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Περιεχόμενο Μαθήματος
Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι, πρώτον να περιγράψει τις κύριες χρηματοπιστωτικές
αγορές και τα μέσα αυτών, και δεύτερον, να αναλύσει τις εταιρικές αποφάσεις από τη
σκοπιά της χρηματοοικονομικής. Όσον αφορά το πρώτο θέμα, το μάθημα επικεντρώνεται
στις αγορές χρήματος, κεφαλαίου και χρέους. Όσον αφορά το δεύτερο, το μάθημα
επικεντρώνεται στις επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις, την αποτίμηση και τη
διαχείριση των κινδύνων. Τα θέματα που εξετάζονται είναι η χρονική αξία του χρήματος, οι
χρηματιστηριακές και έξω-χρηματιστηριακές αγορές, ο κανόνας της μοναδιαίας τιμής, ο
κανόνας της καθαρής παρούσας αξίας, οι τεχνικές προϋπολογισμού κεφαλαίου και η
εκτίμηση του κόστους του κεφαλαίου. Μελετά επίσης την αποτίμηση των μετοχών και των
ομολόγων, τη σχέση μεταξύ κινδύνου-απόδοσης, την κεφαλαιακή δομή και τη σχέση της με
την αξία της επιχείρησης, καθώς και την μερισματική πολιτική των εταιρειών.
Προαπαιτούμενα
Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική. Για το λόγο αυτό δεν έχει
ιδιαίτερες προαπαιτήσεις. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις μαθηματικού
λογισμού, θεωρίας πιθανοτήτων και στατιστικής.
Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι συμμετέχοντες θα:
• Είναι εξοικειωμένοι με τους διάφορους τύπους χρηματοπιστωτικών αγορών
• Γνωρίζουν τις κύριες αρχές για την τιμολόγηση των χρηματοοικονομικών τίτλων και
τη χρήση τους για την ανάλυση και την αντιστάθμιση χρηματοοικονομικών κινδύνων
• Κατανοούν τον τρόπο αποτίμησης των επενδυτικών σχεδίων και θα μπορούν να
χρησιμοποιούν τις βασικές τεχνικές προϋπολογισμού κεφαλαίου (ΚΠΑ και ΕΒΑ)
• Γνωρίζουν πώς οι επιχειρήσεις αντλούν κεφάλαια από τις αγορές και πώς
τιμολογούνται οι μετοχές και τα ομόλογα
• Κατανοούν τον τρόπου με τον οποίο ο κίνδυνος επηρεάζει την αξία ενός τίτλου σε
ισορροπία, και πώς αυτό επηρεάζει, με τη σειρά του, το κόστος κεφαλαίου της
εταιρίας
• Κατανοούν τα διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις μεταξύ των
φορολογικών πλεονεκτημάτων του χρέους και των διαφόρων δαπανών του χρέους

•
•

Μπορούν να εξηγήσουν και να χρησιμοποιήσουν τη θεωρία της κεφαλαιακής δομής
για τον προσδιορισμό της βέλτιστης κεφαλαιακής δομής
Κατανοούν και εξηγούν το ρόλο της μερισματικής πολιτικής και τους παράγοντες που
την επηρεάζουν
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Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι
Μια διάλεξη τριών ωρών εβδομαδιαίως, μελέτη της θεωρίας και εξάσκηση σε πρακτικές
ασκήσεις στο σπίτι.
Μέθοδοι Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης
Ο τελικός βαθμός προκύπτει από την τελική γραπτή εξέταση.

