Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : БАНКАРСТВО, ОСИГУРАЊЕ И БЕРЗЕ
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ струковне
Назив предмета: АНАЛИЗА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др Владимир М. Јовановић
Статус предмета: ИЗБОРНИ
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
По основној концепцији профил предмета детерминише и његов циљ: освајање напредних знања о хартијама од
вредности (проблеми њихове валоризације) и тржиштима (макро и микро структура, откривање цене, фундаментална
и техничка анализа).
Исход предмета
Оспособљавање студената да користећи стечена знања о анализи хартија од вредности, доносе одлуке о вредновању,
тржишној позицији и улагању у инструменте финансијских тржишта.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у техничку анализу: Основни постулати. Анализа графикона. Top-down technical approach. Добре стране
техничке анализе. Слабости техничке анализе. Анализа тржишта: Dow теорија. Увод. Позадина. Претпоставке.
Тржишни циклуси. Примарни. Секундарни. Дневне флуктуације. Три степена развоја растућег и опадајућег тржишта.
Сигнали са тржишта и идентификација тренда. Тестирање Dow теорије. Критика Dow теорије. Елиотова теорија
таласа. Трендови: Дефиниција. Растући. Опадајући. Подешавање скале (аритметичка, полулогаритамска). Провера и
потврда тренда. Углови. Интерни трендови. Ниво подшке и отпора: Шта је ниво подршке. Где се формира ниво
подршке. Шта је ниво отпора. Где се формира ниво отпора. Методи формирања подшке и отпора. Геометрија
техничке анализе: Увод. Графикони наставка тренда. Графикони промене тренда. Анализа графикона – Јапанске
свеће: Увод и историја. Основни елементи и конструкција графикона. Појединачне свеће и њихово груписање у
формације. Формације наставка растућег тренда. Формације промене растућег тренда. Формације наставка опадајућег
тренда. Формације промене опадајућег тренда. Шта јапанске свеће не кажу. Анализа индикатора: Увод и појам.
Ценовни распони. Водећи и пратећи индикатори. Индикатори тржишта (монетарни, расположења, момента).
Индикатори момента. Индикатори тренда. Индикатори колебљивости. Индикатори обима трговања.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Практично вежбање и усавршавање усвојеног знања на платформи за трговање хартијама од вредности.
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Број часова активне наставе
Остали часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
3
1
/
/
Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања и вежбе према наведеној структури предмета. Предавања подразумевају
презентацију
најважнијих поставки везаних за сваку наставну јединицу. Вежбе ће бити усмерене на примере и задатке којима се
разјашњавају области са предавања, дискусијом и самосталним излагањем студената.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
усмени испт
50
колоквијум-и
20
..........
семинар-и
20
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт,
презентација пројекта, семинари итд......
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија.

Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига
наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а.

