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  نماید:کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار می

  (6)کد تحلیل بنیادی مقدماتی

 
 

 

 

 را مطالعه فرمایند. مجازیهای در دوره متقاضیان جهت حضور در دوره آموزشی آنالین حتماً راهنمای شرکت :توجه

 

 

ثیر ها را تحت تاشرکتهای صنعتی و که ماهیت اقتصاد، بخش پردازدمیای و اصلی مطالعه عوامل ریشهه  به تحلیل بنیادی

هاسههت. تحلیل بنیادی ذاتی( شههرکتگونه مطالعات، تعیین ارزش واقعی سهههاا رارزش هدف اصههلی از انجاا این. دهدقرار می

 نماید تا مشههخک کند که آیا قیمت سهههاا بههای مالی شههرکت تمرکم میمعموالً بر اطالعات و آمار کلیدی مندرج در صههورت

و  نایعص، اقتصاد کشوراطالعات و آمار بررسی بنیادی، بر  تحلیلاز  دیگریبخش  چنینهماست یا خیر. شده درسهتی ارزشیابی  

 .تمرکم دارد هاشرکت

 های دورهفصلسر 

 تحلیل

 و 

برآورد  

 صورت

 سود  

 و 

 زیان

 اضا،تق و عرضه) محصول، ابزارهای برآورد تحلیل حجم فروش: ظرفیت تولید، طرح توسعه، روندها، کیفیت -1 :تحلیل و برآورد حجم تولید و فروش

 (گذشته عملکرد و روندها مصرف، سرانه مستقل، ریمتغ

غیره(، هزینه  و انبار یموجود کالن، یهااستیس عرضه، تیظرف: عرضه و تقاضا )مکانیزم عرضه و تقاضا -2 :های فروشتحلیل و برآورد نرخ

 های کالن اقتصادیتحلیل روند، نرخ ارز و تورم، سیاست: گذاری دستورینرخ -3  (cash cost) تولید

 -6روش سرانه برآورد دستمزد مستقیم:  -5: ضرایب تاریخی، ضرایب استاندارد برآورد مواد مستقیم مصرفی -4 :تحلیل و برآورد بهای تمام شده

 -8 کاال یموجود و ساخت انیجر در یکاال راتییتغ برآورد -7 (میرمستقیغ مواد+ استهالک+یانرژ) سربار یاصل یاجزا برآورد :برآورد سربار تولید

 سود هیحاش روش براساس برآورد :سود هیحاش روش

 ریمتغ یهانهیهز و حمل نهیهز شامل یاصل یاجزا رآوردب -9 :یادار و یعموم یهانهیهز
 سود برآورد روش و...( و یبده اوراق سپرده، سهام،) هایگذارهیسرما انواع: هایگذارهیسرما از حاصل سود -11: یاتیرعملیغ و یاتیعمل اقالم ریسا

 ارز ریتسع انیز و سود -12 ییدارا فروش سود -11
  وام کردن مستهلک، التیتسه مانده نیانگیم از استفاده با برآورد: یالیر التیتسه یمال نهیهز برآورد -13هزینه مالی: 

 یخیتار روند براساس برآورد و یاتیمال یهاتیمعاف رینظ یاصل یفاکتورها حیتشر: اتیمال برآورد -14مالیات: 

  انباشته انیز و سود گردش صورت یاجزا نیتخم -15: انباشته انیز و سود گردش

  Eبر Pبرآورد ارزش هر سهم با استفاده از  -16ارزش هر سهم: 

 لیتحل

  و 

 برآورد

 ترازنامه

 -19 آن کاهش ای شیافزا برآورد و مدتکوتاه یهایگذارهیسرما یحسابدار -18 نقد وجه برآورد و یحسابدار: نقد وجه -17: یجار یهاییدارا
 لیتحل و یحسابدار: کاال یموجود -21 ...( و یارز مطابات ،الوصولمشکوک مطالبات وصول، دوره) مطالبات لیتحل و یحسابدار: یجار مطالبات

 ...( و یارز مطابات الوصولمشکوک مطالبات گردش، دوره) کاال یموجود

-هیسرما از حاصل سود برآورد: بلندمدت یهایگذارهیسرما -22 لیتکم انیجر در ییدارا استهالک: مشهود ثابت ییدارا -21: یررجایغ یهاییدارا
 هایگذار

 سهام سود -25 یمال التیتسه دوره انیپا مانده برآورد: یمال التیتسه -24 برآورد ،یبده هیتسو دوره: یپرداختن یهاحساب -23ها: بدهی
 ریذخا و اتیمال ،یپرداختن

 ریذخا برآورد و فیعرت: ریذخا -27 کیتئور متیق و هیسرما شیافزا: هیسرما -26: سهام صاحبان حقوق

 و لیتحل

 برآورد

 انیجر صورت

 نقد وجوه

 ترازنامه و انیز و سود عناصر از استفاده با یاتیعمل نقد وجه میرمستقیغ برآورد ی:اتیعمل سود قیتطب صورت -28: یاتیعمل نقد وجه

 ...( و سهام سود ،یمال نهیهز) : هایگذارهیسرما بازده برآورد -29: هایگذار هیسرما بازده

 هایگذارهیسرما فروش دویخر ثابت، ییدارا راتییتغی: گذارهیسرما یهاتیفعال برآورد -31: یگذارهیسرما یهاتیفعال

 هیسرما شیافزا و التیتسه راتییتغی: مال نیتام یهاتیفعا برآورد -31: یمال نیتام یهاتیفعال

 یگذارهیسرما یهاشرکت و هانگیهلد  NAV برآورد وهیش یکل مرور یگذارهیسرما یهاوشرکت هانگیهلد

 غیر حضوری

https://sts.seba.ir/userfiles/files/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C/rahnama.pdf
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 ساعت 38 مدت:

 پاسارگادارشد شرکت کارگزاری بانک گر و تحلیلمهندسی مالی ؛ دکترای مهدی رضایتیآقای  مدرس:

  های کارگزاری و سایر نهادهای مالیمدیران و کارشناسان شرکت :دوره مخاطبان

 و موسسات هاشرکت مدیران و کارشناسان سایر

 مندان به حضور در این دورهسایر عالقه     

 .نام نمایندنفر؛ اولویت شرکت در دوره با افرادی است که زودتر اقدام به ثبت 30 ظرفیت دوره:
 باشد*کنندگان مینام*برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت

 ریال  3،800،000با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه اعضا:
 ریال 2،600،000 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل شهریه آزاد:

 36/07/78 شنبهدو روزتا  نام:مهلت ثبت

 sts.seba.ir از طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی نامتکمیل ثبت نحوه ثبت نام:

 گردد.می صادر های غیرحضوریکنندگان از سوی کانون گواهینامه حضور در دورهدوره برای شرکت پایان در :مدرک

 

 بندی دوره:زمان

 زمان کالس تاریخ روز ردیف

شنبهسه 1 21:31الی  17:31ساعت  27/19/97   

21:31الی  17:31ساعت  12/11/97 یکشنبه 2  

شنبهسه 3 21:31الی  17:31ساعت  14/11/97   

21:31الی  17:31ساعت  19/11/97 یکشنبه 4  

شنبهسه 5 21:31الی  17:31ساعت  11/11/97   

21:31الی  17:31ساعت  16/11/97 یکشنبه 6  

شنبهسه 7 21:31الی  17:31ساعت  18/11/97   

21:31الی  17:31ساعت  23/11/97 یکشنبه 8  


