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είλαη δηηηόο. Από ηε κία πιεπξά πξνζθέξεη ηηο ζεσξεηηθέο πηπρέο ώζηε νη ζπκκεηέρνληεο ηόζν ζαλ άηνκα
όζν θαη ζαλ ζηειέρε νξγαληζκώλ θαη επηρεηξήζεσλ λα πξαγκαηνπνηνύλ ηηο θαιύηεξεο επελδπηηθέο επηινγέο
θαη αθεηέξνπ, πξνζθέξεη σο ζπκπιεξσκαηηθά απαξαίηεηε πηπρή ηελ εθαξκνγή θαη ηε κνληεινπνίεζε
απηώλ ησλ απνθάζεσλ κέζσ ηνπ θπξηόηεξνπ εξγαιείνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ επηρεηξεκαηηθό ηνκέα,
ηνπ Microsoft Excel. Μέζα από πιεζώξα κνληέισλ θαη αζθήζεσλ, νη ζπκκεηέρνληεο όηαλ νινθιεξώζνπλ
ην πξόγξακκα ζα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνύλ έμππλα θαη γξήγνξα ην Microsoft Excel αλαιύνληαο θαη
απνηηκώληαο ρξεκαηννηθνλνκηθά αμηόγξαθα θαη ζπλαθή πξντόληα

(κεηνρέο, νκόινγα, παξάγσγα

ζπκβόιαηα), επελδπηηθέο απνθάζεηο θαζώο θαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ απνξξένπλ από απηέο.
Σν ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα πξνζζέηεη αμία ζε
δηαθνξεηηθέο νκάδεο ζπκκεηερόλησλ. Πάλσ ζε απηή ηε βάζε, ην πξόγξακκα
Στα πλαίςια εξοικείωςθσ των ςυμμετεχόντων με
real data, τα μεγαλφτερο μζροσ των
προςφερόμενων υποδειγμάτων αςκιςεων και
μοντζλων καταςκευάηονται ςφμφωνα με
ςτοιχεία από βάςεισ δεδομζνων όπωσ
Bloomberg, DataStream και ςτοιχεία ελλθνικών
και
ξζνων
εταιρειών
ειςθγμζνων
ςε
οργανωμζνεσ χρθματιςτθριακζσ αγορζσ μζςω
των Οικονομικών τουσ Καταςτάςεων και των
Ετιςιων Δελτίων Χριςθσ.
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πξνζθέξεηαη ζε ζηειέρε ηνπ επξύηεξνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηνκέα (αλαιπηέο,
επελδπηηθνί ζύκβνπινη, ζηειέρε επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο, επαγγεικαηηθνί ζύκβνπινη
θ.α.), νηθνλνκηθνύο αλαιπηέο επηρεηξήζεσλ θαζώο θαη θνηηεηέο νη νπνίνη ζα απνθηήζνπλ
έλα αμηόινγα δπλαηό background ζηελ εθαξκνζκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή επηζηήκε πξηλ
εηζέιζνπλ ζηνλ επαγγεικαηηθό ζηίβν, θεξδίδνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν πξαγκαηηθά
πνιύηηκν ρξόλν θαη βαζηθέο θαηεπζύλζεηο γηα λα γλσξίδνπλ από πξηλ ηη λα ςάμνπλ θαη
πνπ.

Βαζηθέο Δλόηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
1. Microsoft Excel Background
Η πξώηε ελόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί θάηη πεξηζζόηεξν από κηα απιή εηζαγσγή
κε ηελ θιαζζηθή έλλνηα ηνπ όξνπ. Αληίζεηα, νη ζπκκεηέρνληεο εμνηθεηώλνληαη άκεζα ζην
λα ρξεζηκνπνηνύλ δεδνκέλα πάλσ ζην Excel, λα δεκηνπξγνύλ ζσζηά γξαθήκαηα θαη
δηαγξάκκαηα κε πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα θαη λα
δηαρεηξίδνληαη πιεζώξα εμηζώζεσλ. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο όπσο
Data Tables, ην Goal Seek θαη ην Solver.

