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 نماید:کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار می
 )نوبت اول( تقدمگیری از حقافزایش سرمایه و نوسان، مجامعآشنایی با 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 ساعت 2 مدت:

 30 الی 08؛ از ساعت ماهخرداد 36 شنبهیک زمان:

 ، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار23افروز، پالک )عج(، باالتر از بهشتی، کوچه دلتهران، خیابان ولیعصر محل:

 خوارزمی نگرآینده کارگزاریشرکت  آموزش واحد مسئول و بازار توسعه مدیر؛ مهدی سوری آقای مدرس:

 کلیه فعالین بازار سرمایه ایران :مخاطبان

 آشنایی با مبانی بازار سرمایه نیاز:پیش

 .نام نمایندبا افرادی است که زودتر اقدام به ثبت سمینارنفر؛ اولویت شرکت در  30 ظرفیت:
 باشد*کنندگان میناممنوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت سمینار*برگزاری 

 ریال  001،0،003با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه اعضا:

 ریال 0،00021،0 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل شهریه آزاد:

 31/02/74 شنبه تا روز نام:مهلت ثبت

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

 گردد.می عطاءسمینار ادر  کنندگان از سوی کانون گواهینامه حضوربه شرکت سمینار پایان در :مدرک

 

 معرفی سمینار:

 شده است.ریزیاین سمینار آموزشی در دو سطح مبتدی و پیشرفته برنامه     

کاربردها، نحوه محاسبه قیمت تئوریک سهم بعد از  ،های مختلف افزایش سرمایهها، روشبا انواع مجامع عمومی و وظایف آندر ساعت اول 
 شویم.می آشنا افزایش سرمایه و تأثیر آن بر ارزش شرکت

بتوانند با توجه  ارسمینپردازیم. تا مخاطبین ها میصورت تخصصی به شناخت رفتار قیمتی و بازی حق تقدمی با مفاهیم اولیه، بهپس از آشنای     
م گیری( به خریدوفروش حق تقدم سهاگذاری و نوسانپذیری خود و آگاهی از شرایط هر حق تقدم، با دو رویکرد مختلف )سرمایهبه میزان ریسک

 بپردازند.
 کارلو، استراتژی بهینه برای تشخیص نقاط ورود و خروجسازی مونتها و از طریق شبیهگیری از رفتار تاریخی قیمت حق تقدمالگوسپس با     

 در معامالت حق تقدم سهام طراحی خواهد شد.

 فصلسر

 هاآشنایی با انواع مجامع عمومی و شرح وظایف آن

 )سود انباشته، آورده و تجدید ارزیابی( تأثیرات افزایش سرمایهها، دالیل، روابط و شناخت روش

 گیری از حق تقدمگذاری و نوسانتشریح دو رویکرد سرمایه

 آن الگوی رفتاری قیمتشناخت بازی حق تقدم و 

 لوکارسازی مونتبر اساس شبیه حق تقدم گیری ازنوسانطراحی استراتژی معامالتی برای 
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