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Absolwent studiów na kierunku Finanse i
2014-10-01
Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w
Warszawie.
Rafał Walc zak związany był dotyc hc zas z Erste
Group Bank AG w Wiedniu, gdzie latac h
2012-2014 kierował Departamentem Tradingu
Obligac jami Skarbowymi w Pionie Rynków
Kapitałowyc h, a głównym jego obszarem
inwestyc yjnym były rynki regionu Europy
Środkowo-Wsc hodniej.
Rafał Walc zak prac ę w Erste Group rozpoc zął w
2008 roku jako senior trader odpowiedzialny za
transakc je derywatami na stopę proc entową w
regionie Europy Środkowo-Wsc hodniej (CE4).
Od 2002 roku związany był z Bankiem BPH jako
trader, a od 2005 roku - szef zespołu
instrumentów poc hodnyc h na stopę proc entową
w Departamenc ie Rynków Międzynarodowyc h.
Swoja karierę w bankowośc i rozpoc zął w 2000
roku w Powszec hnym Banku Kredytowym w
Departamenc ie Ryzyka, a następnie w
Departamenc ie Skarbu, gdzie odpowiadał za
transakc je instrumentami poc hodnymi na
stopę proc entową.
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