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Περιγραφή Μαθήματος
Το μάθημα επικεντρώνεται σε επίκαιρα και σύγχρονα ζητήματα της
Χρηματοοικονομικής επιστήμης. Οι βασικοί πυλώνες του μαθήματος είναι η
χρησιμότητα έκδοσης χρεωστικών, συμμετοχικών και υβριδικών τίτλων.
Παρουσιάζονται όλες οι κατηγορίες μετοχών και ομολόγων, καθώς και η διαδικασία
αποτίμησης της αξίας τους. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα παράγωγα και
συγκεκριμένα τα προθεσμιακά συμβόλαια, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης,
τα δικαιώματα προαίρεσης και οι συμβάσεις ανταλλαγής. Οι βασικοί λόγοι χρήσης
των παραγώγωνόπως η αντιστάθμιση κινδύνων, η κερδοσκοπία και το αρμπιτράζ
αναλύονται με τη χρήση αριθμητικών παραδειγμάτων και πραγματικών μελετών
περίπτωσης. Τέλος, στο πλαίσιο του μαθήματος περιγράφονται οι συναλλαγματικές
ισοτιμίες, οι παράγοντες και οι θεωρίες που καθορίζουν την αξία των νομισμάτων.

Στόχοι Μαθήματος
Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς κεφαλαίου, τις
προσεγγίσεις για την αποτίμηση των μετοχών και των ομολόγων και το ρόλο των
οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Επίσης, θα μπορούν να
εφαρμόσουν τεχνικές για την αντιστάθμιση των διαφόρων κινδύνων και να
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λαμβάνουν μοχλευμένες θέσεις στην αγορά με σκοπό την επίτευξη κερδών.
Παράλληλα, θα μπορούν να κατανοούν τον τρόπο καθορισμού των συναλλαγματικών
ισοτιμιών και να προβλέπουν τη μελλοντική τους εξέλιξη. Οι φοιτητές θα
εξοικειωθούν με ένα μεγάλο εύρος θεωριών και πρακτικών εφαρμογών, ενώ η όλη
εκπαιδευτική διαδικασία θα υλοποιηθεί με τη χρήση πραγματικών παραδειγμάτων
και με δεδομένα της αγοράς σε πραγματικό χρόνο.

Αξιολόγηση Φοιτητών
Η τελική βαθμολογία των φοιτητών θα προκύπτει τόσο από την τελική εξέταση όσο
και από την εργασία που θαπαρουσιασθεί στο τέλος τηςδιδασκαλίας του μαθήματος.
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