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ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Λευκωσία, 10 Απριλίου 2017

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ SOMAYYEH LOTFINOGHABI
Τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερης επιστημονικής διδακτορικής μελέτης στο
πλαίσιο του Spring 2017 Conference of the Multinational Finance Society
H διδακτορική φοιτήτρια Somayyeh Lotfinoghabi του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του
Πανεπιστημίου Κύπρου, τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερης επιστημονικής μελέτης (Best Doctoral Paper
Award from Multinational Finance Society) στο Spring 2017 Conference of the Multinational Finance
Society. Το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο σε διδακτορικούς φοιτητές που συμμετέχουν στο
συγκεκριμένο συνέδριο.
Το άρθρο για το οποίο έχει βραβευθεί, έχει τίτλο «Portfolio Diversification in the Sovereign Credit Swap
Markets» και το ανέπτυξε σε συνεργασία με τους Καθηγητές Σταύρο Ζένιο του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και Andrea Consiglio του Πανεπιστημίου του Παλέρμο.
Το άρθρο ασχολείται με την ανάπτυξη μοντέλων διαφοροποίησης χαρτοφυλακίων (portfolio
diversification) στην αγορά ασφαλίστρων κινδύνου (Credit Default Swaps CDS). Η έρευνα αποδεικνύει
ότι, παρά τα ευρήματα στη διεθνή βιβλιογραφία ότι τα κρατικά ασφάλιστρα κινδύνου (Sovereign CDS)
επηρεάζονται από παγκόσμιους παράγοντες, υπάρχει επαρκές ιδιοσυγκρασιακός κίνδυνος
διαφοροποίησης και οι βέλτιστες στρατηγικές διαφοροποίησης μπορεί να εξαρτώνται από το καθεστώς
της κάθε χώρας. Υπάρχουν τρεις επενδυτικές στρατηγικές για όσους συμμετέχουν στην αγορά
ασφαλίστρων κινδύνου: οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές, οι κερδοσκόποι και μια άλλη ομάδα με χαμηλή
έκθεση σε κίνδυνο. Η χρήση των μοντέλων τονίζει ότι η διαφοροποίηση αποδίδει στην αγορά

ασφαλίστρων κινδύνου. Τα μοντέλα εφαρμόζονται τόσο σε χώρες τις Ευρωζώνης, όσο και σε χώρες της
Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το άρθρο καταλήγοντας, θέτει ανοικτά ερωτήματα
ως προς την ανάπτυξη ολοκληρωμένων μοντέλων διαχείρισης κινδύνου για χαρτοφυλάκια ασφαλίστρων
κινδύνου.
Το συνέδριο για το έτος 2017 πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό, από τις 7 μέχρι τις 9 Απριλίου, με συνδιοργανωτές το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ. Στόχος του συνεδρίου είναι να φέρει σε επαφή
ακαδημαϊκούς ερευνητές, εκπαιδευτικούς, διδακτορικούς φοιτητές και επαγγελματίες από διάφορους
διεθνείς οργανισμούς και να επικεντρωθεί στα επίκαιρα οικονομικά ζητήματα και ερευνητικά ευρήματα
που αφορούν βιομηχανικές και αναπτυσσόμενες χώρες καθώς επίσης και θέματα που αφορούν την
πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση. Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το συνέδριο και τις
παρουσιάσεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου στον ακόλουθο σύνδεσμο
http://www.mfsociety.org/page.php?pageID=217
Ο Κοσμήτορας και όλο το προσωπικό της Σχολής, συγχαίρουν τη διδακτορική φοιτήτρια Somayyeh
Lotfinoghabi για τη σημαντική αυτή διάκριση.
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