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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ OI0112 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ/ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΓΝΩΣΕΩΝ/ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.fme.aegean.gr/el/c/analysi-diaheirisi-

hrimatooikonomikon-kindynon 

 

(2) 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 το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

● Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 

● Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Τα παράγωγα προϊόντα αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της σύγχρονης 

χρηματοοικονομικής. Δίχως ίχνος υπερβολής, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι στο 

ευμετάβλητο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε, τα χρηματοοικονομικά παράγωγα γίνονται ολοένα 

και σημαντικότερα μιας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για αντιστάθμιση κινδύνου όσο και 

για κερδοσκοπία. Επομένως η γνώση του αντικειμένου αυτού καθίσταται ανάγκη επιτακτική τόσο για 

έναν διαχειριστή κινδύνου όσο και για έναν επενδυτή. Το μάθημα απευθύνεται στους προπτυχιακούς 

φοιτητές της κατεύθυνσης της Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και εστιάζει τόσο στη δομή όσο και 

στους μηχανισμούς λειτουργίας των αγορών παραγώγων. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται τα 

βασικότερα είδη παραγώγων (προθεσμιακά συμβόλαια, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, 

δικαιώματα προαίρεσης, συμφωνίες ανταλλαγής) παρουσιάζονται οι διάφορες τεχνικές αποτίμησής 



2 

 

τους και δίνεται μεγάλη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τόσο στην αντιστάθμιση 

του κινδύνου όσο και την κερδοσκοπία. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση μιας 

κατηγορίας παραγώγων τα οποία έχουν μια πιο σύνθετη δομή, τα λεγόμενα εξωτικά. Mε την επιτυχή 

ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση: 

• Να γνωρίζει τα διάφορα είδη των χρηματοοικονομικών παραγώγων και να αντιλαμβάνεται 

πλήρως την δομή τους, τα βασικά χαρακτηριστικά τους και την αναγκαιότητά τους. Ιδιαίτερη 

έμφαση δίνεται στα προθεσμιακά συμβόλαια (ΠΣ), στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης 

(ΣΜΕ) και στα δικαιώματα προαίρεσης (ΔΠ). 

• Αναφορικά με τα ΣΜΕ, να γνωρίζεται πως γίνεται ο ημερήσιος διακανονισμός τους και πως 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αντιστάθμισης (long και short hedge, cross 

hedging). 

• Να γνωρίζει με ποιον τρόπο υπολογίζεται η τιμή και η αξία ενός ΠΣ (και ενός ΣΜΕ), τόσο 

όταν το υποκείμενο στοιχείο δεν πληρώνει μέρισμα, όσο και όταν πληρώνει. 

• Να γνωρίζει τις βασικές ιδιότητες των δικαιωμάτων προαίρεσης που είναι γραμμένα πάνω σε 

μία μετοχή. 

• Να υπολογίζει φράγματα για τις τιμές των δικαιωμάτων προαίρεσης και να αντιλαμβάνεται 

τον τρόπο με τον οποίο τα φράγματα αυτά συνδέονται με την απουσία arbitrage. Επίσης, αν 

δεν ικανοποιούνται τα παραπάνω φράγματα να είναι σε θέση να πετύχει arbitrage. 

• Να κάνει τιμολόγηση ευρωπαϊκών δικαιωμάτων προαίρεσης με το μοντέλο των Black-

Scholes. 

• Να κάνει τιμολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης (τόσο ευρωπαϊκού όσο και αμερικάνικου 

τύπου) με βάση το διωνυμικό υπόδειγμα τιμολόγησης. 

 
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;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

● Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών. 

● Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. 

● Λήψη αποφάσεων. 

● Αυτόνομη εργασία. 

● Ομαδική εργασία. 

● Εργασία σε διεθνές περιβάλλον. 

● Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 

● Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών. 

● Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. 

● Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη. 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Εισαγωγή στα χρηματοοικονομικά παράγωγα. Προθεσμιακά συμβόλαια και συμβόλαια μελλοντικής 

εκπλήρωσης. Ο μηχανισμός της αγοράς των ΣΜΕ, μέρος Ι: Ημερήσιος διακανονισμός (Η περίπτωση 

των ΣΜΕ σε συνάλλαγμα, μετοχές και σε χρηματιστηριακούς δείκτες). Σύγκλιση τιμών ΣΜΕ στις 

τιμές των υποκείμενων αγαθών. Ο μηχανισμός της αγοράς των ΣΜΕ, μέρος ΙΙ: Αντιστάθμιση 

κινδύνου με ΣΜΕ (long hedge, short hedge). Ο μηχανισμός της αγοράς των ΣΜΕ, μέρος ΙΙΙ: 

Αντιστάθμιση κινδύνου με ΣΜΕ (κίνδυνος βάσης λόγω διαφορετικής ημερομηνίας ή/και 

διαφορετικού αγαθού – cross hedging). Προσδιορισμός προθεσμιακών και συμβολαιακών τιμών (όταν 

το υποκείμενο στοιχείο δεν πληρώνει μέρισμα και όταν πληρώνει μέρισμα). Δικαιώματα προαίρεσης 
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μέρος Ι - μια βασική εισαγωγή. Δικαιώματα προαίρεσης, μέρος ΙI - ιδιότητες δικαιωμάτων με 

υποκείμενο μετοχή. Δικαιώματα προαίρεσης, μέρος IΙI – άνω και κάτω φράγματα για τις τιμές 

Ευρωπαϊκών και Αμερικάνικων δικαιωμάτων + Ευκαιρίες για arbitrage. Τιμολόγηση ευρωπαϊκών 

δικαιωμάτων προαίρεσης με το μοντέλο Black-Scholes. Τιμολόγηση ευρωπαϊκών και αμερικάνικων 

δικαιωμάτων προαίρεσης με το διωνυμικό μοντέλο τιμολόγησης. 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία. 
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(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 σύμφωνα 
με τις αρχές του ECTS 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις/Εργαστηριακές 
εφαρμογές 

39 

Μελέτη βιβλιογραφίας 84 

Επίβλεψη εργαστηριακών 
ασκήσεων 

18 

Τελική εξέταση 3 

2 πρόοδοι 6 

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  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. 

Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, στην 
ελληνική γλώσσα οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις 
ανάπτυξης γνώσης και κατανόησης του περιεχομένου 
του μαθήματος, καθώς και επίλυση προβλημάτων. 
 
Η τελική βαθμολογία υπολογίζεται ως εξής: 
 
Τελικό διαγώνισμα: 50% 
Εργασίες: 15% 
Πρόοδοι: 35% 
 
 
 
 
 
 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  
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● Χρηματοοικονομικά Παράγωγα (2014). Θ. Πουφινάς και Χ. Φλώρος. Εκδόσεις Δίσιγμα. 

● Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (2017). Π. Αγγελόπουλος. Εκδόσεις 

Σταμούλη. 

● Βασικές Αρχές των Αγορών Συμβολαίων και Δικαιωμάτων (2017). J. Hull. Ελληνική 

Έκδοση, εκδόσεις Κλειδάριθμος. 

 


