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Викладено теоретичні основи інвестування, а також методи об’єктивного
аналізу для вироблення інвестиційних рішень. Реалізація цілей реального
інвестування подана у формі реалізації інвестиційних проектів, планування,
обґрунтування та управління якими відбувається за допомогою
математичного інструментарію. Розглянуто особливості здійснення
фінансових інвестицій, їхні види та характеристики.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, а також може бути
корисна економістам, які цікавляться теоретичними та практичними
питаннями інвестування.
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6.7. Основні характеристики іпотечних цінних паперів
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