
 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ EXCEL ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ   

Σεμινάριο ενημέρωσης 

3 - 7 Δεκεμβρίου 2007 

 

 

Στο σύγχρονο περιβάλλον, με τον ανταγωνισμό να επικεντρώνεται κυρίως στην προώθηση 
των σταυροειδών πωλήσεων όλου του φάσματος των προϊόντων και υπηρεσιών των 
τραπεζικών ομίλων, η δυνατότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας του στελέχους πρώτης 
γραμμής, τόσο με τον πελάτη όσο και με τις κεντρικές υπηρεσίες, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα 
επαγγελματικής επιτυχίας. Η αποτελεσματική επικοινωνία όμως προϋποθέτει γνώση του 
θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των αγορών και των μηχανισμών διαμόρφωσης των επιτοκίων, 
καθώς και των τιμών των διαφόρων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Σκοπός:  

Να εξοικειωθούν τα μεσαία και κατώτερα στελέχη των τραπεζών με τη χρήση του Excel για 
την επίλυση των συνηθέστερων χρηματοοικονομικών προβλημάτων της καθημερινής 
τραπεζικής πρακτικής, κάτω από το πρίσμα του σύγχρονου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας 
των αγορών.  

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

• Δυνατότητα χρησιμοποίησης των προσωπικών υπολογιστών για γρήγορη ανάλυση και 
επεξεργασία προβλημάτων της οικονομικής καθημερινότητας.  

• Εξοικείωση με το θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτείται για τη χρησιμοποίηση των 
χρηματοοικονομικών εφαρμογών του Excel, λαμβανομένων υπόψη των  επιπτώσεων της 
παγκοσμιοποίησης και των μεγάλων θεσμικών αλλαγών στη λειτουργία τραπεζών και 
επιχειρήσεων (Βασιλείας ΙΙ και εισαγωγής ΔΛΠ).   

Συμμετέχοντες:  

• Μεσαία και κατώτερα στελέχη του corporate, retail & investment banking 

• Πωλητές χρηματοοικονομικών προϊόντων 

Προαπαιτούμενα:  

Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες γνώσεις.  

 



 

 

Εισηγητής:  

Αριστογείτων Καπερώνης: Υποδιευθυντής Διεύθυνσης Πιστοδοτήσεων Μεγάλων 
Επιχειρήσεων Εθνικής Τράπεζας – Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με 
μεταπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά και τη Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων. 

Διάρκεια: 16 ώρες.  

Χρόνος διεξαγωγής: 3, 4, 5 και 7 Δεκεμβρίου 2007 (ώρες 16:30 – 20:30) 

Δίδακτρα: 400 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Σίνα 11, Αθήνα. 

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕΔ 

παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.411 (κ. Τασάκος). 

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης  

συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων. 
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Θεματολογία 
 

 
 

• Εφαρμογές για την αποτίμηση χρεογράφων    

 Εφαρμογές για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας και των αποδόσεων 
χρηματοοικονομικών επενδύσεων  

 Εφαρμογές για τον υπολογισμό των κινδύνων  

 Αποτίμηση κρατικών και επιχειρηματικών ομολόγων, βραχυπρόθεσμων  τίτλων της 
χρηματαγοράς και συμβάσεων ανταλλαγών επιτοκίων (swaps)  

 Αποτίμηση μετοχών  

 Συζήτηση: Προθεσμιακές αγορές χρήματος και συναλλάγματος – Η καμπύλη 
επιτοκίων - Υπολογισμός συναλλαγματικού κινδύνου και κινδύνου επιτοκίου στις 
χρηματοοικονομικές επενδύσεις - Καθορισμός των spreads και ο ρόλος της Βασιλείας 
ΙΙ – Λογιστική απεικόνιση με βάση τα ΔΛΠ – Οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και 
των πιστωτικών παραγώγων στην αποτίμηση του κινδύνου των χρεογράφων   

 

• Εφαρμογές στη χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων και δανείων    

 Απλές και χρήσιμες χρηματοοικονομικές και στατιστικές τεχνικές ανάλυσης και 
παρουσίασης οικονομικών δεδομένων και τάσεων επιχειρήσεων   

 Εφαρμογές για την αξιολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων   

 Εφαρμογές στην πρόβλεψη επιχειρηματικών ισολογισμών, cash flows και τον 
υπολογισμό χρηματοοικονομικών δεικτών  

 Εφαρμογές για τον υπολογισμό των δόσεων δανείων  

 Εφαρμογές στον υπολογισμό των προβλέψεων με βάση τα ΔΛΠ  

 Συζήτηση: Μεθοδολογία προβλέψεων επιχειρηματικών μεγεθών ― Συνηθέστερα λάθη 
στον υπολογισμό των οικονομικών παραμέτρων― Πώς χρησιμοποιούνται οι ανωτέρω 
εφαρμογές στη διαδικασία του rating των επιχειρήσεων και δανείων ―Επιπτώσεις 
στην τιμολόγηση των δανείων και ο ρόλος της Βασιλείας ΙΙ   
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Η εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά σχέση αμφίδρομης ουσιαστικής επικοινωνίας εκπαιδευτή και 

συμμετεχόντων. Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας αυτής καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το 

σχετικό με το σεμινάριο υπόβαθρο, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων. 

Συγκεκριμένα, ζητήματα όπως η εργασιακή εμπειρία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τα ειδικότερα οφέλη 

που προσδοκούν οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνιστούν 

καθοριστικούς παράγοντες, που πρέπει να συνεκτιμώνται για την αποτελεσματική προσαρμογή της 

μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιήσει ο εισηγητής.  

Tα παρακάτω στοιχεία είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το ΕΤΙ. Οι 

πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν τον εισηγητή να διαμορφώσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό «μείγμα» 

που θα μεγιστοποιήσει το δικό σας όφελος. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Τράπεζα/εταιρεία: 
 

Ονοματεπώνυμο: 
 
 Μονάδα: 

 
Σημερινά επαγγελματικά καθήκοντα (σύντομη περιγραφή): 
 
 
Χρόνια προϋπηρεσίας: ……… Προηγούμενες θέσεις εργασίας (εντός ή εκτός τραπεζικού 
χώρου):   
 

Σπουδές – ειδικότητες: 
 

Θέματα σχετικά με το πρόγραμμα που γνωρίζετε με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. 
εμπειρία, εκπαίδευση, αναγνωστικά ενδιαφέροντα): 

Εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε παρακολουθήσει για το ίδιο ή παρεμφερές 
θέμα: 
  
Θεματικές ενότητες στις οποίες θα επιθυμούσατε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση ο 
εισηγητής: 
 
 
 
Παρακαλούμε στείλτε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέχρι τις 26/11/2007 

 στο e-mail: ntassakos@hba.gr ή στο fax: 210-3646122. 
 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


