Студијски програм : ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО, основне академске студије, први ниво
Модул 1: Финансије, банкарство и осигурање, Модул 2: Буџет, порези и царине
Назив предмета:ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА И ИНСТРУМЕНТИ
Наставник:Добарџић Ш. Елдин
Статус предмета: обавезни, трећа година, пети семестар
Број ЕСПБ:7
Услов:нема услова
Циљ предмета:
Циљ предмета је да се студенти упознају са специфичностима и механизмима функционисања финансијског
система, финансијских тржишта, финансијских инструмената и финансијских институција као посредника
на финансијском тржишту. У оквиру наведеног, студенти ће моћи да се упознају и са савременим процесима
инвестирања посредством тржишта новца, тржишта капитала и девизног тржишта као и са финансијском
индустријом оличеном у финансијским институцијама, са посебним акцентом на нвестиционе банке,
инвестиционе фондове, институционалне инвеститоре.
Исход предмета:
Оспособљеност студента да разуме: структуре финансијског тржишта, његових сегмената и и финансијских
инструмената; разлика између дужничких и власничких финансијских инструмената, финансијских
инструмената са фиксним приносом и са варијабилним приносом; специфичности примарног (емисионог) и
секундарног финансијског тржишта; главних економских модела који описују цену финансијске активе;
специфичности функционисања најбитнијих финансијских институција, посебно инвестиционих банака на
емисионом тржишту; припреме и организовања јавног пласмана и изради проспекта; пословања разних
типова и облика инвестиционих фондова и институционалних инвеститора према њиховој инвестиционој
стратегији; стратегија управљања ризиком, као базичних претпоставки за инвестирање на финансијском
тржишту самостално трговање на појединим сегментима финансијског тржишта.
Садржај предмета:
Улога финансијских тржишта и институција и структура финансијског система. Каматне стопе. Тржиште
новца и инструменти тржишта новца. Девизно тржиште. Тржиште обвезница. Хипотекарно тржиште.
Тржиште акција. Инвестиционо банкарство. Принос и ризик финансијских инструмената. Портфолио
теорија и диверсификација ризика. Секундарно тржиште капитала . Фундаментална и техничка анализа.
Терминско тржиште - фјучерси, опције, свопови. Берза – микроструктура финансијског тржишта.
Регулатива финансијских тржишта. Депозитне финансијске институције. Инвестициони фондови.
Осигуравајућа друштва. Пензиони фондови. Остали посредници на финансијским тржиштима.
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Остали
Број часова активне наставе:
часови
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе:
Методе извођења наставе:
Предавања уз активно учешће студената са кратки тестовима знања. Индивидуалан рад студената кроз
излагање семинарских радова и дискусије у тимовима везаним за студије случаја и симулације пословних
ситуација.
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
40
семинар-и
10
Укупно поена
100

