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Programe de studiu:
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Discipline:
Pieţe de capital, Piețe financiare, Burse de valori
1. Investitorii instituţionali şi rolul lor pe piaţa de capital. Aplicaţii: fondurile
mutuale, fondurile de pensii etc.
2. Structura şi funcţionarea fondurilor de investiţii în România
3. Managementul de portofoliu la fondurile de investiții.
4. Modele de analiza de portofoliu pentru piaţa de capital din Romania
5. Analiza fundamentală pe piaţa acţiunilor.
6. Analiza fundamentală pentru selecţia de portofoliu pe piaţa bursieră BVB.
7. Calculul frontierei de eficienţă pentru un portofoliu de 5 acţiuni cotate la BVB.
8. Analiza și selecția de portofoliu prin metode de analiză a rentabilității ajustate cu
riscul.
9. Evaluarea performanţelor fondurilor de investiţii pe piaţa de capital din Romania.
10. Burse de valori. Indicatori bursieri.
11. Bursa de Valori Bucureşti și indicii de bursă BET si BET-C
12. Proceduri de cotare folosite la bursele de valori. Bursa din Frankfurt si Tokio.
Comparație.
13. Rolul bursei de valori în economia reală. Experienţa BVB în emisiunea de acţiuni.
14. Organizarea şi funcţionarea societăţilor de servicii de investiţii financiare. (Studiu
de caz).
15. Emisiunea de acţiuni. Acţiunile internaţionale.
16. Emisiunea de obligaţiuni. Obligaţiunile internaţionale.
17. Mecanismul de tranzacţii bursiere cash/în marjă.
18. Analiza chartista. Studiu de caz pentru acţiuni tranzacţionate la BVB.
19. Bursa de Valori Bucureşti. Analiza indicatorilor de lichiditate și financiari pentru 5
titluri cotate.
20. Strategia operaţiunilor SWAP. Swap-ul pe piața de capital.
21. Tranzacţii cu contracte futures şi cu opţiuni la BMFM Sibiu.
22. Hedging în comerţul internaţional cu metale neferoase. Studiu de caz la LME.
23. Strategii de tranzacţii cu contracte Repo şi reverse Repo pe piaţa românească.
24. Strategii de acoperire a riscurilor valutare pe pieţe la termen.
25. Operaţiunile cu opţiuni: definire, rol în acoperirea riscului de preţ/valutar.
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