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 دانشگاه عالمه طباطبائی

 مدیریت آموزش های تخصصی آزاد و مهارت افزایی



 ارزشیابی اوراق تأمین مالی و شرکتها

 

 ساعت آموزشی 48واحد،  3 :و ساعات تدریس تعداد واحد

مباحث پیشرفته در ارزشگذاری سهام/ مباحث پیشرفته در  :تناسب با مفاد آزمون گواهینامه های حرفه ای

 ثابت اوراق بهادار با درآمد

 .تکنیک های پیشرفته ارزش گذاری سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت استبا  پذیران دانش ییآشناهدف:

 :اجمالیسرفصل 

 ارزشگذاری براساس مدل جریانات نقدی آزاد 

 )ارزشگذاری براساس ضرایب قیمتی)مدل ارزشگذاری نسبی 

 ارزشگذاری براساس سود انباشته 

 رآمد ثابتارزشگذاری اوراق بدهی با د 

 ارزشگذاری سهام عادی، سهام ممتاز و حق تقدم 

 ارزشگذاری اوراق بهادار با پشتوانه وام های رهنی 

 ارزشگذاری اوراق بهادار با پشتوانه دارایی 

 ارزشگذاری اوراق مختلط 

 :تفصیلیسرفصل 

  آزاد نقدی جریان مدل براساس گذاری ارزش 1-1

 گدذاری  ارزش در (FCFE)سدهامداران  آزاد نقددی  ریانج و( FCFF)شرکت آزاد نقدی جریان کاربرد .1

  سهام

 از اسدتااد   بدا ( FCFE)سهامداران آزاد نقدی جریان و( FCFF)شرکت آزاد نقدی جریان محاسبة .2

 اسدتهالك  مالیدات،  بهر ، از قبل سود و( EBIT)استهالك و مالیات کسر از قبل سود خالص، سود

   (CFO) عملیاتی های فعالیت از ناشی نقدی انجری و( EBITDA)نامشهود و مشهود های دارایی

 آزاد نقدددی  جریددان  و( FCFF)شددرکت  آزاد نقدددی  جریددان  بینددی  پددی   هددای  روش انددوا  .3

  (FCFE)سهامداران

 بدر  اهدرم  تغییدرات  و منتشدر   سدهام  شد ، بازخرید سهام سهم، هر تقسیمی سود تأثیر چگونگی .4

  (FCFE)مدارانسها آزاد نقدی جریان و( FCFF)شرکت آزاد نقدی جریان

 در نقددی  جریدان  جدایگيی   عندوان  بده  EBITDA و خدالص  سدود  از اسدتااد   بر وارد  انتقادات .5

  سهام گذاریارزش



 جریدان  و( FCFF)شدرکت  آزاد نقددی  جریدان  هدای  مدل از استااد  با شرکت یك ارزش محاسبة .6

 ثابت رشد نرخ با و ای مرحله سه ای، دومرحله ،(FCFE)سهامداران آزاد نقدی

 جریدان  و( FCFF)شدرکت  آزاد نقددی  جریدان  گدذاری  ارزش در حساسیت تحلیل و تجيیه اربردک .7

 (FCFE)سهامداران آزاد نقدی

  سهام ارزش تعیی  بر  تورم تأثیر تحلیل و تجيیه .8

 تعیدی   گديارش  تهیدة  منظدور  به واقعی اقالم و اسمی صورت به مالی برآوردی های طرح محاسبة .9

  شد  تنيیل نقدی جریانات از استااد  با ارزش

  گذاری ارزش فرآیند در ساله 11 متحرك میانگی  از استااد  دلیل .11

   گذاری ارزش های مدل در تنيیل نرخ حساسیت تحلیل و تجيیه .11

 ( نسبی ارزش ارزیابی های مدل) قیمتی( فيایند )ضرایب براساس گذاری ارزش 1-2

 ،(P/S)فروش درآمد به قیمت ،(P/BV)دفتری ارزش به قیمت ،(P/E)سود به قیمت ضرایب تعریف .1

 اسدتااد   قوت و ضعف نقاط و آنها از هریك تاسیر و محاسبه و( P/CF)نقد وجه جریان به قیمت

   یادشد  های نسبت از هریك از

 (E/P) سود بازد  ضریب از استااد  توجیه و توضیح .2

  (dividend yield)نقدی بازد  و قیمتی( فيایند ) ضرایب انوا  از هرکدام در تأثیرگذار عوامل .3

  سهام نسبی ارزیابی در آن از استااد  موارد توضیح و  (PEG)رشد به P/E نسبت محاسبة .4

 نقدی جریانات تنيیل مدل یك در نهایی ارزش تعیی  در قیمتی( فيایندة) ضرایب کاربرد و محاسبه .5

  ای مرحله چند

  انباشته سود براساس گذاری ارزش 1-3

  آن ضعف و قوت نقاط و تهانباش سود های مدل کاربرد .1

 و برآوردشدد   سود رشد نرخ جاری، دفتری ارزش از استااد  با سود انباشته آتی های ارزش  محاسبة .2

  سهم هر تقسیمی سود نسبت

 اید   از حاصدل  نتدای   مقایسدة  و انباشته سود مدل از استااد  با عادی سهم هر ذاتی ارزش  محاسبة .3

  ها مدل دیگر نتای  با مدل

  آن بر تأثیرگذار های محرك و سود انباشته کنندة عیی ت عوامل .4

  دفتری ارزش به قیمت نسبت روش و انباشته سود براساس گذاری ارزش روش بی  ارتباط .5

 سدود  ای مرحله چند و ای مرحله یك های مدل از استااد  با عادی سهام ذاتی ارزش وتاسیر محاسبه .6

  انباشته

 نرخ و دفتری ارزش به بازار قیمت نسبت از استااد  با اشتهانب سود روش در سود رشد نرخ محاسبة .7

  انتظار مورد سرمایة بازد 



 یك در وصنعت شرکت یك برای آن برآورد نحو  و مستمر انباشته سود محاسبه و کاربرد ماروضات، .8

  خاص زمانی دور 

  سهام گذاری ارزش برای آزاد نقدی جریانات و تنيیلی نقدی سود انباشته، سود های مدل مقایسه .9

   سود انباشته مدل در حسابداری اصلی های گيارش کاربرد .11

 نقددی  جریدان  بدازد   ،(MVA)بدازار  افديود   ارزش ،(EVA)اقتصادی افيود  ارزش های مدل تعریف .11

 غیرعدادی  عایددات  تنيیدل  مددل  و (Cash Flow Return On Investment(CFROI))گدذاری  سرمایه

(Abnormal earnings discount model(AEDM))  کداربرد  و انباشدته  سدود  مدل با آنها و مقایسه 

   سهام گذاری ارزش در آنها

 بهادار با درآمد ثابتگذاری اوراق  ارزش 2-1

 اوراق ارزش محاسدبه  و یکددیگر  بدر  آنهدا  تأثیرگدذاری  نحو  و آتی و نقدی بهر  های نرخ بی  ارتباط .1

   آتی بهر  های نرخ از استااد  با ثابت درآمد با بهادار

  اند شد  گذاری قیمت واقعی ارزش کمتراز یا بیشتر که ثابتی درآمد با بهادار اوراق ارزیابی .2

 بدازدة  و ریسدك  بدا  عادی سهام به تبدیل قابل بهادار با درآمد ثابت ورقة یك بازدة و ریسك ارزیابی .3

 شرکت عادی سهام از نو  همان

  دیرش با آن ارتباط توضیح و (PVBP)پایه نقطة قیمت ارزش محاسبة .4

 تورم نرخ ریسك از ثابت درآمد با بهادار اوراق قیمت تأثیرپذیری چگونگی .5

 بدازدهی  نوسدانات  از سهم خرید اختیار دارای ثابت درآمد با بهادار اوراق قیمت تأثیرپذیری چگونگی .6

  سهم آن

 (MBS)های رهنی اوراق با پشتوانة وام گذاری ارزش 2-2

 در اوراق اید   سررسدید  تداری   بجدای  های رهنی وراق با پشتوانة واما عمر متوسط از استااد  دالیل .1

  های رهنی اوراق با پشتوانة وام گذاری ارزش

 بدا  اوراق گذاری ارزش در آن کاربرد و التااوت مابه و اسمی التااوت مابه و نقدی جریان بازد  محاسبه .2

  رهنی های وام پشتوانة

  های رهنی اوراق با پشتوانة وام گذاری رزشا برای کارلو مونت سازی شبیه مدل کاربرد .3

 و مدثثر  دیدرش  بده  باتوجده  رهنی های وام پشتوانة با بهادار اوراق بهرة نرخ ریسك ارزیابی و محاسبه .4

  اوراق ای  مثثر تحدب

 (ABS)دارایی  پشتوانه با بهادار اوراق گذاری ارزش 2-3

 اوراق گدذاری  ارزش در آن کداربرد  و لتاداوت ا مابه و اسمی التااوت مابه و نقدی جریان بازد  محاسبه .1

  دارایی پشتوانة با بهادار



 ای  مثثر تحدب و مثثر دیرش به توجه با دارایی پشتوانة با اوراق سود نرخ ریسك ارزیابی و محاسبه .2

  اوراق

 مختلط بهادار اوراق گذاری وارزش مااهیم 2-4

  آن انتشار ایبمع و ميایا و آن های ویژگی مختلط، بهادار اوراق تعریف .1

 (  وارانت بازخرید، قابل بهادار اوراق تبدیل، قابل بهادار اوراق) مختلط بهادار اوراق ارزش محاسبه .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مدیریت ریسک و ابزارهای مشتقه

 

 ساعت آموزشی 32، واحد 2 تعداد واحد و ساعات تدریس:

پیشرفته سرمایه گذاری/ مباحث پیشرفته ابزار مباحث  :تناسب با مفاد آزمون گواهینامه های حرفه ای

 مشتقه و ارزش گذاری

 تکنیک های پیشرفته سرمایه گذاری و مباحث پیشرفته ابزار مشتقه است.با  پذیران دانش ییآشناهدف:

 :اجمالیسرفصل 

 بازد  مربوط به مباحث پیشرفته در محاسبات 

  مربوط به ریسكمباحث پیشرفته در محاسبات 

 نرخ سود ساختار زمانی 

 تجيیه و تحلیل و ارزشگذاری پیمان آتی 

 تجيیه و تحلیل و ارزشگذاری قراردادهای آتی 

 مااهیم و ارزشگذاری قراردادهای اختیار معامله 

 مااهیم و ارزشگذاری قراردادهای سوآپ 

 :تفصیلیسرفصل 

  مباحث پیشرفته در محاسبات مربوط به بازد   1-1

 مدورد  تدورم  ندرخ  ریسك، بدون بازد  نرخ)گذار سرمایه یك انتظار ردمو بازد  نرخ بر تأثیرگذار عوامل .1

 هدای  روش ضدعف  و قدوت  نقداط  و ریسدك  صرف تعیی  بر تأثیرگذار عوامل و( ریسك صرف و انتظار

   سهام ریسك صرف برآورد اصلی

  ( باشند نامساوی ها قیمت که شرایطی در)ذاتی ارزش با سهم قیمت همگرایی از ناشی بازد   .2

  (TWRR) زمانی و (MWRR) پولی موزون بازد  نرخ میان وتمایي تاسیر و همحاسب .3

  مختلف های دور  های بازد  از کل بازد  محاسبه و تعریف .4

 از سدرمایه  افديای   سدهام،  تجيیده  سود، تقسیم) مختلف های حالت در سهام بازد  محاسبه و تعریف .5

 ( شد  حال مطالبات و آورد  اندوخته، محل

 ( احتمالی)اطمینان عدم و اطمینان های حالت در بازد   میانگی محاسبه .6



   متااوت زمانی های دور  در هندسی میانگی  و حسابی میانگی  از استااد  با بازد   محاسبه .7

  انتظاری و قطعی های حالت در سبد بازد  محاسبه و تعریف .8

  بازد  جدید سطوح به دستیابی برای سبد در جدید سهم یك از الزم میيان محاسبه .9

 پاستور مدل ،(FFM)فرنچ و فاما مدل ،(CAPM)ای سرمایه های دارایی گذاری قیمت مدل از استااد  .11

 بهادار اوراق بازد  روش شامل) built up مدل و کالن اقتصاد عاملی چند های مدل ،(PSM)استامبا

 سهام انتظار مورد بازد  نرخ برآورد برای( ریسك صرف به ثابت درآمد با

 سهام انتظار مورد بازد  نرخ برآورد اصلی های روش ضعف و قوت نقاط تحلیل و تجيیه .11

 جریدان  فعلدی  ارزش بدرآورد  منظدور  هبد  مناسب تنيیل نرخ عنوان به خاص بازد  نرخ یك از استااد  .12

  مربوط های واقعیت دیگر گرفت  درنظر با شرکت نقدی

  استاندارد مبنای یك با سبد بازد  ةمقایس و مختلف بهادار اوراق بازد  مقایسه و تاسیر محاسبه، .13

 :مباحث پیشرفته در محاسبات مربوط به ریسك 1-2

  همبستگی ضریب با آن ارتباط چگونگی دادن نشان و بازدهی های نرخ کوواریانس تاسیر و محاسبه .1

 سدبد  بده  دارایدی  یدك  که زمانی ها ویژگی ای  نسبی تشریح و سبد معیار انحراف فرمول های ویژگی .2

  شود می اضافه

  ریسك جدید سطوح به دستیابی برای سبد در جدید سهم یك از الزم میيان محاسبه .3

 خدط  و واریدانس  حدداقل  مجموعده  و یکسدان  ریسدك  های بیضی و بازد  هم خطوط تحلیل و تجيیه .4

  مذکور نمودار در بحرانی

 ( VAR) خطر معرض در ارزش محاسبه و تعریف .5

 : سازی متنو  ميایای بر زیر موارد تأثیرگذاری نگیچگو توضیح و سازی متنو  ميایای تشریح .6

 دارایی دو با سبدی در ها دارایی همبستگی  

 دارایی چند با سبدی در ها دارایی تعداد  

 یکسان وزن دارای سهمی n سبد واریانس محاسبة .7

 نددرت  بده  شدان  سدهام  که عامی سهامی های شرکت عام، سهامی های شرکت برای بتا ضریب برآورد .8

 عام غیرسهامی های شرکت و گردد   می مبادله

 عنددوان بدده تدداریخی و شددد  تعدددیل بتاهددای از اسددتااد  تشددریح و شددد  تعدددیل بتددای  محاسددبة .9

 آتی بتاهای کنندة بینی پی 

 نرخ سود زمانی ساختار 1-3

  آن کاربردهای و (spot rate) نقد نرخ تعریف .1

  (yield spread) بازد  شکاف مختلف معیارهای مقایسة و محاسبه .2

  اقتصادی رفا  شکاف با آن احتمالی ارتباط و اعتباری شکاف .3

  بازد  شکاف بر سهام اختیارات تأثیرگذاری نحو  .4



 به نسبت بازد  شکاف بر بهادار با درآمد ثابت ورقة یك انتشار اندازة یا نقدشوندگی تأثیرگذاری نحو  .5

  بهادار اوراق سایر

 آن غیرموازی و موازی تقالان چگونگی و اشکال بازد ، منحنی تعریف .6

  نقدی نرخ نمودار تهیة در ریسك بدون بهادار اوراق مختلف های جنبه .7

   (EURIBOR)اروپایی های بانك بانکی بی  بهرة نرخ و( LIBOR)لندن بانکی بی  بهرة نرخ تعریف .8

 کننددگان  مشدارکت  کده  دالیلدی  بار  در بحث و( الیبور منحنی) پآسو نرخ منحنی مورد در توضیح .9

 سواپ نرخ منحنی از ای گسترد  طور به دولتی اوراق بهادار با درآمد ثابت بازد  منحنی جای به بازار

  کنند می استااد  الگو یك عنوان به

 و بازارهدا  بدودن  جدا نقدینگی، رجحان صرف، انتظارات)نرخ سود زمانی ساختار گوناگون های تئوری .11

  بازد  های منحنی صورت به ها تئوری  ای از هرکدام مااهیم توضیح و( ترجیحی رفتار

 و تداریخی  بازد  پذیری نوسان بی  تمایي و آن بینی پی  نحو  بازد ، پذیری نوسان محاسبه و تعریف .11

 ضمنی بازد  پذیری نوسان

 و( سدناریو  تحلیدل  و تجيیده )کامل گذاری ارزش رویکرد)نرخ سود ریسك گیری  انداز های روش انوا  .12

  ها روش ای  از هرکدام از استااد  ميایای توضیح و( تحدب/ دیرش رویکرد

 پیمان آتی گذاری ارزش و تحلیل و تجيیه 2-1

  انقضا تاری  در و قرارداد عمر طی انعقاد، زمان در آتی های پیمان انوا  ارزش محاسبه .1

 بده  یدا  و مقطعدی  صدورت  بده  سهام سود اینکه فرض با سهم، آتی پیمان یك وارزش قیمت محاسبه .2

  گردد پرداخت مرمست صورت

  آن بر بازار های قیمت تأثیرگذاری چگونگی و آتی پیمان یك اعتباری ریسك ارزیابی .3

  آتی قراردادهای گذاری ارزش و تجيیه و تحلیل 2-2

  آتی  پیمان و آتی قرارداد ارزش بی  تمایي .1

 قراردادهدای  ایمبند  های دارایی نگهداری با مرتبط های هيینه و وغیرپولی پولی ميایای مختلف انوا  .2

  آتی قراردادهای  قیمت بر آن تأثیر چگونگی و آتی

  contangoو backwardation تعریف .3

   آنها گذاری قیمت مشکالت و آتی قراردادهای انوا  قیمت تاسیر و محاسبه .4

  آتی قرارداد یك ارزش تعیی  .5

  آتی قرارداد قیمت بر مثثر عوامل .6

  معامله تیاراخ قراردادهای گذاری ارزش و مااهیم 2-3

 قابدل  معاملدة  اختیار بی  تمایي و آنها( زیان)سود محاسبه و آمریکایی اروپایی، معاملة اختیار تعریف .1

  بازارهای خارج از بورس در معامله قابل معاملة اختیار و بورس در معامله

   پایه های دارایی دیدگا  از معامله اختیار قرارداد انوا  .2



 (FRA)آتی نرخ نامة توافق با نرخ سود ملةمعا اختیار قرارداد مقایسة .3

  Collars و Caps، floors خرید اختیار تعریف .4

 بهر  نرخ معاملة اختیار در ها پرداخت تااوت و معامله اختیار قراردادهای در ها پرداخت نحو  محاسبه .5

  معامله اختیار انوا  سایر با

  ریکاییآم و اروپایی معاملة اختیار ارزش حداکثر و حداقل تعیی  .6

  سررسید تا ماند  باقی زمان و تسویه قیمت از معامالت اختیار قیمت تأثیرپذیری چگونگی .7

 هدای  پیمدان  یدا  آتی قراردادهای در (put-call parity) سهام فروش و خرید اختیار برابری تعریف .8

   ترکیبی معاملة اختیارات ساختار و ریسك پوش  معامالت با آنها ارتباط و آتی

  پایه های دارایی نقدی جریانات از سهام فروش و خرید اختیار برابری یرپذیریتأث نحو  .9

 آسیایی معامله اختیار .11

  معامله اختیار قراردادهای قیمت بر نرخ سود تغییرات تأثیر .11

 (ای پروانه  تااضلی تااضلی، استرادل، استرانگل،)معامله اختیار های استراتژی انوا  .12

  آن های محدودیت و مرتون-شولي-بلك مدل زیربنای ماروضات .13

 از( مرتدون  و شدولي -بلك مدل براساس شد  محاسبه)معامله اختیار یك قیمت تأثیرپذیری چگونگی .14

   مدل به ورودی متغیرهای

 پوشد   عملیدات  در آن از اسدتااد   چگدونگی  و معاملده  اختیار یك دلتای ضریب محاسبه و تعریف .15

  ریسك

 روش و تداریخی  پدذیری  نوسدان  روش شامل) پایه های ارایید در آتی نوسانات برآورد های روش انوا  .16

 ( ضمنی پذیری نوسان

   آنها میان ارتباط و معامله اختیار قراردادهای زمانی ارزش و ذاتی ارزش .17

اوراق بهادار بدا   ترکیبی، فروش اختیار ،(synthetic) ترکیبی خرید اختیار یك های قیمت محاسبه .18

 از اسدتااد   دلیدل  و (synthetic underlying stock) رکیبیت پایه سهام و ترکیبی درآمد ثابت

  گذار سرمایه یك توسط آن

 هدای  مددل  از اسدتااد   بدا  هدا  دارایی معاملة اختیار و نرخ سود معاملة اختیار قیمت وتاسیر محاسبه .19

   ای دور  دو و ای دور  یك ای دوجمله

 و دلتدا  ضریب معامله، اختیار یك تقیم بر آن تأثیرگذاری چگونگی و گاما ضریب محاسبه و تعریف .21

  دلتا ریسك پوش 

  معامله اختیار یك قیمت بر پایه های دارایی نقدی جریانات تأثیر .21

 گدذاری  قیمدت  مددل  تعیدی   و آتدی  قراردادهدای  روی بدر  آمریکایی و اروپایی معاملة اختیار  مقایسة .22

 اروپایی معاملة اختیار برای مناسب

  (سوآپ)معاوضه دادهایقرار گذاری ارزش و مااهیم 2-4

 حدداکثر  سدود،  حدداکثر  سدود،  تسویه، تاری  در( سوآپ)معاوضه قراردادهای گذاری ارزش های شیو  .1

  تسویه تاری  در قیمت سر به سر نقطه زیان،



 ( سوآپ)معاوضه قرارداد یك ارزش تعیی  و گذاری قیمت بی  تمایي .2

  معاوضه قراردادهای انوا  نرخ محاسبه .3

 (swaption) معامله اختیار معاوضة قرارداد از استااد  موارد و انوا  تعریف، .4

 جریاندات   ،(interest rate swaption)ندرخ سدود   معاملده  اختیدار   معاوضة قرارداد محاسبه و تعریف .5

 سررسید تاری  در آن ارزش محاسبه و آن خروجی و ورودی نقدی

 تمایي قرارداد، عمر طی معامله طرفی  از هرکدام برای معاوضه قرارداد اعتباری ریسك  انوا  محاسبه .6

