Mesterképzés(ek) neve
Vizsga típusa
Vizsga megnevezése
Vizsga időtartama
Vizsga lebonyolítása
Vizsga rövid leírása
Vizsgán használható
Javasolt irodalom
Tételek

Pénzügy mesterképzés magyar nyelven nappali tagozat
Írásbeli
Pénzügy
60 perc
Személyes
Tananyag: Vállalati pénzügyek. Formáját tekintve feleletválasztós teszt.
A feladatmegoldáshoz diszkontfaktor- és annuitástáblázatot adunk. Online vizsga esetén nincs korlátozás.
Brealey, Myers: Modern Vállalati Pénzügyek, Walter, György, ed. (2020) Vállalati pénzügyek feladatgyűjtemény és megoldások. Budapesti Corvinus
Egyetem, Budapest.

Részletes tematika az ajánlott tananyag szerint
1. Pénzügyi eszközök árazása, vállalat és tőkepiac, a vállalat reál- és pénzügyi eszközei, azok értékét meghatározó tényezők.
2. Különféle pénzáramlások átszámítása; jövőérték, jelenérték értelmezése, tőkepiaci magyarázata, technikája; kamatszámítás – diszkontálás; jelenérték,
jövőérték meghatározása; szabályos pénzáramlások értékelése; diszkonttényező – annuitástényező; pénzáramlás-sorozatok jelenértéke; a nettó
jelenérték; a kamatlábak szintjét meghatározó tényezők; reálkamatláb – nominális kamatláb; hozam – hozamgörbe alapfogalmak.
3. Járadékok.
4. Kötvény árazása, hozama, átlagideje, hozamszint-érzékenysége.
5. Részvények értékelése, árazása, P/E mutató.
6. Befektetések és értékpapírok várható hozama és kockázata (hozam-szórás); portfóliók hozama és kockázata, a diverzifikáció, hatékony portfóliók,
határportfóliók, optimális portfólió, a tőkeallokációs egyenes; a CAPM modell feltételezései és állításai, az értékpapírpiaci egyenes; a béta és a
bétaszámítás; portfolió elmélet; aktív és passzív portfólió-kezelési stratégiák.
7. Pénzügyi
piacok és eszközök; Eredeti és származtatott termékek; Egyedi papírok, indexek, befektetési alapok; Értékpapírpiacok; Elsődleges piac (értékpapírkibocsátás), másodlagos piacok (tőzsde, OTC), harmadik piacok; A tőzsdei és tőzsdén kívüli kereskedés (szereplők, ajánlatok, költségek), szabályozás;
Származtatott termékek árazása; Határidős ügyletek, általános jellemzői; Értékpapírok, valuták határidős ára; Határidős kamatlábak; Az opciók típusai,
pozíció- és nyereségfüggvénye; Az opciók minimális és maximális értéke; Összetett opciós pozíciók; Put-call paritás.
8. Vállalati pénzügyi döntések alapjai; a vállalat célja, működése, pénzügyi cél- és eszközrendszere; Beruházási döntések; Beruházások (projektek)
pénzáramlása; Projektértékelési kritériumok (megtérülési idő, diszkontált megtérülési idő, NPV, belső megtérülési ráta, jövedelmezőségi index) ;
Beruházási javaslatok kölcsönhatása.
9. A vállalati
finanszírozás. Tőkeköltség számítása. A finanszírozási szerkezet megváltozásának hatásai a vállalat működésére. Osztalékpolitikai eszközök és hatásuk a
tulajdonosok vagyonára.

Mintafeladatsor

nincs mintafeladatsor

Mesterképzés(ek) neve
Vizsga típusa
Vizsga megnevezése
Vizsga időtartama
Vizsga lebonyolítása
Vizsgán használható
Javasolt irodalom
Tételek

Pénzügy mesterképzés magyar nyelven nappali tagozat
Szóbeli
Szakmai és motivációs beszélgetés
15-20 perc
Online
nem használható segédeszköz
Brealey, Myers: Modern Vállalati Pénzügyek

Részletes tematika az ajánlott tananyag szerint
1. Pénzügyi eszközök árazása, vállalat és tőkepiac, a vállalat reál- és pénzügyi eszközei, azok értékét meghatározó tényezők.
2. Különféle pénzáramlások átszámítása; jövőérték, jelenérték értelmezése, tőkepiaci magyarázata, technikája; kamatszámítás – diszkontálás; jelenérték,
jövőérték meghatározása; szabályos pénzáramlások értékelése; diszkonttényező – annuitástényező; pénzáramlás-sorozatok jelenértéke; a nettó
jelenérték; a kamatlábak szintjét meghatározó tényezők; reálkamatláb – nominális kamatláb; hozam – hozamgörbe alapfogalmak.
3. Járadékok.
4. Kötvény árazása, hozama, átlagideje, hozamszint-érzékenysége.
5. Részvények értékelése, árazása, P/E mutató.
6. Befektetések és értékpapírok várható hozama és kockázata (hozam-szórás); portfóliók hozama és kockázata, a diverzifikáció, hatékony portfóliók,
határportfóliók, optimális portfólió, a tőkeallokációs egyenes; a CAPM modell feltételezései és állításai, az értékpapírpiaci egyenes; a béta és a
bétaszámítás; portfolió elmélet; aktív és passzív portfólió-kezelési stratégiák.
7. Pénzügyi
piacok és eszközök; Eredeti és származtatott termékek; Egyedi papírok, indexek, befektetési alapok; Értékpapírpiacok; Elsődleges piac (értékpapírkibocsátás), másodlagos piacok (tőzsde, OTC), harmadik piacok; A tőzsdei és tőzsdén kívüli kereskedés (szereplők, ajánlatok, költségek), szabályozás;
Származtatott termékek árazása; Határidős ügyletek, általános jellemzői; Értékpapírok, valuták határidős ára; Határidős kamatlábak; Az opciók típusai,
pozíció- és nyereségfüggvénye; Az opciók minimális és maximális értéke; Összetett opciós pozíciók; Put-call paritás.
8. Vállalati pénzügyi döntések alapjai; a vállalat célja, működése, pénzügyi cél- és eszközrendszere; Beruházási döntések; Beruházások (projektek)
pénzáramlása; Projektértékelési kritériumok (megtérülési idő, diszkontált megtérülési idő, NPV, belső megtérülési ráta, jövedelmezőségi index) ;
Beruházási javaslatok kölcsönhatása.
9. A vállalati
finanszírozás. Tőkeköltség számítása. A finanszírozási szerkezet megváltozásának hatásai a vállalat működésére. Osztalékpolitikai eszközök és hatásuk a
tulajdonosok vagyonára.
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