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Защо и кога имате нужда от нашите услуги?

Кога имате нужда от нас?

Всяка фирма има добър

счетоводител. Но колкото и да е

добър той, не е финансист. Малко

са фирмите, които имат финансов

директор и то такъв, който да

работи като истински финансист, а

не това да е просто главния

счетоводител.

За съжаление много мениджъри на

фирми не правят разлика между

двете позиции, а те са доста

различни.

Ние работим като покриваме до

голяма степен услугите, които един

финансов директор може да

извърши за дадена фирма. В

същото време изнасяйки дейността

извън фирмата, вие си спестявате

куп разходи, които бихте имали, ако

си назначите финансов директор.

Ето защо ние предлагаме нашите

услуги, срещу конкурентна цена,

като вие ще се възползвате от

добро качество на екип, който се е

доказал във времето.

Много от нашите услуги

изискват високо ниво на

квалификация, много опит, знания

и не на последно място качества,

с които не много хора могат да се

похвалят.

За момента ние предлагаме

услуга, която няма аналог на

пазара.

Ето част от списъка с проблеми, които може да срещнете във вашият

бизнес:

Валутните курсове се изменят постоянно. Вашите приходи спадат от

движението на курсовете в неблагоприятна

посока. Как да защитим приходите си срещу неблагоприятните пазарни

промени ?

Вашата фирма е изтеглила кредит. Покачването на лихвата по кредита

ще стопи приходите ви и ще се отрази

неблагоприятно на финансовия ви резултат. Как да се защитите срещу

покачване на лихвата по кредитите ?

Вие имате срочен депозит, но депозитната лихва спада постоянно, а с

това и вашите приходи. Как да се защитите

срещу спада на депозитните лихви ?

Вие добивате суровини, които изнасяте, но цените на външните пазари

спадат драстично, а с това и вашите приходи.

Как да се справите срещу спада на пазарните цени на суровините?

Вие сте производител на селскостопанска продукция, ако цената на

продукцията спадне ще спаднат и вашите приходи.

Как да се справите с риска?

Цените на финансовите инструменти се променят постоянно: курсове

на валути, индекси, петрол, злато и др. Вашите

приходи зависят от тенденциите на пазарните инструменти. Искате да

знаете дългосрочната перспектива на

движението им?

При всеки един от посочените горе случаи, нашият екип специалисти

ще ви помогне да се справите полесно, побързо и поефективно с

проблемите.
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Управлението на риска и загубата на пари

Защо фирмите губят пари

Използвате ли качествен анализ на пазара преди да извършите покупко

продажба на валута? Сигурни ли сте, че дилърите в банката работят за

вашето добро и ще ви дадат качествен анализ на пазара?

Имате кредит или депозит, а сигурни ли сте, че лихвените проценти са

найдобрите, които можете да намерите на пазара? Сигурни ли сте, че

сте избрали правилната валута? А знаете ли дали сте използвали

оптимално свободните си средства, когато сте направили депозита?

Има ли опасност от промяна на кредитните лихви в неблагоприятна за

вас посока? А знаете ли какво да предприемете, ако това се случи?

Това е само кратък списък от въпроси, които може да си зададете, но да

нямате отговор за тях. Ние обаче имаме опита знанията и желанието да

работим заедно с вас, за да намалим вашата загуба и да ви осигурим

печалба, от която вие ще ни платите процент, след като я реализираме.

Как фирмите да се предпазят от загубите?

Ние имаме модели за оценка, моделиране и определяне на риска. Това

може да ви помогне във вашата работа, не само в ежедневието но и

дългосрочно прогнозиране и бюджетиране, благодарение на нашите

анализи.

Правилният анализ, правилното разпределение на парите във времето

(Cash Flow) или добре направеният бюджет може да спестят много пари

или да увеличат печалбата.

Ние можем също така да направим анализ на операционния и

системния риск и да ви помогнем да избегнете излишните рискове,

които поемата и там.

