaisten keskeisiä osaamisalueita kuten erilaisia rahoitus- ja sijoitusinstrumentteja, tuoton ja
riskin mittaamista, Excelin hyödyntämistä rahoitus- ja sijoitustoiminnassa sekä muita alan ajankohtaisaiheita.
Sijoitusakatemia järjestää sekä julkisia että yrityksille räätälöityjä kursseja ja seminaareja. Kursseilla pääpaino on käytännön
harjoitustöissä, jotka tehdään tietokoneilla. Seminaareihin on koottu puhujiksi käsiteltävän aihealueen johtavia asiantuntijoita.
Koulutukset pidetään Helsingin keskustassa.
Sijoitusakatemian henkilökunnalla on pitkä kokemus hyvien koulutustilaisuuksien suunnittelusta ja toteuttamisesta.
Sijoitusakatemia Oy kuuluu Sijoitustutkimus -ryhmään, joka on Suomen johtava sijoitustoiminnan asiantuntijapalveluiden tarjoaja.
Palvelemme ihmisiä ja organisaatioita sijoitustoiminnan suunnittelun ja seurannan, varainhoidon kilpailutuksen ja finanssialan
koulutuksen alueilla. Sijoitustutkimus -ryhmän kotisivut löytyvät osoitteesta www.sijoitustutkimus.fi.

Päivän ohjelma
9.12.2014
Puheenjohtaja: Atso Andersén
Päivän puheenjohtajana toimii KTT Atso Andersén, jolla on yli 15 vuoden kokemus rahoitusmarkkinoiden eri osa-alueilta. Atso on väitellyt pörssien toiminnasta ja on kirjoittanut useita alaa käsitteleviä kirjoja. Andersén työskentelee nykyisin Aalto-yliopistossa.
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12.20 Rahoitusalan sääntely finanssikriisin
seurauksena on räjähdysmäisessä kasvussa
– saavutetaanko sääntelyllä tavoitteet?

9.10 EMIR-sääntely

Jukka Sarkanen, toimitusjohtaja
ALM PARTNERS OY
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Kertaus jo voimassa olevista säännöksistä
Keskeinen vielä puuttuva sääntely
EMIRin vaikutuksia toimintatapoihin
ja markkinarakenteisiin
Mitä seuraavaksi?

13.00 Kahvi
13.20 Vakuudet kahdenvälisesti selvitettävässä
johdannaiskaupassa

Arja Voipio, johtava infrastruktuuriasiantuntija
FINANSSIVALVONTA
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10.00 Kahvi

Jyrki Manninen, Senior Legal Counsel
NORDEA

10.20 EMIR johdannaisten käyttäjän näkökulmasta
Case Metso
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Sääntelyn edellyttämät toimenpiteet
Kauppatietorekisteri ja vaadittavat sopimukset
Raportointi

Taru Kruus, Director
Funding & Treasury Administration
METSO OYJ
11.20 Lounas

Sijoitusakatemian tulevia tapahtummia:
19.11. Yksityisyydensuojaa koskeva lainsäädäntö
21.11. Excel tehokäyttö talouden raportoinnissa
25.-26.11. Controller
9.12. Win-Win keskustelija - johdon ja organisaation
tehokas sitouttaja
10.12. Solvenssi II
12.12. SQL-Kieli taloudenraportoinnissa
22.1. Arvopaperimarkkinoiden rakenteet ja tuotteet
29.1. Sijoitusriskien hallinta ja VaR

Vakuussopimusten pääkohdat
Uuden sääntelyn vaikutuksista vakuussopimuksiin

14.10 Johdannaisten vastapuoliriski ja sen
hinnoittelu - IR Swapit, IR optiot ja futuurit
Mika Manninen, Head of Risk Advisory
DANSKE BANK FICC FINLAND
15.00-15.10 Puheenjohtajan yhteenveto ja
seminaarin päätös

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Ilmoittautuminen
Sijoitusakatemia Oy
Mikonkatu 19 B
00100 Helsinki
www.sijoitusakatemia.fi
ilmoittautuminen@sijoitusakatemia.fi
puh. 045 317 6363 , 045 881 2442
Lisätiedot: tiedustelut@sijoitusakatemia.fi tai puh. 045 881 2442

Peruutus- ja muutosehdot
Pyydämme ilmoittamaan peruutukset sähköpostitse.
Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta viimeistään
kaksi viikkoa ennen tilaisuutta. Tämän jälkeen
laskutetaan peruutuskuluina 40% + alv tapahtuman
hinnasta. Jos varattu koulutuspaikka jätetään
käyttämättä, eikä asiasta ilmoiteta, osallistujalta
laskutetaan tapahtuman normaali hinta. Esteen
ilmetessä seminaaripaikan voi luovuttaa kollegalle.
Tästä pyydetään ilmoittamaan Sijoitusakatemiaan.

