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861105171  

 نماید:کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار می
 "آشنایی با اختیار فروش تبعی و قراردادهای آتی سبد سهام"سمینار آموزشی 

 
 

 

 

 
 ساعت 4 مدت:

 کارگزاران بورس و اوراق بهادار، کانون 23افروز، پالک )عج(، باالتر از بهشتی، کوچه دل تهران، خیابان ولیعصر محل:

 گر بازار سرمایهآقای مصطفی محبی؛ دکترای اقتصاد و کارشناس و تحلیل مدرس:
  های کارگزاری و سایر نهادهای مالیمدیران و کارشناسان شرکت      :سمینار مخاطبان

 ...(، کارمندان نهادهای غیر بورسی وگذاری در بورس )دانشجویانمندان به سرمایهلیه عالقهک

 گذاران در بازار مسکن، طال و ارزفعاالن و سرمایه
 .نام نمایندبا افرادی است که زودتر اقدام به ثبت سمینارنفر؛ اولویت شرکت در  30 :سمینارظرفیت 

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

 ریال  3،800،000با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه اعضا:
 ریال 2،300،000 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل شهریه آزاد:

 36/00/78 چهارشنبه تا روز نام:مهلت ثبت

 sts.seba.ir از طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی نامتکمیل ثبت نحوه ثبت نام:

 گردد.می اعطاء سمیناردر  کنندگان از سوی کانون گواهینامه حضوربه شرکت سمینار پایان در :مدرک

 

 نیاز به توسعه بازار سرمایه کشور در کنار توسعه بستر انجام معامالت بخشی از برنامه توسعه همه جانبه بازارهای مالی در دنیا و ایران     

 هاست. در بسیاری از بازارهای مالی سهامداران عالوه بر کسب انتفاع از رشد بازارها، امکان کسب انتفاع از افت شاخص های مالی، سهام و ب

کلی انواع دارایی ها را نیز دارند. با فراهم کردن شرایط معامالت آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران معامله گران و فعاالن بازار  طور

سرمایه فرصت کسب انتفاع از هر شرایطی از بازار را خواهند داشت و انتظار می رود طی سال های آینده سرمایه گذاران بیش از آنکه بر 

حاضر عالوه بر آشنایی بازار مشتقات بورس  سمینارسهام متمرکز باشند، بخواهند از مزیت های بازار مشتقات سهام بهره ببرند. معامالت 

نحوه اتخاذ تصمیم به اخذ موقعیت های مختلف در این اوراق بهادار تهران، مکانیزم قیمت گذاری این ابزار مشتقه، سازوکارهای معامالتی و 

 اهد کرد.  بازار را تشریح خو

 فصلسر

 (Options، Futures ،Forwards،Swaps) شناخت انواع متداول ابزارهای مشتقه :شناخت بازار ابزار مشتقه و مکانیزم قیمت گذاری آن

 انداز آینده بازار های ابزارهای مشتقه، رشد آن و چشمبررسی ویژگی -

 بررسی تفاوت اختیار فروش تبعی با انواع اختیار فروش  - آشنایی با اختیار فروش تبعی :آشنایی و تحلیل انواع اختیار معامله در بورس

ابزار  اندازقانونی معامالت، بررسی چشم یسازوکارها  - مکانیزم انجام معامالت در بازار اختیار فروش تبعی  - امریکاییاروپایی و 

 گذاری در آنو استراتژی سرمایه

نحوه   - گذاری در بازار آتی سهاماصطالحات و تعاریف کلیدی سرمایه  - آشنایی با آتی سهام :با معامالت آتی سهام در بورسآشنایی 

قانونی معامالت، بررسی چشم انداز ابزار و  یسازوکارها  - گذاری، تحلیل ابزار آتی سهام و سازوکار معامالت در این ابزارقیمت

 گذاری در آناستراتژی سرمایه

 زمان کالس تاریخ روز ردیف 

 02الی  11 ساعت 20/11/79 شنبهسه 1

 02الی  11 ساعت 27/11/79 شنبهسه 0

https://sts.seba.ir/CourseDetails.aspx?.id=1089