Определение за риск

Потенциалната опасност от

възникване на загуба включително

нереализирана печалба в

следствие на непредвидени

събития

Валутен риск

Това е риска, който фирмата

поема при всички възможни

финансови операции и

транзакции, в които е включена

валута. Финансовите пазари са

много динамични. Бързите

движения на валутните пазари

могат да доведат до резки

отклонения в неблагоприятна

посока.

Лихвен риск

Това е възможността от

увеличението на лихвените

проценти по кредитите, което

може да доведе до

непредвидени за компанията

допълнителни разходи и дори

загуба. Или спадането на лихвите

по депозитите и получаването на

помалка от предвидената сума.

Операционен риск

Този вид риск съществува когато

не са преценени правилно

загубите, които може да

възникнат в следствие на

неправилно използване на машини,

компютри, софтуер,

информационна сигурност и

други.

Системен риск

Системният риск се явява когато

има пропуски в правилата и

процедурите, по които работи

дадена компания, в следствие на

което може да възникнат загуби,

в следствие на човешка намеса

(кражби, измами и др.).

Много често фирмите не знаят, че губят

пари. Да, може да се изненадате, но е така.

Това не е защото техните мениджъри не са

добри, а защото не се използват качествено

всички възможни финансови инструменти, за

да се намали както евентуалната загуба,

така и нереализираната печалба.

Риска се управлява. Това е сложен процес,

който изисква много знания, умения,

правилна преценка и не на последно място

дългогодишен опит. Не случайно по новите

плавила на Базел 3 звената за Управление

на риска стават задължителни във всички по

големи институции, банки, застрахователни

дружества, финансови къщи и други.
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Хеджиране на плащания

Определение за парични потоци

Паричният поток (на английски:

cash flow, съкращавано и като CF)

е (както се разбира от името)

движението на парите вътре и

вън в един бизнес, проект или

финансов продукт. Измерва се за

специфичен, ограничен период от

време.

Паричният поток е абстрактна

икономическа и финансова

величина, изпълнена със

стойност. Използва се като

понятие и термин за означение на

цифрови серии, състоящи се от

поредица от плащания,

разпределени във времето.

Предназначението му е за

изчисляване показателите за

икономическа ефективност на

инвестицията, както и за анализ

на паричните потоци на

предприятието във времето.

Определение за хеджиране

Хеджиране (от английски: hedge) в

икономиката означава операция за

намаляване на риска от загуба.

Това може да включва

използването както на един така

и на множество финансови

продукти с цел да се намери

оптималният вариант, за да се

намали до минимум възможността

от възникването на загуби в

следствие на събития свързани с

дейността на фирмата.

Много често в практиката сме виждали как фирми губят пари от сделки,

защото не са оценили риска. Виждали сме как други пропускат да

спечелят пари, поради неправилно изчисление на входящите и

изходящите парични потоци.

Разпределението на входящите парични потоци във времето е задача,

която може да даде цялостна картина за дейността на фирмата, но и

поглед за това кога какви средстсва ще са необходими или пък ще са

свободни, за да може да се прецени найправилно паричната политика

на фирмата за даден период от време.

Грешката, която допускат много мениджъри, е че не могат да направят

разлика между работата на главния счетоводител на фирмата и

финансовия директор. За съжаление това е все още едно и също за

много от фирмите у нас. А разликата е огромна. Не подценяваме ролята

на главния счетоводител, но той е човек, който има грижа за

счетоводството на фирмата. Докато финансовия директор е финансист,

тоест човек, който се занимава с поразлични дейности. Те не са взаимо

заменяеми, а допълващи се.

