קורות חיים ד"ר טל מופקדי ,דצמבר 2015

דצמבר 2015

ד"ר טל מופקדי – קורות חיים ויסיון מקצועי
השכלה

דוקטורט ) (PhDבכלכלה
] [2006-2013אויברסיטת תל-אביב
דוקטורט מבית הספר לכלכלה ,במסלול מיקרו -כלכלה וכלכלה-פיסית.
תואר שי ) (MAבכלכלה
] [2002-2006אויברסיטת תל-אביב
מסלול מחקרי עם דגש על כלכלה פיסית ,מיקרו-כלכלה וקבלת החלטות .סיום בהצטייות.
] [2002-2004אויברסיטת תל-אביב
התמחות כפולה בשיווק ומימון .סיום בהצטייות.
] [1999-2001אויברסיטת תל-אביב
מסלול דו-חוגי .סיום בהצטייות דו-חוגית.

יסיון
מקצועי
אקדמי

Visiting Professor

תואר שי ) (MBAבמהל עסקים
תואר ראשון בכלכלה ומהל עסקים

אויברסיטאות מובילות בעולם

]-2015כעת[

November 2015 – Visiting Associate Professor (Sensei), Nagoya University of Commerce and
Business. Teaching: Financial Modeling for Business Managers (MBA level).
June-July 2015 – Visiting Lecturer, Copenhagen Business School, International Summer
University Program (ISUP). Teaching: Financial Modeling (MBA and
Undergraduate level).
May 2015 – Visiting Lecturer, Tallinn University of Technology. Teaching Financial Engineering
(Ph.D. program).
February-March 2015 – Visiting Lecturer, Amsterdam Business School. Teaching Financial
Engineering (Executive MBA).
] – 2001כעת[

מרצה

אויברסיטת תל-אביב

מרצה בבית הספר למהל-עסקים לקורסים מתקדמים במימון ,מסלול ה :MBA -תורת ההשקעות ויתוח
יירות ערך ,אופציות וחוזים עתידיים ,הדסה פיסית ,יסודות המימון ,בעיות בחרות בשוקי הון  -הערכת
שווי חברות ,הסדרי חוב ומימון בילאומי.
מרצה בתוכיות להכשרת מהלים בקורסים יהול פיסי ,הערכות שווי חברות והמחרה שיווקית.
מרצה בבית הספר לכלכלה בקורסים במסלול התואר הראשון :שווקי המט"ח והשפעתם על המשק ומבוא
לכלכלה.
עוזר הוראה בקורסים מתקדמים לתואר שי מחקרי :תיאוריה מיקרו כלכלית א' ,תיאוריה מיקרו כלכלית ב'
)תורת המשחקים(.
מרצה
] – 2009כעת[ המרכז הביתחומי )הרצליה(
מרצה בבית הספר למשפטים ומהל עסקים לקורסים מתקדמים במימון ,במסלול התואר הראשון :יסודות
המימון ותורת ההשקעות ויתוח יירות ערך ,מימון בילאומי ויהול סיכוים בילאומי.
][2008-2013

)Northwestern University (Kellogg

Visiting Assistant Professor

הוראה בבית הספר למהל עסקים  Kelloggשבאויברסיטת  Northwesternשבשיקגו ,ארה"ב:
 2012-2013תפקיד  Visiting Assistant professor of financeלקורסים מתקדמים במימון למסלול ה:MBA-
 Corporate financeו.International finance -
 2008-2011עוזר הוראה בקורסי מימון במסלול ה MBA -ובמסלול פיסי למהלים בתוכית הבילאומית.
מרצה
] [2004-2012מכללת "מגמות"
מרצה בקורס יועצי השקעות למבחן הרשות ליירות ערך .בקורסים" :מקצועית א" ו "מקצועית ב" וכן
"סטטיסטיקה ומימון".
מרצה בקורסי שוק ההון לקהל הרחב )בעיקר למשקיעים ללא רקע אקדמי(.
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קורות חיים ד"ר טל מופקדי ,דצמבר 2015
יסיון
מקצועי

