POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

1

den

PRAHA

Finanční trh jeho fungování, zákonitosti a pravidla
Motto: Pojišťovnictví je součástí finančního trhu, ale víme vůbec, jak funguje to, čeho je náš obor součástí?

vedený Ing. Renátou Valerií Nešporek, Ph.D., MBA. LL.M.
Termíny: 13. 6. 2019 od 13.00 h | 14. 10. 2019 od 11.00 h
Kde: místo bude upřesněno přihlášeným e-mailem

Školitel: Ing. Renáta Valerie Nešporek, Ph.D., MBA. LL.M.
Účastnický příspěvek: 2.250 Kč

Přihlášky posílejte na adresu
prihlaska@eg-egi.cz

Komu je seminář určen?

Všem, kdo se chystají v letošním a příštím roce splnit zkoušky z odborné způsobilosti dle zákona č. 170/2018 Sb.
Počet účastníků – minimálně 10 | maximálně 30
O lektorovi

Renáta Valerie Nešporek je absolventka oboru
ekonomika průmyslu na VŠB – TU Ostrava, kde
získala „základní“ vysokoškolské i doktorské vzdělání.
Manažerské vzdělání absolvovala na Prague International
Business School a Manchester Metropolitan University.
Právnické vzdělání ukončila v roce 2019 na British
Institute of Management obhajobou závěrečné práce
„Proces mediace a pozice mediátora v praxi“. Oblast
financí je jí profesně blízká, od roku 1997 působí v dozorčích radách, vedla podnikovou
spořitelnu, zkušenosti má s obchodováním s cennými papíry, péčí o finanční investice,
finančním řízením příspěvkové i neziskové organizace. V pedagogické oblasti se zaměřuje
na korporátní i osobní finance. Je autorkou specializace „Podnikání v osobních financích“
a autorkou řady studijních materiálů a spoluautorkou odborných publikací..
Časový rozsah – 4 hodiny

»»

Sdílením zkušeností odborníků k vašemu růstu!
E.G.I. Education Grow Insurance, s.r.o. | IČ: 07738897
telefon +420 604 338 897 | email gmentova@eg-egi.cz | web www.eg-egi.cz

Obsah semináře
I. část – Finanční trh a jeho specifika
»» finanční trh – definice, členění (peněžní, kapitálový, devizový, trh drahých
kovů), funkce, význam
»» segmenty finančního trhu - specifikace
»» finanční zprostředkovatelé a jejich úloha v ekonomice (banky, centrální
banka, pojišťovny, penzijní fondy, investiční fondy, stavební spořitelny …)
»» finanční a pojistná matematika (časová hodnota peněz, jednoduché
a složené úročení, diskontování, anuita, efektivní úroková míra)
II. část – Investice
»» kapitálový trh
»» klasické investiční nástroje (dluhopisy, obligace, akcie)
»» odvozené cenné papíry (deriváty), certifikáty
»» rizika investičních nástrojů
»» investiční strategie (portfolio, výnos, investiční horizont, riziko, likvidita,
diverzifikace, strategie růstová, výnosově růstová, výnosová, dynamická,
konzervativní, vyvážená, jednorázová, pravidelná)
III. část – Připadová studie
»» Řešení tematicky zaměřené průřezové případové studie

Výstup ze semináře
Schopnost definovat
finanční trh a jeho
účastníky.
Orientace ve finanční
a pojistné matematice
Získání přehledu
o investičních
nástrojích a jejich
využití.
Pochopení
problematiky
finančních derivátů
a certifikátů.

