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Άσκηση 1 : Χρονικός προγραμματισμός 
επενδύσεων

 Μια εταιρεία επιθυμεί να τοποθετήσει με ορίζοντα δύο χρόνων 
το ποσό των 50000€ σε χρηματοοικονομικά προϊόντα-μετοχές, 
και προθεσμιακές καταθέσεις. Στη αρχή κάθε χρόνου θα πρέπει 
τα κέρδη και τα κεφάλαια να ανακατανέμονται στα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα. Το δεύτερο χρόνο θα 
κατακρατείται ποσό τουλάχιστον 3000€ για τα τρέχοντα έξοδα 
της εταιρείας (ρευστότητα).

 Οι μετοχές εκτιμάται οτι αποφέρουν κέρδη 15% το χρόνο απο 
το μέρος του κεφαλαίου που θα τοποθετηθεί σε αυτές. Επειδή 
όμως η εταιρεία θεωρεί οτι η μετοχές έχουν υψηλό κίνδυνο, δεν 
επιθυμεί να τοποθετεί περισσότερο απο 35% του συνολικού 
κεφάλαιου που διαθέτει στην αρχή κάθε χρόνου

 Οι προθεσμιακές καταθέσεις στη τράπεζα θα αποδίδουν 
τουλάχιστον 4,5% του κεφαλαίου που επενδύεται σε αυτές

 Ζητείται : να βρεθούν τα ποσά που πρέπει να επενδύει σε 
μετοχές και καταθέσεις στην κάθε χρόνου ώστε να 
μεγιστοποιηθεί το κέρδος του στο τέλος της διετίας



Ασκηση 1 : Διαμόρφωση του προβλήματος

 Εστω
◼ Μ1, Μ2 τα ποσά που επενδύονται σε μετοχές στην αρχή κάθε χρόνου
◼ Κ1, Κ2 τα ποσά που επενδύονται σε καταθέσεις στην αρχή του 1ου και 2ου χρόνου
◼ Ρ το ποσό που κατακρατείται για ρευστότητα

 Περιορισμοί
◼ Στην αρχή του 1ου χρόνου το κεφάλαιο θα είναι M1+K1 = 50000
◼ Στην αρχή του 2ου χρόνου το κεφάλαιο που θα έχει διαμορφωθεί θα είναι το κεφάλαιο του 1ου 

έτους (M1+K1) συν τα κέρδη (0.15*Μ1+0,045*Κ1) μείον τη ρευστότητα ενώ θα πρέπει να 
κατανεμηθεί στα Μ2 και Κ2 → Μ2+Κ2 = M1+K1 + 0.15*Μ1+0,045*Κ1 - P

◼ Λόγω του περιορισμού του 35% στις μετοχές → M1 <= 0.35* 50000 και M2 <= 0.35* 
(M2+K2-P) 

◼ Τo ποσό για τη ρευστότητα θα είναι P >= 3000 

 Αντικειμενική συνάρτηση = μεγιστοποίηση του κέρδους από τη πρώτη και τη δεύτερη 
χρονιά → max z= 0.15*Μ1+0.045*Κ1+ 0.15*Μ2+0.045*Κ2-P
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Ασκηση 1 : Λύση



Ασκηση 1 : Ανάλυση ευαισθησίας

Τι θα συμβεί εάν…
◼ το αναμενόμενο ετήσιο κέρδος από τις μετοχές είναι μικρότερο 

από 10%;
◼ Η ρευστότητα αυξηθεί σε 8000€ ;



Άσκηση 2 : Επιλογή θέσεων για νέα 
καταστήματα 

 Ένα supermarket διαθέτει κεφάλαιο 1,2εκατ. € και επιθυμεί να 
το επενδύσει σε τρία νέα καταστήματα εξετάζοντας τέσσερεις 
διαφορετικές θέσεις Α,Β,Γ,Δ. Αναλυτικά τα κεφάλαια που 
απατούνται και το αναμενόμενο κέρδος για κάθε θέση είναι

 Οι θέσεις Α και Γ είτε πρέπει να ανοίξουν μαζί είτε να μην 
ανοίξει καμία

 Το κατάστημα Β θα προμηθεύεται εμπορεύματα από το Δ, έτσι 
δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα δεν υπάρχει το Δ

 Τα καταστήματα Γ και Δ βρίσκονται σε κοντινές περιοχές και 
μπορεί να ανοίξει μόνο το ένα από τα δύο

