פרופ' רפי אלדור-סמינריון בשוק ההון
מטרת הסמינר היא הקניית ניסיון לסטודנט בביצוע עבודה אמפירית או עבודת בקורת המתייחסת לנושא
בתחום שוק ההון ,תוך שימוש בכלים מקצועיים – תיאורטיים ואמפיריים .בעוד שנושא העבודה נתון
לבחירתו של הסטודנט ,צורת ההתייחסות והניתוח חייבים להישען על הגישה המדעית שהוקנתה לסטודנט
במשך שנות לימודיו .העבודה צריכה להביא לידי ביטוי את הכלים והמודלים הכלכליים והאמפיריים
שהסטודנט רכש בתקופת לימודיו.
שלבי העבודה:
א.מציאת נושא ואישורו (עד לסוף חודש נובמבר).
ב.קריאת ספרות מקצועית( .עד לסוף חודש ינואר)
ג.איסוף נתונים.
ד.אנליזה ,ניתוח הנתונים והתוצאות.
ה.כתיבת הסמינריון.
הגשת הסמינריון :עד 51.6.03
על הסטודנט לבחור בעיה או תופעה ספציפית הקשורה לשווקים הפיננסיים ולנתח את ההסברים השונים
לתופעה.
העבודה הרצויה תהיה בסדר גודל של  03-01עמודים (להוציא נספחים) .העבודה תיכתב בלשון בהירה
ושוטפת ככל האפשר .כאשר מוזכר מאמר או ספר ייעשה הדבר על ידי ציון שם המחבר ולאחריו תופיע
בסוגריים שנת כתיבת המאמר או הספר .כל הצגת נתונים חייבת לכלול ,מתחת לטבלת הנתונים ,את
המקור המפורט שמהם נלקחו.
העבודה תכלול את החלקים הבאים:
 .0שער העבודה
במרכז :נושא העבודה
שם הכותב או הכותבים (כולל מס' ת.ז).
בפינה השמאלית התחתונה :שם הסמינריון ,ושם המנחה
 .0תוכן עניינים
יכלול את שמות הפרקים ,שיסומנו במספר סידורי שוטף ,וכן שמות הנספחים.
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מבוא
זהו הפרק הראשון שיציג בקצרה ככל האפשר את הנושא והגדרתו .בפרק זה תוצג הבעיה עליה
מבקשת העבודה לענות.
סקירה בקורתית של הספרות המקצועית
פרק זה יציג את סקירת הספרות המקצועית הרלוונטית לנושא ,תוך הדגשת השוני והדומה של
העבודה הנוכחית ועבודות קיימות.
השערות ודרכים לבדיקתן
בפרק זה יוצגו ההשערות והמודלים או דרכי החשיבה שיעשו בהם שימוש בכדי לבדוק ולאמת את
ההשערות שהועלו בעבודה.
משתנים ונתונים

פרק זה יתאר את המשתנים והנתונים שישמשו בבדיקה האמפירית ,מגבלותיהם ויתרונותיהם,
.7
.8

.9

והמקורות מהם נלקחו.
בדיקה אמפירית
פרק זה יציג את השיטות הסטטיסטיות המשמשות לבדיקה ואת התוצאות שהתקבלו.
סיכום ומסקנות
פרק זה ישען על התוצאות האמפיריות ויציג את משמעותן לגבי הבעיה שהוצגה כמטרה לבדיקה
בעבודה .עד כמה שאפשר תהיה התייחסות למסקנות נוספות הנובעות מהתוצאות האמפיריות.
רשימה ביבליוגרפית
הרשימה הביבליוגרפית תכלול את כל העבודות שנזכרות בגוף העבודה .הרשימה תכלול בנפרד עבודות
בעברית ולאחריהן עבודות בלועזית ,כאשר כל מאמר יקבל מספר סידורי שוטף .הסדר בין העבודות

הוא לפי הא"ב של שמות המשפחה של הכותבים .הפרטים הדרושים לכל פרסום הם בהתאם לנהוג
באחד מכתבי העת של בנק ישראל.
 .01נספחים
הנספחים יכללו נתונים סטטיסטיים שנלקחו ממקורות שאינם מהווים פרסום נפוץ .נתונים
סטטיסטיים המחושבים על סמך נתונים הנמצאים בפרסום יוצגו בדרך כלל בנספח .כמו כן ,יכלול
הנספח חומר שאינו אינטגרלי לעבודה ,כגון :שאלונים ,חומר מתודולוגי וכו' .בכל מקרה העבודה
הסופית חייבת לכלול נספח ,וכן דיסקטים ,שבהם יופיעו כל המשתנים והנתונים ששימשו את
הסטודנטים בעבודתם.

נושאים:
אלגוטריידינג
עקום התשואה לפדיון הישראלי והאמריקני
הרצוי והמצוי בבורסה בתל אביב

