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Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα εστιάζει στο υπολογιστικό κομμάτι των χρηματοοικονομικών μαθηματικών και
χωρίζεται σε τρεις θεματικές ενότητες. Η πρώτη αφορά τις μεθόδους Monte Carlo και τις
εφαρμογές τους στην τιμολόγηση παραγώγων με στατικές και δυναμικές προσεγγίσεις και
τεχνικές ελάττωσης διασποράς για την βελτίωση των εκτιμήσεων στην τιμολόγηση. Στην
δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται παραμετρικές και μη παραμετρικές προσεγγίσεις στην
ποσοτικοποίηση κινδύνου και στην μοντελοποίηση δομών συσχέτισης με ιδιαίτερη έμφαση
σε εφαρμογές στον υπολογισμό ασφαλιστικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου. Στην τρίτη
ενότητα παρουσιάζονται σύγχρονες τεχνικές στατιστικής μάθησης για την μελέτη δεδομένων
από χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές αγορές.
Προαπαιτούμενα
Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις βελτιστοποίησης, θεωρίας πιθανοτήτων,
στοχαστικών διαδικασιών και χρηματοοικονομικών. Για το προγραμματιστικό μέρος του
μαθήματος και τις υπολογιστικές ασκήσεις απαιτείται βασική εξοικείωση με υπολογιστικά
πακέτα (π.χ. Octave\MATLAB, R, Python).
Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
• να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν υπολογιστικές τεχνικές για την επίλυση
προβλημάτων των χρηματοοικονομικών μαθηματικών
• να χρησιμοποιούν αναλυτικές-στατιστικές μεθόδους για την στοχαστική
μοντελοποίηση και ερμηνεία παραμέτρων ενδιαφέροντος των ασφαλιστικών και
χρηματοοικονομικών αγορών
• να εξοικειωθούν και να χρησιμοποιούν τα βασικά εργαλεία ποσοτικοποίησης και
εκτίμησης του χρηματοοικονομικού και ασφαλιστικού κινδύνου
• να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της στατιστικής μάθησης για την
ανάλυση χρηματοοικονομικών δεδομένων
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Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι
Μία διάλεξη τριών ωρών εβδομαδιαίως (8 εβδομάδες), υπολογιστικές ασκήσεις προς
παράδοση ανά ενότητα μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης
Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται κατά 40% από την βαθμολογία των υπολογιστικών ασκήσεων
που παραδόθηκαν κατά την διάρκεια του μαθήματος και κατά 60% από την τελική εξέταση.

