
Jak działa hedging?

1. Importujesz towary ze strefy Euro –  
wymieniasz złotówki (PLN) na euro (EUR) przy opłacaniu faktur  

2. Ustalasz cennik sprzedaży na rok z góry – w oparciu o ceny 
dostawców w euro i przeliczasz po bieżącym kursie euro

3. Oceniasz wahania kursu euro w skali roku –  
i ich szacowany wpływ na Twoją marżę/zysk 

4. Ochraniasz Twoje marże poprzez zabezpieczenie części kosztów  
w walucie obcej, na przykład kontraktem terminowym forward

Czym jest  
hedging?
Strategia zabezpieczania zysków 
przed wahaniami kursów walut

5. Osiągasz większą pewność prowadzenia działalności dzięki 
zablokowaniu kursu walutowego
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Wahania kursów walut mogą mieć poważne konsekwencje dla działalności 
Twojej firmy. Wprowadzenie nawet najprostszej strategii hedgingowej może 
zaważyć na przejściu od straty do zysku.

Skuteczne rozwiązania hedgingowe pozwalają chronić Twoją działalność przed 
wahaniami kursów walut, a w efekcie osiągnąć większą pewność i bezpieczeństwo.

Hedging daje: 

• Przejrzystość przepływów pieniężnych 

• Pewność co do kursów walutowych

• Efektywność podczas dokonywania 
płatności międzynarodowych
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Narzędzia hedgingowe 
Wiele przedsiębiorstw międzynarodowych wykorzystuje zestaw różnych 
instrumentów finansowych dla ochrony przed wahaniami kursów walut. 

Kontrakty terminowe forward 
Zablokuj bieżący kurs waluty na określony czas (do 12 miesięcy). Dzięki temu 
zapewnisz sobie ochronę marży i zysku przed niekorzystnymi wahaniami kursu.  

Opcje walutowe
Opcje walutowe pozwalają na efektywne zarządzanie ryzykiem kursowym, 
z możliwością skorzystania z pozytywnych zmian na rynku walut. Mogą być 
stosowane samodzielnie lub w połączeniu z innymi narzędziami hedgingowymi, na 
przykład kontraktami terminowymi forward czy Zleceniami z Limitem, co zapewnia 
firmom potężne narzędzie do zarządzania ryzykiem. 

Czy te produkty są odpowiednie dla mojej firmy?
Odpowiadając sobie na to pytanie, należy rozważyć szereg czynników. Kontrakty 
terminowe forward i opcje walutowe to produkty pochodne, które wiążą się z 
ryzykiem wynikającym z dużej zmienności rynków walutowych.

Przykładowo: jeżeli Klient zawrze kontrakt terminowy forward, a rynek bieżący 
zmieni się na jego korzyść, nie może on skorzystać kursu bieżącego. Jego kontrakt 
jest ustalony na określoną kwotę, po określonym kursie i na określony dzień.

Opcje mogą być dość złożone, a sposób i moment ich zastosowania zależy w 
znacznej mierze od indywidualnego przypadku oraz planów rozwoju firmy w 
krótkiej i długiej perspektywie. Ważne jest, aby zasięgnąć porady specjalisty z dużą 
znajomością tego rynku, ze szczególnym uwzględnieniem faktu w jaki sposób 
wykorzystywać opcje oraz jakie będą konsekwencje ich zastosowania dla firmy. 

Minusem stosowania opcji jest to, że zazwyczaj należy zgodzić się na kurs 
zabezpieczenia, mniej korzystny niż aktualny kurs rynkowy dla kontraktów 
terminowych forward, w zamian za możliwość uczestnictwa w potencjalnych 
zyskach.

Jesteś gotowy?
Porozmawiaj z nami już dziś w celu omówienia oferowanych narzędzi, które 
pomogą Ci przewidzieć przyszłe koszty oraz skuteczniej opracowywać budżet 
i planować działania.
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Rady dotyczące skutecznego 
hedgingu walutowego 

Oszacuj nadchodzące 
płatności międzynarodowe, 
by poznać ekspozycję na 
ryzyko walutowe Twojej firmy

Zarządzaj ryzykiem 
kursowym dzięki dostępnym 
strategiom hedgingowym 

Efektywnie organizuj 
płatności z wykorzystaniem 
narzędzia FX Management
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