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تحلیل مالی با استفاده از نرم افسار MATLAB
هعزفی دوره:
با گستزش رٍسافشٍى ابشارّای هالی ٍ پیچیذُترز ضرذى
ػَاهل تاثیزگذار بز باسارّرای هرالیً ٬یراس برِ ًَضرتي
هذلّای تحلیل گزی است کِ بتَاًرذ ترا حرذ اه راى
اطالػررام هٌاسررهی بررِ سررزهایِ گررذاراى تْررت
سزهایِگذاری ٍ هذیزیت ریسک سزهایِ ضاى ارائِ کٌذ.
ی ی اس قَیتزیي ٍ هٌؼطفتزیي ًزم افشارّای هَتَد در
ایي ارتهاطً ٬زم افشار  MATLABاست .کارضٌاسراى
حَسُ ّای هختلف هالی با استفادُ اس ایري تؼهرِ ابرشار
هالی هیتَاًٌذ سهذ سزهایِ گذاری را با در ًظزگزفتري
سَد ٍ سیاى ٍ ّشیٌِّای هؼاهالتی بْیٌِ سراسی کٌٌرذ.
ایي تؼهِ ابشار آىّا را قرادر هری سراسد ترا ریرسک را
بزآٍرد ًوَدُ ٍ سرط ًرزب بْرزُ را تحلیرل ًورَدُ ٍ
کارایی سزهایِگذاری را اًذاسُگیزی کٌٌذ.

هحتوای دوره:
آشنایی با نزم افشار  MATLABو هعزفی جعبه ابشار هالی آى
 هاتزیسّا ٬هتغیزّا ٬اػذاد ٍ ػولگزّا
 اػوال تهزی رٍی هاتزیسّا
 رسن اًَاع ًوَدارّا
 بزًاهًَِیسی ٍ هؼزفی بزخی اس تَابغ هالی
تجشیه و تحلیل سبذ سزهایهگذاری

هخاطباى دوره:

هذیزاى ٍ کارضٌاساى هالی باًک
پیشنیاس دوره :فاقذ پیطٌیاس

هذت دوره 42 :ساػت
تاریخ بزگشاری :
 7 ٍ 1 ، 2ضْزیَر  ( 5991اس ساػت  0398الی )51398

 تَابغ بْیٌِساسی سهذ سزهایِگذاری

هشینه دوره:

 ابشارّای بْیٌِساسی سهذ سزهایِگذاری با استفادُ اس رٍش هارکَیتش

 1.488.888ریال

 ابشارّای بْیٌِساسی سهذ سزهایِگذاری با استفادُ اس CVaR
روشهای انذاسهگیزی ارسیابی عولکزد سزهایهگذاری
 اًذاسُگیزی ػول زد با استفادُ اس ًسهت ضارپ

هشینه بزگشاری شاهل هحتوای آهوسشی ،پذیزایی هیاى
وعذه ،ناهار و صذور گواهیناهه هی باشذ

 اًذاسُگیزی ػول زد با استفادُ اس ًسهت اطالػام

اهذاف دوره:

 آضٌایی با تؼهِ ابشار هالی ًزمافشار MATLAB
 بزرسی کلی بزخی اس قابلیتّای هالی آى

 خطای ردیابی
تحلیل رگزسیوى و سزیهای سهانی هالی
 رگزسیَى خطی چٌذ هتغیزُ
 تط یل سزیّای سهاًی هالی ٍ ًوایص آىّا
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