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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Nākotnes finanšu darījumi un opcijas 
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 MS009 
Studiju kursa docētājs/i Thomas Signer 
Kursa apjoms 2 KP 
ECTS kredītpunktu apjoms 
(1 Latvijas KP atbilst 1,5 
ECTS) 

3 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 

2 

Studiju kursa īstenošanas 
veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Kursa mērķis ir iemācīt studentus izmantot praksē plašu finanšu 
atvasināto vērtspapīru loku. Studiju kurss iekļauj sevī tādus finanšu 
instrumentus kā forvardi, nākotnes finanšu darījumi un opcijas, to cenu 
noteikšanas metodes un tirdzniecības mehānismus.  

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

Finanšu atvasinātie instrumenti Bakalaura līmenī; Finanšu vadība, 
vērtspapīru investīciju analīze, starptautiskā finanšu vadība, 
starptautiskās finanšu institūcijas un tirgi Maģistra līmenī. 

Studiju kursa saturs 
 

Studiju kursa īss izklāsts: 
1) Ievads 
2) Nākotnes finanšu darījumu tirgus 
3) Hedžešanas stratēģijas, izmantojot nākotnes finanšu darījumus  
4) Procentu likmes 
5) Forvardu un nākotnes finanšu darījumu cenu noteikšana  
6) Procentu likmju nākotnes finanšu darījumi 
7) „Swaps” 
8) Opciju tirgus mehānisms 
9) Akciju opcijas 
10) Opciju tirdzniecības stratēģijas 
11) Wiener procesi un Ito lemma 
12) Bleka-Šoulza-Mertona [The Black-Scholes-Merton] modelis 
13) “The Greek letters” 
14) Tirgus svārstības 
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Studējošo patstāvīgā darba 
organizācija un uzdevumi / 
Plānotās studiju formas un 
mācīšanas metodes  

Students apmeklē lekcijas, piedalās semināros un situāciju analīžu        
diskusijās, izstrādā patstāvīgo praktisko darbu, nokārto gala eksāmenu. 
Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 35% apmeklējums un         
aktīvā dalība klases darbos, t.sk. situāciju analīžu diskusijās, 65%         
rakstiskais eksāmens kursa noslēgumā.  

Studiju metodes 
 

Studenta darba 
apjoms 

Lekcija 25% 
Situāciju analīze, grupu darbs 20% 
Seminārs 25% 
Patstāvīgā darba sagatavošana un prezentācija  20% 
Darbs bibliotēkā, patstāvīgās studijas  10% 
 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 

1) Studentam(ei) ir padziļinātas zināšanas par atvasināto finanšu       
instrumentu plašu loku. 

2) Studentam(ei) ir prasme tehniski aprēķināt atvasināto      
instrumentu cenas, izvēlēties piemērotāko instrumentu     
noteiktās situācijas apstākļos.  

3) Studentam(ei) ir izpratne par atvasināto finanšu instrumentu       
pielietošanu risku hedžēšanas un citu vadības lēmumu       
gadījumos.  

 
Studiju rezultātu vērtēšanas 
metodes un kritēriji 
 

       Studiju rezultāti 
 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 

Situāciju analīze ● ● ● 
Patstāvīgie praktiskie darbi ● ● ● 
Rakstisks eksāmens ● ● ● 

Obligātā un 
papildliteratūra  
 

Obligātā literatūra: 
1) Hull, J. Options, Futures and other derivatives, 8th ed, UK: 

Pearson Education Ltd, 2017 
 
Papildliteratūra: 

1) Kolb, R.W., Overdahl, J.A. Futures, Options, and Swaps, 5th 
ed..-USA: Blackwell Publishing, 2007 

2) Chance, D.M., Brooks, R. Introduction to Derivatives and Risk 
Management, 10th ed.-Thomson South-Western, 2015 

Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 


