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 «Միջազգային արժութային շուկաներ» դասընթացի  
 (առկա և հեռակա ուսուցման) 

 
1. Դասընթացի ուսումնասիրության առարկան և խնդիրները 
2. Դասընթացի ուսումանսիրության օբյեկտները և սուբյեկտները 
3. Դասընթացի դերը միջազգային տնտեսական հարաբերություններ 

մասնագիտության ուսուցման համակարգում 
4. «Արժութային շուկա» հասկացությունը 
5. Արժութային շուկայի կառուցվածքը 
6. Արժութային շուկայի մասնակիցները 
7. Կենտրոնական բանկերի գործունեությունը և դերը արժութային շուկայում 
8. Առևտրային բանկերի գործունեությունը և դերը արժութային շուկայում 
9. Միջնորդ կազմակերպությունների դերը արժութային շուկայում 
10. Միջազգային ֆինանսատնտեսական կազմակերպությունների դերը 

միջազգային արժութային շուկայում 
11. Միջազգային արժութային շուկայի ժամանակակից միտումները 
12. Արժութային շուկայի գործառույթները 
13. Արժութային շուկայի տեսակները 
14. Միջազգային ֆինանսական հոսքեր և համաշխարհային ֆինանսական 

կենտրոններ 
15. Եվրոշուկա 
16. Արժույթի փոխարժեքը որպես տնտեսագիտական կատեգորիա 
17. Արժույթի առաջարկն ու պահանջարկը 
18. Պահանջարկի և առաջարկի գին 
19. Սփրեդ և մարժա հասկացությունները 
20. Արբիտրաժ 
21. Արժույթի գնանշման ձևերը 
22. Խաչաձև գնանշում 
23. Արժույթների դասակարգումը ըստ առանձին հատկանիշների 
24. Յամայան արժութային համակարգի հիմնարար սկզբունքները 
25. Փոխարժեքի ռեժիմներ 
26. Փոխարժեքի ռեժիմների ընտրության սկզբունքները, նրանց դրական և 

բացասական կողմերը 
27. Արժութային գործառնությունների էությունը, նրանց իրականացման 

տեխնիկան 
28. Արժութային սփոթ և ժամկետային գործառնությունները 
29. Միջազգային ֆորվարդային շուկա 
30. Միջազգային ֆյուչերսային շուկա 
31. Ֆորվարդային և ֆյուչերսային շուկաների տարբերությունները 
32. Միջազգային սվոպ շուկա 
33. Միջազգային օպցիոն շուկա 
34. Արժութային դիրք 
35. Արժութային ակտիվներ և պասիվներ, բաց և փակ դիրքեր 



36. Արժութային ռիսկի բնորոշումը 
37. Արժութային ռիսկի վրա ազդող գործոնները 
38. Արժութային ռիսկերի դասակարգումը 
39. Գործառնական արժութային ռիսկ 
40. Տնտեսական արժութային ռիսկ 
41. Հաշվեկշռային արժութային ռիսկ 
42. Քաղաքական արժութային ռիսկ 
43. Արժութային ռիսկի կառավարման փուլերը 
44. Արժութային ռիսկի գնահատման մեթոդները 
45. Արժութային ռիսկի նվազեցման մեթոդները 
46. Արժութային ռիսկից ապահովագրման մեթոդները 
47. Ժամկետային արժութային գործառնությունները որպես արժութային ռիսկի 

կառավարման գործիք 
48. Արժութային շուկաների վերլուծության ձևերը 
49. Հիմնարար վերլուծություն 
50. Տեխնիկական վերլուծություն 
51. Հոգեբանական վերլուծություն 
52. ՀՀ արժութային շուկան 
53.  ՀՀ արժութային շուկայի զարգացման առանձնահատկությունները և 

միտումները 
54. ՀՀ կենտրոնական բանկի դերը ՀՀ արժութային շուկայում 
55. ՀՀ առևտրային բանկերը և նրանց գործունեությունը ՀՀ արժութային շուկայում 

 
 
 


