Pénzügy Mesterszak komplex szóbeli tételsor
“A” tételek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kötvények hozama, hozamgörbe
Kamatkockázat mérése és kezelése
Portfólió-elmélet, CAPM, APT
Befektetési alapok, piaci indexek
Határidős ügyletek
Csereügyletek
Opciókkal kapcsolatos statikus összefüggések
Plain vanilla és egzotikus opciók árazása binomiális modellben
Wiener-folyamat, geometriai Brown-mozgás, valamint az Ito-folyamat pénzügyi
jelentőségének bemutatása
10. A Black-Scholes-Merton modell és a "görög betűk"
11. Opciókat tartalmazó értékpapírok, strukturált termékek
12. Piaci kockázat mérése és kezelése
13. Hitel- és partnerkockázat
14. Bankok működési kockázata
15. Rendszerkockázat
16. Kockázati szabályozás: Bázel I, II., III.
17. A banki és a vállalati kockázatkezelés hasonlóságai és különbségei, VaR és CFaR
18. Jelenérték-számításon alapuló értékelési módszerek bemutatása (hasonlóságok,
különbségek, alkalmazásuk lehetőségei és korlátai)
19. Értékvezérlők és kapcsolatuk a részvényesi érték maximalizálásához
20. Piaci mutató alapú értékelés és a relatív értékelés (lényegük, alkalmazásuk előnyei,
hátrányai és buktatói)
21. A bottom-up béta, a regressziós béta és a súlyozott átlagos tőkeköltség becslése; buktatók a
WACC becslése során
22. Speciális értékelési szituációk (pénzügyi intézmények, magánvállalkozások, korai fázisú
cégek)
23. Fúziók és felvásárlások, az akvizíciók értékelése
24. Reálopciók
25. Tőkeszerkezeti politika
26. Csődjátszmák
27. Vállalatfinanszírozás (likviditástervezés, hosszú- és rövidtávú források és jellemzőik)
28. Osztalékpolitika kérdései

“B” tételek (Befektetéselemző):
1. Stilizált tények a piaci hozamokról, volatilitás, piaci hatékonyság
2. Piaci mikrostruktúra és piaci likviditás
3. Sztochasztikus folyamatok, numerikus módszerek
4. A piac arbitrázsmentessége és teljessége, replikálás és martingálárazás, mértékcsere
5. Dinamikus hozamgörbe modellek, kamatlábfák, kamatlábmodellek
6. Kamatlábderivatívák és árazásuk
7. Hitelderivatívák és árazásuk
8. Többfaktoros derivatívák és árazásuk
9. Koherens kockázati mértékek, kockázatallokáció, extrémérték-elmélet, eloszlások
10. A kereskedelmi banki hitelezés magyarázata és folyamata (ALM-el való összhang, scoring,
szerződés, monitoring)
11. Befektetési banki tevékenységek, értékpapírosítás
12. Portfólió-kezelés és portfólió-optimalizálás

“B” tételek (Vállalati pénzügy):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sztenderd banki hiteltermékek
Strukturált hitelek
Banki hitelezési folyamat
Kockázati tőke
Egyéb hiteltermékek (lízing, faktoring, stb)
Problémás hitelek kezelése
Csődelőrejelzési módszerek
Vállalati válságkezelés
Ismertesse a közzétett pénzügyi kimutatásokat, a közöttük lévő főbb összefüggéseket, valamint
a mérési bázisaikat, mint a pénzügyi kontrolling egyik fontos számviteli információs bázisát!
10. Pénzügyi tervezés, pénzügyi mutatószámok

