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Terminy zajęć: 

Zajęcia Temat Termin dla grupy 1 Termin dla grupy 2 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

6 

 

7 

Wartość pieniądza w czasie. 

Wycena instrumentów dłużnych 

i portfel obligacyjny. 

Wycena akcji. Wstęp do teorii 

portfelowej. 

Teoria portfelowa. 

Dominacja stochastyczna i inne 

kryteria tworzenia portfeli. 

Modele rynku kapitałowego 

(Sharpe’a, CAPM, APT). 

Ocena wyników zarządzania 

portfelem. 

 

13 lutego 2013 

27 lutego 2013 

 

13 marca 2013 

 

27 marca 2013 

17 kwietnia 2013 

 

15 maja 2013 

 

29 maja 2013 

 

20 lutego 2013 

6 marca 2013 

 

20 marca 2013 

 

10 kwietnia 2013 

24 kwietnia 2013 

 

8 maja 2013 

 

22 maja 2013 
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Warunki zaliczenia 

1. Obecność. 

2. Prace domowe. 

3. Referat. 

4. Kolokwium. 

Obecność 

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Na wszystkich zajęciach będzie 

sprawdzana lista obecności. W szczególnych przypadkach (choroba itd.) nieobecność może 

być usprawiedliwiona, ale będzie konieczne napisanie pracy – mini referatu – związanej z 

tematyką opuszczonych zajęć. Przy pisaniu mini referatu wymagania i tematy są takie jak dla 

referatu zaliczającego przedmiot na ocenę dostateczną, ale praca powinna być na 4-6 stron 

(cała praca). Zaliczenie pracy oznacza odrobienie nieobecności, a więc, gdy była obecność na 

wszystkich pozostałych sześciu zajęciach, uznaje się obecność na wszystkich siedmiu. 

Pozostałe przypadki skutkują brakiem zaliczenia obecności i zaliczeniem ćwiczeń na ocenę 

2,0.  

Prace domowe 

Prace domowe zadawane po każdych zajęciach są obowiązkowe, ale nie są punktowane. Na 

pracę domową składają się zadania domowe oraz przeczytanie wybranych fragmentów z 

literatury. Zadania domowe pomagają utrwalić wiedzę zdobytą na zajęciach, a czytanie 

literatury przygotowuje do kolejnych zajęć. Ponieważ na ćwiczeniach konieczny jest aktywny 

udział przy rozwiązywaniu zadań na tablicy, stąd zaniedbywanie prac domowych będzie 

utrudniało nie tylko bierne, ale również mile widziane aktywne uczestniczenie w zajęciach. 

Referat 

Praca powinna być oryginalna i samodzielna. Praca powinna składać się z trzech części – 

wstępu, rozwinięcia i zakończenia (podsumowania). Praca powinna być na minimum 6 stron 

i nie przekraczać 12 stron wraz z bibliografią. Warstwa merytoryczna powinna być na 
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poziomie studiów magisterskich, a formalna powinna odpowiadać wymogom pracy 

dyplomowej. 

 Praca oceniana będzie na dwóch poziomach – w warstwie merytorycznej i formalnej. 

Na poziomie merytorycznym ocenie podlegać będą elementy takie jak a) zakres 

wykorzystania teorii i modeli wymienionych w sylabusie do przedmiotu – adekwatność, 

poprawność metodologiczna i szczegółowość, b) dobór materiału źródłowego, c) jakość 

analizy i wniosków (precyzja, wnikliwość, wszechstronność, powiązanie teorii z materiałem 

źródłowym). Na poziomie formalnym oceniane będą kwestie językowe i stylistyczne takie jak 

spójność i komunikatywność językowa treści zawartych w referacie. Standard cytowań i 

opisu bibliograficznego należy wybrać jeden i konsekwentnie stosować. Takim standardem 

może być np. APA, ISO 690 lub stosowany w wielu pozycjach ciągłych i zwartych 

wydawanych przez SGH, który jest połączeniem tych dwóch.  

