Tisková zpráva

Studenti soutěžili v analýze akcií, vítězství obhájila UNYP
Praha – Rekordních 12 týmů z osmi tuzemských vysokých škol se utkalo v letošním ročníku soutěže
CFA Institute Research Challenge. Prvenství už potřetí za sebou obhájili studenti University of New
York in Prague.
Soutěžící v Research Challenge mají za úkol sepsat finanční analýzu jedné vybrané společnosti – letos
jí byla firma Pegas Nonwovens obchodovaná na pražské burze. Autoři sedmi nejlepších analytických
zpráv postoupili do dalšího kola, kde svoje závěry obhajovali před porotou složenou z investičních
odborníků.
Vítězný tým UNYP bude ČR reprezentovat na dubnovém evropském finále v Amsterdamu, kde bude
bojovat o postup do globálního finále v Atlantě.
„Konkurence byla opravdu velká co do počtu i schopností, vítězství si proto hodně vážíme. Rádi
bychom pogratulovali i ostatním soutěžícím,“ říká Michaela Čunderlíková, vedoucí týmu UNYP. Ten
po studiu účetnictví firmy a její pozice na trhu dospěl k (cvičnému) doporučení koupit.
„Rostoucí zájem o soutěž nás velmi těší, stejně jako kvalita přihlášených. Jejich prezentace si v ničem
nezadaly s prací profesionálních analytiků. Účast v Research Challenge představuje i cenné body
navíc v životopisu, a věřím, že ji potenciální zaměstnavatelé ocení,“ říká Matěj Turek, CFA, člen
vedení CFA Society zodpovědný za vztahy s vysokými školami a organizace soutěže.
„Letošní ročník Research Challenge mne opět ujistil, že studenti jsou schopni analyzovat finanční
data na velmi vysoké úrovni. Takto kvalitní studenty bych si dokázal představit i ve svém týmu,“
přisvědčuje Roman Florián, CFA, člen poroty a ředitel J&T IB Capital Markets.
Soutěže se zúčastnily týmy z těchto škol:









Anglo-americká vysoká škola
CERGE-EI
Mendelova univerzita v Brně (2x)
Univerzita Karlova v Praze (2x)
University of New York in Prague
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
VŠB-TU Ostrava (2x)
Vysoká škola ekonomická v Praze (2x)

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 3700 studentů z více než 800 škol v 58 zemích. Zvítězil tým z Filipín; střední Evropa
bodovala o rok dříve, kdy vyhráli studenti ekonomické univerzity z Wrocławi. V ČR se soutěž letos
konala popáté, více informací najdete na stránkách CFA Society.
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Foto vítězného týmu
Zleva Denisa Valsová, Lenka Housková, Michaela Čunderlíková, Brian Bradley, Jakub Jurga.
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Aleš Tůma, CFA
PR Manažer
Tel.: +420 776 619 723
E-mail: ales.tuma@czechcfa.cz

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 141 členů, většinou držitelů titulu CFA, a téměř 1000 kandidátů. Členy jsou
především portfolio manažeři, analytici, konzultanti, investiční bankéři i vrcholoví manažeři
finančních institucí. Sponzory Society jsou EY, ČSOB Asset Management, ING Investment
Management a PRK Partners; české kolo Research Challenge podpořila J&T Banka; dlouholetým
mediálním partnerem soutěže je Ekonom. 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 128 tisíc členů ve 149 zemích, z toho 120
tisíc držitelů titulu CFA a 144 místních asociací.