از  اعتبداری  ریسدك  کداه   چگدونگی  توضیح و بالقو  اعتباری ریسك و جاری اعتباری ریسك بی 

  (marking to market)ها  حساب رسانی روز به و فرآیند (netting) سازی خالص طریق

  اریاعتب ریسك با آن ارتباط و (swap spread) معاوضه دامنه قرارداد تعریف .7

 نرخ سود مشتقة ابيارهای مااهیم 2-5

  به عنوان ابيارهای مشتقه نرخ سود و ابيار مشتقه اوراق با درآمد ثابت cap ، floorو کارکرد تعریف .1

   collarو چگونگی ایجاد   floor و cap (payoff)محاسبه تسویه  .2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سبد سرمایه گذاریمدیریت 

 

 ساعت آموزشی 64، واحد 4 تعداد واحد و ساعات تدریس:

مدیریت سبد اوراق مباحث پیشرفته سرمایه گذاری/  :تناسب با مفاد آزمون گواهینامه های حرفه ای

 بهادار

 است. مدیریت سبد سرمایه گذاریتکنیک های پیشرفته با  پذیران دانش ییآشناهدف:

 :اجمالیسرفصل 

 ارزشگذاری سهام عادی، حق تقدم و سهام ممتاز 

 حلیل سایر اوراق بهادارتجيیه و ت 

 مقدمه ای بر تحلیل تکنیکی 

 مباحث پیشرفته بازارهای مالی 

 تصمیمات سرمایه گذاری و تخصیص دارایی ها 

 سبد اوراق بهادار تعاریف بنیادی  و رویکردهای مدیریت  

 مدل های تك عاملی، چند عاملی و بازار در تحلیل سبد اوراق بهادار 

 رمایه ای و آربیتراژقیمت گذاری دارایی های س مدل 

 عملکرد سبد اوراق بهادار ارزیابی 

 تجيیه و تحلیل شرکت 

 :تفصیلیسرفصل 

 عادی سهام گذاری ارزش 1-1

 سهام گذاری ارزش مااهیم

  سهام گذاری ارزش های مدل از استااد  موارد و گذاری ارزش تعریف .1

 ارزش و بدازار  ارزش گيینی،جای انحالل، ارزش دفتری، ارزش اسمی، ارزش) سهام ارزش انوا  تعریف .2

 ( ذاتی

  سهام گذاری ارزش در کیای و کمی عوامل مقایسة .3

  سهام گذاری ارزش در فعالیت تداوم عدم و فعالیت تداوم ماروضات مقایسة .4

 سهام گذاری ارزش فرآیند

  اقتصاد تحلیل و تجيیه 1-1



 کالن اقتصاد سطح در صنایع تحلیل به باتوجه بازدهی عناصر تعریف .1

 تغییدرات  و شناسدی  جمعیدت  خدارجی،  ناوذ دولت، آوری، ف ) خارجی عوامل تأثیر تحلیل و هتجيی .2

 هستند تأثیرگذار ها شرکت گذاری ارزش بر که( اجتماعی

  صنعت تحلیل و تجيیه 1-2

 : شامل صنعت تحلیل و تجيیه دهندة تشکیل اصلی اجيای و اساسی مااهیم .1

 تقاضا تحلیل و تجيیه 

 صنعت مرع چرخة تحلیل و تجيیه  

 رقابتی ساختار تحلیل و تجيیه 

 دارد قرار آن در خود عمر چرخة در صنعت یك که ای مرحله شناسایی و صنعت عمر چرخة .2

 (فصلی تدافعی، رشدی، صنایع مثالً)صنایع بندی طبقه بر تجاری های چرخه تأثیر .3

   صنایع بی  رقابت کنند  تعیی  اساسی عوامل و صنایع ریسك با مرتبط عناصر .4

  صنایع گذاری قیمت های روش بر تأثیرگذار واملع .5

 شود می ناشی آنها از صنعت سودآوری بلندمدت و مدت میان در که رقابتی نیروی پن  میان تمایي .6

 بدر  مکمدل  محصدوالت  و خددمات  دولت، ابداعات، و آوری ف  صنعت، رشد نرخ تأثیرگذاری چگونگی .7

  خاص صنعت یك ساختار

  شود می محسوب پرمخاطر  استراتژی یك رقبا حذف چرا که ای  توضیح .8

 شرکت تحلیل و تجيیه 1-3

 طبقه هر برای جذاب گذاری سرمایه های فرصت شناسایی و شرکت تجاری چرخة مراحل بندی طبقه .1

  شرکت یك بلوغ و انتقال رشد، مراحل توضیح .2

 : بی  تمایي .3

 سهام رشد نرخ و شرکت رشد نرخ 

 تدافعی سهام و تدافعی های شرکت 

 فصلی سهام و فصلی های شرکت 

 بازانه ساته سهام و بازانه ساته های شرکت 

 رشدی سهام و ارزشی سهام   

 در آن اسدتااد   و( P/E) سدهم  هدر  سدود  بده  قیمدت  ضریب( EPS)سهم هر موردانتظار سود برآورد .4

 گذاری سرمایه تصمیمات

 سهام گذاری ارزش های تکنیك 1-4

 بدرای  (DDM) سدود  تنيیدل  مددل  از اسدتااد   با ادیع سهام و ممتاز سهام ارزش تاسیر و محاسبه .1

   مختلف های دور 

  سود تنيیل مدل از استااد  با( P/E) ضریب استخراج شیو  .2

 ندرخ  و سدهام  صداحبان  انتظدار  مدورد  بدازد   ندرخ  اجيای دانست  با تقسیمی، سود رشد نرخ محاسبه .3

 سهام؛ جاری قیمت و (retention rate)سود  نگهداشت



 ارزش محاسدبة  و مدل ضعف و قوت نقاط مدل، ای  زیربنایی ماروضات و گوردون رشد مدل تعریف .4

  گوردون رشد مدل از استااد  با عادی سهام

 گذاری ارزش در نقد وجه معیارهای عنوان به سود انباشته و آزاد نقدی جریان تقسیمی، سود مقایسة .5

  آنها از هرکدام کاربرد و شد  تنيیل نقدی جریانات روش به

  سهم؛ جاری قیمت و تقسیمی سود ضمنی رشد مدل از استااد  با سهام ارزش سبةمحا .6

 و (present value of growth opportunities) رشدد  هدای  فرصدت  فعلدی  ارزش تاسدیر  و محاسبه .7

 مدورد  بدازد   ندرخ  سدهم،  هر سود رشد، بدون سهم هر سود از استااد  با پیشرو، P/E ضریب اجيای

 (  سهم ارزش یا) مسه بازار قیمت و انتظار

 اسدتااد   مدورد  اساسی ماروضات مبنای بر شد  تعدیل رو دنباله و پیشروP/E   های ضریب محاسبه .8

   گوردون مدل در

 تقدم گذاری حق ارزش 1-2

 محاسبه ارزش تئوریك حق تقدم قبل و بعد از برگيرای مجمع  .1

 ممتاز سهام گذاری ارزش 1-3

 های سهام ممتاز تعریف انوا  ریسك .1

 ریف انوا  ارزش سهام ممتاز )ارزش دفتری، ارزش تسویه و ارزش ذاتی(تع .2

 ثابت درآمد با بهادار اوراق وتحلیل تجيیه 1-4

 ثابت درآمد با بهادار اوراق   ریسك 1-4-1

 ثابت درآمد با بهادار اوراق در گذاری سرمایه  ریسك 1-4-1-1

 آن اسدمی  ارزش به نسبت اوراق قیمت و زاربا موردانتظار بازد  بدهی، اوراق کوپ  نرخ میان ارتباط .1

