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 نماید:برگزار می کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

 آموزشی دوره

 " افزار متلب در اقتصاد و مالیکاربرد نرم "

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 :دورهمعرفی 

MATLAB مخفف عبارت (Matrix Laboratory) افزارنویسی در نرماست. از جمله مزایای برنامه آزمایشگاه ماتریس به معنای MATLAB توان به می

ل نویسی به سختی قابهای دیگر برنامهپذیری اشاره کرد به نحوی که بسیاری از ابزارها و کاربردها که در محیطسادگی، قدرتمند بودن و انعطاف

 به راحتی قابل اجرا هستند. MATLABدستیابی هستند، در 

افزار را به یکی از افزار، خصوصا جعبه ابزارهای عمومی و تخصصی متنوعی که برای آن طراحی شده است، این نرمربرد این نرمگستردگی کا

افزار محیطی برای محاسبات عددی با رویکرد ماتریسی است که امکاناتی از قبیل پرکاربردترین ابزارهای تحلیل و پیشبینی بدل کرده است. این نرم

...( برای های عصبی، منطق فازی وهای مختلف )الگوریتم ژنتیک، شبکهسازی الگوریتمات ماتریسی، رسم و انجام تحلیل تکنیکال، پیادهانواع عملی

 دهد.بینی را در اختیار کاربران قرار میسازی و پیشسازی، بهینهمدل

افزار متلب در بازارهای مالی نظیر بررسی تحلیل تکنیکال با استفاده های نرماند که عالوه بر تمرکز بر کاربردای طراحی شدهسرفصلهای دوره به گونه

ابی، یسازی سبد با استفاده از جعبه ابزار بهینهبینی با استفاده از جعبه ابزار اقتصادسنجی، بهینهسازی و پیشاز جعبه ابزار سری زمانی مالی، مدل

شود تا تمامی مخاطبین، در سطوح مقدماتی تا پیشرفته امکان استفاده احث پایه، نیز پرداخته میو مرور مب MATLABافزار نویسی در نرمبه برنامه

های های مالی اقتصاد ایران ارائه خواهد شد تا جنبهاز دوره را داشته باشند. در هر یک از سرفصلها، مثالهای متنوع و متعددی با استفاده از داده

 تر گردد.ی مالی پررنگکاربردی دوره برای فعاالن بازارها

 هافصلسر

  ؛مباحث پایه

 ؛ده از توابعتعریف و استفا؛ های مالیساختارهای کنترل برنامه و کاربردهای آن در تحلیل داده؛ انواع داده در متلب؛ نویسی متلبافزار و زبان برنامهآشنایی با نرم

 ها و اطالعاتمدیریت فایل؛ نمودارگرافیک و ترسیم 

  ؛کاربردی ریاضی و آماری در متلب مباحث

ی، تقریب یابدرون؛ گیری عددیگیری و مشتقانتگرال؛ اعداد تصادفی، محاسبات و تحلیل آماری و استفاده آن در بازارهای مالی ؛یابیحل معادالت جبری و ریشه

 انواع مختلف معادالت دیفرانسیل در متلبحل جامع ؛ سازی کالسیک در متلببهینه؛ تابع، و برازش منحنی و سطح در بازارهای مالی

  ؛مباحث اقتصادسنجی در متلب

ها زمونآانجام سایر پیش؛ های زمانیبینی سریهای مالی و اهمیت آن برای پیشجمعی دادهبررسی مانایی و هم؛ آشنایی با جعبه ابزار اقتصادسنجی در متلب

از  بینی بازارهای مالی با استفادهمتغیره و پیشهای زمانی تکمدلهای سری؛ رگرسیون چندگانه در متلبانجام ؛ بینی بازارهای مالیسازی و پیشبرای مدل

 بهای پانل در متلتخمین داده؛ بینی در بازارهای مالی با استفاده از آنهامتغیره و مدلسازی و پیشهای سری زمانی چندمدل؛  ARCHو خانواده  ARIMAمدلهای 

 ؛ FTSمباحث تحلیل سری زمانی مالی و جعبه ابزار سری زمانی مالی 

ها، ایجاد تبدیل تواتر داده؛ معرفی توابع موجود در جعبه ابزار سری زمانی مالی؛ های سری زمانیساخت آبجکت؛ آشنایی با جعبه ابزار سری زمانی مالی در متلب

با استفاده از  بینیانجام رگرسیون و پیش؛ تحلیل تکنیکال با استفاده از جعبه ابزار سری زمانی مالی؛ متحرکها و میانگین سازی دادههموار؛ …ماتریس وقفه و

 جعبه ابزار سری زمانی مالی

 ؛ سازی سبد دارایی با استفاده از رهیافت مارکویتز )مقدماتی(بهینه

فزار اهای ریسک و نحوه محاسبه آنها در نرممعرفی انواع سنجه؛ سهام و نحوه محاسبه آن تعریف بازده مورد انتظار سبد؛ سازی سبد داراییمفاهیم بنیادی بهینه

؛  Efficient Frontier محاسبه سطح کارا یا؛ واریانس با استفاده از تولباکس مالی-ایجاد مدل میانگین؛ و..( MAD VaR ،CVaR واریانس،متلب )واریانس، نیم

 تحلیل سبد بهینه دارایی؛ ایییابی سبد دارسناریوسازی در بهینه
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 ناماطالعات ثبت
 

 مدت:

 

 ساعت 82

 ، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار28افروز، پالک خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از خیابان بهشتی، کوچه دل :مکان

 سنجی(-اقتصاد )اقتصاد مالیدکتری ؛ علی رئوفیآقای  مدرس:

 گذاریهای سرمایهگذاری، تامین سرمایه و صندوقها، سرمایهکارگزاری هایشرکت دیران و کارشناسانم :دوره مخاطبان

 گذاران حقیقی و حقوقیسرمایه

 های اقتصاد، مدیریت، حسابداری، ریاضیات و آمار مالیاساتید و دانشجویان رشته

 .نام نماینده زودتر اقدام به ثبتبا افرادی است ک سمینارنفر؛ اولویت شرکت در  80 :دورهظرفیت 

 باشد*کنندگان میناممنوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت سمینار*برگزاری 

 باشد*تاپ الزامی می*با توجه به محتوای دوره به همراه داشتن لپ

 ریال  0،0،0،000 ازای هر نفر معادلبا احتساب مالیات بر ارزش افزوده به  :آزاد شهریه

 ریال 2،020،000 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل :اعضا شهریه

 00/00/،4 شنبهچهار تا پایان وقت اداری روز نام:مهلت ثبت

 sts.seba.irاز طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی  نامکمیل ثبتت  نحوه ثبت نام:

 گردد.می اعطاء دورهدر  حضورکنندگان از سوی کانون گواهینامه به شرکت ،دوره پایان در  :مدرک

 

 زمان کالس تاریخ روز ردیف

00/00/،4 چهارشنبه 4 80الی  41ساعت    

42/00/00 یکشنبه 8 80الی  41ساعت    

84/00/00 چهارشنبه 2 80الی  41ساعت    

80/00/00 یکشنبه ، 80الی  41ساعت    

82/00/00 چهارشنبه 0 80الی  41ساعت    

08/40/00 یکشنبه 1 80الی  41ساعت    

00/40/00 چهارشنبه 0 80الی  41ساعت    


