Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : БАНКАРСТВО, ОСИГУРАЊЕ И БЕРЗЕ
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ
Назив предмета: ТЕОРИЈА ИНВЕСТИРАЊА
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др Марија С. Јовановић
Статус предмета: ОБАВЕЗАН
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета
Предмет има за циљ да студентима пружи најновија знања из области управљања и оцене разноврсних
инвестиционих
Исход предмета
Полазници стичу основна теоријска знања из области метода издавања, трговања и вредновања различитих врста
хартија од вредности, формирања оптималног инвестиционог портфолиа, метода инвестирања, инвестиционих
компанија и финансијских деривата.
Садржај предмета
I. Инвестиционо окружење: Увод. Значај и улога инвестиција. Финансијски систем. Порески аспекти инвестирања и
трговања. Актуелни трендови.
II. Финансијско тржиште. Врсте финансијских тржишта. Берзе. Регулисање тржишта хартија од вредности.
Недозвољено (инсајдер) трговање и етика. Растући и опадајући циклуси. Глобализација финансијских тржишта.
III. Краткорочни финансијски инструменти. Инструменти краткорочне штедње. Инструменти краткорочног улагања.
Предности и недостаци краткорочног улагања.
IV. Акције. Обичне акције као инвестициони инструмент. Анализа обичних акција. Вредновање обичних акција и
техничка анализа тржишне коњунктуре. Привилеговане акције
V. Обвезнице. Основне карактеристике обвезница. Врсте обвезница. Ризици улагања у обвезнице. Тржиште
обвезница. Фактори који утичу на промену цене обвезница. Оцена вредности и анализа обвезница
VI. Инвестициони фондови. Основне карактеристике инвестиционих фондова. Врсте инвестиционих фондова. Услуге
које фондови пружају инвеститорима.
VII. Опције и фјучерси. Робни и финансијски фјучерси.
VIII. Ризик и принос на улагање. Концепт приноса. Време је новац. Мерење приноса. Ризик - друга страна медаље.
IX. Креирање и управљање портфолиом. Креирање портфолија. Управљање портфолиом. Мониторинг инвестиционог
портфолија.
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Број часова активне наставе
Остали часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
4
2
/
/
Методе извођења наставе
Предавања, интерактивни облици наставе, анализа случајева.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
усмени испт
55
колоквијум-и
20
..........
семинар-и
15
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.