 ( اسمی ارزش با برابر قیمتی یا صرف کسر، همچون،)اوراق

 اوراق، های  کوپ  سررسید، همچون) بهادار با درآمد ثابت  ورقة یك های ویژگی تأثیرگذاری چگونگی .2

 درآمد با بهادار اوراق سود نرخ ریسك بر( ثابت درآمد با بهادار اوراق بازدهی سطح و سهام اختیارات

  ثابت

 سهم خرید اختیار دارای ثابت درآمد با بهادار اوراق بازخرید، قابل ثابت درآمد با بهادار اوراق مقایسه .3

  سهم خرید اختیار بدون و

 اید   قیمدت  بدودن  متااوت دلیل و شناور نرخ با ثابت درآمد با بهادار اوراق بهرة نرخ ریسك محاسبه .4

  آن اسمی ارزش با اوراق

 ثابت درآمد با بهادار اوراق سبد یا قرضه  ورقة یك دیرش انوا  محاسبه و تعریف .5

سود ورقه بهادار  نرخ ریسك معیار تری  مناسب مثثر دیرش چرا اینکه توضیح و مثثر دیرش محاسبه .6

 باشد می (embedded options)ویژ   ميایای دارای با درآمد ثابت

  ثابت درآمد با بهادار اوراق نرخ سود و قیمت یراتتغی به باتوجه آن محاسبه و تحدب تعریف .7

 ثابت درآمد با بهادار اوراق قیمت و بازد  با آنها ارتباط و منای و مثبت تحدب .8



 تغییرات و آن تحدب و دیرش به توجه با ورقه بهادار با درآمد ثابت یك قیمت تغییرات درصد برآورد .9

  نرخ سود

  رمثث تحدب و شد  تعدیل تحدب بی  تمایي .11

 بهادار با درآمد ثابت ورقة یك مجدد گذاری سرمایه ریسك بر تأثیرگذار عوامل .11

 به ثابت درآمد با بهادار اوراق های پرداخت که زمانی در گذار سرمایه یك برای ارز نرخ تغییرات ریسك .12

 پذیرد می صورت خارجی ارز

 درآمد با بهادار اوراق انتشار از شرکت قدیمی ثابت درآمد با بهادار اوراق ریسك تأثیرپذیری چگونگی .13

   جدید ثابت

  نرخ سود تغییرات از  ثابت درآمد با بهادار اوراق انوا  قیمت پذیری نوسان های ویژگی .14

 ثابت درآمد با بهادار اوراق اعتباری ریسك1-4-1-2

 اعتباری ریسك و ناشر شرکت اعتباری ریسك تحلیل شامل اعتباری ریسك تحلیل و تجيیه مراحل .1

 بدهی هایابيار

 اعتباری ریسك تحلیل و تجيیه در کلیدی مالی های نسبت انوا  کاربرد و محاسبه تعریف، .2

 هدای  نسدبت  چدون  اطالعاتی به توجه با ثابت درآمد با بهادار اوراق ناشر یك اعتباری کیایت ارزیابی .3

 صنعت و ناشر برای کلیدی مالی

  بدهی تعهدات ایاای به ناشر یك توانایی ارزیابی در عملیات از حاصل نقد جریان کاربرد .4

 ثابت درآمد با بهادار اوراق گذاری ارزش  1-4-2

  آن مراحل و ثابت درآمد با بهادار اوراق گذاری ارزش فرآیند .1

  گذاری قیمت مختلف های روش از استااد  با ثابت درآمد با بهادار اوراق انوا  ارزش محاسبة .2

  ثابت درآمد با بهادار اوراق ارزش بر تنيیل نرخ تغییرات تأثیرگذاری چگونگی .3

  ثابت درآمد با بهادار اوراق ارزش بر سررسید تاری  تغییر تأثیرگذاری چگونگی .4

 ثابت درآمد با بهادار اوراق ارزش تعیی  در آربیتراژ آزاد گذاری ارزش رویکرد کاربرد .5

 ثابت درآمد با بهادار اوراق در گذاری سرمایه از ناشی بازدة منابع .6

 تأثیرگدذار  عوامل و ثابت درآمد با بهادار اوراق بازد  از ناشی درآمدهای مجدد گذاری سرمایه اهمیت .7

  آن بر

  متااوت سود پرداخت زمانی مقاطع به توجه با  ثابت درآمد با بهادار اوراق بازد  محاسبه .8

 تجيیه و تحلیل سایر اوراق بهادار 1-5

 اوراق مشارکت 1-5-1

 گذاری در اوراق مشارکت سرمایه تحلیل ریسك اعتباری و ریسك .1

هدای   مقایسه تحلیلی اوراق مشارکت با سهام عادی و اوراق قرضه )از نظر اولویت در تقسدیم دارایدی   .2

 شرکت، اولویت در دریافت سود یا بهر ، حقوق مالکانه و ... (

 اوراق اجار  1-5-2

 مرتبط با اوراق اجار   تحلیل انوا  ریسك .1



هدای   ای و اجار  عملیاتی( و استانداردهای حسابداری و نحو  ثبت حسداب  هانوا  اجار  )اجار  سرمای .2

 هرکدام در دفاتر موجر و مستاجر.

  رهنی اوراق 1-5-3

 کدامالً  رهندی  هدای  وام و ای، پلده  بازخریدد  صدورت  بده  رهندی  هدای  وام شدامل  رهندی  هدای  وام انوا  .1

  پذیر استهالك

 و ها پرداخت پی  نقدی، جریانات و( MBS)رهنی های مبا پشتوانه وا اوراق های  ویژگی و انوا  تعریف .2

   آنها از هرکدام در پرداخت پی  ریسك

  های رهنی اوراق با پشتوانة وام  ریسك و ها پرداختی گذاری، سرمایه های ویژگی .3

اوراق بدا پشدتوانة    اندوا   از هرکدام در پرداخت پی  ریسك و ها پرداخت پی  نقدی، جریانات تعریف .4

  نیهای ره وام

 اندوا   ،(collateralized mortgage obligation)شدد    گدذاری  وثیقده  رهندی  تعهددات  ایجداد  نحدو   .5

  بخ  هر با مرتبط ریسك ارزیابی و آن های بخ 

   شد  تضمی  رهنی تعهد یك ایجاد دالیل .6

   رهنی اوراق معامالت در( SPV)نهاد واسط نق  .7

-commercial mortgage)تجداری   رهندی  وامهدای  وانهپشت با ثابت درآمد با بهادار اوراق انوا  ساختار .8

backed securities) مسدکونی   های رهنی اوراق با پشتوانة وام و(residential nonagency mortgage-

backed securities) آنها انتشار فرآیند و  

  دارایی پشتوانة با بهادار اوراق 1-5-4

  دارایی پشتوانة با اوراق از هریك در ریسك و ها پرداخت پی  نقدی، جریانات تعریف .1

 ونحددو  (securitization)هددا  دارایددی کددردن بهددادار اوراق بدده تبدددیل فرآینددد سدداختارهای انددوا  .2

  ناپذیر استهالك های دارایی و پذیر استهالك های دارایی از آن تأثیرپذیری

 مسدک ،  خریدد  هدای  موا پشتوانة با که بهاداری اوراق برای پرداخت پی  و نقدی جریان های ویژگی .3

