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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το

μάθημα

αναλύει

την

κατανομή

χρηματοοικονομικών

πόρων

σε

εναλλακτικές επενδυτικές ευκαιρίες, σε καθεστώς κινδύνου. Παρουσιάζονται οι
βασικές αρχές αξιολόγησης επενδύσεων,

αποτίμησης αξιόγραφων, διαχείρισης

χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, στο αναλυτικό πλαίσιο των αποτελεσματικών αγορών
εξετάζονται ειδικά θέματα χρηματοοικονομικής, όπως η διαχείριση αμοιβαίων
κεφαλαίων και η αποτίμηση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του μαθήματος ο/η φοιτητής/ρια θα
είναι σε θέση να:


Αναγνωρίζει το θεσμικό πλαίσιο των κυριότερων αγορών χρήματος και κεφαλαίου.



Αναλύει την οικονομική δομή των κυριότερων αγορών χρήματος και κεφαλαίου.



Αξιολογεί επενδυτικές ευκαιρίες.



Αποτιμά ομόλογα.



Αποτιμά μετοχές.



Κατασκευάζει χαρτοφυλάκια αξιόγραφων, με κριτήριο την αναμενόμενη απόδοση
και τον κίνδυνο.



Αξιολογεί την απόδοση χαρτοφυλακίων.



Αναλύει τη δομή και τη λειτουργία των αγορών χρηματοοικονομικών παραγώγων.



Αναλύει την αποτελεσματικότητα των αγορών.

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Έως το τέλος αυτής της θεματική ενότητας, ο σπουδαστής θα είναι σε θέση:


Να μπορεί να κάνει αποτίμηση των μετοχών και των ομολόγων.



Να μπορεί να δημιουργεί χαρτοφυλάκια αξιόγραφων λαμβάνοντας υπόψη την
αναμενόμενη απόδοση και τον κίνδυνο.



Να αναλύει την αποτελεσματικότητα των αγορών.



Να γνωρίζει τη δομή και τη λειτουργία των αγορών χρηματοοικονομικών
παραγώγων.



Να αξιολογεί την απόδοση των χαρτοφυλακίων.



Να μπορεί να αξιολογεί επενδυτικές ευκαιρίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
Διαλέξεις, με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης e class.
Χρήση προγράμματος Ms Excel. Προσκεκλημένες διαλέξεις από ερευνητές και στελέχη
επιχειρήσεων για ειδικά θέματα χρηματοοικονομικής.
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά – Αγγλικά.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η τελική γραπτή εξέταση καθορίζει το 100% του βαθμού.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ #1
Η επενδυτική διαδικασία και οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου
ΕΒΔΟΜΑΔΑ #2

Η διαχρονική αξία του χρήματος

ΕΒΔΟΜΑΔΑ #3

Απόδοση και τον κίνδυνο

ΕΒΔΟΜΑΔΑ #4

Αποτίμηση αξιόγραφων σταθερού εισοδήματος

ΕΒΔΟΜΑΔΑ #5

Αποτίμηση μετοχών

ΕΒΔΟΜΑΔΑ #6

Αξιολόγηση επενδύσεων

ΕΒΔΟΜΑΔΑ #7

Θεωρία χαρτοφυλακίου

ΕΒΔΟΜΑΔΑ #8

Θεωρία κεφαλαιαγοράς

ΕΒΔΟΜΑΔΑ #9

Αποτελεσματικές αγορές

ΕΒΔΟΜΑΔΑ #10 Διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων
ΕΒΔΟΜΑΔΑ #11

Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα

