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Дел 1 – Трошок на капитал

Дел 2 – Статистички концепти

Дел 3 – Моделирање на варијанса

Почетокот на овој модул ќе го
означиме со вовед во просечно
пондерираниот трошок на капитал
и неговата употреба. Ќе
направиме декомпозиција на
трошокот на капитал на неговите
составни делови и поодделно ќе
навлеземе во секој од нив од
статистички но и од концептуален
аспект. Моделот за вреднување на
капитални средства (САРМ)исто
така ќе биде детално разгледан и
ќе биде покажана неговата
примена.

Вториот дел од овој модул ќе
навлезе подетално во
статистичките карактеристики на
финансиските приноси и
реперкусиите кои ги имаат тие врз
оценувањето и користењето на
моделот за вреднување на
капитални средства (САРМ) и од
тука врз оценетиот трошок на
капитал.

Третиот и финален дел од овој
модул ќе се осврне на GARCH
моделите и нивната примена во
моделирање и оценување на
варијансата на капиталните
средства. Ќе биде претставена
употребата на GARCH моделите за
намалување на стандардната
грешка при оценувањето на Бета
параметарот во моделот за
вреднување на капитални
средства(САРМ).
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Предавач
Симон Милошески поседува неколку годишно истражувачко искуство во областа на
корпоративните финансии, особено во доменот на трошокот на капитал и квантитативните техники
околу неговото оценување. Симон Милошески има магистрирано на Nyenrode Business University во
Холандија и на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. На УАКС предава предмети од областа
на квантитативни методи и економија.
Обуката е наменета за вработени во институции коишто
имаат допирна точка со економски и банкарски анализи.
Потребно е основно познавање од дескриптивна и
инференцијална статистика. Познавање од E-views или
друг економетриски пакет не е потребно. Курсот ќе се
одвива низ 12 часа во тек на три дена од Јуни. За точните
датуми, учесниците ќе бидат информирани најмалку 15
дена пред почетокот.

Цена на чинење на обуката:
ДЕЛ 1 = 5 500 ден.
ДЕЛ 2 = 5 500 ден.
ДЕЛ 3 = 5 500 ден.
ДЕЛ 1, 2 и 3 заедно = 16500 ден. – 10% попуст = 14 850ден.
За 3 или повеќе учесници од иста институција - 5% попуст за секој
учесник (за трите дела од обуката - ден).
За 5 или повеќе учесници од иста институција - 10% попуст за секој
учесник (за трите дела од обуката - ден.).
За рана регистрација (до година) - 5% попуст (ден.).