 Na pierwszej stronie referatu powinno znaleźć się imię, nazwisko, numer albumu, oraz 

temat. Praca powinna być napisana na komputerze, wydrukowana dwustronnie i zszyta w 

lewym górnym rogu. Referatu nie należy bindować, oprawiać, umieszczać w koszulkach na 

dokumenty itd. 

 Przewidziana jest lista tematów, na które można napisać referat. Na każdy z siedmiu 

tematów zajęć przypadają trzy tematy. Łącznie jest 21 tematów. Poniżej podana jest lista 

tematów na referat: 

Zajęcia 1. Wartość pieniądza w czasie. 

1. Porównaj oferty lokat miesięcznych odnawialnych z 10 banków wykorzystując 

aktualne dane. Oblicz wartość przyszłą (  ). Wyznacz efektywne stopy procentowe. 

Porównaj wielkości odsetek po roku czasu dla różnych wielkości wkładów. Wybierz 

najlepszą ofertę i uzasadnij swój wybór. 

2. Porównaj oferty kredytów z 10 banków. Przy ocenie ofert kredytowych posłuż się 

pojęciem rzeczywistej rocznej stopy procentowej. 

3. Porównaj oferty kredytów z 5 banków. Przy ocenie ofert kredytowych posłuż się 

pojęciem rzeczywistej rocznej stopy procentowej. Uwzględniając możliwość 
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dokonania różnych inwestycji (lokaty, obligacje, akcje) za pieniądze uzyskane z 

kredytu, oceń możliwości dokonania korzystnego arbitrażu pomiędzy różnymi 

strumieniami pieniężnymi (z perspektywy zaciągającego kredyt inwestora). 

Zajęcia 2. Wycena instrumentów dłużnych i portfel obligacyjny. 

4. Scharakteryzuj wtórny rynek bonów skarbowych. Przeanalizuj ich rentowność w IV 

kwartale 2012 r. 

5. Scharakteryzuj wtórny rynek obligacji skarbowych. Przeanalizuj ich rentowność w II 

kwartale 2012 r. 

6. Skonstruuj optymalny portfel złożony z instrumentów rynku pieniężnego. Uzasadnij 

przyjęte kryteria konstrukcji portfela. Posłuż się danymi z drugiej połowy 2012 r. 

Zajęcia 3. Wycena akcji. Wstęp do teorii portfelowej. 

7. Dokonaj aktualnej wyceny pięciu akcji z indeksu sWIG80 wykorzystując model 

Gordona. Oszacuj potrzebne parametry na podstawie danych dostępnych w Internecie. 

8. Dokonaj aktualnej wyceny pięciu akcji z indeksu mWIG40 wykorzystując model 

zysku rezydualnego. Oszacuj potrzebne parametry na podstawie danych dostępnych w 

Internecie. 

9. Dokonaj aktualnej wyceny trzech akcji z indeksu WIG20 wykorzystując modele 

Gordona, H oraz zysku rezydualnego. Porównaj otrzymane wyniki. Oszacuj potrzebne 

parametry na podstawie danych dostępnych w Internecie. Przeanalizuj różnice 

pomiędzy wynikami oraz wpływ sposobu szacowania parametrów na te wyniki i 

różnice między nimi. 

Zajęcia 4. Teoria portfelowa. 

10. Skonstruuj portfel inwestycyjny złożony z dwóch spółek z indeksu sWIG80. Policz 

parametry dotyczące zwrotu i ryzyka. Wykorzystaj dane z grudnia 2012 r. 

11. Skonstruuj portfel inwestycyjny złożony z dwóch spółek z indeksu mWIG40. Policz 

parametry dotyczące zwrotu i ryzyka. Wykorzystaj dane z maja 2012 r. 
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12. Skonstruuj portfel inwestycyjny złożony z dwóch spółek z indeksu WIG20. Policz 

parametry dotyczące zwrotu i ryzyka. Wykorzystaj dane ze stycznia 2013 r. 

Zajęcia 5. Dominacja stochastyczna i inne kryteria tworzenia portfeli. 

