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Επιθυμώ να γίνω μέρος 
της επόμενης
γενιάς των traders, 
εξασκώντας τις
επενδύσεις και το trading,
χρησιμοποιώντας την 
τελευταία λέξη της
τεχνολογίας και να 
ξεχωρίσω στον τομέα
μου ενώ βελτιώνομαι μέρα 
με τη μέρα

Επιθυμώ να μάθω να 
πραγματοποιώ
συναλλαγές με μια 
μορφή που να 
εξυπηρετεί
τον δικό μου τρόπο 
ζωής και τις 
εργασιακές
αλλά και κοινωνικές 
μου υποχρεώσεις 

Επιθυμώ να μάθω πως να 
παράγω επιπλέον
εισόδημα με την ενασχόληση 
αυτή του trader,
χρησιμοποιώντας 
επαγγελματικά εργαλεία από
την άνεση του σπιτιού μου ή 
του εργασιακού
μου χώρου

ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ 
ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ TRADING
ΤΑ OPTIONS ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ

• OTC v standardised exchanges
• Πόσο ρίσκο είμαστε διατεθειμένοι 
να αναλάβουμε
• Ο συντελεστής beta
• Η διαδικασία επιλογής θέσης- το 
μόνο που μπορούμε να ελέγξουμε
• Premium v Discount
• Βάση και θεωρητική τιμή των ΣΜΕ 
v Spot
• Συμβόλαια Μελλοντικής 
Εκπλήρωσης (ΣΜΕ - Futures) προς 
διαπραγμάτευση
• Η έννοια του Long (Αγορά) v Short 
(Πώληση)
• Μόχλευση, υπολογισμός 
περιθωρίου ασφάλισης, mark to 
market
• Χρήση των διαφορετικών θέσεων 
σε Calls & Puts
• Παραδείγματα P&L (pro�t & loss), 
εσωτερική αξία και αξία χρόνου 
ΑΤΜ,
ΙΤΜ & ΟΤΜ
• Η σημασία ενός πλάνου 
συναλλαγών
• Διαχείριση ρίσκου: βελτιστοποίηση 
του λόγου ρίσκο/απόδοση
• Τα πιο συχνά λάθη και η τεκμαρτή 
μεταβλητότητα (implied volatility)
• Συστήματα Martingales

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

• Σύγκριση μεταξύ μετοχών, ΣΜΕ, 
CFDs & options
• Υψηλών πιθανοτήτων επενδύσεις 
σε σχέση με τις μετοχές
• Η σημασία της Αξίας χρόνου 
(wasting assets)
• Συντελεστές ευαισθησίας των 
options
• Ακάλυπτες στρατηγικές (naked)
• Long call, Short call, Long put, 
Short put
• Straddles, το παράδειγμα του Nick 
Leeson
• Covered call
• Protective put
• Bull call spread
• Bull put spread (δημιουργία 
εισοδήματος)
• Put call parity
• Iron Condor
• Συνδυαστικές στρατηγικές
• Οι σωστές στρατηγικές για τη 
σωστή αγορά
• Παράγοντες που επηρεάζουν την 
τιμή των options, τα 5 Greeks (δ, γ, θ, 
v, r)
• Προστασία χαρτοφυλακίου 
(Hedging)
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