Студијски програм: Економија и пословно управљање
Назив предмета: Инвестициона анализа
Наставник/наставници: Милена Јакшић, Виолета Тодоровић
Статус предмета: Обавезан на модулу Финансије и банкарство; Изборни на модулима Менаџмент у
јавном сектору, Ризик и осигурање
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета
 Стећи теоријскa знања и практичнe вештинe из области теорије инвестирања и управљања
инвестицијама у динамичном финансијском окружењу;
 Испитати општи оквир инвестирања и алтернативе улагања доступне на савременим тржиштима;
 Показати вештине критичког размишљања у решавању проблема у контексту инвестиционе теорије и
праксе инвестирања;
 Истражити бројне напредне облике улагања и проценити улогу приноса и ризика у процесу одлучивања
при избору инвестиционих алтернатива;
 Разумети важност етичких кодекса и стандарда професионалног понашања улагача на финансијским
тржиштима.
Исход предмета
 Студенти ће бити упознати са основним теоријским и методолошким питањима планирања и анализе
инвестиција која ће им пружити могућност да разумеју важност професионалног улагања финансијских
средстава.
 Савладавањем програма, студенти ће стећи теоријска знања и практичне вештине које користе
професионални улагачи на финансијским тржиштима;
 Студенти ће бити оспособљени да разумеју инвестиционо окружење и специфичности алтернативних
извора финансирања инвестиционих улагања;
 Савладавањем проблематике планирања инвестиција, студенти ће добити знања која ће им омогућити да
на конкретним примерима изаберу најприкладнију инвестициону стратегију.
Садржај предмета
Теоријска настава










Концептуалне карактеристике теорије инвестирања;
Инвестиционо окружење;
Планирање инвестиција;
Финансирање инвестиционих улагања;
Методе анализе хартија од вредности;
Трговање хартијама од вредности;
Банке као инвеститори у хартије од вредности;
Крива приноса и стратегије формирања инвестиционог портфолија;
Ризици улагања у поједине облике хартија од вредности.

Практична настава
Вежбе, други облици наставе. израда семинарских радова, решавање конкретних проблемских ситуација,
израда два колоквијума.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе: Теоријска настава, практична настава, самостални рад студената, консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена
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активност у току предавања

/
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/
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колоквијум-и

50

..........

семинар-и

20

поена
30

