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 نماید:برگزار می کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
 سمینار آموزشی
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 مدت:

 

 ساعت 4

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

 اندازی قراردادهای آتی و اختیار معامله سبد سهامدکترای اقتصاد، مدیر پروژه راه؛ مهران محمدیآقای  مدرس:

 ؛ها و موسساتهای کارگزاری و نهادهای مالی و سایر شرکتمدیران و کارشناسان شرکت :سمینار مخاطبان

 سمینارمندان به حضور در این عالقهسایر 

 آشنایی با مبانی بورس  نیاز:پیش

 باشد*کنندگان میناممنوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت سمینار*برگزاری  نفر 30 :سمینارظرفیت 

 ریال  000300،2، با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل :آزاد شهریه

 ریال 000،800،3 احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادلبا  شهریه اعضا:

 03/00/74 شنبهچهار تا روز نام:مهلت ثبت

 sts.seba.irآموزشی کانون به نشانی  از طریق سامانه نامکمیل ثبتت  نحوه ثبت نام:

 گردد.می اعطاء سمیناردر  حضورکنندگان از سوی کانون گواهینامه به شرکت پایان در  :مدرک

 

 :سمیناراهداف 

  تهرانآشنایی با با بازار قراردادهای آتی در بورس اوراق بهادار 

 توانایی انجام معامالت در بازار قراردادهای آتی سهام 

 آشنایی با کارکردهای قراردادهای آتی سبد سهام 

 چگونگی به کارگیری قراردادهای آتی سبد سهام برای پوشش ریسک، سفته بازی و آربیتراژ 

 آشنایی با چگونگی انجام معامالت آتی سبد سهام 

 ادهای آتی سبد سهامتسلط به دستورالعمل معامالت قرارد 

 هافصلسر

 معرفی قراردادهای آتی 1

 معرفی قراردادهای آتی شاخص و بررسی مزایای آن 2

 های معتبرارائه جایگاه مشتقات شاخصی در بورس 3

 ساختار طراحی قراردادهای آتی سبد سهام 4

 سازوکار اجرایی قراردادهای آتی سبد سهام 5

 استفاده از قراردادهای آتی سبد سهامنحوه پوشش ریسک با  6

 بررسی نکات مهم دستورالعمل معامالتی قراردادهای آتی سبد سهام 7

 زمان کالس تاریخ روز ردیف

 08/00/74 شنبهدو 1
2030:الی   06:20اعت س  

 08/00/74 شنبهدو 2
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