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تحلیل اعتباری و ارزش گذاری بانک ها
معزفی دوره:
ببًک ّب ػوَهبً اس ًبحیِ سپزدُ گذاراى ٍ سهْهبههذاراى
تبهیي هبلی هی کٌٌذ ،اس آًجب کِ سپزدُ گذاراى بِ ٍاقغ
اػتببردٌّذگبى بِ ببًک ّستٌذ ،لذا ههیهشاى ریسهک
اػتببری ببًک بزای سپزدُ گذاراى آگبُ بسهیهبر حهبیهش
اّویت است .اهب سْبهذاراى بِ دٍ ٍجِ تحلیل ریسهک
اػتببری ٍ ارسش سْبم ببًک ّب تهَجهِ ههیکهٌهٌهذ،
ارسشگذاری بزای سزهبیِ گذار هؼیي هی کٌذ کهِ ّهز
سْن ببًک چقذر هی ارسد ٍ تحلیل ریسک اػهتهبهبری
بِ سزهبیِ گذار هی گَیذ کِ چِ هیشاى سزهبیِ گذاری
کٌذ .لذا ببًک ّب بزای آًکِ بتَاًٌذ هذیزیت بهْهتهزی
داشتِ ببشٌذ ٍ بتَاًٌذ ّز دٍ گزٍُ سپهزدُ گهذاراى ٍ
سْبهذاراى را ًسبت بِ خَد هطوئي ًگهْهذارًهذ السم
است کِ بِ اجشای تشکیل دٌّذُ ایي دٍ هَضَع تَجِ
ٍافز داشتِ ببشٌذ.

اهذاف دوره:

 تحلیل اػتببری ٍ ارسشگذاری ببًک ّب

محتوای دوره:
تحلیل اعتباری بانک ها رویکزد مودیش
 ارسیببی اػتببری پبیِ ببًک ّب
 تحلیل سبختبری ٍ حوبیتی
 ػَاهل پبیِ اػتببری
 هطبلؼِ هَردی
تحلیل اعتباری بانک ها رویکزد S&P
 ریسک هحیط اقتصبدی
 ریسک صٌؼت
 ریسک اػتببری
 تحلیل ٍیژُ ّز ببًک
 هَقؼیت کسب ٍ کبر
 سزهبیِ ٍ درآهذ ببًک
 هَقؼیت ریسک
 تبهیي هبلی ٍ ًقذیٌگی
 ػَاهل حوبیتی ٍ حبکویتی
 هطبلؼِ هَردی
ارسش گذاری بانک ها
هذل کسب ٍکبر ببًک ّب
تحلیل تزاسًبهِ ببًک ّب
سزهبیِ ًظبرتی ببًک ّب
 ارسیببی بزًبهِ کسب ٍکبر ببًک ّب
 تبثیز سیبست ّبی پَلی بز ببًک ّب
 ارسشگذاری ببًک ّب
 هحزک ّبی اقتصبدی ٍ استزاتژیک در ارسشگذاری ببًک ّب
 هطبلؼِ هَردی

آموزش هاي تخصصي

مخاطبان دوره:
هذیزاى تحقیق ٍ تَسؼِ ،بیي الولل ،هبلی ،ریسک ٍ
سزهبیِ گذاری
پیشنیاس دوره :آشٌبیی بب هفبّین ببًکذاری ،آشٌبیی بب
هفبّین هذیزیت هبلی
مذت دوره 63 :سبػت
شزوع دوره 1 :هزداد 5693
سمان بزگشاری :پٌجشٌبِ ّب سبػت  0:68الی 53:68
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