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 نماید:کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار می

 (2)کد تحلیل بنیادی جامعدوره آموزشی 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :معرفی دوره

هلا  تننینلا ب بنیلاد ب    تحلیل  د. نباشسرمایه نیازمند بررسی همه جانبه آن می بازار در سود کسب جهت گذارانسرمایه

هلا رونلد کرکتلی    گذاران بتوانند با کمک آنسرمایهنتما ب مالی رفتار ب بین بازار  و ... به این دلی  ایجاد شدند که متننوفاندا

طالعه م یا فاندامنتا  به تحلی  بنیاد در این میان و کسب سود داشته باشند.  بینی نمایندیک سهمب صنعت یا ک  بازار را پیش

هلد  اصللی از   . دهلد ها را تحت تاثیر قرار ملی ها  صنعتی و شرکتکه ماهیت اقتصادب بخش پردازدمیا  و اصلی عوام  ریشه

هاست. تحلی  بنیاد  معموالً بر اطالعات و آملار کلیلد    ذاتی( شرکتگونه مطالعاتب تعیین ارزش واقعی سهام )ارزشانجام این

شلد  اسلت یلا .یلر.     درستی ارزشیابی نماید تا مشخص کند که آیا قیمت سهام بهت تمرکز میها  مالی شرکمندرج در صورت

 .تمرکز دارد هاو شرکت صنایعب اقتصاد کشوراطالعات و آمار بررسی بنیاد ب بر  تحلی از  دیگر بخش  چنینهم

 های دورهسر فصل ردیف

 های پذیرفته شده در بورس و فرابورس های مالی اساسی شرکتبررسی صورت 0

 بررسی کلی صورت سود و زیان، اجزای آن، بیان ارتباط آن با ترازنامه و بررسی چند مورد  3

 مدل سازی مالی شرکتها و پیش بینی سود در نرم افزار اکسل 2

 گذاری آنتحلیلی چند شرکت در صنایع مختلف و ارزش EPSبررسی  8

 ها و تحلیل چند شرکت در این زمینهآن NAVگذاری شرکت  براساس بررسی ارزش 1

 هاهای مالی بیمهتحلیل کلی صورت 6

 ها های مالی بانکتحلیل کلی صورت 8

 تحلیل بودجه کل کشور و تاثیر آن بر بخش های مختلف اقتصادی 4

 بندی دوره:زمان

 زمان کالس تاریخ روز ردیف

06الی  19ساعت  11/60/79 یکشنبه 1  

شنبهسه 0 06الی  19ساعت  11/60/79   

06الی  19ساعت  11/60/79 یکشنبه 1  

شنبهسه 4 06الی  19ساعت  06/60/79   

06الی  19ساعت  05/60/79 یکشنبه 5  

شنبهسه 0 06الی  19ساعت  09/60/79   

06الی  19ساعت  61/69/79 یکشنبه 9  

شنبهسه 1 06الی  19ساعت  61/69/79   

06الی  19ساعت  61/69/79 یکشنبه 7  

شنبهسه 16 06الی  19ساعت  16/69/79   
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 ناماطالعات ثبت
 ساعت 20 مدت:

 کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، 23افروز، پالک )عج(، باالتر از بهشتی، کوچه دل تهران، خیابان ولیعصر محل:

 گر بازار سرمایهتحلیلکارشناس ارشد مدیریت مالی  و؛ آقای محمد نوربخش مدرس:

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

 و موسسات هاهای سایرشرکتمدیران و کارشناسان رشته

 مندان به حضور در این دورهسایر عالقه
 نام نماینده زودتر اقدام به ثبتنفر؛ اولویت شرکت در دوره با افرادی است ک 30 ظرفیت دوره:

 باشد*کنندگان مینام*برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت

 ریال  1،800،000 مبلغ شهریه داوطلبین آزاد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل شهریه:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر  و کارکنان سایر نهادهای مالی اعضا اشخاص وابسته به مبلغ شهریه 

 ریال  8،010،000 نفر معادل

 00/06/78 شنبه تا پایان وقت اداری روز نام:مهلت ثبت

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

 .گرددمی اعطاء کنندگان از سوی کانون گواهینامه شرکت در دورهبه شرکت دوره پایان در :مدرک

 


