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گواهینامهارزشیابیاوراقبهادار

الف- عنوانگواهینامه: ارزش یابی اوراق بهادار
ب- پیشنیاز:

مدرک تحلیل گری بازار سرمایه
ج- حدنصابقبولی:

حدنصاب هر درس 40 از 100 
د- تعدادپرسشها: 100         

هـ- مدتزمانآزمون: 150 دقیقه
و- معافیتها: -

1. دارندگان مدرک CFA )سطوح دوم و سوم(، در صورت دریافت گواهی نامه تحلیل گری 
بازار سرمایه، با تأیید کمیتۀ گواهی نامه های حرفه ای، گواهی نامه ارزشیابی اوراق بهادار را 

دریافت خواهند کرد.
2. دارندگان مدرک CIIA، در صورت دریافت گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه، با تأیید 
کمیتۀ گواهی نامه های حرفه ای، گواهی نامه ارزش یابی اوراق بهادار را دریافت خواهند کرد.

ز- سرفصلموادامتحانی:   )جهت اطالع از شرح تفصیلی هریک از سرفصل ها به سایت 
https://icmc.seo.ir مراجعه نمایید.(

1-مباحثپیشرفتهدرارزشگذاریسهام )تعداد پرسش: 30(
1-1 ارزش گذاري براساس مدل جریان نقدي آزاد 

1-2 ارزش گذاري براساس ضرایب)فزاینده( قیمتی )مدل های ارزیابی ارزش نسبی( 
1-3 ارزش گذاري براساس سود انباشته 

2-مباحثپیشرفتهدرارزشگذارياوراقبهاداربادرآمدثابت )تعداد پرسش: 
)30

2-1 ارزش گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت
)MBS(2-2 ارزش گذاري اوراق با پشتوانۀ وام هاي رهني
)ABS( 2-3 ارزش گذاری اوراق بهادار با پشتوانه دارایي

2-4 مفاهیم وارزش گذاری اوراق بهادار مختلط

3-مباحثپیشرفتهابزارمشتقهوارزشگذاریآنها )تعداد پرسش: 40(
3-1 تجزیه و تحلیل و ارزش گذاری پیمان آتی

3-2 تجزیه و تحلیل و ارزش گذاری قراردادهاي آتي 
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3-3 مفاهیم و ارزش گذاری قراردادهاي اختیار معامله 
3-4 مفاهیم و ارزش گذاری قراردادهاي معاوضه)سوآپ( 

3-5 مفاهیم ابزارهاي مشتقۀ نرخ سود
 

ی-کاربرد گواهی نامه مذکور در نهادهای مالی و شرکت های کارگزاری برای تصدی سمت های مختلف

ف
مدرک مورد نیاز سمتنام مجوزردی

مطابق دستورالعمل

مدرک 
جایگزین مطابق 

دستورالعمل
توضیحات

مدیر سبدسبدگردان1

گواهینامۀ مدیریت 
سبد اوراق بهادار یا 

گواهی نامه ارزشیابی 
اوراق بهادار 

دستورالعمل 
تأسیس و فعالیت 

سبدگردان- 
پیوست شمارۀ 
4 – اصالحیه 
1393/07/05

صندوق 2
سرمایه گذاری

مدیر 
سرمایه گذاری

گواهی نامۀ مدیریت 
سبد اوراق بهادار یا 

گواهی نامۀ ارزشیابی 
اوراق بهادار با 

حداقل یک سال 
سابقۀ کار مرتبط 

مطابق تبصره 4 
ماده 39 اساسنامه 

صندوق های 
سرمایه گذاری