13. Stosując kryterium dominacji stochastycznej dokonaj wyboru dwóch spółek z indeksu 

WIG20 do portfela opierając się na danych z grudnia 2012. 

14. Stosując kryterium Roya dokonaj wyboru dwóch spółek z indeksu WIG20 do portfela 

opierając się na danych z marca 2012. 

15. Stosując kryterium Kataoki dokonaj wyboru dwóch spółek z indeksu WIG20 do 

portfela opierając się na danych z czerwca 2012. 

Zajęcia 6. Modele rynku kapitałowego (Sharpe’a, CAPM, APT). 

16. Przeanalizuj trzy wybrane spółki z indeksu sWIG80 wykorzystując model Sharpe’a. 

Wykorzystaj dane z sierpnia 2012. 

17. Przeanalizuj trzy wybrane spółki z indeksu mWIG40 wykorzystując model CAPM. 

Wykorzystaj dane z czerwca 2012. 

18. Przeanalizuj trzy wybrane spółki z indeksu WIG20 wykorzystując model APT. 

Wykorzystaj dane z października 2012. 

Zajęcia 7. Ocena wyników zarządzania portfelem. 

19. Skonstruuj trzy portfele inwestycyjne złożone z dwóch spółek z indeksu sWIG 80 

każdy. Wykorzystaj dane z grudnia 2012 r. Wyznacz parametr beta. Porównaj portfele 

przy pomocy miernika Sharpe’a. 

20. Skonstruuj trzy portfele inwestycyjne złożone z dwóch spółek z indeksu WIG 20 

każdy. Wykorzystaj dane z marca 2012 r. Wyznacz parametr beta. Porównaj portfele 

przy pomocy miernika Treynora. 

21. Skonstruuj trzy portfele inwestycyjne złożone z dwóch spółek z indeksu mWIG 40 

każdy. Wykorzystaj dane z kwietnia 2012 r. Wyznacz parametr beta. Porównaj 

portfele przy pomocy miernika Jensena. 
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 Referat umożliwia zaliczenie ćwiczeń na ocenę dostateczną, co jest warunkiem 

przystąpienie do kolokwium, które daje możliwość podniesienia oceny na wyższą. 

Kolokwium 

Warunkiem przystąpienia do kolokwium jest uzyskanie zaliczenia z referatu. Na kolokwium 

będzie składało się kilka zadań podobnych do tych, które rozwiązywane były na zajęciach. 

Kolokwium daje możliwość podniesienia oceny do 4,0, 4,5 lub 5,0. By kolokwium miało 

wypływ na ocenę, należy zaliczyć je na minimum 75% przewidzianej punktacji, gdzie za co 

najmniej 75% jest ocena dobra, za co najmniej 85% jest ocena dobra plus, a za minimum 95% 

ocena bardzo dobra. Kolokwium odbędzie się w oddzielnym terminie po wszystkich siedmiu 

zajęciach. Będzie ten sam termin i miejsce dla obydwu grup. 

Zaliczenie ćwiczeń – podsumowanie 

By zaliczyć ćwiczenia na ocenę dostateczną należy uzyskać zaliczenie z obecności i referatu. 

Otrzymanie wyższej oceny z ćwiczeń możliwe jest po przystąpieniu dodatkowo do 

kolokwium. Otrzymanie z ćwiczeń oceny dobrej i dobrej plus podnosi ocenę z egzaminu o pół 

stopnia, a oceny bardzo dobrej o jeden stopień pod warunkiem, że wynik egzaminu będzie co 

najmniej na ocenę dostateczną.  

Skala ocen 

Zgodnie z § 42 regulaminu studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z dn. 25 

kwietnia 2012 r. (załącznik do uchwały nr 628 Senatu SGH): 

1. Przy ocenianiu zajęć dydaktycznych stosuje się następujące oceny egzaminów i zaliczeń: 

– bardzo dobry – 5,0; 

– dobry plus – 4,5; 

– dobry – 4,0; 

– dostateczny plus – 3,5; 

– dostateczny – 3,0; 

– niedostateczny – 2,0. 
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