2. Λνγηζηηθή θαη Excel
Η δεύηεξε ελόηεηα αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηνλ Ιζνινγηζκό, ηελ Καηάζηαζε
Απνηειεζκάησλ Χξήζεσο θαη ηελ Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ. Μέζσ ηνπ βαζηθνύ καο
εξγαιείνπ, αλαιύνπκε ηελ απόδνζε, ηελ θεξδνθνξία, ηε κόριεπζε θαη ηε ξεπζηόηεηα
εηαηξεηώλ, εηζάγνπκε έλα κεγάιν αξηζκό θξίζηκσλ αξηζκνδεηθηώλ ηαπηόρξνλα κε ηνλ
απνηειεζκαηηθό ππνινγηζκό ηνπο, ρηίδνπκε ζελάξηα γηα ην δηαηεξήζηκν ησλ ξπζκώλ
αλάπηπμεο, πξνρσξάκε ζε Αλάιπζε Νεθξνύ εκείνπ θαη ηέινο ππνινγίδνπκε ηηο Διεύζεξεο
Σακεηαθέο Ρνέο (Free Cash Flows) νη νπνίεο ζα καο είλαη απαξαίηεηεο ζηε ζπλέρεηα.

3. Απνηίκεζε Δπελδπηηθώλ ρεδίσλ
Η ηξίηε ελόηεηα εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο απνηίκεζεο ζηα πιαίζηα ελόο
επελδπηηθνύ ζρεδίνπ θαη ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ απνηίκεζε επηρεηξήζεσλ,
θαζώο ζηε ζύγρξνλε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζεσξία κία εηαηξεία είλαη ε
ζπληζηακέλε πνιιώλ επελδπηηθώλ ζρεδίσλ. Χξεζηκνπνηνύκε ππνδείγκαηα
όπσο ε Καζαξή Παξνύζα Αμία (NPV), o Δζσηεξηθόο Ρπζκόο Απόδνζεο (IRR),
θαζώο
θαη άιια
πνπ έρνπλ σο βάζε ηελ πξνεμόθιεζε γηα λα
αμηνινγήζνπκε έλα επελδπηηθό ζρέδην. Απαξαίηεηα, εμνηθεησλόκαζηε κε ηνλ
ππνινγηζκό ηνπ κεζνζηαζκηθνύ θόζηνπο θεθαιαίνπ (WACC), ηνπ νπνίνπ ε
εθηίκεζε ζπλδπάδεη έλα επξύ θάζκα εθαξκνζκέλσλ δεμηνηήησλ (excel) θαη
ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο .
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Βαζηθέο Δλόηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
4. Απνηίκεζε Δπηρεηξήζεσλ
ηελ ηέηαξηε ελόηεηα θαη έρνληαο απνθηήζεη νηθεηόηεηα κε ηνλ ππνινγηζκό ησλ
Διεύζεξσλ Σακεηαθώλ Ρνώλ, πξνρσξάκε ζηελ απνηίκεζε εηαηξεηώλ ρξεζηκνπνηώληαο
ηηο κεζόδνπο ησλ Free Cash Flows to the Firm θαη Free Cash Flows to the Equity,
Dividend Discount Models, Multiples θαη Comparables νη νπνίεο είλαη νη κέζνδνη πνπ
ρξεζηκνπνηνύλ ηα ηκήκαηα αλάιπζεο ησλ Σξαπεδώλ. Χξεζηκνπνηνύκε Αλάιπζε
Δπαηζζεζίαο γηα λα εμεηάζνπκε ηηο δηαθνξεηηθέο εθβάζεηο ησλ απνηειεζκάησλ καο
θάησ από δηαθνξεηηθέο πξαγκαηνπνηήζεηο ησλ κεηαβιεηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζηα
κνληέια καο θαη ηέινο, πεξλάκε ζην θνκκάηη ησλ πγρσλεύζεσλ & Δμαγνξώλ
(M&As), απνηηκώληαο ηηο ζπλέξγεηεο θαη ηα θόζηε κίαο ηέηνηαο επηρεηξεκαηηθήο
απόθαζεο.

5. Απνηίκεζε Αμηνγξάθσλ
ηε πέκπηε ελόηεηα κέζσ ηνπ Microsoft Excel εηζάγνπκε ηηο έλλνηεο ηεο
απόδνζεο θαη ηνπ θηλδύλνπ θαζώο θαη ησλ ζεσξεηηθώλ ηηκώλ ηζνξξνπίαο
ησλ αμηνγξάθσλ ζηελ αγνξά θαη πξνρσξάκε αξρηθά ζηελ απνηίκεζε
κεηνρώλ. ηε ζπλέρεηα ηεο ελόηεηαο αζρνινύκαζηε κε ηελ απνηίκεζε
νκνιόγσλ κέζσ Data Tools, What – if analysis θαη ζελαξίσλ ζρεηηθά κε ηα
duration, yield to maturity, coupon payments, callable θαη άιινπο
παξάγνληεο θαη ηέινο παξνπζηάδνπκε ζε εηζαγσγηθό επίπεδν ηελ απνηίκεζε
θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ραξηνθπιαθίνπ κε δηαθνξεηηθά είδε αμηνγξάθσλ.
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Κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ, κα προςφερκεί
από τθν επιςτθμονικι ομάδα του προγράμματοσ ζνα
Case Study του Harvard Business School το οποίο οι
ςυμμετζχοντεσ

