Veľké otázky:
-

kmeňové akcie
sekuritizácia
motívy investovania do reálnych aktív a ich porovnanie s akciami
faktory (príčiny), ktoré spôsobili veľkú hosp. krízu v USA
efektívne trhy
štruktúra trhu s CP
burza ako ekonomická kategória
vzájomný vzťah a väzby medzi finančným systémom a ekonomikou (ek. systémom)
zoblečené dlhopisy
rating
KD dlhové inštrumenty
prašivé obligácie
kmeňové akcie
funkcie finančného systému
obchodovanie na finančných trhoch (typy špekulácií a obchodov)
burza riadená cenou
terciárny trh
morging
investičná politika fondov
finančné deriváty ako nástroj riadenia a obmedzovania rizika
efektívnosť finančných trhov (alokačná a operatívna)

-

nástroje peňažného trhu (KD dlhové inštrumenty)
sekuritizácia
štruktúra trhu CP (2x)
teória efektívnych trhov (2x)
príčiny pádu finančného systému počas veľkej krízy v USA
rating
rozdiel medzi futuritou a forwardom
typy špekulácií a obchodov na trhoch
metódy investovania do reálnych aktív
efektívne portfólio
opcie a ich použitie

1. Aky vynos ocakava investor pri kupe kupnej opcie (5b)
2. Dualne obligacie (5b)
3. Podsystem blokoveho obchodovania (5b)
4. Pripustne cenove pasmo pri burzovych obchodoch (5b)
5. Charakterizujte expiracny den
6. Motivy investovania do realnych aktiv (15b)
7. Typy spekulacii a obchodov na financnom trhu (20b)
1. Def. volatilitu
2. Pozicia predavajuceho pri put opcii
3. Spekulacna bublina
4. Prasive dlhopisy
5. ?
Velke:
1. Struktura TCP
2. TET - teoria ef. trhov
male:
1. co predstavuje riziko pre predavajuceho put opcie
2. charakterizujte Elliotove vlny
3. synteticke cenne papiere
4. kto je to insider v burzovych obchodoch
5. ?
velke:
15 b podstata a vyznam ratingu pre investora
20 b rozdiel medzi forwardom a futures
Male otazky (po 6 bodov):
1. Popiste proces deregulacie financnych trhov.
2. Charakterizujte kratku poziciu pri forwarde.
3. Popiste ocakavania investorov na medvedich trhoch.
4. Vysvetlite co vplyva na riziko portfolia.
5. Charakterizujte prvky financneho systemu.
Velke otazky (po 15 bodov):
1. Struktura trhov cennych papierov.
2. Teoria efektivnych trhov.
Male otazky (po 6 b.):
-def. OTC trhy,
-def. promptne obchody,
-co ocakava investor, ak si kupi/preda forward (jedno z toho),
-ake su ocakavania pri poklese, resp. naraste urokovej miery pri forwarde,
-ake su ocakavania na bycom, resp. medvedom trhu.
Velke otazky:
Proces sekuritizacie (20 b.).
Nastroje penazneho trhu (30 b.).

