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مبحث

1

ماهیت ریسک ،ریسک ذاتی ،سبد مالی ،تنوع بازارها و صنایع ،ریسک ذاتی ،توابع مولد ،فرآیند
مدیریت ریسک
ریسک نرخ بهره ،ریسک زمانی ،تالطم ،پرش ،نوسان ،ارزش در معرض ریسکSML, CML ،
همبستگی های ریسک ،کاپیوال  ،پیمانهای بازل  /کوزو
رویکرد شبیه سازی ،مدلسازی ،مدلهای تک دوره ای و چند دوره ای
ریسک و احتمال ،تحلیل سناریو ،محاسبه مرز های کارآمد ،آزمون استرس ،مدلها و روشها ریاضی
ریسک عملیاتی ،ریسک نقدینگی ،ریسک اعتباری ،ریسک بازار
مدلهای مالی کارا ،مدل های تعادل در صنایع مختلف ،مدلهای رتبه بندی
آربیتراژ ،مدل قیمت دارایی و مدل قیمت گذاری آربیتراژ
مدلسازی ریاضی ریسک ،مدلهای تک دوره ای و چند دوره ایERM ،
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با تاکید بر سهام و اوراق قرضه ،امور مالی ،امور مالی شرکت  ،برگه
صورت حساب سود و زیان
سیاست سرمایه گذاری شرکت های بیمه،فرمول  ،Binomialاستفاده از آپشن های خرید و فروش
،
تجزیه و تحلیل تئوری نمونه کارها و بررسی پرتفوی پر در آمد،
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توضیحات
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ساختار همبستگی ،مدلهای ریاضی همبستگی ایستا و پویا ،مدلهای ریاضی و روشها ،محاسبه مرز
های کارآمد ،مدل های تعادل در بازار های سرمایه،
 ،معادله بلک-شولز و فرمول نتیجه گیری شده ازآن برای قیمت گذاری اختیار معامالت،
اصول کلی بیمه ،بیمه اموال و مسئولیت ها  ،توزیع های از بین رفته ،برآورد تعداد و اندازه تبلیغ
کنندگان ،توزیع ترکیب تبلیغ کنندگان کل
نظریه اعتبار ،رویکرد بیزی ،اعتبار تجربی ،مدل های مختلف برآورد ذخایر ،روش جداسازی

