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Bankowość
1.Bankowość prywatna (w Polsce lub na świecie)
2.Sektor wealth management w Polsce (lub na świecie)
3.Wykorzystanie usługi concierge w private bankingu
4.Shadow banking
5.Odwrócona hipoteka na rynku Polskim (lub na świecie)
6.Inwestowanie na rynku win inwestycyjnych
7.Inwestycje alternatywne i ich zastosowanie do budowy portfela inwestycyjnego
8.Inwestowanie na rynku dzieł sztuki
9.Inwestycje na rynku diamentów
10.Inwestycje na rynku autografów i znanych osobis tości
11.Crowfunding i jego zastosowanie
12.Peer to Peer lending
Rynek kapitałowy
1.Konstrukcja i funkcjonowanie funduszy ETF (w Polsce lub na świecie)
2.Pierwsza oferta publiczna (IPO) jako metoda pozyskana środków na rozwój przedsiębiorstwa
3.Efektywność inwestowania na rynku funduszy inwestycyjnych (w wybranej grupie funduszy)
4.Występowanie i wykorzystanie anomalii rynkowych (efekty stycznia, efekt
października, efekt poniedziałku i piątku, etc…)

5.Bechmarki i ich zastosowanie na rynku kapitałowym (finansowym)
6.Coroprate governance w spółkach notowanych na GPW
7.Inwestycje społecznie odpowiedzialne
8.Nowe instrumenty finansowe i ich wykorzystanie
Analiza techniczna
1.Zastosowanie systemu transakcyjnego (X) na rynku akcji (lub kontraktów terminowych lub rynku forex)
2.Metody Fibonacciego i ich zastosowanie na rynku akcji
3.Technika Ichimoku i jej zastosowanie w systemach transakcyjnych
4.Wykorzystanie techniki Ganna na rynku finansowych
5.Zastosowanie teorii Elliotta w systemach transakcyjnych
6.Techniki wolumenowe i ich zastosowanie na rynku akcji (np. technika Armsa)
Analiza finansowa i fundamentalna
1.Wycena akcji spółki X za pomoc ą wybranych metod analizy fundamentalnej (co najmniej 2 metody)
2.Analiza finansowa spółki X (bez wyceny warto ści akcji)
Rynek finansowy
1.Rynek kontraktów terminowych (lub opcji) w Polsc e (lub w innych krajach).
2.Wybrane strategie opcyjne
3.Rynek kredytów hipotecznych w latach 2007 – do d zisiaj
4.Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej przy wykorzystaniu wybranych instrumentów pochodnych (np.
SWAP, CDS)
5.Kontrakt SWAP jako przykład instrumentu pochodnego
6.Zastosowanie wybranych elementów finansów behawi oralnych na rynku akcji
7.Wykorzystanie efektu (tutaj nazwa efektu z finansów behawioralnych) na rynku akcji (czy teŜ rynku FX)
8.Model X (tutaj jego nazwa) i jego zastosowanie w finansach behawioralnych
9.Zarządzanie ryzykiem walutowym za pomocą wybranych instrumentów pochodnych
10.Wykorzystanie obligacji korporacyjnych do finansowania przedsiębiorstw
11.Agencje ratingowe i ich wpływ na wycenę premii za ryzyko na rynku obligacji korporacyjnych i rządowych
12.Krachy giełdowe i manie (np. Tulipmania czy Internetmania)
13.Kryzysy finansowe
Rynek surowców
1.Inwestowanie na rynku złota

2.Inwestowanie na rynku wybranych metali szlachetnych (srebro, platyna)
3.Inwestowanie na rynku ropy naftowej
4.Inwestowanie na rynku produktów rolnych (np. psz enica, półtusze wieprzowe, kawa, kakao, etc.)
Finanse behawioralne
1. Opis poszczególnych efektów z finansów behawiora

lnych jak np.:

1.Efekt kotwiczenia
2.Efekt okrągłych cen
3.Efekt „halo”
4.Efekt pewności siebie etc…
2.Anomalie rynkowe i ich wytłumaczenie za pomocą finansów behawioralnych
3.Efekt tłumu
4.Budowa portfela behawioralnego
Absolutna nowość
1.Elementy rynku finansowego w filmie
2.Elementy tynku finansowego w literaturze

