061892170

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:
دوره آموزشی ارزشگذاری سهام
معرفی دوره:

ارزشگذاری در واقع چکیدهای از تحلیل اقتصاد کالن و وضعیت مالی شرکت و چشمانداز آتی صنعت مورد بررسی است .بدین معنا که
متخصص ارزشگذاری میبایست با تحلیل کاملی از وضعیت قعلی و پیش روی اقتصاد کالن مفروضات ارزشگذاری را تخمین بزند و سپس به
بررسی وضعیت مالی و صورتهای مالی شرکت مورد بررسی بپردازد و کیفیت سود شرکت را در نظر بگیرد و در نهایت از اصول مالی برای
ارزشگذاری استفاده نماید .در این دوره تالش میکنیم اصول اساسی ارزشگذاری را با مثالهای عملی و زبانی ساده و کاربردی بیان کنیم.
سرفصلهای دوره

مفاهیم و مدل های ارزش گذاری

انواع روش های قیمت گذاری

فرآیندهای ارزش گذاری

قیمت گذاری شرکتهای سرمایه گذاریDDM ، NAVیک مرحله ای و دو مرحله ای

شناخت شرکت

FCFE ،GGMوFCFF
ارزش گذاری نسبی با استفاده از  ، P/B، P/S ، P/Eاستفاده از نسبت  P/Eدر مدلDDM

پیش بینی عملکرد آتی شرکت

محاسبه  P/Eاز روی مدل گوردن و بررسی ریسک شرکتها بر اساسP/E

پیش بینی های اقتصادی

تعیین نرخ رشد در مدل گوردن  ،تعیین نرخ بازده سرمایه گذاری

پیش بینی مالی

روش های برآورد  NPVدر خصوص طرح های توسعه شرکتها
ردیف

روز

1

دوشنبه

09/90/11

2

شنبه

09/90/11

3

دوشنبه

09/90/19

4

شنبه

09/90/02

5

دوشنبه

09/90/02

6

شنبه

09/90/29

7

دوشنبه

09/19/90

8

شنبه

09/19/91

زمان کالس

تاریخ

ساعت  11الی 09

مدت:

 38ساعت

محل:

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

مدرس:
مخاطبان دوره:

جناب آقای حامد فقرایی؛ دکترای مدیریت مالی و مدیر سرمایه گذاری هلدینگ مالی میالد شهر
مدیران و کارشناسان شرکتهای کارگزاری و سایر نهادهای مالی؛
*اساتید و دانشجویان رشتههای اقتصاد ،مدیریت ،حسابداری ،ریاضیات و آمار مالی*

پیشنیاز:
ظرفیت دوره:

آشنایی با مفاهیم اساسی اقتصاد مانند ارزش زمانی پول و تئوریهای مالی
 30نفر *برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبتنامکنندگان میباشد*

شهریه آزاد:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  1،080،000ریال

شهریه اعضا:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  2،840،000ریال

مهلت ثبتنام:

تا روز چهارشنبه 74/04/37

نحوه ثبت نام:

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

مدرک:

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

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

نمابر 47847782 :

تلفن تماس030 – 48048 :

sts.seba.ir

کد پستی 0100808100 :کد اقتصادی 800266762872 :شناسه ملی00002888324 :

