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Další hodnocení:
Práce srozumitelným způsobem popisuje základní přehled metod, které jsou fundamentální analýzou
používány pro hledání podhodnocených, nadhodnocených či správně ohodnocených akcií. Nicméně hledání
nadhodnocených, podhodnocených či správně ohodnocených akcií (str. 16) za účelem vytvoření investičního
doporučení předpokládá, že akcie jsou obchodované na anonymních veřejných trzích a vcelku pravidelně
u nich vzniká v důsledku střetu nabídky a poptávky tržní cena. V ekonomické realitě však naprostá většina
akcií obchodována na veřejných trzích není. – Tj. bylo by vhodné do práce doplnit i další způsoby využití
fundamentální analýzy – tj. pro oceňování podniků a pro řízení kreditních rizik. Praktická část je empirickou
analýzou vybraných akcií (AT&T, Consolidated Edison, ČEZ,…). Práce je psána čtivým stylem a autor v ní prokázal
znalost problematiky fundamentální analýzy. I přes drobné shora uvedené výtky, doporučuji práci k závěrečné
obhajobě a doporučuji známku výborně.

Otázka č. 1 vztahující se k tématu práce:
Požadovaná míra výnosnosti (viz 4.5.2) bývá stanovována pomocí modelu CAPM. Z ekonomického hlediska je
požadovaná míra výnosnosti mírou výnosnosti alternativní investiční příležitosti. Vysvětlete je co touto alternativní
investiční příležitostí, u níž pomocí modelu CAPM určujete výnosnost.

Otázka č. 2 vztahující se k tématu práce:
Diskutujte vhodnost použití výnosnosti burzovního indexu PX pro ocenění akcií ČEZ, když v bázi tohoto indexu
jsou akcie ČEZ rovněž zahrnuty.

Otázka č. 3 vztahující se k tématu práce:
Požadovaná bezriziková míra výnosnosti je obecně kalkulována pomocí modelu CAPM pro požadovanou
výnosnost v USD. Vysvětlete, jakým způsobem se uvedená míra výnosnosti nechá převést na požadovanou míru
výnosnosti v CZK.

Ostatní otázky vztahující k tématu práce:
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