 گردند می صادر خودرو خرید های وام مسک ، ساخت های وام

 نقدی)آن مختلف انوا  ،(collateralized debt obligation (CDO))شد  گذاری وثیقه بدهی تعهدات .4

 آن ایجاد های انگیي  و( ترکیبی یا

  ها دارایی وانةپشت با بهادار اوراق بندی رتبه در بندی رتبه های شرکت توجه مورد عوامل .5

 تحلیل تکنیکی بر ای مقدمه 1-6

 و تکنیکدی  تحلیدل  معایدب  و ميایدا  و عمدد   هدای  روش زیربنایی، ماروضات تکنیکی، تحلیل تعریف .1

  بنیادی تحلیل با آن اختالف

 مااهیم پیشرفته بازارهای مالی 1-7

 های کارآیی بازار و کاربردهای آن آزمون  1-7-1

  کارآ بازار فرضیة طبق بر بازار کارآیی اشکال از هرکدام ارزیابی رایب استااد  مورد های آزمون .1

  سرمایه بازار کارایی های آزمون از حاصل نتای  کاربرد .2



  سبد مدیریت فرآیند و بنیادی تحلیل تکنیکی، تحلیل برای سهام بازار کارآیی کاربردهای .3

 رفتاری مااهیم مالیه 1-7-2

تأییدد   تدورش  ،(overconfidence bias)حدد   از بدی   اعتماد تورش توصیف و رفتاری مالی تعریف .1

(confirmation bias) صعودی  تورش و(escalation bias)   

  مالی نظریات تکاملی سیر و رفتاری مالیه نظریه کلیات .2

 فرضدیه  اشدکال  از کددام  هر با رابطه در کلی نتای  توضیح و بازار در( ها قاعدگی بی)ها ناهمگونی انوا  .3

   ارآک بازار

  رفتاری مالیه نظریه بر وارد انتقادات .4

 دارایی تخصیص و گذاری سرمایه تصمیمات 2-1

   گذاری سرمایه های استراتژی و اهداف انوا ، تعریف .1

 افدق  ای  اثرات ارزیابی و خاص گذار سرمایه یك برای زمانی افق تعیی  زمانی، های افق انوا  مقایسة .2

 سبد انتخاب بر زمانی

 تغییرات دامنة بر تأثیرگذار عوامل فهرست و بازد  و ریسك قالب در گذاری سرمایه دافاه بیان دلیل .3

 گذار سرمایه یك ریسك

 اسدتاندارد ) ایدران  در گذاری سرمایه استانداردهای برطبق ها گذاری سرمایه انوا  بندی طبقه و تعریف .4

 ( 15 شمار 

 ایدران  در گدذاری  سدرمایه  داردهایاسدتان  برطبدق  هدا  گدذاری  سدرمایه  طبقات انوا  گری گيارش نحو  .5

 ( 15 شمار  استاندارد)

   آن اهداف و دارایی تخصیص تعریف .6

 تخصدیص  تصدمیمات  اثربخشدی  بر گذاری سرمایه افق و گذاری سرمایه سیاست بازار، انتظارات تأثیر .7

  استراتژیك های دارایی

   دینامیکی و تاکتیکی استراتژیك، جامع، های مدل شامل دارایی تخصیص های مدل انوا  .8

 و مقرراتی و قانونی عوامل مالیاتی، موارد زمانی، افق نقدینگی، از ناشی گذاری سرمایه های محدودیت .9

 خاص ترجیحات و نیازها

 تخصدیص  دیددگا   براساس تواند می که سبد بازدهی از درصدی قالب در ها، دارایی تخصیص اهمیت .11

 مختلدف  کشدورهای  در اقتصدادی  و سیاسدی  املعو چگونه اینکه تشریح و شود  داد  شرح ها دارایی

 شود متااوتی های دارایی تخصیص تصمیمات اتخاذ به منجر تواند می

 یدك  ارزش محاسدبة  و( CMLوCAL)سدرمایه  بدازار  خطوط و ها دارایی تخصیص بی  ارتباط تحلیل .11

  متغیرها سایر ارزش دانست  با مشخص متغیرهای از متغیر

 سبد اوراق بهادار ای مدیریتعاریف بنیادی  و رویکردهت 2-2

  سبد مدیریت رویکردهای انوا  متااوت .1

  خاص سیاست یك اتخاذ دالیل تشریح و سبد مدیریت فرآیند مراحل .2



 که زمانی افيایشی بازد  مااهیم تشریح و کارآ مرز تعریف و آن اساسی فرضیات شامل مارکویتي مدل .3

  پذیرد می را بیشتری ریسك گذار سرمایه یك

  مارکویتي مدل براساس گذاران سرمایه رفتار فرضیات مودنن فهرست .4

 نیدي  و گدذار  سدرمایه  شدخص  یك برای معیار انحراف و واریانس انتظار، مورد بازد  تاسیر و محاسبه .5

  سبد یك معیار انحراف و انتظار مورد بازد 

  واریانس حداقل مرز ثبات عدم به مربوط مسایل تحلیل و واریانس حداقل مرز تعریف .6

  مختلف گذاران سرمایه برای متااوت بهینة سبد وجود چگونگی توضیح و بهینه سبد مااهیم .7

  CML سرمایه بازار خط شکل بر بازار سبد نق  تشریح و بازار سبد تعریف .8

 بدازد   معیدار  انحراف و موردانتظار بازدة محاسبة و آن فرضیات و واریانس -میانگی  تحلیل و تجيیه .9

 دارایی سه ای دو از متشکل سبد یك

  سهام سبد غیرفعال و فعال مدیریتتوضیح رویکردهای  .11

   ترکیبی های استراتژی .11

 بازار و چندعاملی عاملی، تك های مدل 2-3

  مارکویتي مدل با آن مقایسه و فرمول اساسی، فرضیات شامل عاملی تك مدل .1

  عاملی تك مدل در سبد و سهم بازد  و ریسك محاسبه .2

  عاملی چند و دو مدل در سبد و سهم بازد  و ریسك بهمحاس و فرمول کلی، شکل .3

 عاملی چند و دوعاملی عاملی، تك مدل نیاز مورد عوامل تعداد مقایسه .4

 معیدار  انحدراف  انتظدار،  مورد بازد  بر آن تأثیر تشریح و آن اساسی فرضیات شامل سرمایه بازار مدل .5

 سدبد  بده  ریسدك  بددون  دارایدی  كید  که زمانی بازد  -ریسك ممک  ترکیبات و کواریانس بازدهی،

 شود می اضافه دار ریسك های دارایی

   آنها کوواریانس و واریانس ها، دارایی بازد  از استااد  با بازار مدل بینی پی  .6

 اوراق بدازد   روش شدامل ) built up مدل و( PSM) استامبا پاستور مدل( FFM) فرنچ و فاما مدل .7

 ( ریسك صرف به قرضه

 عاملی های مدل بر مبتنی سبد تشکیل چگونگی .8

 ای سرمایه های دارایی گذاری قیمت  مدل 2-4

 توصدیف  نیدي  و حاصدله  نتدای   و آن اساسی فرضیات شامل ای سرمایه های دارایی گذاری قیمت مدل .1

  آن اساسی فرضیات کاه  اثرات

 ارزش  محاسبة و شارپ نسبت و بازار ریسك صرف بتا، ضریب و( SML)بهادار ورقه بازار خط تعریف .2

   متغیرها سایر ارزش دانست  با متغیرها ای  از یکی

 بهادار ورقة قیمت آیا اینکه ارزیابی و SML از استااد  با بهادار  ورقة یك موردانتظار بازدهی محاسبة .3