κα

αναλάβουν

ςε

ομάδεσ

να

αναλφςουν, τοποκετώντασ τον εαυτό τουσ μπροςτά
από αλθκινζσ αποφάςεισ οι οποίεσ κόςτιςαν ι
ωφζλθςαν πραγματικζσ επιχειριςεισ.
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6. Γηαρείξηζε Κηλδύλνπ
ηελ έθηε ελόηεηα νη ζπκκεηέρνληεο ζα αζρνιεζνύλ κε ηε δηαρείξηζε θηλδύλνπ ησλ
επελδπηηθώλ ηνπο απνθάζεσλ θαη ησλ αμηνγξάθσλ ζηα νπνία ζα επέλδπαλ είηε ζαλ
ηδηώηεο είηε ζαλ επαγγεικαηίεο κέζσ παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξντόλησλ όπσο
forwards, futures, options θαη swaps. Με ηε ρξήζε ηνπ Microsoft Excel, νη ζπκκεηέρνληεο
ζα εμνηθεησζνύλ ζηελ ηηκνιόγεζε θαη αλάιπζε ησλ παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
πξντόλησλ θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ηόζν γηα ζθνπνύο αληηζηάζκηζεο δηαθόξσλ εηδώλ
θηλδύλνπ (interest, market, credit, sovereign, foreign exchange) πνπ επεξεάδνπλ ηηο
επελδπηηθέο ηνπο απνθάζεηο, όζν θαη γηα θεξδνζθνπηθνύο ζθνπνύο.

Στο πλαίςιο τθσ ευρφτερθσ επιμόρφωςθσ των
ςυμμετεχόντων, θ επιςτθμονικι ομάδα του
μακιματοσ προτείνει μία ευρεία γκάμα από
χρθματοοικονομικζσ, μακροοικονομικζσ και
καινοτομίασ focus θλεκτρονικζσ πθγζσ οι
οποίεσ προςφζρουν τόςο άμεςθ ενθμζρωςθ
όςο και υλικό (data) για έρευνα όπωσ…
http://www.federalreserve.gov/econresdata/
releases/statisticsdata.htm

7. Forecasting, Optimization and Decision Trees
ηελ ηειεπηαία ελόηεηα πηνζεηνύκε ππνζέζεηο θαη ηερληθέο γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνβιέςεσλ ηόζν ζε εηαηξηθά κεγέζε όζν
θαη ζε αμηόγξαθα. Χξεζηκνπνηνύκε γξακκηθό πξνγξακκαηηζκό
γηα ηε βέιηηζηε δπλαηή απόθαζε θαζώο θαη ηε ζηξαηεγηθή πνπ
πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε γηα λα κεγηζηνπνηήζνπκε ηα θέξδε
καο από ην project ζην νπνίν έρνπκε επελδύζεη. Σέινο, κε ηε
βνήζεηα ησλ Decision Trees αλαιύνπκε ηελ σθέιεηα θαη ην
θόζηνο από απνθιεηόκελεο ή ζπκπιεξσκαηηθέο επελδπηηθέο
απνθάζεηο. ην πιαίζην απηήο ηεο ελόηεηαο, νη ζπκκεηέρνληεο
ζα εμνηθεησζνύλ κε κνληέια γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο, data
smoothing θαη cyclicality/seasonality factors.
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Οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να προτείνουν κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ τισ δικζσ τουσ ιδζεσ ςτουσ ςυναδζλφουσ τουσ και ςτον διδάςκων μζςω
τθσ πλατφόρμασ ςυηθτιςεων (Discussion Platform). Οι ιδζεσ και θ εμπειρία όλων των ςυμμετεχόντων ακροιςτικά, λειτουργοφν ωσ μία πολφτιμθ μορφι γνώςθσ.

