
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ  (Πρώτος Κύκλος Σπουδών) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου» 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Ασκήσεις Πράξης   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Δεν Υπάρχουν  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 
Ελληνική   

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.hmu.gr/courses/BAT150/ 

 ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται: 

 Να αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά και τη δομή του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

 Να κατανοούν τα βασικά χαρακτηριστικά, τις διακρίσεις, την απόδοση, την αποτίμηση, τη διάρκεια 
και την κυρτότητα των ομολόγων. 

 Να κατανοούν την πρωτογενή και δευτερογενή αγορά τίτλων σταθερού εισοδήματος. 

 Να περιγράφουν τη δομή της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς. 

 Να αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα των χρηματιστηριακών δεικτών και τον υπολογισμό τους. 

 Να κατανοούν την ανάλυση, την επιλογή, την αξιολόγηση και την αποτίμηση μετοχών. 

 Να αναγνωρίζουν τη δομή και τη σημαντικότητα της αγοράς παραγώγων. 

 Να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και των 
δικαιωμάτων προαίρεσης. 

 Να περιγράφουν τη θεωρία χαρτοφυλακίου και να κατανοούν την έννοια του αποτελεσματικού 
και άριστου χαρτοφυλακίου. 
 Να αντιλαμβάνονται την έννοια του swap επιτοκίων και συναλλάγματος. 



 

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Το επίκεντρο του μαθήματος είναι η παρουσίαση των χρηματοπιστωτικών αγορών και των 
χρηματοοικονομικών προϊόντων που διαπραγματεύονται σε αυτές. Αναλύονται διεξοδικά τα προϊόντα 
των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, τα βασικά τους χαρακτηριστικά και οι γενικότεροι κανόνες 
αποτίμησης τους. Ενδεικτικές έννοιες που εξετάζονται είναι η «απόδοση και ο κίνδυνος», η «αγορά 
χρήματος και κεφαλαίου», η «αποτίμηση των αξιογράφων σταθερού εισοδήματος», η «αποτίμηση 
μετοχών», τα «χρηματοοικονομικά παράγωγα», τα «δικαιώματα προαίρεσης», το «τραπεζικό 
σύστημα», η «νομισματική πολιτική», η «αγορά συναλλάγματος» κ.λπ. 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το μάθημα διεξάγεται γύρω από 7 βασικούς πυλώνες: 
 Αγορές Ομολόγων (Bond markets) 
 Θεωρία Χαρτοφυλακίου (Portfolio theory) 
 Αγορές Συμφωνιών Ανταλλαγής (Swap markets) 
 Αγορές Μελλοντικών Συμβολαίων (Futures markets) 
 Αγορές Συμβολαίων Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Option markets) 
 Αγορές Μετοχών (Stock markets) 
 Αποτελεσματικές Αγορές (Efficient markets) 

 

Ειδικότερα, οι 13 εισηγήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου κατανέμονται ως ακολούθως: 

1η Εισήγηση: Απόδοση και κίνδυνος  

• Απόδοση 

• Τα συστατικά στοιχεία της απόδοσης 

• Κίνδυνος 

• Πηγές του κινδύνου 

• Μέτρηση της πραγματοποιηθείσας απόδοσης και του κινδύνου 

• Εκτίμηση της απόδοσης και του κινδύνου 

2η Εισήγηση: Μεγέθη μέτρησης κινδύνου 

• Ειδικά θέματα μέτρησης κινδύνου 

• Πιστωτικός κίνδυνος 

• Υπολογισμός και επαλήθευση VaR 

3η   Εισήγηση:  Κίνδυνοι ρευστότητας και επιτοκίων 

• Άνοιγμα ρευστότητας 

• Άνοιγμα επιτοκίων 

• Περιορισμοί της ανάλυσης ανοίγματος επιτοκίων 

• Μέθοδοι διαχείρισης κινδύνου που βασίζονται στη διάρκεια (duration analysis) 

4η Εισήγηση: Κίνδυνος αγοράς και χαρτοφυλάκια 

• Συνολικός κίνδυνος και οι συνιστώσες του: η έννοια της διαφοροποίησης 

• Πιστωτικός κίνδυνος χαρτοφυλακίων 

• Χαρτοφυλάκια και κίνδυνος αγοράς 

• Το υπόδειγμα τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων και VaR χαρτοφυλακίου 

• Ολική διαχείριση – αποτίμηση και συστήματα VaR 

5η Εισήγηση: Διαχείριση κινδύνου και χρηματοοικονομικά παράγωγα 

• Αγορές παραγώγων 

• Παράγωγα προϊόντα και κίνδυνοι 

• Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, προθεσμιακά συμβόλαια και δικαιώματα προαίρεσης 

• Δικαιώματα προαίρεσης (option contracts) 

• To υπόδειγμα Black - Scholes 

6η Εισήγηση: Εισαγωγή στις χρηματοδοτικές αγορές, Τραπεζικό σύστημα, Προσφορά και ζήτηση 
χρήματος 

• Αγορά χρήματος 

• Αγορά κεφαλαίου 

• Είδη ομολογιών 



 

 

• Τράπεζες και προσφορά χρήματος 

• Ζήτηση χρήματος και νομισματική πολιτική 

• Η ενιαία ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά, ΕΚΤ και ευρωσύστημα 

