به نام خدا
زمانی که انسانها را آموزش میدهیم تا قابلیت یابند ،سنگ بنای توسعه را مینهیم.

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار مینماید:

سمینار آموزشی "تحلیل بنیادی طال"
معرفی دوره:

طال از دیرباز مورد توجه انسان بوده و همیشه به عنوان یک کاالي با ارزش و با نقد شوندگی باال مورد دادوستد قرار میگرفت .این فزن
در اثر کمیابی ،دوام ،و سهولت تشخیص آن از طریق رنگ ،وزن ،انعطاف و ویژگیهاي منحصر به فردش ،به کاالیی تبدیل شده کنه بازرگاننان و
تجار آن را به عنوان واحد مشترک محاسبه برگ یدهاند .از ای رو مدت مدیندي اسنت کنه از این فزن گنرانبهنا بنه عننوان شنازی از ونو و
ذخیرهسازي ثروت استفاده می شود .با توجه به رشد جمعیت جهان و استفاده از طال به عنوان یک سرمایه گذاري ایم  ،انتظار منیرود کنه در
طو سالهاي آینده نی داد و ستد هاي ای فز در کنانون توجنه بسنیاري از سنرمایه گنذاران و فعناالن بازارهناي ونولی و منالی قنرار گینرد.
بی تردید ،شناخت درست عزوم و فنون جدی ِد متناسب با نیاز فعاالن بازارهاي مالی ،عامل اصنزی رشند و توسنعه این بازارهنا و منوثر در اخنذ
تصمیمگیريهاي عقالیی توسط معامزهگران است .لذا در دورههاي زمانی آینده و با بهروزشدن شیوههاي معامالتی معامزهگران ،احسنا نیناز
به اب ارهاي تحزیزی و ویشبینی کننده متنوع ،بیش از گذشته خودنمایی خواهد کنرد .تحزینل بنینادي بازارهناي جهنانی و بنازار طنال یانی از
مهمتری اب ارها و نیازهاي معامزهگران بازار آتی ساه و حتی سهام براي اکتساب سود معقو است.

ردیف

سرفصلهای دوره

1

مروری بر تاریخ استفاده از طال

2

چگونگی استفاده از طال در سیستم بانکی و اقتصاد
بررسی ذخایر و ظرفیتهای موجود طال ،بررسی بزرگترین کشورهای وارد کننده و صادر کننده طال
و بررسی بهای تمام شده استخراج طال
بررسی عوامل موثر بر قیمت طال و کشش عرضه و تقاضا در طال
بررسی آمارهای اقتصادی تاثیرگذار بر قیمت طال و تعریف آنها از منظر اقتصاد کالن

3
4
5
6

تشریح سیاست های پولی و مالی و تاثیر آن بر قیمت طال

7

بررسی موردی اقدامات کشورهای تاثیرگذار بر قیمت طال

8

تفکیک ریسک های موجود در بازار طال و تعاریف آنها

9

بررسی جوانب مختلف تاثیر تغییرات نرخ بهره آمریکا بر قیمت طال

11

مطالعه موردی بر صندوقهای  ETFمبتنی بر طال

11

تاثیر رشد اقتصادی کشورها بر قیمت طال

12

رابطه طال و تورم جهانی

زمانبندی دوره:
ردیف

روز

تاریخ

زمان کالس

1

دوشنبه

79/62/62

ساعت  12الی 66

6

سهشنبه

79/62/69

ساعت  19الی 66
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به نام خدا
زمانی که انسانها را آموزش میدهیم تا قابلیت یابند ،سنگ بنای توسعه را مینهیم.

اطالعات ثبتنام
مدت:

 9ساعت

مکان:

خیابان ولیعصر(عج) ،باالتر از بهشتی ،کوچه دلافروز ،پالک  ،26کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

مدرس:

آقای رحمان آراسته؛
مسئول عملیات و پشتیبانی بازارهای مشتقه و سایر ابزارهای مالی بورس کاالی ایران؛
مدرس دورههای تخصصی بازار سرمایه

مخاطبان دوره:

کلیه عالقهمندان به سرمایهگذاری در بورس کاالی ایران؛
دانشجویان رشتههای مالی و غیر مالی؛
سایر سرمایهگذاران در بازارهای کاالیی از جمله طال

ظرفیت دوره:

 66نفر؛ اولویت شرکت در دوره با افرادی است که زودتر اقدام به ثبتنام نمایند.
*برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبتنامکنندگان میباشد*

شهریه:

مبلغ شهریه داوطلبین آزاد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  6،066،666ریال
مبلغ شهریه اشخاص وابسته بهه اعاها و کارکنهان سهایر نهادههای مهالی بها احتسهاب مالیهات بهر ارزش افهزوده بهه
ازای هر نفر معادل  6،166،666ریال

مهلت ثبتنام:

تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 79/62/11

نحوه ثبت نام:

تکمیل ثبتنام از طریق سامانه آموزش کانون به نشانی sts.seba.ir

مدرک:

در پایان دوره به شرکتکنندگان از سوی کانون گواهینامه حاور در دوره اعطاء میگردد.
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