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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код - FIN3284
2. Наименование на учебната дисциплина - Финансови инвестиции на банките
3. Вид – избираем
4. Цикъл - втори
5. Година от обучението - първа
6. Семестър – 1,2,3
7. Брой кредити – 4,5
8. Име на лектора - проф.. д-р Татяна Хубенова, доц. Д-р Виржиния Иванова ,

ас. Радослав Къновски
9. Резултати от обучението - усвояване на процеса на избор на финансови активи

и оптимизирането на инвестиционния портфейл на банката; хеджиране на риска
и застраховане.

10. Начин на осъществяване - директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо) - Студентите

трябва да имат знания в сферата на теорията на парите, банково дело, фондови
борси.

12. Съдържание на курса - Определяне инвестиционната стратегия на баните.
Анализ на финансови активи за инвестиране. Формиране на инвестиционен
портфейл от акции. Индекси на фондовите борси. Индексацията като метод за
инвестиране. Анализ и оценка на управлението на инвестиционните портфейли
и др.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:
Алекс Кейн, Алън Дж. Маркъс, Зви Боди, „Инвестиции”, изд. Натурела, 2006.
Орешарски, П., Инвестиции. Анализ и управление на инвестиционни портфейли,

изд. ЕА Плевен, 2009.
Петранов, Ст., Инвестиции, изд. Класика и стил, 2010.
Петранов, Ст., Васил Караиванов, Ръководство по инвестиции, изд. Класика и

стил, 2011.
Чарлз Д. Къркпатрик, Джули Р. Далкуист, Технически анализ

Пълен справочник за технически анализатори на финансовите пазари, изд. Актив плюс,
2010.

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване - лекции, работа в
екип, анализ на практически казуси, презентации, курсов проект.

15. Методи за оценка и критерии – тест под формата на открити и закрити въпроси
и курсов проект.

16. Език на преподаване – български.


