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این دوره آموزشی برای تمدید گواهی نامههای حرفهای سطح الف و ب  01امتیاز و برای گواهینامههای حرفهای سطح ج  01امتیازدارد.

تحلیل بنیادی مقدماتی (نوبت هشتم)

دوره حاضر ه نوان ک دوره خصصص ه ن شنواک عاان هاانر ر ااک ها رو خلیل هولاد هوااه اا نتصصاد عاا در هاانر ر ااک
نرر .دوره عاق ناا اباحث نولل خلیل صواکع هارر و عضا خلیل نتصصاد کشار و نصا نولل ر ااک گذنر در ن ک .اا هارر ه
نراس خلیل هولاد هاده و را ه ش نر .خا نالت اودن و عاان حااه اال و نتصصاد پس نا نخمام دوره ها نکن نصا کااالً شنوا ناند
سرفصلهای دوره

آشنایی با فضای صنایع فعال در بازار سرمایه :پارناص اا خاثل گذنر نتصصاد کال ه هاانر ر ااک  -نواخ .روکک داا خلیل صواکع هارر و ع نهارر -
نلاه ننصصاب صوا .و ن ک .ه ابوا خلیل هولاد  -نلاه درکاع .و پ دنا نطالنات اال و نراکاه نمیک د ن ک .اا هارر و ع نهارر
شناخت صورت های مالی اساسی و نحوه استخراج اطالعات کلیدی :شنواک ها خ ناناا ن ک.اا خاللد و خدااخ  -شنواک ها صارت راد و اکا ن ک.اا
خاللد و خدااخ  -خجزک و خلیل گزنر خفسل ادک ک .ن ک.اا عاا در هاانر ر ااک  -خجزک و خلیل پارناص اا هلننلمیی ااث (نظل ن ض ،
خقاضا و تلم .کاناا نرار ) ه نمیک د ن ک.اا
تجزیه و تحلیل نسبت های مالی و انتخاب تکنیک های متداول ارزشگذاری :کاره د نسب.اا اال کیلد در ننصصاب رهام  -نرصفاده نا اد اا پلشاام در
نراناذنر نسب (اد اا  P/S ،P/Eو  - )P/Bالارب ناخصاا هااده و رکس ن ک.اا (ناا الارب هصا ک رهم و نرا در اا ض خط )
آگاهی از مسائل خاص صنایع و اندازهگیری اثرات آن بر سهام شرکتها  :نلاه خلیل ن ک.اا هارر ه نراس نمیک د دورهن  -الاربات ا هاط ه
نعزنکش ر ااک و نث ش ه تلم .رهم  -خجزک و خلیل نلاه تلم.گذنر ااند نولل و الصانت ن ک.اا عاا در هاانر ر ااک  -شنواک ها هادج
کشار و خاثل ش ه نمیک د ن ک.اا هارر

مطالعه موردی :تحلیل بنیادی شرکتهای فعال در صنعت استخراج کانههای فلزی (آهن) /سرمایهگذاری :ه رر اسائ خاص صوا .روگشان کشار -
ه رر خکول اا خلیل ن ک.اا عاا در صوا .ر ااک گذنر کشار و نراناذنر شنها ()NAV
ردیف

روز

تاریخ

0

یکشنبه

74/03/00

2

سه شنبه

74/03/02

3

چهارشنبه

74/03/08

4

سه شنبه

74/03/30

5

چهارشنبه

74/03/30

زمان کالس

ساعت  08الی 30

مدت:

 01ساعت

محل:

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

مدرس:
مخاطبان دوره:

آقای مصطفی محبیمجد؛ دکترای اقتصاد و کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه
مدیران و کارشناسان شرکتهای کارگزاری و سایر نهادهای مالی ؛ متخصصان مالی و اقتصادی شاغل در سایر بخشها
فعاالن و سرمایهگذاران در بازار مسکن ،طال و ارز
کلیه عالقهمندان به سرمایهگذاری در بورس (دانشجویان رشته اقتصاد و مالی ،کارمندان نهادهای بورسی و )...

ظرفیت دوره:

 30نفر؛ *برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبتنامکنندگان میباشد*
*با توجه به محتوای دوره به همراه داشتن لپتاپ الزامی میباشد*

شهریه آزاد:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  2،010،000ریال

شهریه اعضا:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  3،263،100ریال

مهلت ثبتنام:

تا روز چهارشنبه 74/03/08

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 شریفی ،داخلی 302

نمابر 47847782 :

کد پستی0100808100 :

تلفن تماس030 – 48048 :
کد اقتصادی800266762872 :

sts.seba.ir
شناسه ملی00002888324 :

