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Riscul în operaţiunile financiare
Analiza cost – volum - profit în condiţii de risc
Investiţii de capital în condiţii de risc
Modele probabiliste pentru investiţiile de capital
Managementul riscului in afaceri
Managementul riscului in investitiile internationale
Studiul factorilor determinanţi ai riscului pentru întreprinderile din sectorul de activitate.......
Cuantificarea riscului în evaluarea întreprinderilor
Risc şi contagiune – crizele financiare şi diversificarea internaţională a riscului
Expunerea la risc a pieţelor de capital: analiză comparativă a pieţelor dezvoltate şi a pieţelor emergente
Factori macroeconomici de influenţă asupra performanţelor pieţelor de capital (pieţe dezvoltate, pieţe
emergente)
Factori locali, regionali și globali de influență asupra randamentelor pe piața de capital
Impactul riscului valutar asupra performanţelor investiţiilor internaţionale
Modelarea relației dintre cursul de schimb și piața de capital
Riscul și instabilitatea financiară
Expunerea la risc valutar a companiilor non-financiare
Gestionarea riscurilor in creditare.
Soluţii informatice destinate managementului riscurilo
Diversificarea riscurilor bancare şi minimizarea pierderilor determinate de acestea.
Metode şi tehnici de evaluare a riscurilor şi impactul lor asupra băncilor.
Riscurile în procesul creditării şi gestionarea lor.
Riscul valutar şi metode de gestionare a acestuia.
Rolul şi funcţiile instrumentelor derivate în acoperirea riscurilor.
Identificarea riscului de rată a dobânzii şi modalităţi de gestionare a acestuia. \
Componentele riscului operaţional şi modul de gestionare a acestuia.
Gestionarea poziţiei monetare şi a poziţiei lichidităţii băncilor.
Riscul de bancă. Criterii de evaluare. Indicatori şi factori luaţi în calculul riscului de bancă
Modalităţi de eficientizare a managementului riscului de rată a dobânzii.
Modalităţi de eficientizare a managementului riscului de creditare. .
Modele de supraveghere financiară prudenţială.
NOTA:
Formularea temelor nu este limitativa. Masteranzii pot veni cu propuneri de teme, altele decat cele
enuntate.
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