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Java = μία δικτυακή γλώσσα προγραμματισμού που αναπτύχθηκε από τη Sun Microsystems 
για να υποστηρίξει τη διανομή ευρύτατης χρήσης λογισμικού, ιδιαίτερα στο Web. Είναι η 
μικρότερη και περισσότερη ασφαλής έκδοση της γλώσσας προγραμματισμού C++. Η Java 
χρησιμοποιείται συχνά για τη δημιουργία πολύπλοκων συστημάτων που εμπλέκουν αρκετά 
διαφορετικούς υπολογιστές που λειτουργούν μέσω των δικτύων όπως για παράδειγμα τα 
συστήματα επεξεργασίας των συναλλαγών. Έγινε αρκετά δημοφιλής διότι χρησιμοποιήθηκε 
στη δημιουργία προγραμμάτων που τρέχουν σε μικρές ηλεκτρονικές εφαρμογές της κινητής 
τηλεφωνίας. Για τη διαχείριση περιεχομένων στις ιστοσελίδες του Internet χρησιμοποιείται η 
γλώσσα προγραμματισμού Javascript/ECMA script. 

Joint bond = ομόλογο που έχει περισσότερους από ένα εκδότη ή είναι εγγυημένο από άλλο 
πρόσωπο εκτός του εκδότη. Συναντώνται συχνά στην περίπτωση που το ομόλογο εκδίδεται 
από θυγατρική και είναι εγγυημένο από τη μητρική εταιρία. 

Joint venture = κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα για συγκεκριμένο έργο. Για παράδειγμα, 
πολλές εταιρίες συμφωνούν να χρηματοδοτήσουν ένα κοινό πρόγραμμα για έρευνα 
εντοπισμού πετρελαίου ή πολλές τράπεζες που χρησιμοποιούν τον ίδιο τύπου 
μηχανογραφικού συστήματος υπογράφουν σύμβαση για την από κοινού αναβάθμιση αυτού. 
Η μέθοδος αυτή αποβλέπει σε οικονομίες κλίμακας αφού το κόστος θα κατανεμηθεί - αντί σε 
μία – σε πολλές εταιρίες και στην από κοινού ανάληψη του επιχειρηματικού κινδύνου στις 
περιπτώσεις που υπάρχει η πιθανότητα καταγραφής ζημιών. 

J.P Morgan Government Bond Index = ο δείκτης κυβερνητικών ομολόγων της τράπεζας J.P 
Morgan-Chase αποτελεί τον πιο διαδεδομένο δείκτη αναφοράς (benchmark index) για τη 
μέτρηση της απόδοσης και του κινδύνου στη διεθνή αγορά ομολόγων σταθερού εισοδήματος. 
Ο δείκτης μετρά τη συνολική απόδοση αλλά και την επί μέρους απόδοση του κεφαλαίου και 
των τόκων των ομολόγων. Με την εξέταση μόνο των διαπραγματεύσιμων διεθνών εκδόσεων 
ομολόγων, ο δείκτης παρέχει μία ρεαλιστική μέτρηση της απόδοσης της αγοράς. 

Jumbo loan = Ένα ενυπόθηκο δάνειο κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης το ύψος του 
οποίου υπερβαίνει το ανώτατο όριο που θέτουν κάθε χρόνο οι κυρίαρχες στη δευτερογενή 
αγορά των ΗΠΑ εταιρίες τιτλοποίησης ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων Φάννι-Μέϊ και 
Φρέντι Μακ. Για το 2003 το όριο αυτό ήταν 322.700 δολάρια και ειδικότερα για την Αλάσκα, τη 
Χαβάϊ και τις Παρθένους Νήσους 484.050 δολάρια. Το δάνειο αυτό φέρει υψηλότερο επιτόκιο 
από ένα σύνηθες ενυπόθηκο δάνειο. 

Junk bond = εταιρικό ομόλογo με χαμηλό βαθμό πιστοληπτικής βαθμολόγησης (ΒΒ ή 
χαμηλότερο για τη S & P ή Ba για τη Moodys) ή άλλως επισφαλές ή υψηλού κινδύνου 
ομόλογο μη φέρον επαρκείς ασφάλειες. O όρος χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει την 
ύπαρξη πιθανότητας αδυναμίας εξόφλησης που δεν οφείλεται σε τεχνικούς ή πρόσκαιρους 
λόγους αλλά συνήθως σε μόνιμη έλλειψη κεφαλαίων. O κίνδυνος, όμως, συνοδεύεται και από 
προσδοκία μεγαλύτερων κερδών και για το λόγο αυτό καλούνται και high-yielding bonds. Για 
παράδειγμα, ένα Junk bond έχει απόδοση περίπου 200 με 250 basis points περισσότερο από 
τα ομόλογα ίδιας λήξης του αμερικανικού θησαυροφυλακίου. Εκδίδονται κύρια στις ΗΠΑ για 
τη χρηματοδότηση της εξαγοράς επιχειρήσεων.  

 


