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Προϋποθέσεις

Στόχοι Μαθήματος:
1. Να περιγράψει με κατανοητό τρόπο τη λειτουργία των αγορών χρήματος και
κεφαλαίου, τη ροή των κεφαλαίων, τη διαφοροποίηση των επιτοκίων και να
αναλύσει το οργανωτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί το κεφάλαιο.
2. Να αναλύσει τις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου, τα εργαλεία που
χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία τους, την αποτίμηση των περιουσιακών
στοιχείων, τη ρύθμισή τους και τη συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη.
3. Να αναπτύξει τις αναλυτικές και ερευνητικές δεξιότητες των φοιτητών, αναλύοντας
μια συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης (case study) που να αφορά τις αγορές
χρήματος και κεφαλαίου.
4. Να αναλύσει βασικές έννοιες και όρους που αφορούν τη δομή και τη λειτουργία του
τραπεζικού και γενικότερα του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως επίσης το ρόλο,
τους στόχους και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων όλων των χρηματοοικονομικών
μεσολαβητών που λειτουργούν μέσα στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:
1. Κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι αγορές χρήματος και
κεφαλαίου.
2. Κατανοήσουν τη δομή και λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που
λειτουργούν στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου.
3. Κατανοήσουν την ανάγκη ελέγχου της αγοράς και θεσμικών διαρρυθμίσεων.
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4. Κατανοήσουν και εφαρμόσουν τις αναλυτικές τους δεξιότητες σε συγκεκριμένα
προβλήματα και μελέτες περίπτωσης που σχετίζονται με τις σύγχρονες αγορές
χρήματος και κεφαλαίου
5. Αξιολογήσουν και κατανοήσουν τη δομή και λειτουργία του
χρηματοοικονομικού συστήματος, όπως επίσης το ρόλο και τους στόχους των
τραπεζικών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μέσα στα πλαίσια της
αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών.

Περιεχόμενα Μαθήματος:
1. Ανασκόπηση του Χρηματοοικονομικού και Τραπεζικού Συστήματος
2. Οργάνωση και Δομή των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου
3. Παρούσα Αξία και Επιτόκια
4. Αγορές Ομολόγων
5. Αγορές Μετοχών
6. Αγορές Παραγωγών
7. Αγορές Συναλλάγματος
8. Αξιολόγηση Φερεγγυότητας Τραπεζών

Μέθοδοι Διδασκαλίας:
 Διαφάνειες,
 Μελέτες περίπτωσης / ασκήσεις,
 On-line συζητήσεις (forums),
 Eργασία
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