981501195

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:
گواهی سپرده سکه طال
گواهی سپرده سکه طال یکی از ابزارهای نوین بورس کاالی ایران میباشد که مزایای بسیار زیادی برای سرمایهگذاران دارد .این گواهی
اوراق بهاداری است که موید مالکیت دارنده آن بر تعدادی سکه میباشد که سرمایهگذاران با تحویل سکه به بانکها و پس از تعیین اصالت آن
توسط کارشناسان تبدیل به دارایی بورسی میشود .این گواهیها قابل خرید و فروش در بازار سرمایه میباشند و دارنده آن میتواند با مراجعه به
بانک سکهها را تحویل نماید.
1
2
3
4
5
6
7

بورس کاال و کارکردهای نوین آن
انواع بازارهای موجود در بورس کاالی ایران
طال و انواع ابزارهای مالی مشتق از طال
در بورس کاالی ایران
مفاهیم گواهی سپرده و کارکردهای آن
تعریف گواهی سپرده سکه طال و مزایای آن
مکانیسم راهاندازی گواهی سپرده سکه طال توسط بانکها
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نحوه معامالت گواهی سپرده سکه طال:
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 تبدیل سکهها به قبض انبار و دارایی بورسی
(گواهی سپرده سکه طال)
 تحویل سکه توسط مشتریان به بانک
 معامالت گواهیها در بازار سرمایه
 تحویل سکه توسط مشتریان از بانک
 هزینههای تعیین اصالت و انبارداری سکه
صندوق سرمایهگذاری طال
نگاهی به گواهی سپرده و صندوقهای سرمایهگذاری
طالی راهاندازی شده در بازار سرمایه ایران

ردیف

روز

تاریخ

زمان کالس

1

یکشنبه

88/22/98

ساعت  96الی 32

2

سهشنبه

88/22/39

ساعت  96الی 32

مدت 8 :ساعت
محل :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) ،باالتر از بهشتی ،کوچه دلافروز ،پالک  ،23کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
مدرس :جناب آقای میثم علیمحمدی؛ اداره کل تحقیقات و برنامهریزی بانک صادرات ایران
مخاطبان :مدیران و کارشناسان شرکتهای کارگزاری و سایر نهادهای مالی
مدیران و کارشناسان رشتههای سایرشرکتها و موسسات
تمامی فعاالن بورس کاال و عالقهمندان به سرمایهگذاری در بورس کاالی ایران
پیشنیاز :آشنایی با مفاهیم اولیه بازار سرمایه
ظرفیت 32 :نفر؛ *برگزاری سمینار منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبتنامکنندگان میباشد*
شهریه اعضا :با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  3،022،222ریال
شهریه آزاد :با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  2،622،222ریال
مهلت ثبتنام :تا روز چهارشنبه 88/22/28
نحوه ثبتنام:

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

مدرک :در پایان سمینار به شرکتکنندگان از سوی کانون گواهینامه حضور در سمینار اعطاء میگردد.

نشانی :تهران ،خیابان ولیعصر (عج) ،باالتر از خیابان بهشتی ،کوچه دلافروز ،پالک 23
کارشناس مسئول :آقای جلیلی ،داخلی 302

نمابر 47847782 :

کد پستی0100808100 :

تلفن تماس030 – 48048 :
کد اقتصادی800266762872 :

sts.seba.ir
شناسه ملی00002888324 :

