
1. CENA

TOP PERFORMER
Pre študenta s najlepším
portfóliom na konci súťaže

500 na účte u Patria Direct
+ iPhone 4

€

2. CENA

TOP INVESTOR 1
Pre študenta s druhým najlepším
portfóliom na konci súťaže

1 x iPhone 4

3. CENA

TOP INVESTOR 2
Pre študenta s tretím najlepším
portfóliom na konci súťaže.

1 x iPad

PRIEBEŽNÉ CENY

TOP RUNNER
Pre študenta s najväčším
nárastom portfólia na konci
každého druhého týždňa súťaže

4 x iPod Touch

Slovenská         republika

ŠTUDENTSKÁ SÚŤAŽŠTUDENTSKÁ SÚŤAŽ
Každý z Vás môže byť investorom

Jesenné kolo súťaže od 18. 10. do 10. 12. 2010Jesenné kolo súťaže od 18. 10. do 10. 12. 2010
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Obchoduj na skutočnej burze
S VIRTUÁLNOU ČIASTKOU
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Súťaž predstavuje virtuálnu simuláciu živého
obchodovania na burze. Študenti z celého Slovenska v nej obchodujú s akciami v reálnych
časových a cenových podmienkach s obnosom 100.000 EUR.
Cieľom súťaže je vzdelávať študentov v oblasti investovania pomocou obchodnej platformy
Stock-Trak, ktorú celosvetovo používa 200 000 študentov a 1 100 profesorov, kde si hráči po
dobu dvoch mesiacov budujú svoje portfólio akcií a reprezentujú tak seba, klub či univerzitu.
V poslednom kole v ČR sa súťaže zúčastnilo vyše 1 500 študentov z vysokých škôl.

. Na ich konci sú uverejnení traja najlepší investori. Priebežní víťazi sú hodnotení na
základe 2-týždňových intervalov.Naši sponzori poskytujú veľmi zaujímavé ceny,ktorými chceme
motivovať študentov, aby sa zaujímali o svoje finančné vzdelanie a podľa motta „škola hrou“
urobili niečo pre svoju budúcnosť. Súťaž je zameraná na celé spektrum študentov VŠ, zďaleka
nie len na finančníkov,prípadne ekonómov zVŠE.
Predmetom súťaže je správa portfólia akcií v strednom a dlhšom horizonte - nejedná sa o denné
špekulácie vyžadujúce čas a náročný testing. My ideme inou cestou. Po prvé, vedieme študentov
k racionálnemu investovaniu na akciových trhoch, s ktorým sa (priamo alebo nepriamo) stretnú
pri šporení na dôchodok, bývania atď.. Po druhé, veľa študentov má ambície na pracovné pozície
vo verejne obchodovateľných spoločnostiach a aspoň precízna predstava o fungovaní akciového
trhu, tvorby ceny akcie atď. je dnes už nevyhnutnosťou.
Novým hráčom sa snažíme pomôcť pri stavbe ich prvého portfólia. Okrem článkov v časopise
Eurocampus SR (pdf k stiahnutiu na www.eurocampus.sk) o investovaní sme pre Vás pripravili
manuál „Modelové portfólia“ umiestnený na www.campuschallenge.eu.

Ostatné nové dokumenty slúžiace k lepšej orientácii v súťaži sú umiestnené
v ľavom navigačnom help-menu na stránkach súťaže.
Druhou novinkou je „Akciový príbeh“ - každý týždeň emailom rozosielame investičné
odporúčania týkajúce sa aktuálne udalosti a s tým spojené investičné príležitosti.
Veríme, že naša súťaž osloví na Slovensku široké spektrum študentov a stane sa jedným
z nástrojov tak veľmi potrebného finančného vzdelania mladých ľudí.

Eurocampus Stock Market Challenge

Súťaž prebieha v pravidelných cykloch každý semester a jedno kolo trvá
8 týždňov

Pri stavbe svojho
prvého portfólia sa tak môžete inšpirovať prácou profesionálov, ako je napr.
Warren Buffet.
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