
8 

 

Cilj radionice Radionica je namijenjena:  

 trgovcima vrijednosnim 
papirima, 

 burznim posrednicima, 

 fond menadžerima, 

 zaposlenicima na području 
stjecanja izvora financiranja i 
korporativnog financiranja, 

 komercijalistima i stručnjacima 
s područja računovodstva, 
kontrolinga, unutarnje revizije i 
upravljanja rizicima koji žele 
nadograditi svoja znanja o 
obveznicama 

 rizničarima u bankama i 
poduzećima koji traže nove i 
drugačije izvore financiranja. 

Obveznice su važan financijski instrument kojeg koriste države, 
banke, poduzeća i projekti za prikupljanje sredstava. Izdavanje 
obveznica omogućuje veću raznolikost u financiranju. Također 
pruža niz pogodnosti za ekonomiju, uključujući raznovrsne izvore 
financiranja i stabilnost financijskog sektora. Likvidnost na tržištu 
obveznica se povećava s repo poslovima koji omogućuju 
trgovcima lakše financiranje i upravljanje svojim portfeljima. 
Tijekom financijske krizu promjenili su se i načini za zaštitu 
portfelja državnih obveznica. 

Izdavanje obveznica je danas 
veoma tehnički i kompliciran 
postupak. Na radionici ćemo 
pokušati predstaviti 
izdavanje obveznica na 
korisniku pogodan način. 
Predstavljene će biti 
potrebne aktivnosti prije 
početka izvadanja obveznica, 
bit će govora o strukturi 
obveznice, potrebnoj pravnoj 
dokumentaciji, predstavljeni 
će biti i načini trženja i 
kreiranja cijene tijekom 
njenog izdavanja. U drugom 
dijelu radionice će biti 
objašnjeno zašto su repo 
poslovi toliko važni i zašto se 
često koriste na razvijenim 
financijskim tržištima. Na 
kraju radionice bit će 
prikazani primjeri osiguranja 
potrfelja državnih obveznica 
u otežanim uvjetima dužničke 
krize.  

Sadržaj radionice 

 Priprema na izdavanje 
obveznica 

 Analiza tržišta 

 Strukturiranje obveznice 

 Pravna dokumentacija 

 Trženje 

 Cijena obveznice tijekom 
izdavanja i izdavanje 

 Financiranje trgovačkog 
portfelja 

 Repo poslovi 

 Pozajmljivanje vrijednosnih 
papira (Securities lending) 

 Osiguranje potrfelja europskih 
državnih obveznica tijekom 
dužničke krize 

9.00–10.30 Dobrodošlica 
 Izdavanje obveznica 
 • analiza kompanije prije  
  izdavanja obveznica 
 • priprema na izdavanje  
  obveznica 
 • razumijevanje i analiza  
  tržišta 
 • strukturiranje izdavanja  
  obveznica 
10.30–10.45  Pauza 
10.45–12.30  Izdavanje obveznica 
 (nastavak) 
 • pravna dokumentacija  
 • trženje i izdavanje 
 • nakon izdavanja 
12.30–13.30  Pauza za ručak  

Raspored radionice 

13.30–15.00 Financiranje trgovačkog 
 portfelja 
 • repo poslovi 
 • pozajmljivanje    
  vrijednosnih papira 
15.00–15.15 Pauza  
15.15–16.30 Osiguranje potrfelja europskih 
 državnih obveznica tijekom 
 dužničke krize 
 • terminski ugovori na   
  talijanske državne   
  obveznice 
 • strategije štitenja za   
  različite segmente   
  dospijeća (Maturity   
  buckets) 
16.30 Zaključak radionice  

Način rada 

Program radionice ne zahtijeva znanje 
ili praksu s izdavanjem obveznica, ali 
su iskustva s ovog područja 
dobrodošla. Ova radionica je prikladna 
za sve one koji bi željeli detaljnije 
upoznati sindiciran način izdavanja 
obveznica. Intenzivno osposobljavanje 
će biti prilika za učesnike da 
poboljšaju svoje razumijevanje 
različitih aspekata izdavanja 
obveznica, uporabe repo poslova i 
novih instrumenata za osiguranje 
portfelja državnih obveznica. 

Osim teorijskih osnova, predstavljeni 
će biti i praktični primjeri te njihova 
analiza.  

Izdaja obveznica i repo poslovi 


