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1. Opí¹te èasový priebeh vývoja cien akcií a iných aktív na svetových burzách.
Objasnite pojmy ako sú trend vývoja cien aktív a ich fluktuácie.

2. Vysvetlite príèinu vzniku fluktuácii cien aktív na základe zmien ponuky a dopytu,
t.j. ponuky na kúpu aktíva a ponuky na predaj aktíva.

3. Modelovanie vývoja cien aktív pomocou stochastických procesov. Opí¹te
základné rysy Brownovho pohybu a jeho rozdelenie na deterministickú a
stocjastickú (volatilnú) zlo¾ku. 

4. Objasnite potrebu finanèných in¹trumentov akými sú deriváty aktív, napr. Call a
Put opcie. Èo je snahov investorov pri kon¹trukcií portfólia pozostávajúceho z
volatilných akcií, opcií a bezpeèných dlhopisov?

5. Èo je kúpna (Call) resp. predajná  (Put) opcia? V akých situáciach je výhodné
pou¾í» tieto typy opcií?

6. Ekonomické východiská Black-Scholesovej teórie. Diskutujte princípy arbitrá¾e a
rizikovo neutrálneho portfólia. 

7. Východiská odvodenia matematického modelu Black-Scholesovej teórie.
Kon¹trukcia rizikovo neutrálneho portfólia a porovnanie s bezrikovými
investíciami vo forme bezpeèných dlhopisov. 

8. Terminálové (koncové) podmienky (Pay-off diagram) pre jednoduché opcie
akými sú  Call a Put opcia. Kedy sú jednotlivé stratégie ziskové (in-the-money) a
kedy sú stratové (out-of-money)?

9. Black-Scholesova parciálna diferenciálna rovnica a z nej plynúca oceòovacia
formula (vzorec) pre nájdenie hodnoty Call resp. Put opcie. Uveïte príklad
pou¾itia oceòovacieho vzorca.

10. Iné derivátové stratégie a ich kon¹trukcia pomocou jednoduchých opcií akými sú
Call a Put opcia. Nakreslite Pay-off diagram Butterfly stratégie a objasnite, kedy
je takáto stratégia zisková (in-the-money).

11. Stochastický charakter vývoja úrokovej miery. Objasnite význam jednodòovej
(short rate alebo overnight) úrokovej miery (sadzby) na medzibankovom trhu.
Aké hodnoty nadobúda jednodòová úroková sadzba a èím je to spôsobené?

12. Objasnite èasovú ¹truktúru úrokových mier (dlhopisy s tý¾dòovou a¾ polroènou
dobou splatnosti). Èo je to LIBOR resp. BRIBOR?  Trh so ¹tatnymi dlhopismi
ako urèujúci faktor vplývajúci na zmeny úrokových sadzieb.

13. Vz»ah medzi cenou bezkupónového dlhopisu a èasovou ¹truktúrou vývoja
úrokových mier. Dlhopis ako derivát úrokovej miery.

14. Matematické modelovanie èasového vývoja úrokovej miery. Jednofaktorový
model. 

15. Ekonomické a finanèné východiská kon¹trukcie matematických modelov
oceòovania dlhopisov. Kon¹trukia bezrizikového portfólia dlhopisov s rôznymi
dobami splatnosti. Va¹ièkov model.

16. Ïal¹ie deriváty úrokovej miery. Vysvetlite transakciu typu swap. V akej situácii je
výhodné túto transakciu pou¾iva». Deriváty úrokovej miery typu cap a floor.
Vysvetlite ich význam. 
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