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 عنوان فارسی مقاله :

کلی مرور : مالی مشتقات و خطر مدیریت  

 عنوان انگلیسی مقاله :

Risk management and financial derivatives: An overview 

 توجه !

برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل  میباشد.این فایل تنها قسمتی از ترجمه   

ید.کلیک Kایاینجا (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، با فرمت ورد   
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 توجه !

برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد.

 کلیک Kایید.اینجا ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، 

کلیک Kایید.اینجا همچنین برای مشاهده سایر مقاالت این رشته   

3. Final remarks

It is our hope that the collection of interesting, invaluable and innovative papers in this special
issue by some of the leading experts in the field of “Risk Management and Financial Derivatives” will
be of wide interest to theoreticians and practitioners alike in risk and portfolio management, empirical
finance and financial econometrics, and will encourage others to undertake research in a variety of
challenging areas associated with the exciting and rapidly expanding areas of risk management and
financial derivatives. It is our pleasure to acknowledge all the contributors for preparing their inter-
esting and innovative papers in a timely manner, and for actively participating in the rigorous review
process.

بخش 3.مالحضات نهایی

 امید می رود که  مقاالت جالب، ارزشمند و جدید در این جلد خاص سایرین را به انجام تحقیقات

 در طیف وسیعی از زمینه های مربوط به توسعه مدیریت خطر و مشتقات مالی ترغیب کنند. در

 اولین مقاله، همبستگی رشطی و مازاد فراریت بین  نرخ بازده  شاخص سهام و نفت خام، چیا لین

 چانگ،میشاییل مک الیر و  رونگاچی تانسوچت، به بررسی به بررسی همبستگی رشطی و مازاد

فراریت بین نفت خام و بازار های مالی بر اساس  نرخ بازده نفت خام و شاخص سهام پرداختند
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