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Курс заснований на стандартному курсі CFA (сертифікованих фінансових аналітиків).
1. Техніка дисконтування. Геометрична прогресія та постпрогнозна вартість. Пряма
капіталізація як граничний випадок дисконтування. Інфляція та модель сталого росту.
Дисконтування із змінною ставкою дисконту.Бесперервний аналог геометричної прогресії.
2. Фінанси корпорації. Власні кошти. Запозичені кошти. Теорема Модільяні–Міллера.
Собівартість капіталу корпорації (модельWACC). Податковий щит. Вплив структури
капіталу на його собівартість.
3. Теорія портфельних інвестицій. Доходність та ризик. Відношення Шарпа.
Диверсифіковані та недиверсифіковані ризики. Критерії формування інвестиційних
портфелей. Собівартість власного капіталу. Основні тези моделі оцінки капітальних
активів (САРМ). Модификації САРМ – багатофакторні та арбітражні моделі.
4. Собівартість запозиченого капіталу та оцінка облігацій. Поняття облігації та види
облігацій. Дюрація облігацій. Часова структура доходності облігацій. Ринкова доходність
облігацій до погашення. Накопичений купонний дохід. Алгоритм оцінки облігацій.
Алгоритм визначення ринкової доходності запозичених коштів. Рейтинги та ризик
дефолту.
5. Оцінка акцій, бізнесу та проектів. Аналіз діяльності підприємства. Прогноз росту.
Оцінка капітальних інвестицій, потреба в робочому капіталі. Капіталізація дивідендів.
Оцінка акцій шляхом капіталізації дивідендів. Порівняння компаній. Фінансові та технічні
мультиплікатори.
6. Поняття деривативу. Опціони на покупку та продаж. Оцінка реальних опціонів. .
Біномінальна модель. Формула Блека-Скоулса.
Вартість участі в семінарі 900 грн., у т. ч. ПДВ 150,00 грн.
Наш р/р: 26006131818 у АТ “Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код ОКПО 02736461 з
позначкою “Участь у семінарі ПІБ учасника”.
Наша адреса: 61010, м. Харків, проспект Гагаріна, 4, ПРАТ«ХЦНТЕІ»
Проїзд: метро до станції проспект Гагаріна.
Тел./факси: (057) 7199-823, 732-74-61, 732-74-71
Моб.: 063-99-46-008, 093-96-01-926, 063-158-13-94
E-mail: ntei_cntei@ukr.net, сайт: www.cntei.com.ua

ОБОВ’ЯЗКОВО надіслати заявку зручним
для вас способом
Директору ХЦНТЕІ
Рябову Є. В.
61010, м.Харків,
пр. Гагаріна, 4

Штамп підприємства

ЗАЯВКА
Прошу прийняти на участь у семінарі «Деякі
аспекти теорії фінансів у застосуванні до оцінки
бізнесу та цінних паперів».
П. І. Б. (повністю) ______________________________
_______________________________________________
Організація ____________________________________
Телефон, факс __________________________________
E-mail: ________________________________________
Поштова адреса _________________________________
Свідоцтво № ______________________________ про
реєстрацію платника ПДВ.
Індивідуальний податковий номер юридичної особи
_______________________________________________
Оплату на р/р 26006131818 у АТ “Райффайзен Банк
Аваль”, МФО 380805, код ОКПО 02736461, з
позначкою «За участь у семінарі ПІБ учасника» у сумі
900,00 грн. гарантуємо.
Керівник _________________
М.П

Гол. бухгалтер ____________