7η Εισήγηση: Αποτίμηση αξιογράφων σταθερού εισοδήματος 

• Αποτίμηση αξιογράφων 

• Σχέση μεταξύ επιτοκίων και τιμών ομολογιών 

• Διάρκεια μιας ομολογίας 
8η Εισήγηση: Αποτίμηση μετοχών 

• Βασικές έννοιες 

• Αποτίμηση μετοχών 

• Τεχνική ανάλυση 

• Αποτελεσματικές αγορές 

• Εμπειρική διερεύνηση της θεωρίας των αποτελεσματικών αγορών  

9η Εισήγηση: Θεωρία χαρτοφυλακίου 

• Αναμενόμενη απόδοση και κίνδυνος ενός χαρτοφυλακίου 

• Καθορισμός των αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων 

• Επιλογή άριστου χαρτοφυλακίου 

• Το υπόδειγμα του ενός δείκτη 

• Χρήση του υποδείγματος του ενός δείκτη 

• Συστηματικός και μη συστηματικός κίνδυνος 

10η Εισήγηση: Θεωρία κεφαλαιαγοράς 

• Η γραμμή κεφαλαιαγοράς 

• Το χαρτοφυλάκιο της αγοράς 

• Το θεώρημα διαχωρισμού 

• Η γραμμή αγοράς αξιογράφου 

• Χρησιμοποίηση του υποδείγματος αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων 

• Εμπειρική διερεύνηση του υποδείγματος αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων 

• Μέτρα αξιολόγησης της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου 

• Σύγκριση των μέτρων Treynor and Sharpe 

• Μέτρηση της διαφοροποίησης ενός χαρτοφυλακίου 

11η Εισήγηση: Εταιρείες επενδύσεων 

• Βασικές έννοιες 

• Προμήθειες αμοιβαίων κεφαλαίων 

• Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αμοιβαίων κεφαλαίων 

• Αξιολόγηση της απόδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων 

• Εμπειρική διερεύνηση της απόδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων 

• Η ελληνική αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων 

12η  Εισήγηση: Διεθνείς αγορές συναλλάγματος και χρηματιστηριακές αγορές  

• Τρέχουσες και προθεσμιακές αγορές συναλλάγματος 

• Θεωρίες ισοδυναμίας επιτοκίων και ισοδυναμίας αγοραστικής δύναμης 

• Υποδείγματα καθορισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών 

13η Εισήγηση:  Οι χρηματοπιστωτικές κρίσεις  

• Τύποι χρηματοπιστωτικών κρίσεων 

• Οι οίκοι αξιολόγησης 

• Case studies παγκοσμίων κρίσεων 
 

 

 

 

 



 

 

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και διαμέσου ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας (e-class, email). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 13 
εισηγήσεις τρίωρης διάρκειας, σε εβδομαδιαία βάση. Η 
παρακολούθηση τους είναι προαιρετική αλλά συνιστάται η 
συστηματική, ενεργή και επιμελής συμμετοχή των φοιτητών. 
Οι παρουσιάσεις μέσω του Powerpoint είναι απλές και 
κατανοητές και δεν απαιτούν προηγούμενες οικονομικές 
γνώσεις. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Διαμέσου της πλατφόρμας e-class προσφέρεται πλούσιο 
διαδικτυακό και οπτικοακουστικό υλικό για την καλύτερη 
εμπέδωση του μαθήματος, καθώς και σημειώσεις του 
διδάσκοντα σε ηλεκτρονική μορφή. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτικήw 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις & Ασκήσεις Πράξης 80 

Ατομική Εργασία 30 

Αυτοτελής Μελέτη 40 

Σύνολο Μαθήματος 

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 

πιστωτική μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

- Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική  
 
- Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται με  : 
(A) Εργασίες: 
Στα πλαίσια του μαθήματος ανατίθενται πριμοδοτικές 
εργασίες στους φοιτητές. Οι εργασίες είναι αυστηρά ατομικές 
και δεν είναι απαλλακτικές, ενώ ενυπάρχει υποχρεωτική 
παρουσίαση της εργασίας, μέσω του προγράμματος 
Powerpoint, κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων. Εφόσον οι 
φοιτητές περάσουν τη γραπτή δοκιμασία του μαθήματος 
(στην ανάλογη εξεταστική περίοδο) προστίθενται στη 
βαθμολογία τους, κατά μέγιστο, τρεις (3) μονάδες. 
 

(Β) Εξετάσεις: 
Η βαθμολογία δίνεται στη δεκάβαθμη κλίμακα. Η απαλλαγή 
από το μάθημα προϋποθέτει βαθμό τουλάχιστον ίσο με πέντε 
(5). O τελικός βαθμός προσδιορίζεται από την επίδοση στην 
τελική γραπτή εξέταση (την περίοδο Ιανουαρίου ή 
Σεπτεμβρίου). Η εξέταση αυτή είναι γραπτή και διαρκεί δύο 
ώρες. Η επιτυχία στις εξετάσεις προϋποθέτει, κατά κανόνα, 
την παρακολούθηση παραδόσεων, την ενεργό συμμετοχή σε 
αυτές και τη συστηματική εβδομαδιαία μελέτη μικρών 
τμημάτων της εξεταστέας ύλης. Ο βαθμός των εργασιών 
συνυπολογίζεται στην τελική βαθμολόγηση. 
 
- Η αξιολόγηση των φοιτητών είναι προσβάσιμη από αυτούς 
για επεξηγήσεις αναφορικά με την βελτίωση τους. 
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