Когато се използват изцяло възможностите на финансовите продукти, от

финансисти, те може да се структурират по определен начин, който да

доведе до подобри финансови резултати! Нашият екип е съставен от

финансисти с дългогодишен опит в управлението на парични потоци и

работа с финансови инструменти.
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Оптимално използване на финансовите
инструменти

Деривати

Финансовите деривати, наричани

също дериватни инструменти[1],

са финансови инструменти,

чиято стойност е производна от

стойността на даден актив.

Вместо да търгуват със самия

актив, участниците в пазара се

договарят за обмяна на пари,

активи или друга стойност в

бъдещ момент.

Деривативните инструменти

включват:

 Форуърден договор

 Фючърсен договор

 Суап

 Опция

 Инвестиционен сертификат,

структуриран продукт

Дериват е финансов инструмент

или друг договор, който

притежава всяка една от

следните три характеристики:

 стойността му се променя в

отговор на промени в конкретен

лихвен процент, цена на финансов

инструмент, цена на стока,

валутен курс, индекс на цени или

проценти, кредитен рейтинг или

кредитен индекс, или други

променливи, посочени по

отношение на нефинансови

променливи, когато

променливата не се отнася

конкретно за страна по договора

(наричана понякога „основна“

променлива);

 не изисква първоначална нетна

инвестиция или изисква

първоначална нетна инвестиция,

която е помалка от

необходимата за други видове

договори, за които се очаква да

реагират по подобен начин на

Използването на сложни финансови инструменти или комбинирането на

финансови инструменти е висш пилотаж в икономиката.

Много често с помощта на деривативни финансови инструменти може

да се постигне много подобър резултат, да се хеджират парични

потоци, да се използват като вид застраховка срещу загуба и други.

Това изисква задълбочени познания за пазара на финансовите

инструменти, опит, както и умение за боравенето с финансови

инструменти.

Структурирането на продукти и възпроизвеждането на един продукт

като сбор от множество финансови инструменти е сложна задача, но

дава добри резултати.

Ние имаме много години зад гърба си като търговци на финансови

инструменти и познаваме пазара. Чрез правилното използване

подходящите финансови инструменти, може да се постигне добър

резултат за фирмите, които са наши клиенти.

Както вече казахме хеджирането понякога е сложен процес. Чрез нас,

клиентите постигат повече и могат да разчитат на оптимизирането на

паричните потоци, на намаляване на риска от загуба при

неблагоприятно движение на лихвените проценти или на валутните

курсове, на други неблагоприятни събития в икономиката.

Деривативите могат да се използват от всички фирми, малки, големи,

износители, вносители, тоест всички, които работят с пари!
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Аналитични продукти

Анализи

Технически анализ

Метод, чрез който се изследва

историческото движение и се

прогнозира бъдещето

изменението на цените на

финансовите активи. Използва

графични, статиско

математически и циклични

инструменти.

Фундаментален анализ

Метод за прогнозиране на

движението на пазарните цени,

който се основава върху

изследването на четири типа

фактори: икономически,

политически, слухове и очаквания,

форсмажорни събития.

Бюлетини

Подбрана информация, за различни

събития, която се изпраща

периодично, според желанието и

нуждите на нашите клиенти.

Бюлетините, които изпращаме

са:

 пазарен (включва цени и

графики);

 икономически (поважни

събития);

 по поръчка (съдържание по избор

на клиента).

Прогнози

Изготвянето на предвиждания за

определени валутни двойки, акции,

облигации, индекси, стоки и други

Всяка фирма има нужда от насока за своята дейност. Дали сте

вносител и трябва да купите валута, за да платите стоките, които

внасяте или сте износител и трябва да превалутирате валутата, с която

са ви платили в местна няма значение, Вие имате нужда от качествен

съвет  кога е найподходящото време, за да извършите тази операция,

за да избегнете максимално валутният риск. Това не означава, че

риска е на 100% минимизиран, но шанса да се сблъскате с него е

възможно наймалък.

