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 معرفی دوره 

 ها و قیمت گذاری آنهاآشنایی فعاالن بازار سرمایه با مشتقه

دراین دوره شرکت کنندگان با قراردادهای آتی و انواع اختیار معامله آشنا شده و به صورت تخصصی توانایی 

برای پیاده سازی VBAو Excelقیمت گذاری اختیارهای ساده را خواهند داست و بدین منظور از نرم افزار 

راتژهای معامالتی اختیارها با توجه به های محاسباتی استفاده خواهد شد. همچنین شرکت کنندگان با استالگوریتم

 شرایط بازار آشنا خواهند شد.

 محتوای دوره

 معرفی قراردادهای آتی

 معرفی قراردادهای اختیار معامله

 مکانیسم معامالتی قراردادهای آتی و اختیارها

 قیمت گذاری قراردادهای آتی

 VBAو Excelقیمت گذاری اختیار معامله با مدلهای درختی در 

 VBAو Excelقیمت گذاری اختیار معامله با مدل بلک شولز در 

 های امریکاییقیمت گذاری اختیار معامله

 اعمال سود نقدی در قیمت گذاری اختیارها

 محاسبه گریگز اختیار معامله و تفسیر آنها

 Excelطراحی نمودارهای دو بعدی و سه بعدی پارامترهای اختیارها در 

 اختیارها )استراتژیهای رونق و رکود(های معامالتی استراتژی

 مخاطبین دوره

 های پذیرفته شده در بورس و فرابورسمدیران و کارشناسان شرکت



 های سهامی عام و خاصمدیران و کارشناسان شرکت

 های هلدینگ و سرمایه گذاریمدیران و کارشناسان شرکت

 ایههای کارگزاری و شرکتهای تامین سرممدیران و کارشناسان شرکت

 های مشاور مالی و شرکتهای لیزینگمدیران و کارشناسان شرکت

 مدیران و کارشناسان بانکها و موسسات مالی و اعتبار

 مشاوران مالی و اقتصادی

 کارشناسان سرمایه گذاری ادارات و سازمانها

 های اقتصاد، مدیریت مالی، مهندسی مالی، صنایع و حسابداریدانشجویان رشته

 هامشقهمعامله گران 

 زمان برگزاری 

 13-9جمعه ها  -پنجشنبه 

 طول دوره 

 ساعته 4جلسه  5 -ساعت  20

 مدرس دوره 

 دکتر احمد پویان فر

 دکتری مدیریت مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 گری، دانشگاه سی تی لندن فوق لیسانس ریاضیات مالی و معامله

 از آریانمدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرد

 گذاری پیشرفته و ریاضیات مالی، بانکداری و بیمه مولف کتب مدیریت سرمایه

 ظرفیت دوره

 نفر 25

 محل برگزاری 

 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

 هزینه ثبت نام

 لایر 3.500.000


