980612153

به نام خدا
زمانی که انسانها را آموزش میدهیم تا قابلیت یابند ،سنگ بنای توسعه را مینهیم.

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار مینماید:
تحلیل بنیادی مقدماتی (نوبت دوم)

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال به سرممایهگذاران کمک میکند تا با مطالعه عوامل ریشرهای و اصرلی که ماهیت اقتصاد ،بخشهای صنعتی و
شمکتها را تحت تاثیم قمار میدهد .هدف اصلی از انجام اینگونه مطالعات ،تعیین ارزش واقعی سهام (ارزشذاتی) شمکتهاست .تحلیل بنیادی
معموالً بم اطالعات و آمار کلیدی مندرج در صرورتهای مالی شرمکت تممک مینماید تا مشرخ کند که آیا قیمت سهام بهدرستی ارزشیابی
شده است یا خیم .همچنین بخش دیگمی از تحلیل بنیادی ،بم بمرسی اطالعات و آمار اقتصاد کشور ،صنایع و شمکتها تممک دارد.
سرفصلهای دوره

بازارهای مالی و سایر بازارهای موازی :م ایا و معایب انواع بازارها
انواع ابزارهای مورد معامله در بازار سرمایه :سهام  -اوراق مشارکت  -صندوقهای سممایهگذاری  -اب ار مشتقه (اختیارها و
قماردادهای آتی)
انواع شرکتهای ثبت شده در بازار سرمایه :آموزش صورتهای مالی  -بمرسی صورتهای مالی اساسی شمکتهای مختلف
اثر شاخصهای کالن اقتصادی بر بازار سرمایه و سایر بازارها :تورم -نمخ ارز  -بودجه
انواع روشهای تحلیلی در بازار سرمایه :تحلیل بنیادی  -تحلیل تکنیکال  -روانشناسی معامالت
افزایش سرمایه و اثرات آن :از محل آورده  -از محل سود انباشته  -از محل تجدید ارزیابی

ردیف

روز

تاریخ

1

پنجشنبه

74/01/08

2

پنجشنبه

74/01/38

3

پنجشنبه

74/01/20

4

پنجشنبه

74/06/08

5

پنجشنبه

74/06/08

6

پنجشنبه

74/06/30

7

پنجشنبه

74/06/34

زمان کالس

 08الی 04

مدت:

 34ساعت

محل:

تهران ،خیابان ولیعصر (عج) ،باالتر از بهشتی ،کوچه دلافروز ،پالک  ،23کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

مدرس:

آقای حمید مرتضی کوشکی؛ مدیر تحلیل گروه مالی اقتصاد بیدار

مخاطبان دوره:

مدیران و کارشناسان شرکتهای کارگزاری و سایر نهادهای مالی
مدیران و کارشناسان رشتههای سایرشرکتها و موسسات
سایر عالقهمندان به حضور در این دوره

ظرفیت دوره:

 31نفر؛ *برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبتنامکنندگان میباشد*

شهریه اعضا:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  8،800،000ریال

شهریه آزاد:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  1،440،000ریال

مهلت ثبتنام:

تا روز چهارشنبه 74/01/07

نحوه ثبت نام:

تکمیل ثبتنام از طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی sts.seba.ir

مدرک:

در پایان دوره به شرکتکنندگان از سوی کانون گواهینامه حضور در دوره اعطاء میگردد.

نشانی :تهران ،خیابان ولیعصر (عج) ،باالتر از خیابان بهشتی ،کوچه دلافروز ،پالک 23
کارشناس مسئول :آقای جلیلی ،داخلی 302

نمابر 47847782 :

کد پستی0100808100 :

تلفن تماس030 – 48048 :
کد اقتصادی800266762872 :

sts.seba.ir
شناسه ملی00002888324 :