 است شد  تعیی  صحیح طور به یا واقع از کمتر واقع، از بیشتر

  گیری وام و دهی وام های نرخ فاختال به توجه با بهادار ورقه خط شکل تحلیل و تجيیه .4



 کده  زمدانی  دارایدی  یدك  بتای و انتظار مورد بازد  بی  ارتباط و CAPM دیدگا  از بازار سبد کارایی .5

 ندارد وجود استقراضی فروش امکان نیي و ریسك بدون بازد  نرخ در گیری وام امکان

 ( مصرفی CAPM مدل شرطی، CAPM مدل فرنچ، و فاما عاملی سه مدل) CAPM مدل بسط .6

 اید   از هرکددام  هدای  فرمدول  و المللدی  بدی   و بومی ای سرمایه های دارایی گذاری قیمت مدل تعریف .7

  ها مدل

 آربیتراژ گذاری قیمت مدل 2-5

 هدای  مددل  بدا  آن ارتبداط  و اساسدی  فرضدیات  شدامل ( APT)آربیتدراژ  گدذاری  قیمدت  تئوری تعریف .1

 صدرف  و عداملی  هدای  حساسدیت  دانسدت   بدا  ییدارا یك انتظار مورد بازد  نرخ محاسبه چندعاملی،

  فرصت ای  از برداری بهر  امکان و آربیتراژ فرصت وجود تعیی  و عامل ریسك

  APTو  CAPM ماکویتي، های مدل اساسی فرضیات و نتای  مقایسة و تعریف .2

 اوراق بهادار سبد عملکرد ارزیابی 2-6

 سبد اوراق بهادار عملکرد سنج  تعریف .1

 و تحلیل و تجيیه و اسنادی تحلیل ارزیابی، نسبت جنس ، آلاای ترینر، شارپ، یها شاخص محاسبه .2

    آنها مقایسه

 عملکرد سبد ارزیابی معیارهای از هریك کلی ضعف نقاط .3

 شرکت تحلیل و تجيیه 2-7

  چندگانه ماتریس یك از استااد  با گذاری ارزش در همبستگی ضریب تحلیل و تجيیه اهمیت .1

  بهادار با درآمد ثابت اوراق از اد استا با ریسك پوش  .2

 

 

 

 

 

 

 

 



 (2مالی بنگاه ها)مدیریت 

 

 ساعت آموزشی 48، واحد 3 تعداد واحد و ساعات تدریس:

 مباحث پیشرفته در امور مالی شرکتی :تناسب با مفاد آزمون گواهینامه های حرفه ای

 مباحث پیشرفته امور مالی شرکتی است.با  پذیران دانش ییآشناهدف:

 :اجمالیفصل سر

 مباحث پیشرفته در بودجه بندی سرمایه ای 

 مباحث پیشرفته در هيینه سرمایه 

  موجودی کاالمدیریت سرمایه در گردش و 

  تأمی  مالیمدیریت مباحث پیشرفته در 

 مباحث پیشرفته در ساختار سرمایه و اهرم ها 

 سیاست های تقسیم سود 

 تحصیل شرکت های فرعی و ادغام 

 :تفصیلیسرفصل 

 ای سرمایه بندی مباحث پیشرفته در بودجه1-1

 :  ای سرمایه های پروژ  ارزیابی بر زیر موارد تأثیرگذاری چگونگی تشریح .1

 ها پروژ  ترتیب 

 ای سرمایه بندی جیر  شرایط 

 نامساوی عمر با های طرح 

 پدروژة  یدك  ارزیدابی  شدد  در  تنيیدل  سدرمایة  برگشدت  دورة  روش نتدای   تاسیر و کاربرد محاسبه، .2

   های ارزیابی پروژ  با سایر روش مقایسهدر  آن ميایای و ها ویژگی بیان و ای ایهسرم

  آن سهام قیمت و شرکت ارزش و NPV بی  ارتباط .3

 استهالك روش انتخاب تأثیر ارزیابی و جایگيی  ای سرمایه پروژة یك ساالنة نقدی جریانات محاسبة .4

  نقدی جریانات بر

 ای سرمایه بندی بودجه تحلیل و تجيیه بر تورم تأثیرات .5

 :  زیر شرایط در ای سرمایه پروژة بهتری  انتخاب و ارزیابی .6

  کدوچکتری   روش از اسدتااد   با نامساوی نقدی جریانات با( الجمع مانعه)ناسازگار های پروژ 

 ساالنه نقدی جریانات معادل روش و مشترك مضرب



  ای سرمایه بندی جیر  

 ناشی مسایل تحلیل و( الجمع مانعه) ناسازگار  و مستقل های طرح برای IRR با  NPV روش مقایسة .7

 ؛IRR روش از استااد  از

 ارزیدابی  بدرای  کارلو مونت سازی شبیه و سناریو وتحلیل تجيیه حساسیت، تحلیل و تجيیه از استااد  .8

 ای سرمایه پروژ  یك مستقل ریسك

 ای سرمایه بندی بودجه های تله انوا  تشریح .9

 ای سرمایه بندی بودجه مورد در اقتصادی سود و حسابداری سود تاسیر و محاسبه .11

 : زیر ارزیابی های روش از استااد  با ای سرمایه پروژة یك ارزیابی و شدن قایل تمایي .11

 اقتصادی سود(EP) 

 ماند  باقی درآمد (residual income) 

 ادعاها گذاری ارزش (claim valuation) 

 و دارایی خرید با آن مقایسه و ای سرمایه اجار  از اصلح نقدی جریانات فعلی ارزش خالص محاسبه .12

  اجار  یا خرید به در مورد گیری تصمیم

 سرمایه مباحث پیشرفته در هيینة   1-2

 است واقع توسعه حال در بازار یك در که شرکتی سهام هيینة تخمی  در کشور ریسك صرف نق  .1

 نهدایی  هيینه سطح افيای  در جدید مالی منابع تأثیر تحلیل و سرمایه نهایی هيینة جدول شناخت .2

 آن شکستگی نقاط تاسیر و محاسبه و سرمایه

 گردش در سرمایه مدیریت 1-3

 گردش در سرمایه ماهوم تعریف .1

 هدای  حسداب  دور  مطالبدات،  وصدول  دور  عملیات، دور  نقد، وجه گردش دور  محاسبه و شناخت .2

 کاال موجودی دور  و پرداختنی

 آنها مقایسه و گردش در سرمایه ایه استراتژی با آشنایی .3

 جسدورانه، )آن نتدای   تحلیدل  و جداری  هدای  دارایدی  هدای  اسدتراتژی  هدای  ویژگی با آشنایی 

 (کارانه محافظه

 جسدورانه، )آن نتدای   تحلیدل  و جداری  هدای  بددهی  هدای  اسدتراتژی  هدای  ویژگی با آشنایی 

 (کارانه محافظه

 گردش در سرمایه های استراتژی مقایسه  

 مقایسدة  و شدد   تعیدی   مالی های نسبت از استااد  با شرکت یك نقدینگی میيان حلیلت و محاسبه .4

  مشابه های شرکت با شرکت

 با مقایسه و نقد وجه گردش دورة و عملیات دورة از استااد  با شرکت کل گردش در سرمایه ارزیابی .5

  مشابه های شرکت سایر

  شرکت روزانة ینقدینگ مدیریت برای الزم ابيارهای ارزیابی و تعریف .6



 مقایسدة  و شرکت یك پرداختنی های حساب و کاال موجودی دریافتنی، های حساب وضعیت ارزیابی .7

