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İxtisas İmtahanı

Bu kursda kimlər iştirak edə bilər?
Qiymətli kağızlar bazarının yeni və təcrübəli iştirakçıları, o cümlədən bu sahənin peşəkar analitikləri və ixtisas
şəhadətnaməsi əldə etməyə hazırlaşanlar.

Bu kursdan iştirakçılar nə əldə edəcəklər?
Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarı haqda ən mühüm bilikləri əldə etmək istəyən hər kəs bu kursda iştirak
etməlidir. Bu tədris proqramı qiymətli kağızlar bazarının düzgün qavranılması, həmçinin peşəkar təhlilinin
həyata keçirilməsi üçün tələb olunan bacarıqlarla təmin edir. Əlavə olaraq, bu kurs Sizə ixtisas şəhadətnaməsinin alınması üçün lazım olan attestasiya imtahanlarına qısa zamanda eﬀektiv bir şəkildə hazırlaşmaq və yüksək
nəticə əldə etmək imkanı yaradır.

Kursun təşkili:
Kurs 36 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, kursun sonunda isə imtahan təşkil olunur. Kurs iştirakçıları
müvafiq materiallarla təmin olunacaqdır.

Kursun məqsədləri:
1. Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarının iş prinsiplərini peşəkar səviyyədə öyrətmək;
2. İqtisadiyyatın əsas mexanizmlərini izah etməklə ümumi bazarın əsas qaydalarını təqdim etmək;
3. Riyazi maliyyənin əsas alətlərindən istifadə etməklə gəlirlərin düzgün ölçülməsini öyrətmək;
4. Bazarda mövcud olan bütün maliyyə alətləri haqqında ətraflı məlumat verərək onların istifadə məqsədləri və
əsas fərqlərini izah etmək;
5. Qiymətli kağızlar bazarındakı mövcud riskləri göstərməklə optimal investisiyalara təkan vermək;
6. Qiymətli kağızlar bazarında keçirilən bütün əməliyyatların qanunvericiliyə uyğun həyata keçirilməsinə
dəstək olmaq.

Kursun materialları:
Baki Fond Birjasının daxili qaydaları
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin təlimatları
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi

Kursun tərkibi:
Movzuların adı:

Müddət

1. Ümumi İqtisadiyyat
a. Mikroekanomika

1 saat

b. Makroekanomika

1 saat

c. Bank sistemi, Pul və fiskal siyasəti

1 saat

2. Riyazi Maliyyə:
a. Pulun vaxt dəyəri

1 saat

b. Statistika

2 saat

3. Qiymətli Kağızlar:
a. Qiymətli kağızların xüsusiyyətləri

1 saat

b. Qiymətli kağızların növləri

2 saat

4. Səhmlər:
a. Səhmlər və səhm növləri

1 saat

b. Fundamental Analiz

1 saat

c. Texniki Analiz

1 saat

d. Ketləvi yerləşdirmə. Səhmdar cəmiyyətlər

2 saat

5. İstiqrazlar:
a. İstiqrazlar və istiqraz növləri

2 saat

b. İstiqrazlar üzərində məsələlər

1 saat

6. Törəmə alətlər:
Forvardlar, fyuçerslər, Opsiyonlar, Svoplar

3 saat

7. Maliyyə hesabatları:
Maliyyə hesabatı, hesabatların təhlili

2 saat

8. Alternativ investisiyalar:
İnvestisiya fondları, hedc fondları, əmtəələr

2 saat

9. Risk və gəlir:
a. Risk və gəlir

1 saat

b. Risk hesablama metodları

1 saat

c. Risk və gəlir, portfel nəzəriyyəsi, CAPM Modeli

2 saat

10. Fond birjasının fəaliyyəti:
a. Fond Birjasının fəaliyyəti. Maliyyə terminləri

1 saat

b. Fond Birjasında ticarət

1 saat

c. Məhdudiyyətlər və listinq qaydaları

1 saat

11. Kapital bazarının peşəkar iştirakçıları:
a. Broker fəaliyyəti. Diller fəaliyyəti

2 saat

b. İdarəçilik fəaliyyəti

1 saat

c. Xidməti məlumat

1 saat

12. Vergi Məcəlləsi:
Qiymətli kağızlar üzrə vergilər

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

