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Bu kursda kimlər iştirak edə bilər?
İnvestor olan və ya investor olmaq istəyən hər kəs.

Bu kursdan iştirakçılar nə əldə edəcəklər?
Siz düzgün investisiya həyata keçirmək istəyirsiniz, lakin Azərbaycanın maliyyə bazarında mövcud olan alətlər
haqda ətraflı məlumatınız yoxdursa İnvestOR Kursu Sizin üçün optimal tədris proqramıdır. Maliyyə alətlərinin
növləri, xüsusiyyətləri və fərqlərini öyrəndikdən sonra Siz özünüzə uyğun olan ən sərfəli maliyyə alətlərini
asanlıqla təyin edə bilərsiniz.

Kursun təşkili:
Kurs 13 dərsdən ibarətdir. Hər dərs bir saat müddətində aparılır. Kurslar tədris otağında müəllim tərəfindən
izahlı təqdimat, birbaşa ticarət platformasının istifadəsi, demo hesab ilə praktika, sual və tapşırıqlar vasitəsi ilə
həyata keçirilir. Kursun müddətində kiçik test təşkil olunur. Kurs iştirakçıları müvafiq materiallarla təmin
olunacaqdır.

Kursun məqsədləri:
1. Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarının iş prinsiplərini peşəkar səviyyədə izah etmək;
2. Bazarda mövcud olan bütün maliyyə alətləri haqqında ətraflı məlumat verərək onların istifadə məqsədləri və
əsas fərqlərini izah etmək;
3. Daha gəlirli investisiya imkanları təqdim edərək Azərbaycan bazarında investorların sayını artırmaq və
fəaliyyətlərini genişləndirmək.

Kursun materialları:
E.Q.Quliyev, Ş.A.Qurbanzadə “Maliyyə Bazarının Əlifbası”
F.J. Fabozzi "Qlobal Pul Bazarları"
F.Fabozzi "Maliyyə alətləri üzrə məlumat kitabçası”
A.M. Chisholm "Beynəlxalq Kapital Bazarlarına giriş: Məhsullar, Strategiyalar, İştirakçılar”
CFA proqramının tədris planı, 2012, John Wiley&Sons Inc.

Kursun tərkibi:
Movzuların adı:

Müddət

1. Səhmlər:
a. Səhmlər və Səhm növləri

1 saat

b. Fundamental Analiz

1 saat

c. Texniki Analiz

1 saat

d. Emissiya və yerləşdirmə

1 saat

e. Səhmdar cəmiyyətlər

1 saat

2. İstiqrazlar:
a. Giriş. Ümumi məlumat

1 saat

b. İstiqraz növləri

1 saat

c. İstiqrazlar üzərində məsələlər

1 saat

3. Törəmə Alətlər:
a. Forvardlar və Fyuçerslər

1 saat

b. Opsiyonlar

1 saat

c. SWAP-lar (Kredit svopları, valyuta svopları və FX svoplar)

1 saat

Alternativ İnvestisiyalar:
a. İnvestisiya fondları

1 saat

b. Hedge Fundlar, Əmtəələr

1 saat

Kursun qaydaları:
Hər hansı bir dərsdə iştirak edə bilməcəyiniz barədə məlumat ən azı 5 iş günü öncədən verilməlidir;
Dərs zamanı mobil telefon ilə danışmaq qadağandır.

Qrup iştirakçıların sayı:

8 nəfərə-dək

