Χρηματοοικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων
Διάρκεια: 4 μήνες

Φίλιππας Νικόλαος
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πρόγραμμα εξ
Αποστάσεως
Εκπαίδευσης
E-learning

Τμήμα Οργάνωσης
και Διοίκησης
Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο
Πειραιώς

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ

των
βασικών
Σε ένα σύνθετο παγκοσμιοποιημένο  Κατανόηση
οικονομικών
και
χρηματοοικονομικό-επιχειρηματικό
χρηματοοικονομικών
εννοιών,
οι
περιβάλλον, η αναγκαιότητα της
οποίες είναι απαραίτητες για την
ολοκληρωμένης γνώσης καθίσταται
κατανόηση
της
επενδυτικής
επιτακτική. Η κατανόηση της
διαδικασίας
λειτουργίας
του
χρηματοοικονομικού συστήματος αλλά και
του
μακροοικονομικού  Γνώση για το ρόλο, τη λειτουργία
και τις αδυναμίες του παγκοσμίου
περιβάλλοντος, τόσο σε εθνικό, όσο
συστήματος και της εγχώριας
και σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι
πραγματικότητας.
απαραίτητη για την αποτελεσματική
προώθηση όλων, ανεξαιρέτως, των
επενδυτικών
προϊόντων
και  Κατανόηση της νέας παγκόσμιας
πραγματικότητας και των χωρών
ασφαλιστικών
υπηρεσιών.
Ο
σκοπός
του
συγκεκριμένου που θα κυριαρχήσουν στο μέλλον
(Country Picking).
μαθήματος είναι η κατανόηση των
βασικών εννοιών στο χώρο της
οικονομικής
και
της
χρηματοοικονομικής
επιστήμης.
Παρουσιάζονται βασικές έννοιες
μικροοικονομίας, μακροοικονομίας
και
χρηματοοικονομικής.
Αναλύεται η δομή, η λειτουργία και
οι περιορισμοί του σύγχρονου
χρηματοοικονομικού συστήματος
και
προτείνεται
μια
νέα
αρχιτεκτονική
προσέγγιση.
Επιπλέον, αναλύεται ο ρόλος των
συναισθημάτων (φόβος, απληστία
κ.λπ.) και η δυνατότητα διαχείρισής
τους στην επενδυτική διαδικασία.
Τέλος,
παρουσιάζεται
η
αποτελεσματική αξιοποίηση των
πηγών δεδομένων που παρέχει το
διαδίκτυο, σε μια περίοδο που
κυριαρχεί ο θόρυβος (noise) και η
ποιότητα της πληροφόρησης έχει
ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Ανάλυση Βασικών
Οικονομικών και
Χρηματοοικονομικών
Εννοιών

2. Ανάλυση Στοιχείων
Μικροοικονομίας για την
Ανάλυση Θεμάτων που
Επηρεάζουν τη
Δραστηριότητα των
Επιχειρήσεων (Bottom –Up
Approach)
 Στόχοι της επιχείρησης
 Αγορές

 ΑΕΠ

o

Μονοπώλιο

 Αποταμίευση

o

Ολιγοπώλιο

 Δημόσιο Χρέος

o

Ανταγωνισμός

 Ισοζύγιο Τρεχουσών
Συναλλαγών

Case Study: Το ολιγοπώλιο στην
αγορά πετρελαιοειδών στην Ελλάδα

 Έλλειμμα προϋπολογισμού
κυβερνήσεως

 Ο ρόλος των πληροφοριών και
του θορύβου (noise)

 Αγορές χρήματος

 Τι αντανακλούν οι τιμές των
προϊόντων και των υπηρεσιών

 Αγορές κεφαλαίου
 Αγορά συναλλάγματος
 Ανεργία
 Επιτόκια
 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
 Πληθωρισμός
 Πραγματικές και ονομαστικές
αποδόσεις
Case Study: Οι επιπτώσεις της
νομισματικής πολιτικής των
Κεντρικών Τραπεζών στην
πραγματική οικονομία
Case Study: Οι επιπτώσεις της
ανεργίας στην οικονομία και τις
τράπεζες
Case Study: Η ψευδαίσθηση του
χρήματος (money illusion) και
επιπτώσεις.
Case Study: Πόσο αυξήθηκε ο
πληθωρισμός της Ελλάδας από την
ένταξή της στην ευρωζώνη

3. Ανάλυση Στοιχείων
Μακροοικονομίας για την
Ανάλυση Θεμάτων που
Επηρεάζουν τη
Δραστηριότητα των
Επιχειρήσεων (Top-Down
Approach)
 Παράγοντες που επηρεάζουν
την πορεία των κρατών και των
εθνών.
Case Study: Οι περιπτώσεις της
Κίνας, της Τουρκίας και της
Ινδονησίας.

