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Студентите ќе стекнат основни познавања од теоријата на финансиите,
финансиските пазари и производи. Тие ќе се запознаат со практични проблеми и
квантитативни постапки за нивно решавање. Студентите ќе ги разберат основните
идеи за финансиските деривати и диверзификацијата на портфолијата.
11.

Содржина на предметната програма:

Хартии од вредност со фиксен приход. Определување на цени на опции и биномни
модели. Стохастични диференцијални равенки. Равенка на Блек-Шолс. Случајни
броеви и Монте Карло симулации. Определување на цени на опции со парцијални
диференцијални равенки. Анализа на портфолија.
12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Методи на учење:
Предавања поддржани со презентации преку слајдови, интерактивни предавања, вежби (користење
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