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  :מטרת הקורס

גי יסוד בתיאוריה של תורת המימון ויישומה להחלטות הקורס מיועד להקנות למשתתפים מוש

ודאות ומשפיעות  -ההשקעה והמימון של הפרט ושל הפירמה. החלטות אלו נעשות לרוב בתנאי אי

בעת קבלת ההחלטה וגם בתקופות מאוחרות יותר של הפרט והפירמה על תזרים המזומנים 

  חלקים: נילקורס ש בעתיד.

  

מטרת הפירמה ובבחירת ההשקעות שנועדו להשגת מטרה זו. בהחלק הראשון של הקורס עוסק 

במסגרת חלק זה נלמד שיטות מקובלות לבחינת כדאיות השקעות בתנאי ודאות ונעסוק בחישובי 

כדאיות פרויקטים. נושאים נוספים בהם נעסוק כוללים: השוואה בין הלוואות בתנאים שונים, 

  ערכת איגרות חוב.השוואה בין רכישה בתשלומים לרכישה במזומן, ה

  

ודאות. במסגרת חלק זה נבחן  -החלק השני של הקורס עוסק בהחלטות השקעה בתנאי אי

ודאות, נדון בגישת תיקי השקעות לפיזור  -קריטריונים לקבלת החלטות השקעה בתנאי אי

ונרחיב את הרעיון למודל של שווי משקל נכסים,  3-2נבנה תיקים פשוטים בני  ,סיכונים פיננסיים

  ).CAPMבשוק של נכסים הוניים (

  

  :שיטת הלימוד

  ות כיתה, תרגילי בית וקריאה בספר הלימוד.אהקורס מבוסס על הרצ

  

  :דרישות הקורס

  חומר הלימוד והתרגילים יופיעו באתר הקורס. על הסטודנטים להורידם ולהביאם לשיעורים. .1

לחזור על החומר מההרצאה הקודמת לפני כל  מומלץרב מההרצאה יכדי להפיק את המ .2

 ים בספר הלימוד.יטוונא את הפרקים הרלוהרצאה ולקר

 הקריאה בספר הלימוד בפרקים המצוינים ברשימת הנושאים היא חובה. .3

 מתרגילי הבית.    80%הגשת  .4

 סופית.ההשתתפות בבחינה  .5



  :מבנה הציון

   100%  בחינה סופית
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 רשימת הנושאים והקריאות
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 תקצוב הון בתנאי ודאות .5

  שיטות לבדיקת כדאיות השקעות  .א
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 ודאות - ות השקעה בתנאי איהחלט .6
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