
  

 فهرست کلی مطالب

 شمارۀ صفحه عنوان

 91 بر قراردادها و بازارهای آتی ایبخش اول: مقدمه

 02 فصل اول: معرفی قراردادهای آتی

 02 فصل دوم: معرفی بازار قراردادهای آتی

 19 بخش دوم: مبانی نظری و کاربردی قراردادهای آتی

 16 فصل سوم: الگوهای تعیین قیمت آتی

 920 فصل چهارم: کارایی بازار قراردادهای آتی

 961 قراردادهای آتی در مدیریت ریسکفصل پنجم: کاربرد 

 989 های خودآزماییتمرین

 910 های خودآزماییپاسخ تشریحی تمرین

 062 بخش سوم: مطالعات تجربی بازار قراردادهای آتی

 061 فصل ششم: کارایی بازار آتی سکۀ طال

 020 سازی در بازار آتی سکۀ طالفصل هفتم: فرضیۀ مالی

 010 در بازارهای آتی جهان سازیفصل هشتم: فرضیۀ مالی

 022 نامهواژه

 019 نمایۀ موضوعی

 011 منابع و مآخذ
  



  

 

 

 مطالب تفصیلیفهرست 

 شمارۀ صفحه عنوان

 91 یآت یبازارها و قراردادها بر یامقدمه: اول بخش

 02 یآت یقراردادها یمعرففصل اول: 

 02 یآت مانیپ -9-9

 02 یآت قرارداد -9-0

 62 یآت یقراردادها مشخصات -9-6

 60 یآت یقراردادها در یسپارعهیود -9-0

 62 یآت یقراردادها در یمال اهرم -9-2

 61 یآت یقراردادها انواع -9-1

 62 فصل ۀخالص -9-2

 68 اول فصل ییخودآزما یهاسؤال

 02 یآت یقراردادها بازار یمعرففصل دوم: 

 02 المللنیب اقتصاد در یآت یقراردادها بازار روزافزون رشد -0-9

 09 یآت یقراردادها بازار در گرانمعامله انواع -0-0

 00 یآت یقراردادها بازار در یمعامالت یهانظام -0-6

 00 یکیالکترون دادوستد و یحضور حراج  -0-6-9

 02 سفارش بر یمبتن یمعامالت نظام  -0-6-0

 22 مظنه بر یمبتن یمعامالت نظام  -0-6-6

 20 یبیترک یمعامالت نظام  -0-6-0

 20                                       افتهیتوسعه یکشورها در یآت یقراردادها بازار -0-0

 22                                            نوظهور یاقتصادها در یآت یقراردادها بازار -0-2
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 21 یآت یقراردادها بازار بر نظارت -0-1

 22 فصل ۀخالص -0-2

 28 دوم فصل ییخودآزما یهاسؤال

 19 یآت یقراردادها یکاربرد و ینظر یمبان: دوم بخش

 16 یآت متیق نییتع یالگوهافصل سوم: 

 10 تراژیآرب فرصتعدمِ اصل بر یمبتن یگذارمتیق -6-9

 11 یمصرف یهاییدارا یآت متیق نییتع -6-0

 26 بهاگران فلزات یآت متیق نییتع -6-6

 21 سهام شاخص و سهام یآت متیق نییتع -6-0

 86 یبده اوراق یآت متیق نییتع -6-2

 12 بهره یآت نرخ نییتع -6-1

 16 ارز یآت نرخ نییتع -6-2

 11 فصل ۀالصخ -6-8

 929 سوم فصل ییخودآزما یهاسؤال

 920 یآت یقراردادها بازار ییکارافصل چهارم: 

 922 متیق کشف ابزار عنوانبه یآت بازار -0-9

 921 یانتظار ینقد متیق و یآت متیق نیب ۀرابط -0-0

 992 ینقد متیق با یآت متیق ییهمگرا -0-6

 990 یآت بازار در ییسوشیپ و ییسوپس -0-0

 991 یسازرهیذخ یۀنظر -0-2

 991 ینقد بازار یبرا یالگوساز -0-2-9

 900 ریذخا بازار یبرا یالگوساز -0-2-0

 901 یآت بازار و ریذخا بازار ،ینقد بازار نیب یزهایسرر و روابط -0-2-6

 901 فصل ۀخالص -0-1

 960 چهارم فصل ییخودآزما یهاسؤال
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 961 سکیر تیریمد در یآت یقراردادها کاربردفصل پنجم: 

 961 سکیر تیریمد -2-9

 961 سکیر فیتعر -2-9-9

 968 سکیر یبندهدست -2-9-0

 961 سکیر تیریمد فیتعر -2-9-6

 909 بنگاه سکیر تیریمد -2-9-0

 900 یپرتفو سکیر تیریمد -2-9-2

 902 یآت بازار در سکیر پوشش یهاراهبرد یبنددسته -2-0

 902 دیخر موضع و فروش موضع در سکیر پوشش -2-6

 901 متقاطع پوشش -2-0

 901 هیپا سکیر -2-0-9

 926 انسیوار حداقل پوشش نسبت -2-0-0

 921 سکیر پوشش غلتاندن -2-2

 919 سکیر تیریمد در سهام شاخص یآت قرارداد کاربرد -2-1

 911 یبده اوراق یپرتفو در بهره نرخ سکیر پوشش -2-2

 911 بهره نرخ یزمان ساختار برآورد -2-2-9

 911 یدولت یبده اوراق ینقد متیق نییتع -2-2-0

 922 رشید -2-2-6

 926 رشید بر یمبتن پوشش -2-2-0

 922 یآت یقراردادها با سکیر پوشش یهاتیمحدود و ایمزا -2-8

 922 فصل ۀخالص -2-1

 921 پنجم فصل ییخودآزما یهاسؤال

 989 ییخودآزما یهانیتمر
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 910 ییخودآزما یهانیتمر یحیتشر پاسخ

 062 یآت یقراردادها بازار یتجرب مطالعات: سوم بخش

 061 طال ۀسک یآت بازار ییکارافصل ششم: 

 062 فیضع ییکارا -1-9

 002 یقومهین ییکارا -1-0

 002 مدتبلند یِ قومهین ییکارا -1-0-9

 000 مدتکوتاه یِ قومهین ییکارا -1-0-0

 006 جینتا لیتحل و هاافتهی -1-6

 006 فیضع ییکارا -1-6-9

 001 یقومهین ییکارا -1-6-0

 026 فصل ۀخالص -1-0

 020 طال ۀسک یآت بازار در یسازیمال یۀفرضفصل هفتم: 

 020 پژوهش یشناسروش و هاداده -2-9

 022 جینتا لیتحل و هاافتهی -2-0

 016 فصل ۀخالص -2-6

 010 جهان یآت یبازارها در یسازیمال یۀضفرفصل هشتم: 

 012 گرانمعامله تعهدات گزارش -8-9

 011 یت شاخص -8-0

 018 جینتا لیتحل و هاافتهی -8-6

 022 فصل ۀخالص -8-0

 022 نامهواژه

 019 یموضوع یۀنما

 011 مآخذ و منابع
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