4. Ο ρόλος του Παγκόσμιου
Χρηματοοικονομικού
Συστήματος

 Η νέα αρχιτεκτονική του
χρηματοπιστωτικού
συστήματος

5. Πως θα είναι ο κόσμος
μετά από 20 χρόνια
 Οι νέες συνθήκες στις αγορές
χρήματος και κεφαλαίου στο
πλανητικό χωριό.
 Επενδύστε με βάση το Μέλλον!
 Διεθνείς Εξελίξεις
 Μακροοικονομικά Στοιχεία
στις Διεθνείς Αγορές
 Ο ρόλος των νέων χωρών
(Κίνα-Ρωσία- Ινδία-Βραζιλία)
στη διαμόρφωση του
μέλλοντος στον Πλανήτη Γη!
 Οι τρέχουσες εξελίξεις στην
Ελληνική Οικονομία και στο
Χρηματιστήριο των Αθηνών.
 Βασικά Μακροοικονομικά
Μεγέθη
 Ο ρόλος της Ελλάδας:
Προβλήματα και περιορισμοί
 Ο Ρόλος των Νέων Δυνάμεων
στην Παγκόσμια Οικονομία
(BRICs)
 Country Picking
Case Study: Η Κίνα το 2025

6. Η έννοια και η
ποσοτικοποίηση του
κινδύνου σε εναλλακτικές
επενδύσεις
 Μορφές Επένδυσης

 Δομή και Λειτουργία

o

Μετοχές

 Στόχοι

o

Ομόλογα

 Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία

o

Αμοιβαία Κεφάλαια

 Τα λάθη

o

Χρυσός & Ακίνητα

 Είδη κινδύνου
o

Συστημικός Κίνδυνος

o

Πιστωτικός Κίνδυνος

o

Επιτοκιακός κίνδυνος

o

Συναλλαγματικός
κίνδυνος

o

Συνολικός Κίνδυνος

o

Συστηματικός
Κίνδυνος

 Ποσοτικοποίηση του κινδύνου
o

Τυπική απόκλιση

o

Συντελεστής βήτα
(beta)

o

Value at Risk (VaR)

o

Downside/Upside
Risk

 Θεμελιώδης και Τεχνική
Ανάλυση.
 Ανάλυση βασικών δεικτών
αποτίμησης.
o

Ανάλυση βασικών
αριθμοδεικτών (Ρ/Ε, PEG,
P/BV, Ξένα/Ίδια Κεφάλαια
κ.λπ.).

Case Study: Η σχέση κινδύνου και
απόδοσης για εναλλακτικές μορφές
επενδύσεων.
Case Study: Οι συντελεστές βήτα
για τις μετοχές του δείκτη
FTSE/ATHEX-20.
Case Study: Η προσέγγιση του
«μαύρου κύκνου» (black swan) για
την αντιμέτωπη της νέας
πραγματικότητας.
Case Study: Έλεγχος της
χρηματοοικονομικής υγείας
επιχειρήσεων/ επενδύσεων/ κρατών.

7. Οικονομικοί και
χρηματιστηριακοί κύκλοι
 Real Economy vs Money
Economy
 Η ανατομία ενός οικονομικού
κύκλου.
 Leading Indicators (οι άδειες
για νέες κατοικίες, ο δείκτης
επιχειρηματικής και
καταναλωτικής εμπιστοσύνης,
η πορεία των
χρηματιστηριακών αγορών
κ.λπ.)
 Στρατηγικές επένδυσης στις
διάφορες φάσεις του
χρηματιστηριακού κύκλου
Case Study: Ο δείκτης
καταναλωτικής εμπιστοσύνης και η
πορεία της χρηματιστηριακής
αγοράς.
Case Study: Μέτρηση του
συναισθήματος του επενδυτή
(investor sentiment).

8. Πηγές Οικονομικής
Ενημέρωσης για Στελέχη
Επιχειρήσεων

