Är du ingenjörsstudent eller nyexaminerad och är
intresserad av att lära dig mer om finansmarknaden?
Det projekt vi står inför är väl lämpat för en ingenjörsstudent eller nyexaminerad som har goda
programmeringskunskaper, framförallt Python, och som har ett intresse att verkligen få insikt i hur
man kan skapa stora värden på finansmarknaden genom att optimera i balansen mellan metodisk
analys och genom att ha förståelse för hur beteendet bland olika marknadsaktörer påverkar
prisbildningen. Projektet innebär att en deltagare får möjlighet att lära sig om bland annat
värdepappershandel, derivat och modellering av investeringsportföljer.

Vilka är vi?
Captors kärnverksamhet är att systematiskt förvalta efter kundernas interna portföljmål för att
därmed uppnå bättre riskjusterad avkastning relativt totalportföljens mål. En del i detta är att
Captor också arbetar nära kunden för att implementera systemstöd och förvaltningsstrategier som
tillåter bättre anpassning mellan portföljavkastning och kundens strategiska mål.

Vad gör vi?
Parallellt med Captors egna utveckling så har vi tagit fram flera prototyper av vad vi kallar
strategimotorer och indexmotorer. De senare är egentligen bara en benämning på strategier som
inte kan replikeras med handlade instrument, och ur ett "kodar-perspektiv" så är de ofta samma.
Nu har vi kommit så pass långt att vi står inför att sätta våra motorer i produktion och därmed bli
"agila på riktigt" avseende arbetet vi gör för att trimma våra kunders portföljer till bättre
allokeringar.
Vi är övertygade att Captor kan ta en plats i kunders portföljer relativt många konkurrenter
eftersom våra motorer stödjer alla instrumenttyper och andra praktiska aspekter med overlaymandat såsom att mäta performance på marginalkrav osv. VI hoppas kunna bygga våra motorer
ovanpå de open-source initiativ som är fullt utvecklade och produktionståliga, som exempel Pandas
och Numpy. Genom bred transparens är förhoppningen att skapa ett konstruktivt utbyte mellan
vår förvaltning, våra kunder och andra marknadsaktörer.

Är du intresserad av den här tjänsten eller vill du veta mer? Kontakta oss på
rekrytering@captor.se eller ring: 08 701 01 00

Birger Jarlsgatan 4
114 34 Stockholm
Sweden

+46 8 701 01 00
info@captor.se
www.captor.se