Нашите анализи и прогнози ще ви дадат вярната посока, на която

можете да разчитате във вашето ежедневие. Освен, че ние ще ви дадем

необходимата информация, в точния за вас момент, ние ще ви

изпращаме и бюлетини за найважните събития, за промяната на

цените на основни стоки, валута, акции на големи международни

предприятия и др.

Така вие ще бъдете винаги в час с това какво се случва на

международните пазари.

С цел да не товарим пощата ви с излишни материали, ние ще ви

предоставим възможност да изберете вида на информацията, която

желаете да получавате, както и честотата с която да я получавате!

С годините доказахме, че нашата информация е качествена и

анализите ни може да се наредят сред найдобрите в международен

план.

Вие можете да ни се доверите!
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Цени на услугите

Група

Цена

Grains

Пшеница

Овес

Соя

Царевица

Softs

Кафе

Какао

Памук

Захар

Energy

Петрол

Природен газ

Безоловен

Гориво за

отопление

Metals

Злато

Сребро

Мед

Платина

Financials

30 годишни Т

Бондс

Dow Jones

S&P500

Евро индекси

Валути

Евро

Долар

Австралийски

долар

Новозеландски

долар

Японска йена

Британска

лира

Канадски долар

Швейцарски

франк

250 лв. 250 лв. 250 лв. 250 лв. 250 лв. 350 лв.

Пакети Цена на месец Цена при годишен договор

Всички групи 1250 (250 лв. отстъпка) 12000 (3000 лв. отстъпка)

Валути + 1 гр. по избор 500 (100 лв. отстъпка) 4800 (1200 лв. отстъпка)

Един инструмент (по избор) 100 1000 (200 лв. отстъпка)

Инструмент извън списъка По договаряне По договаряне

2. Предпримане на действия свързани с конкретно хеджиране на експозиция (отделно от план 1)

За всички групи 0.5% но не помалко от 500 лева

1. Цена за анализи на суровини. Веднъж седмично се изпраща + уведомяване за ключови събития

1. Бюлетин (1 път на ден) 100 на месец

2. Дневен анализ (1 път на ден) 200 на месец

3. Седмичен анализ (1 път седмично) 240 на месец

4. Икономически доклад и прогнози (1 път месечно) 800 на месец

5. Сигнали (на месец) 200 на месец

6. Консултации (на час) 100 на час

7. Часова ставка 50 на час

8. Проучване (на час или цялостно) 100 на час

9. Обучение (на ден или на семинар) 500 / човек

3. Други услуги
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За екипа

Ние държим на качеството, коректността и дългосрочните

взаимоотношения. Нашият екип от специалисти е с доказани качества

през годините. Преживяхме няколко кризи и национални и

международни, работихме в мултинационални компании и имаме

необходимата квалификация, за да кажем, че сме добри!

Не на последно място ние сме хора с много опит (20+ години). А

годините зад нас са доказателство за опита, с който разполагаме.

За контакт с нас:

Kilian Investment

София

бул. Христо Смирненски №4

Тел.: 02/471 29 16

Моб.: 0888 84 35 58

Моб.: 0876 41 50 04

Факс: 02/476 21 61

web: www.kilianinvest.com

Email: info@kilianinvest.com

За нас и Контакти

Румен

Запрянов

Опит:23 години

Икономист, банкер

Румен Запрянов е банкер с над 22

години стаж в банковата система.

работил на различни позиции. 12

години работи като началник отдел

Ликвидност и пазари на Алфа банк

България, където е бил и

председател на "Комитета за

управление на активите и

пасивите" (ALCO) на банката. В

момента съдружник в Универсална

Консултантска Компания ООД.

Петьо

Рашев

Опит: над 24 години

Икономист, банкер,

анализатор

Петьо Рашев е пазарен анализатор

с над 24 г. опит като дилър в банки

и финансови институции. От 1 999

г. анализира, обучава и консултира

физически лица и фирми на

международните финансови пазари.

Управител на консултанска фирма

"Анмарт и Ко".
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