
Facilitando a sua gestão do risco cambial



A MatchPlace é uma FINTECH

Depois de MatchPlaceFX, o nome da 

marca da oferta de Serviços de 

Pagamento e Operações Cambiais, 

estamos a lançar MatchPlace 

Hedgewiz, uma plataforma online que 

ajuda as empresas a analizar e gerir o 

seu risco cambial

Quem somos

A MatchPlace é uma FINTECH



O que a MachPlace HedgeWiz

fornece à Direção Financeira



Visão sobre o risco

Tenha uma visão clara da exposição

cambial e do seu impacto nos

resultados da empresa.

Use as ferramentas Matchplace

Hedgewiz para desenhar e estruturar

uma política de longo prazo de

hedging baseado nas necessidades da

empresa



Faça a gestão, monitorize e controle

Monitorize a sua exposição a moeda

estrangeira e faça a gestão do seu

hedging com os instrumentos da

Matchplace Hedgewiz

Mantenha uma visualização em tempo

real da sua exposição e transações.

Mitigue desajustamentos e imprecisões



Vizualização imediatada do status 

Numa só ferramenta visualize a sua

previsão vs o montante que tem em

hedging, média da taxa de câmbio

mensal e outras ferramentas que

permitem edging adicional.

Obtenha informação que precisa para

cada acção que necessita tomar no

tempo certo e assegurar um uso eficaz

do hedging



Avaliação e reporting

Implemente e avalie a sua actividade

de hedging com as ferramentas de

report da Matchplace Hedgewiz .

Monitorize também o risco cambial

não contabilizado e crie um report

claro e transparente que lhe permite

controlar todo o seu processo de

hedging



Execução fácil ou insira as transacções

Use os nossos parceiros forex

regulamentados para uma rápida

execução online ou utilize os seus

operadores financeiros e faça upload

das transacções



Benefícios Matchplace Hedgewiz

Fornece estabilidade

Tenha orçamentação, planeamento e estabilidade de reporting , independente das 

flutuações cambiais

Poupa tempo

Faz a  implementação da política de hedging, inclui reporting e reduz o trabalho de 

hedging cambial sobre a equipa financeira

Falcilita o crescimento

Permite à Direcção Financeira aproveitar as vantagens do hedging : maior capacidade de 

previsão , redução de perdas , beneficia de oportunidades de negócio e melhor apoio para 

o crescimento da empresa



Fale com a Matchplace

https://www.facebook.com/matchplace/

https://www.linkedin.com/company/matchplace/

https://twitter.com/MatchPlace1

contact@matchplace.com

+351 960 209 811

https://www.facebook.com/matchplace/
https://www.linkedin.com/company/matchplace/
https://twitter.com/MatchPlace1

