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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Vērtspapīru investīciju analīze 
Programma Banku augstskolas un Šveices biznesa skolas dubultdiplomu studiju 

programma MBA/MF „Starptautiskās finanses un banku darbība”  
Studiju gads 1  
Akadēmiskais gads 2017. / 2018. 
Studiju līmenis Otrais, maģistra studiju programma un MBA 
Studiju kursa kods MS008 
Studiju kursa docētājs/i Dr. Sudhindra Bhat 
Kursa apjoms 4 KP 
ECTS kredītpunktu apjoms 
(1 Latvijas KP atbilst 1,5 
ECTS) 

6 ECTS,  
Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 

Studiju īstenošanas valoda Angļu 
Studiju kursa veids 
(obligātais, izvēles) 

Obligāts 

Semestris, kad kurss tiek 
īstenots 

1 

Studiju kursa īstenošanas 
veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Kursa mērķis ir sniegt studentiem padziļinātas teorētiskās zināšanas un         
attīstīt praktiskās iemaņas investīciju analīzē un izvēlē. Studenti iegūs         
plašas zināšanas par vērtspapīru tirgiem, svarīgāko vērtspapīru veidu        
riskus un atdevi raksturojošiem lielumiem. 

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

Matemātika, statistika Bakalaura līmenī; finanšu grāmatvedība, vadības       
grāmatvedība, finanšu analīze, finanšu vadība, ekonomika, starptautiskā       
finanšu vadība, starptautiskās finanšu institūcijas un tirgi Maģistra        
līmenī.  

Studiju kursa saturs 
 

Studiju kurss ir izstrādāts lai palīdzētu studentiem izprast investīciju         
iespējas kapitāla tirgos, portfeļos iekļauto vērtspapīru riska un atdeves         
sakarību. Kursa laikā tiks sniegtas zināšanas par obligāciju un akciju          
tirgiem, portfeļanalīzi un tirgus efektivitāti. Daži atvasinātie finanšu        
instrumenti, piemēram, opcijas un nākotnes finanšu darījumi, kas ļauj         
hedžēt tirgus risku, ir izskatīti kursa laikā, lai studenti varētu hedžēt           
savus portfeļus simulācijas laikā.  
1.Ievads 
- Investīciju mērķi un uzdevumi  
- Tirgi un instrumenti  
- Kā notiek tirdzniecība ar vērtspapīriem 
- Akciju tirgus, indekss  
- Sagaidāmā atdeve un vērtēšana 
- CAPM modelis, riski un ārkārtas atdeve  
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- Mērķa skaitļi, pievienotā vērtība, atlikušais risks un atdeve:        
informācijas rādītājs 

- Aktīvu pārvaldīšanas fundamentālie likumi 
  

2.Analīze 
- Fundamentālā analīze 
- Tehniskā analīze  
- Sagaidāmā atdeve un arbitrāža cenu noteikšanas teorija, vērtēšanas        

teorētiskie pamati  
- Akciju tirgus efektivitāte  

-Vājā forma un gadījuma aktivitātes 
-Pusstiprā forma un jaunā publiskā informācija 
-Vērtspapīru tirgus anomālijas 

3.Izpilde  
- Ievads uzvedības finansēs  
- Portfeļa uzbūve 
- Izpildes analīze 
- Mērķa laika informācija  
- Savstarpēji fondi 

Studējošo patstāvīgā darba 
organizācija un uzdevumi / 
Plānotās studiju formas un 
mācīšanas metodes  

Studiju kurss pārsvarā ir pasniegta ar lekciju palīdzību, bet iekļauj sevī           
arī pirms kursa mācību materiālu (kursa grāmatas) lasīšanu un         
simulācijas spēli. Studentiem ir noteikts obligāts apmeklējums, jo        
lekciju laikā var būt izskatīti temati, kas nav iekļauti mācību grāmatā.  
Students apmeklē lekcijas, piedalās semināros un situāciju analīžu        
diskusijās, izstrādā un prezentē patstāvīgo praktisko darbu, nokārto gala         
eksāmenu. 
Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 10% apmeklējums un         
aktīvā dalība klases darbos, 20% situāciju analīze un prezentācija klasē,          
10% patstāvīgā praktiskā darba izstrāde, 30% simulācijas spēle, 30%         
rakstiskais eksāmens kursa noslēgumā.  
 

Studiju metodes 
 

Studenta darba 
apjoms 

Lekcija 30% 
Situācijas analīze un prezentācija 10% 
Seminārs 30% 
Patstāvīgie praktiskie darbi, simulācijas spēle 20% 
Darbs bibliotēkā, patstāvīgās studijas 10% 
 Kopā 160 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 

Kursa beigās studentiem jābūt: 
1) Laba izpratne par dažādiem finanšu aktīviem; 
2) Laba izpratne par akciju tirgus darbību; 
3) Spēja domāt loģiski un sistēmiski. 
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Studiju rezultātu vērtēšanas 
metodes un kritēriji 
 

       Studiju rezultāti 
 

Pārbaudes forma  
1. 2. 3. 

Situācijas analīze un 
prezentācija ● ● ● 

Patstāvīgie darbi un 
simulācijas spēle ● ● ● 

Rakstisks eksāmens ● ● ● 
Obligātā un 
papildliteratūra  
 
 

Compulsory Literature: 
1) Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William          

N. Goetzmann Modern Portfolio Theory and Investment       
Analysis, Hoboken˙: John Wiley & Sons˙: Prentice Hall, 2014 

 
 
Recommended Literature: 
1) Bhat,S. Security Analysis and Portfolio Management, 1st       

ed.-EXCELS Publications New Delhi, India 
2) Luenberger, D. Investment Science.-Oxford Universuty Press,      

2013 
3) Haugen, R. Modern Investment Theory.-2000 
4) Reilly, F., Brown, K. Investment Analysis and Portfolio        

Management, South-Western College Pub, 2011 
5) Financial Analysts Journal 
6) Journal of Portfolio Management 
7) RISK Magazine 
8) Wall Street Journal 
9) The Economist 
10) The Financial Times 

Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 