  مشابه های شرکت با مقایسه نیي و شرکت گذشتة مشابه موارد با ها آن

 کاال موجودی مدیریت  1-4

  کاال موجودی مدیریت بر موثر عوامل و کاال موجوی انوا  بندی طبقه و تعریف .1

 شناسدایی  و متحرك و موزون میانگی  الیاو، فایاو،) کاال موجودی حسابداری های روش انوا  تعیی  .2

  خالص سود و شد  ساخته کاالی شد  تمام بهای با آن ارتباط و( ویژ 

 انوا  از استااد  با رفته فروش کاالی شدة تمام قیمت و کاال موجودی دورة پایان های ماند  محاسبة .3

 یدا  ثابت ها قیمت که شایطی در تولید حساب محاسبة منظور به کاال موجودی اریحسابد های روش

  باشد تغییر درحال

 مانددة  و رفتده  فدروش  کداالی  شدة تمام قیمت بر کاال موجودی ثبت مختلف های روش تأثیر  مقایسة .4

 لیما های نسبت انوا  و عملیاتی های فعالیت نقدینگی، سودآوری، بر متعاقباً و کاال موجودی

 قیمدت  یدا  شدد   تمام بهای اقل قاعدة کاربرد و مالی های صورت در ها موجودی گيارشگری چگونگی .5

  بازار

 و سداارش  هيینه نگهداری، هيینه ساارش، بار هر مقدار موجودی، متوسط محاسبه و ارتباط تحلیل .6

  کل هيینه

  آن به مربوط عناصر تحلیل و( EOQ)ساارش بار هر حدمطلوب محاسبه توانایی .7

 مباحث پیشرفته درمدیریت تأمی  مالی 1-5

 بلندمدت مالی مباحث پیشرفته درتأمی  1-5-1

 خریدد  حدق  دارای ثابدت  درآمدد  بدا  بهدادار  اوراق شدامل ) مخدتلط  بهدادار  اوراق ازطریق مالی تامی  .1

 ( تبدیل قابل بهادار اوراق و( warrant)سهام

 عملیداتی ) هریك معایب و ميایا و ها ویژگی و بلندمدت و مدت کوتا  اجار  انوا  بندی طبقه و تعریف .2

 ( مالی و

  آن حسابداری ثبت های شیو  و ای سرمایه اجار  ازطریق مالی تأمی  های ویژگی .3

 و مدوجر  دیددگا   از مدالی  هدای  نسدبت  و مدالی  هدای  صورت بر عملیاتی و ای سرمایه های اجار  تأثیر .4

  مستأجر

  آن افشای و مالی های نسبت بر آنها از هریك أثیرت و فراترازنامه مالی تأمی  های روش انوا  .5

  فراترازنامه های بدهی افشای .6

 مدت کوتا  مالی تأمی  مباحث پیشرفته در 1-5-2

 بهینه روش پیشنهاد و شرکت مدت کوتا  مالی منابع تأمی  برای موجود های گيینه ارزیابی .1

 ها اهرم و سرمایه مباحث پیشرفته در ساختار 1-6



  مرکب اهرم درجة و مالی اهرم درجة عملیاتی، اهرم درجة سیرتا و محاسبه .1

  مطلوب سرمایه ساختار تعیی  معیارهای و سرمایه ساختار تعریف .2

 نظدرات  سدنتی،  هدای  تئدوری  مبندای  بدر ) شرکت ارزش و سرمایه ساختار سرمایه، هيینه بی  رابطه .3

 ارتباط تشریح و( جاری یدگا د و( NOI) خالص عملیاتی سو خالص، سود نظرات میلر، و مودیگلیانی

    مالی اهرم و سهام هيینة بی 

  مالی تأمی  تااوتی بی نقطه تحلیل و محاسبه .4

  متااوت سرمایه ساختارهای در سهم هر سود محاسبه و مالی تأمی  روش بهتری  تعیی  .5

  سهام صاحبان حقوق بازد  و شرکت خالص سود بر مالی اهرم تأثیر .6

   مالکان و دگاندهن اعتبار ریسك مقایسة .7

  سرمایه ساختار به مربوط تصمیمات در موردنظر اهداف .8

  شرکت ارزش و سرمایه هيینة بر میلر و مودیگلیانی تئوری در ها مالیات اثر .9

 سدهام،  خدالص  نماینددگی  هيیندة  و نمایندگی های هيینه مالی، ورشکستگی هيینة تشریح و تعریف .11

  شرکت بهینة سرمایة ساختار به آنها ارتباط و نامتقارن اطالعات هيینة

 بهینه سرمایة ساختار ایستای تبادل تئوری نمودار ترسیم و تشریح .11

 (pecking order theory)مراتدب  سلسده  تئدوری  میلر، و مودیگلیانی تئوری های محدودیت مقایسة .12

 سرمایه ساختار ایستای تبادل تئوری و سرمایه ساختار

 هدف سرمایه ساختار اطراف در واقعی سرمایة ساختار نوسان دلیل و هدف سرمایه ساختار .13

  سرمایه ساختار سیاست در ها بدهی بندی رتبه نق  بررسی .14

  شرکت گذاری ارزش بر سرمایه ساختار  سیاست تأثیرگذار عوامل بررسی .15

  گذاری سرمایه تحلیل و تجيیه در آن های کارکرد و مالی اهرم المللی بی  های تااوت .16

 سود تقسیم تسیاس و تقسیمی سود  1-7

  آنها از هریك نتای  و آثار و انتخاب بر مثثر عوامل سود، تقسیم های سیاست انوا  .1

  سود تقسیم سیاست بر مالی تأمی  پذیری انعطاف تأثیر .2

 ارزش بدر  هدا  روش از یدك  هدر  تدأثیر  و یدك  هر از استااد  علل و سود پرداخت های روش با آشنایی .3

  زیر: ردامواز یك  هر در شرکت ارزش محاسبه و شرکت

 نقدی سود  

 جایي  سهام 

 سهام تجيیه  

 ثدروت ( حداکثرسدازی ) بدرای  آنها های محدودیت تشریح و تقسیمی سود مختلف مکاتب میان تمایي .4

  (P/E) سود به قیمت نسبت و سهامداران

 سود به قیمت نسبت بر مند نظام صورت به تقسیمی سود پرداخت تأثیرگذاری امکان چگونگی .5

 ادغام و فرعی های شرکت تحصیل  1-8



 ها روش ای  از کدام هر در( EPS) سهم هر سود  محاسبة وادغام و تملك  های روش وا نا بندی طبقه .1

 از اسدتااد   دالیدل  و( M&A)تملدك  و ادغام های روش از کدام هر معایب و ميایا و ها ویژگی تعریف .2

  ها شرکت توسط آنها

و  تملدك  دربرابدر  هدا  شدرکت  ای  تدافعی های شیو  و هدف های شرکت گذاری ارزش های روش انوا  .3

 روش از استااد  با آن ذاتی ارزش تخمی  و موردنظر هدف شرکت( FCF) آزاد نقدی جریان محاسبة

  شد  تنيیل نقدی جریانات

 اقلیت سهم و تلایقی مالی های صورت فرعی، تجاری واحد اصلی، تجاری واحد کنترل ماهوم تعریف .4

  ( 18 شمار  استاندارد) ایران در گذاری سرمایه استانداردهای برطبق

 مادر شرکت و فرعی های شرکت شدة تسعیر درآمدهای بر ارز تبدیل نرخ در تغییرات تأثیر .5

 های نرخ با اقتصادهایی در که فرعی های شرکت برای جایگيی  حسابداری های روش تحلیل و تجيیه .6

 کنند می فعالیت باال بسیار تورمی

 


