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Cíl modulu:
Modul si klade za cíl seznámit frekventanty kurzu se základy teorie finančních trhů, jeho
jednotlivých částí, vztahů a souvislostí. Pozornost je věnována nejenom popisu jednotlivých
segmentů finančních trhů, ale také základům fungování jednotlivých finančních institucí a
produktů finančního trhu, jejich analýze a také dopadům na rozhodování jednotlivých
subjektů v celém ekonomickém systému. Týká se to nejen finančních či nefinančních
institucí, ale také domácností a jednotlivců. Podrobněji se bude modul věnovat i analýzám
cenných papírů, tj. fundamentální, technické i psychologické analýze. Tyto poznatky budou
využitelné i v dalších modulech, které budou na modul Finanční trhy navazovat a rozvíjet
získané.
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Úvod do teorie finančních trhů
Finanční a reálné investice
Členění finančních trhů
Trhy cenných papírů
B) Instituce a produkty finančního trhu
Bankovní systém
Pojišťovny
Penzijní fondy
Kolektivní investování a ostatní instituce FT

C) Makroekonomické souvislosti finančního trhu
Výkonnost ekonomiky
Fiskální politika
Monetární politika
Peněžní nabídka a úrokové sazby
Inflace a deflace
Fiskální politika
Ekonomické a politické šoky
D) Základy finanční matematiky cenných papírů a měnových kurzů
Krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry
Spotové měnové kurzy
E) Základy derivátových instrumentů
F) Analýzy cenných papírů
Fundamentální analýza
Technická analýza
Psychologická analýza
Teorie efektivního trhu
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