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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
To μάθημα εξετάζει ειδικά θέματα εταιρικής χρηματοοικονομικής και διαχείρισης
κινδύνου στις σύγχρονες κεφαλαιαγορές. Συνεχίζοντας την ανάλυση της
χρηματοοικονομικής θεωρίας η οποία αναπτύχθηκε στον κορμό του e-MBA, το
μάθημα ξεκινά αναλύοντας τα κεντρικά θέματα της εταιρικής χρηματοοικονομικής,
όπως είναι η μερισματική πολιτική και η κεφαλαιακή διάρθρωση. Στη συνέχεια το
μάθημα μετατοπίζει την ανάλυση στο πεδίο των αγορών χρήματος και κεφαλαίου,
παρουσιάζοντας τα κύρια χαρακτηριστικά του τραπεζικού συστήματος και του
ρόλου του χρήματος στην οικονομία. Εξετάζοντας το φαινόμενο του
χρηματοοικονομικού κινδύνου στις κεφαλαιαγορές, το μάθημα εστιάζεται σε
τεχνικές αντιμετώπισης του κινδύνου, όπως η διαχείριση χαρτοφυλακίου και τα
παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
To μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των αναλυτικών δεξιοτήτων των σπουδαστών
σε θέματα που αφορούν τόσο το εταιρικό περιβάλλον της χρηματοοικονομικής
διοίκησης όσο και τη διαχείριση κινδύνου στις αγορές κεφαλαίου και χρήματος.
Ειδικότερα το μάθημα αποσκοπεί στην παρουσίαση τόσο των βασικών αρχών
εταιρικής χρηματοοικονομικής όσο και των κυριότερων εργαλείων και διαδικασιών
της χρηματοοικονομικής μηχανικής στο χώρο των χρηματαγορών και των
κεφαλαιαγορών.

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Έως το τέλος αυτής της θεματική ενότητας, ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να
αντιλαμβάνεται:
- Τα κύρια κριτήρια ανάλυσης της μερισματικής πολιτικής και της
κεφαλαιακής διάρθρωσης των εταιριών.
- Το ρόλο του χρήματος και των τραπεζών στην οικονομία.
- Τη διαχείριση χαρτοφυλακίου ως μηχανισμό διαχείρισης
χρηματοοικονομικού κινδύνου και ως αρχή αξιολόγησης επενδύσεων σε
αξιόγραφα.
- Τη διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου με τη χρήση παράγωγων
χρηματοοικονομικών προϊόντων.
- Τη σημασία του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος για την άρθρωση
δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
Διαλέξεις στο χώρο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διαλέξεις με τεχνολογία
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο ηλεκτρονικό
περιβάλλον του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εκπόνηση εργασιών σε κάθε θεματικό
πεδίο του μαθήματος.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ



4 εβδομαδιαίες ατομικές εργασίες: 40%
Τελική εξέταση: 60%
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ #1
Εισαγωγή στην εταιρική χρηματοοικονομική - ΧΙΟΣ
 Μερισματική πολιτική
 Κεφαλαιακή διάρθρωση – επισκόπηση της βιβλιογραφίας
ΕΒΔΟΜΑΔΑ #2

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πεδίο της πρώτης
εβδομάδας

ΕΒΔΟΜΑΔΑ #3

Εισαγωγή στην τραπεζική
 Ο ρόλος του χρήματος στην οικονομία
 Η λειτουργία και η διάρθρωση του τραπεζικού συστήματος

ΕΒΔΟΜΑΔΑ #4

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πεδίο της τρίτης
εβδομάδας
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ #5

Εισαγωγή στη διαχείριση κινδύνου
 Διαχείριση χαρτοφυλακίου
 Αποτίμηση αξιογράφων
 Αξιολόγηση επενδύσεων χαρτοφυλακίου

ΕΒΔΟΜΑΔΑ #6

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πεδίο της πέμπτης
εβδομάδας

ΕΒΔΟΜΑΔΑ #7

Εισαγωγή στα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα
 Η σημασία των παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων
στη διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου.
 Τα κυριότερα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα
 Αποτίμηση και αρμπιτράζ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ #8

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πεδίο της έβδομης
εβδομάδας

ΕΒΔΟΜΑΔΑ #9

Εισαγωγή στη διεθνή χρηματοοικονομική
 Συνάλλαγμα, προσφορά χρήματος και νομισματική πολιτική
 Η επιχείρηση, το χρηματοπιστωτικό σύστημα και η δυναμική
της παγκόσμιας οικονομίας

ΕΒΔΟΜΑΔΑ #10

Εξετάσεις