 Ζητείται : να βρεθούν ποια καταστήματα πρέπει να ανοιχθούν 
ώστε να μεγιστοποιηθούν τα αναμενόμενα κέρδη και να 
ικανοποιούνται οι περιορισμοί 

Απαιτούμενο 

κεφάλαιο

Αναμενόμενα 

κέρδη

Α 330 490

Β 400 560

Γ 430 635

Δ 370 530



Ασκηση 2 : Διαμόρφωση του προβλήματος

 Εστω
◼ XΑ=1 εάν θα επιλεγεί να ανοιχθεί το κατάστημα Α και =0 αν όχι 
◼ Ομοίως ΧΒ, ΧΓ και ΧΔ 
◼ Κ1, Κ2 τα ποσά που επενδύονται σε καταθέσεις στην αρχή του 1ου και 2ου χρόνου
◼ Ρ το ποσό που κατακρατείται για ρευστότητα

 Αντικειμενική συνάρτηση = μεγιστοποίηση του αναμενόμενου κέρδους 
→ max z= 490*ΧΑ+560*ΧΒ+ 635*ΧΓ+530*ΧΔ

 Περιορισμοί
◼ Το πολύ τρία καταστήματα ΧΑ+ΧΒ+ΧΓ+ΧΔ<=3
◼ Περιορισμός κεφαλαίου : 330XA+400XB+430*XΓ+370*ΧΔ<=1200
◼ Εξάρτηση του Α και Γ XA=XΓ
◼ Αλληλοκάλυψη του Γ και Δ  XΓ + ΧΔ <=1
◼ Εξάρτηση του Β και Δ XB<=XΔ
◼ Τιμές των ΧΑ,ΧΒ,ΧΓ, ΧΔ : ΧΑ,ΧΒ,ΧΓ, ΧΔ =0,1



Ασκηση 2 : λύση



Ασκηση 2 : Παρατηρήσεις

 Η μεγιστοποίηση της συνάρτησης 
επιτρέπει μόνο στο Α και στο Γ να 
ανοίξουν

 Γίνεται χρήση μόνο των 760χιλ.€ αντί 
του συνόλου του 1200 χιλ €



Άσκηση 3 : Επιλογή διαφημιστικής 
καμπάνιας 

◼ Μια εταιρεία κατασκευάζει εξοχικές κατοικίες και 
επιθυμεί να τις διαφημίσει στην τηλεόραση σε δύο 
ζώνες, στην πρωινή και τη βραδινή. Το κόστος στη 
πρωινή είναι 1,5 χιλ.€ ενώ στη βραδινή 2,5 χιλ.€

◼ Έχει υπολογισθεί ότι τη πρωινή ζώνη παρακολουθούν 
κατά μέσο όρο 30000 γυναίκες και 5000 άνδρες ενώ 
τη βραδινή 20000 γυναίκες και 25000 άνδρες

◼ Η εταιρεία επιδιώκει να δουν συνολικά τη διαφήμιση 
1.500.000 γυναίκες και 900.000 άνδρες περισσότερες 
από μια φορά το κάθε άτομα.

◼ Θεωρεί απαραίτητο να γίνουν 20 τουλάχιστον 
προβολές στη βραδινή ζώνη.

◼ Ζητείται να εκτιμηθεί ο ελάχιστος αριθμός προβολών 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος και να 
ικανοποιηθούν οι περιορισμοί



Ασκηση 3 : Διαμόρφωση του προβλήματος

 Εστω

◼ X1 = ο αριθμός των προβολών στη πρωινή ζώνη
◼ X2 = ο αριθμός των προβολών στη βραδινή ζώνη

 Αντικειμενική συνάρτηση = ελαχιστοποίηση του κόστους
→ min z= 1500*Χ1+2500*X2

 Περιορισμοί
◼ Πλήθος γυναικών >= 1.500.000 : 30.000Χ1+20.000Χ2 >=1.500.000

ή 0,3Χ1+0,2Χ2 >=15
◼ Πλήθος ανδρών >= 1.500.000 : 5.000Χ1+25.000Χ2 >=900.000

ή  0,05Χ1+0,25Χ2 >=9
◼ Ελάχιστος αριθμός προβολών στη βραδυνή ζώνη : Χ2 >=20
◼ Μη αρνητικότητα Χ1,Χ2 >=0



Ασκηση 3 : λύση


