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 نماید:برگزار می کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

  دوره آموزشی

 ")با رویکرد کاربردی( هاگذاری سهام شرکتارزش"

 

 
 

 

 

 

 
 مدت:

 
 ساعت 42

 ، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار24افروز، پالک ، باالتر از خیابان بهشتی، کوچه دل(عج)خیابان ولیعصر :کانم
 اصل؛ آقای امیر گرامی مدرس:

 Turquoise Partnersدانشجوی دکتری مدیریت مالی و معاون تامین مالی شرکت 
 ؛ها و موسساتشرکتو سایر  های کارگزاری و سایر نهادهای مالیمدیران و کارشناسان شرکت مخاطبین:

 مندان به حضور در این دورهسایر عالقه

 .نام نماینددوره با افرادی است که زودتر اقدام به ثبتنفر؛ اولویت شرکت در  42 ظرفیت دوره:

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

 ریال 222242،2،معادل  با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر شهریه آزاد:

 ریال 222422،2،با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه اعضا:
 24/24/79 شنبهپنج تا روز نام:مهلت ثبت

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

 گردد.می اعطاء کانون گواهینامه شرکت در دوره کنندگان از سویبه شرکت دوره پایان در مدرک:

 

 :معرفی دوره

گذاری در بازار سرمایه گران و مدیران سرمایههای تحلیلاز مهمترین دغدغه تعیین ارزش ذاتی سهام و اوراق بهادار همواره به عنوان یکی     

کنند و شناخت استفاده می  P/Eو یا DDM مانند رایجهای گذاری سهام از روشگذاران در ارزشبوده است. از طرفی بسیاری از سرمایه

گذاری ، ارزشدورهشوند. در این ها با مشکالتی مواجه میبنگاهگذاری ها ندارند و به همین دلیل در ارزشمناسبی نسبت به سایر روش

آموزش داده  (,NAV, P/E, EV/EBITDA, P/S &…) DDM, FCF, RIMهایاکسل با استفاده از روش افزارها به صورت عملی در نرمشرکت

با یکدیگر دارند که در این  هایی زیادیبانک تفاوتها، بیمه و گذاریها، سرمایههای تولیدی، خدماتی، استارتاپگذاری شرکتشود. ارزشمی

 شود.گذاری هر یک از این صنایع بررسی میبهترین روش برای ارزشدوره 

 های دورهسرفصل

 خدماتی( - افزار اکسل )تولیدیهای مالی یک شرکت در نرمبینی صورتپیش 1

2 
های ای، رشد پایدار(، محاسبه نرخ تنزیل و نرخ رشد برای شرکتچند مرحله ) گوردون، DDM هایگذاری شرکت با استفاده از روشارزش

 خدماتی( -بورسی و غیر بورسی )تولیدی

 خدماتی(-)تولیدی RIMو  FCFارزشگذاری شرکت با استفاده از روش  3

 خدماتی( -)تولیدی ,P/E   &EV/EBITDA P/Sو روش ضرایب از جمله NAVارزشگذاری شرکت با استفاده از روش  4

 ها، لیزینگ، بانک، بیمه(ها، هلدینگگذاریسرمایههای خدمات مالی )گذاری در شرکتبررسی خاص ارزش 5

 هاگذاری استارتاپبررسی خاص ارزش 6

 زمان کالس تاریخ روز ردیف

2 
 22/24/79 جمعه

 24 الی 27ساعت 

 21الی  22ساعت  4

2 
 22/24/79 جمعه

 24 الی 27ساعت 

 21الی  22ساعت  2

5 
 29/24/79 جمعه

 24 الی 27ساعت 

 21الی  22ساعت  1

9 
 42/24/79 جمعه

 24 الی 27ساعت 

 21الی  22ساعت  8
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