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

آنالین

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار مینماید:
تحلیل بنیادی مقدماتی

(نوبت دوم)

سرمایهگذاران جهت کسب سود در بازار سرمایه نیازمند بررسی همه جانبه آن هستند .تحلیلهای تکنیکال ،بنیادی،
تکنوفاندامنتمال ،مالی رفتاری ،بین بازاری و  ...به این دلیل ایجاد شدند که سرمایهگذاران بتوانند با کمک آنها روند حرکتی یک سهم،
صنعت یا کل بازار را پیشبینی و کسب سود نمایند .در این میان تحلیل بنیادی یا فاندامنتال به مطالعه عوامل ریشهای و اصلی
میپردازد که ماهیت اقتصاد ،بخشهای صنعتی و شرکتها را تحت تاثیر قرار میدهد .هدف اصلی از انجام اینگونه مطالعات ،تعیین
ارزش واقعی سهام (ارزشذاتی) شرکت هاست .تحلیل بنیادی معموالً بر اطالعات و آمار کلیدی مندرج در صورتهای مالی شرکت
تمرکز مینماید تا مشخص کند که آیا قیمت سهام بهدرستی ارزشیابی شده است یا خیر.
سرفصل
1

مقدمه تحلیل بنیادی

4

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

2

تحلیل باال به پایین

5

کیفیت گزارشگری مالی

3

آشنایی با صورتهای مالی

6

مقدمه روشهای ارزشگذاری

زمانبندی دوره:
ردیف

روز

تاریخ

زمان کالس

1

یکشنبه

99/08/18

ساعت  16الی 19

2

سهشنبه

99/08/20

ساعت  16الی 19

3

یکشنبه

99/08/25

ساعت  16الی 19

4

سهشنبه

99/08/27

ساعت  16الی 19

مدت 12 :ساعت
مدرس :آقای مهدی دلبری؛ مدیر سرمایهگذاری شرکت مدیریت بیمه سالمت
مخاطبان :مدیران و کارشناسان شرکتهای کارگزاری و سایر نهادهای مالی
مدیران و کارشناسان رشتههای سایرشرکتها و موسسات
سایر عالقهمندان به حضور در این دوره
*برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبتنامکنندگان میباشد*

شهریه آزاد :با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  2،520،000ریال
شهریه اعضا :با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  1،890،000ریال
مهلت ثبتنام :تا روز چهارشنبه 99/08/14
نحوه ثبتنام:

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

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

نشانی :تهران ،خیابان ولیعصر (عج) ،باالتر از خیابان بهشتی ،کوچه دلافروز ،پالک 32
کارشناس مسئول :آقای شریفی  ،داخلی 203

نمابر 89789973 :

کد پستی1511714511 :

تلفن تماس021 – 84087 :
کد اقتصادی411366963493 :

sts.seba.ir
شناسه ملی10103444238 :

