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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:
سمینار آموزشی "تحلیل صنعت پتروشیمی"
تحوالت اخیر در نفت و کاهش قیمتهای جهانی سبب تحوالت گسترده در صنعت پتروشیمی گردیده است .از سوی دیگر،
تحوالت تکنولوژی در تولید محصوالت و از جمله تولید محصوالت پتروشیمی از زغالسنگ و متانول و همچنین گسترش واحدهای
پتروشیمی مبتنی بر گاز شیل ،سبب تحوالت اساسی در این صنعت گردیده است که منجر به تغییرات شدید قیمتهای جهانی
گردیده است .از سوی دیگر ،قیمتگذاری خوراک صنعت پتروشیمی دچار تغییرات قابل توجهی داشته است .تحلیل و بررسی
شرکتهای پتروشیمی این فرصت را در اختیار سرمایهگذاران قرار میدهد تا درک وضعیت موجود ،بتوانند از فرصتهای ایجاد شده
در این صنعت بهره گیرند و بتوانند نسبت به اخبار و تحوالت جهانی آن ،به درستی واکنش نشان داده و بازده مناسبی کسب نمایند.
لذا با توجه به تغییرات ساختار در این صنعت ،بر آن شدهایم تا تحلیلی کاربردی از صنعت پتروشیمی به مخاطبان عرضه داریم.
سرفصل

شفافسازی فضای روز اقتصاد جهانی (جنگ تجاری ،تحریم و)...
چشمانداز صنعت پتروشیمی
شناخت شرکتهای پتروشیمی حاضر در بازار سرمایه
تعریف زیر گروههای صنعت پتروشیمی بر اساس محصوالت اصلی
آشنایی با فرآیند عملیاتی هریک از زیر گروهها
معرفی و حساسیت سنجی پارامترهای کلیدی در تحلیل بنیادی هر یک از زیرگروهها
بررسی عوامل کالن اقتصاد جهانی و داخلی بر پارامترهای کلیدی
مدلسازی اکسل زیر گروههای صنعت پتروشیمی و شرکتهای شاخص هر گروه
ارائه پنل تحلیلی و الگوی واچ لیست خریدوفروش سهام پتروشیمی
زمانبندی دوره:

ردیف

روز

تاریخ

زمان کالس

1

پنجشنبه

79/11/40

ساعت  7الی 11

2

پنجشنبه

79/11/11

ساعت  7الی 11

مدت:

 4ساعت

محل:

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

مدرس:
مخاطبان دوره:

آقای مهدی سوری؛ مدیر توسعه بازار و مسئول واحد آموزش شرکت کارگزاری آیندهنگر خوارزمی
مدیران و کارشناسان شرکتهای کارگزاری و نهادهای مالی ،مدیران و کارشناسان سایر شرکتها و موسسات
متخصصان مالی و اقتصادی شاغل در سایر بخشها
کلیه عالقهمندان به سرمایهگذاری در بورس (دانشجویان رشته اقتصاد و مالی ،کارمندان نهادهای بورسی و )....

ظرفیت دوره:

 30نفر؛ اولویت شرکت در دوره با افرادی است که زودتر اقدام به ثبتنام نمایند.
*برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبتنامکنندگان میباشد*

شهریه اعضا:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  3،800،000ریال

شهریه آزاد:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  2،300،000ریال

مهلت ثبتنام:

تا روز چهارشنبه 78/00/36

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 :

