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תחום התמחות
ניהול סיכוני שוק -מטבע ,ריבית ,אינפלציה ,סחורות ואשראי.
מערך שירותים רחב ומקיף ,המותאם אישית לחברות ,מוסדיים ומשקיעים.
פעילות החברה בתחום ניהול סיכונים
 עבודת מחקר וסקר חשיפות -ניתוח וזיהוי וכימות החשיפות העומדות בפני הארגון.
 בניית והטמעת מדיניות לניהול סיכונים -הכלים ,הידע והחוקים לפיהם פועל הארגון.
 התמודדות סימולטנית עם גידור חשבונאי ותזרימי.
 ליווי שוטף וייעוץ להתמודדות שוטפת עם סיכוני שוק -התמודדות עם חוסר וודאות.
 מערך חדרי עסקאות המוביל בשוק ליישום וביצוע צורכי החברה מול המערכת הבנקאית.
 פעילות (תמחור ,ביצוע ושיערוך) במגוון רחב של מכשירים פיננסיים המתקדמים ביותר.
 חדר עורפי ויחידת חשבונאות מובילה בתחומה -דיווח ודו"חות ,דיווחים רגולאטורים.
 מערך הדרכה -להעשיר ולספק יסודות להתמודדות עם תנאי שוק באי וודאות גבוהה.
 פעילות תחת דירקטוריון החברה ,עבודה מול אנשי הכספים ומשרדי רו"ח מובילים בארץ
ובעולם.
 יחידת מחקר -סקירות ,עדכונים וניתוחים רלוונטיים שוטפים והפקת מחקר לפי דרישה.
החברה
 קבוצת גיפט הינה מהקבוצות הפיננסיות המובילות והחלוציות בשוק ההון המקומי ,בתחום
הייעוץ והשירותים לחברות ומוסדיים מאז הקמתה בשנת .1890
 הקבוצה הינה מובילה בתחומי הייעוץ לניהול סיכונים ,הנדסה פיננסית ,מסחר וביצוע במגוון
רחב של נכסי בסיס ובנקאות השקעות.
 קבוצת גיפט מעניקה שירותים למאות ארגונים ,חברות ,מוסדיים ,בנקים וחברות ממשלתיות
המובילות במשק הישראלי תחת זרועותיה השונות.
 יחידת ניהול הסיכונים בקבוצה מחזיקה בשילוב הייחודי של המשאב האנושי ,מתודולוגיית
עבודה וטכנולוגיה המאפשרת לנו לספק שירות מקיף ויסודי בתחום ניהול הסיכונים הפיננסים
לגופים עסקיים בעלי אוריינטציה בינלאומית.


אנו מאמינים כי על גופים עסקיים להתמקד בליבת פעילותם ופיתוח העסק תוך כדי נטרול
"רעשי רקע" שעלולים לפגוע בתוצאות העסקיות.

 אנו מתמחים במגוון רחב של מכשירים בתחומי המטבע ,ריביות ומדד ונסמכים על מתודולוגיית
עבודה מוכחת אשר מותאמת לצרכים של הלקוח בהתבסס על ההגבלות והרצונות הפרטניים.
 אנו מאמינים כי על גופים עסקיים להתמקד בליבת פעילותם ופיתוח העסק תוך כדי נטרול
"רעשי רקע" שעלולים לפגוע בתוצאות העסקיות.
ענפים שבהם המשרד עוסק בניהול סיכונים
פלח לקוחות :חברות פרטיות ,חברות ציבוריות ,מקומיות וזרות ,חברות ממשלתיות ,קרנות ,יבואנים
ויצואנים.
סקטורים :תקשורת ,תעשיית מסורתית ,טכנולוגיה ,ביטוח ,השקעות ,תיירות ,שירותים ,נדל"ן ,רכב.
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