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Analýza Unipetrolu zajistila vítězství studentům z Univerzity Karlovy
Praha, 4. února – V letošním ročníku soutěže CFA Institute Research Challenge se utkalo 12 týmů z
devíti tuzemských a tří slovenských vysokých škol. Do finále, které se uskutečnilo ve středu
3. února, se probojovaly tři české a jeden slovenský tým. Prvenství získali studenti Karlovy
univerzity.
Úkolem studentů bylo v průběhu jednoho semestru vypracovat finanční a oceňovací analýzu
společnosti kótované na Pražské burze a následné zpracování reportu v takovém rozsahu a hloubce
jako profesionální akcioví analytici. Letos byl touto společností právě Unipetrol. Poté byly vybrány
čtyři týmy s nejlepšími reporty, které svou analýzu a investiční doporučení (nakoupit, držet nebo
prodat) prezentovali před odbornou porotou složenou ze zkušených finančních a investičních
profesionálů. V letošní porotě zasedli Petr Kubový, Karel Tregler, CFA, Jiří Beneš, CFA, Tomáš Krsička,
CFA a Patrick Vyroubal, CFA.
Vítězný tým bude Českou republiku a Slovensko reprezentovat na dubnovém regionálním finále,
které se u příležitosti desetiletého výročí soutěže koná v Chicagu, kde bude bojovat o postup do
globálního finále, pořádaného tamtéž.
„Je opravdu povzbuzující vidět rostoucí zájem o soutěž nejen u českých studentů, ale i na Slovensku.
V letošním ročníku se jedna ze slovenských univerzit probojovala i do finále. Navíc studenti si
uvědomují, že účast v soutěži je dobrou vstupenkou na trh práce, což nám potvrzují i bývalí účastníci
CFA Institute Research Challenge,“ říká Matěj Turek, CFA, člen vedení CFA Society zodpovědný za
vztahy s vysokými školami a organizaci soutěže.
„Díky CFA Institute Research Challenge jsme měli možnost nahlédnout do velmi zajímavého odvětví
zpracování ropy a petrochemie pod vedením zkušených profesionálů. Soutěž nás obohatila především
o zkušenost týmové spolupráce a o řešení komplexního problému z reálného světa financí. Jsme velmi
rádi, že čas, který jsme do soutěže investovali, se nám podařilo přetavit ve vítězství,“ říká Robert
Ševinský z vítězného týmu, který po analýze firmy a její pozice na trhu dospěl k (cvičnému)
doporučení koupit.
„Soutěž z povzdáli sleduji již několik let, a proto jsem byla potěšena nabídkou stát se mentorem
některého z týmů. O to víc, když jsem zjistila úroveň znalostí a nasazení studentů. Je na nich patrné,
že se snaží podat co nejlepší výkon, protože je práce v této oblasti baví, chtějí se zdokonalovat a být
připraveni na podmínky v reálných firmách,“ tvrdí Katarína Ščecinová, CFA, portfolio manažer J&T
Banky.
„Konkurence mezi studenty ve finálovém kole byla opravdu velká – o vítězi tak musely rozhodnout
detaily. Ti, kteří soutěž nevyhráli, si podle mého názoru zaslouží také uznání, protože mají zájem o
vzdělání i chuť dělat něco navíc, což se jistě pozitivně projeví i v jejich profesních životech,“ uzavírá
Patrick Vyroubal, CFA, portfolio manažer společnosti ČSOB Asset Management a člen hodnotícího
panelu finále CFA Institute Research Challenge.
Soutěže se zúčastnily týmy z těchto škol:
•
•
•
•
•

Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Karlova v Praze
Vysoká škola ekonomická v Praze
University of New York in Prague
Matej Bel University in Banská Bystrica
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CERGE-IN
Mendelova univerzita v Brně
VŠB-TU Ostrava
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Masarykova univerzita v Brně
Ekonomická univerzita v Bratislavě
Anglo-americká univerzita

Research Challenge je celosvětová soutěž organizovaná CFA Institute, jejímž cílem je umožnit
studentům ekonomických fakult vyzkoušet si práci investičního analytika (finanční následky jsou
pouze virtuální, ale stres reálný). Každý tým má svého mentora, který má dlouholeté zkušenosti
v oblasti portfolio managementu či finančních analýz a je držitelem titulu CFA. V loňském roce se
zapojilo přes 4 000 studentů z více než 865 škol v 70 zemích. Vítězným týmem byl tým reprezentující
Canisius College v Buffalu, USA. V ČR se soutěž letos konala pošesté, více informací najdete na
stránkách CFA Society.

Foto vítězného týmu

Zleva: Pavel Růžek, Tomáš Juchelka, Robert Kaplan, Robert Ševinský, Ondřej Sláma
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O CFA Society
CFA Society Czech Republic je neziskové sdružení finančních profesionálů založené v roce 2002.
Je jednou z členských asociací CFA Institute a jejím cílem je prosazovat nejvyšší etické a odborné
standardy na českém a slovenském finančním trhu. Kromě toho propaguje programy CFA, CIPM
a Claritas. Aktuálně má 157 členů, většinou držitelů titulu CFA, a přes 1000 kandidátů. Členy jsou
především portfolio manažeři, analytici, konzultanti, investiční bankéři i vrcholoví manažeři
finančních institucí. Sponzory Society jsou EY, ČSOB Asset Management, ČSOB Penzijní společnost;
české kolo Research Challenge podpořila J&T Banka; dlouholetým partnerem soutěže je Thomson
Reuters a Klub Investorů, mediálním partnerem Ekonom a nově také Roklen. Více informací najdete
na www.czechcfa.cz
O CFA Institute
CFA Institute je globální organizace, která sdružuje investiční odborníky a zaštiťuje program CFA.
Hlavním cílem CFA Institute je vytvořit prostředí, kde jsou zájmy investorů na prvním místě, trhy
fungují efektivně a ekonomiky rostou. Institut má více než 130 tisíc členů ve 150 zemích, z toho 120
tisíc držitelů titulu CFA a 145 místních asociací.