שותף מייסד
ומריקס ייעוץ כלכלי ומימוי בע"מ
]-2012כעת[
שותף מייסד בחברת ומריקס ייעוץ כלכלי ומימוי בע"מ ,המתמחה בחוות דעת מורכבות בושאי כלכלה ,מימון
וחשבואות.
• הערכות שווי חברות וכדאיות עסקאות.
• הערכת שווי לגזרים ,אופציות בעסקאות ,אופציות לעובדים ,מיות בכורה וכו'.
• יהול סיכוים פיסיים.
• תיקוף מודלים במערכת הבקאות.
• חוות דעת כלכליות לתביעות משפטיות )כולל שימוש בשיטות של מחקרי אירוע(.
• יתוח עלויות פימיות בחברות וקביעת מדייות תמחור אופטימאלית.
• הערכות שווי לדוחות כספיים כגון  PPAו.Impairment -
• הערכת שווי הלוואות קוצריות והפקות חוב.
• הערכת איתות פיסית של חברות.
• הערכות שווי הסכמי אי-תחרות.
יועץ כלכלי ופיסי וראש צוות יתוח כלכלי
] [2006-2012עצמאי
עבודה בשיתופי פעולה עם פרופסורים בכירים ביעוץ כלכלי ופיסי.

פרסומים

חבר ועדת השקעות
] [2008-2011המכון לחקר עסקים – אויברסיטת ת"א
חבר ועדת השקעות של תיק ההשקעות של המכון לחקר עסקים באויברסיטת תל אביב.
יהול אקטיבי של התיק לרבות התווית אסטרטגית ההשקעות והתאמת התיק לצרכי המכון לחקר עסקים.
מג'ר
] [2008-2009גיזה זיגר אבן בע"מ
מג'ר בתחום "חשבואות כלכלית והערכת גזרים" יהול צוות עובדים ופוקציות שוות במשרד.
• הערכות שווי גזרים וחוזים מותים.
• הערכות שווי לחברות.
• פיתוח מתודולוגיית עבודה ומודלים פיסיים.
אליסט עסקי בכיר
] [2001-2006אגיס בע"מ )היום פריגו בע"מ(
עבודה במחלקת פיתוח עסקים ישירות תחת סמכ"ל פיתוח עסקים והההלה הבכירה .ליווי התהליך
האסטרטגי בקבוצת אגיס והמיזוג עם חברת פריגו ,הערכה ותיעדוף של פרויקטי מו"פ ,הערכת שווי חברות,
מידול חוזים עסקיים ,הכת תחזיות מכירה ותקציב ,ועוד.
שותף לכתיבה
"המדריך להערכת שווי חברות"
][2013
כותב שותף של הספר "המדריך להערכת שווי חברות – תיאוריה פרקטיקה ומה שבייהן" )עם ערן בן-חורין ויר
יוסף( .הספר יצא לאור ביוי  13בהוצאת פרובוק-דיוון והוא זמין בכתובת האיטרט .www.valuation.co.il
][2016

""Principle of Finance with Excel

שותף לכתיבה

כותב שותף של הספר ") "Principle of Finance with Excel, third editionעם פרופסור שמעון ביגה ז"ל(.
הספר בשלבי עריכה וצפוי לצאת לאור בשת  2016בהוצאת .Oxford University Press
מלגות
הצטייות
ופרסים

 – 2015מרצה מצטיין בפקולטה ליהול באויברסיטת תל-אביב בלימודי ה.MBA -
 - 2012מרצה מצטיין בפקולטה ליהול באויברסיטת תל-אביב בלימודי ה.MBA -
 - 2010מרצה מצטיין בפקולטה ליהול באויברסיטת תל-אביב בלימודי ה.MBA -
 - 2009מרצה מצטיין בפקולטה ליהול באויברסיטת תל-אביב בלימודי ה.MBA -
 – 2008מלגת הצטייות על התקדמות והוראה חריגה במהלך הלימודים במסלול הדוקטורט.
 – 2006מלגת הצטייות ומעק לימודים למסלול הדוקטורט בכלכלה ,בהתמחות כלכלה-פיסית.
 – 2006תעודת הצטייות על סיום לימודים בתוכית המחקרית בכלכלה בציוים גבוהים.

שפות

 – 2004תעודת הצטייות על סיום לימודים בתוכית ה MBA -בציוים גבוהים.
 – 2001מלגת הצטייות ומעק לימודים למסלול התואר השי המחקרי בכלכלה.
 – 2001תעודת הצטייות דו-חוגית על סיום לימודים בציוים גבוהים.
 – 2000מלגת הצטייות על התקדמות בלימודים בציוים גבוהים.
עברית – שפת אם ,אגלית – ברמת שפת אם.
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