MB Risk Management
je modulární systém na anal˘zu a oceÀování úrokov˘ch a multimûnov˘ch swapÛ, swapcí a velkého mnoÏství strukturovan˘ch produktÛ.
UNIVSWAP je pouÏíván dealery, makléﬁi, risk manaÏery a pracovníky
Back office pro oceÀování otevﬁen˘ch pozic, pﬁípadnû nalezení vhodn˘ch arbitráÏních
pﬁíleÏitostí. Systém generuje nearbitráÏní model ãasové struktury úrokov˘ch sazeb a volatilit
(pouÏitím metod „Boot-strapping“ a „Mean reversion“) z trÏních kotací dluhopisÛ, swapÛ,
depozit nebo forwardov˘ch sazeb. Takto vytvoﬁené ãasové struktury jsou pouÏity pro konzistentní oceÀování ve‰ker˘ch finanãních instrumentÛ. Software UNIVSWAP umoÏÀuje flexibilní
porovnání kotovan˘ch cen protistran a dává svému uÏivateli mnoho konkurenãních v˘hod.
Systém podporuje vícemûnová portfolia, která jsou kontinuálnû pﬁeceÀována dle trhu vãetnû
monitoringu ziskÛ a ztrát. UNIVSWAP je pﬁímo pouÏiteln˘ pro efektivní ﬁízení trÏních rizik.
Provádí anal˘zu citlivostí na paralelní a neparalelní posuny ve v˘nosov˘ch strukturách a pﬁímo
poãítá zaji‰Èovací pomûry pro odstranûní neÏádoucích senzitivit.

Universal Swap Add-in

UNIVSWAP

Citlivost na neparalelní posuny ve v˘nosov˘ch kﬁivkách

Cel˘ software umoÏÀuje uÏivateli nejen flexibilnû analyzovat cenové a úrokové kotace protistrany (a to i v reÏimu Real-time), ale pﬁedev‰ím prÛbûÏnû monitorovat celkov˘ stav ziskÛ/ztrát
a agregátní rizikovou expozici v obchodních knihách.
Anal˘za úrokového swapu

âasovû omezená verze k dispozici zde: http://www.moneco.cz/s_m_demo.htm
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UNIVSWAP

je komplexní soubor, kter˘ se skládá z více modulÛ. Jednotlivé moduly
poskytují rozsáhlou sadu uÏiteãn˘ch nástrojÛ.
V cenû Universal Swap Add-in jsou následující moduly software MBRM:

UNIVOPT – Universal Options Add-in • UNIVEXOT – Universal Exotics Add-in
UNIVYLD – Universal Yield Add-in • UNIVINT – Universal Interpolating Add-in
Asset swap

Zajímavé vlastnosti:
➜ Pro modelování volatility je
pouÏit pﬁístup zaloÏen˘ na
roz‰íﬁeném modelu Vasicek
(Hull-White) s mnoÏstvím
proprietárních vylep‰ení. Tento
pﬁístup dává nejpﬁesnûj‰í
v˘sledky pﬁi oceÀování
standardních i nestandardních
instrumentÛ.
➜ MnoÏství interpolaãních technik
obsahuje metody: nejmen‰ích
ãtvercÛ, kubick˘ spline, lineární
regresi, exponenciální kﬁivku
a mnoho dal‰ích.
➜ Systém pﬁímo generuje penûÏní
toky pevné i plovoucí strany
swapu na základû definovaného
kalendáﬁe svátkÛ pro pﬁíslu‰nou
mûnu, kalendáﬁní konvence
a konvence obchodních dnÛ.

UNIVSWAP podporuje ‰irokou ‰kálu finanãních instrumentÛ: dluhopisy, FRN, úrokové a mûnové
swapy, pokladniãní poukázky, depozita, FX opce, FRA, IRG, Cap, Collar, Floor, swapce atd.
Portfolio mûnov˘ch opcí

Pro anal˘zu FX opcí jsou k dispozici následující funkce:
USA_FXOT_XARRAY, USA_FXOPT_XIMPLIEDVOL,
USA_FXOPT_ANALYSIS a USA_FXOPT_IMPLIEDVOLS.
Velkou v˘hodou tûchto funkcí je moÏnost analyzovat jak
standardní (evropské i americké) opce, tak opce
exotické pomocí jedné funkce – tzn., Ïe jsou zde
kombinovány moduly UNIVOPT – Universal Options
Add-in a UNIVEXOT Universal Exotics Add-in
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RISK MANAGEMENT SYSTEMS

Derivatives Strategy: „MBRM blows all others away from a technical standpoint“.

