991603153

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 سوم)

سرمایهگذاران جهت کسب سود در بازار سرمایه نیازمند بررسی همه جانبه آن هستند .تحلیلهای تکنیکال ،بنیادی ،تکنوفاندامنتال ،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) شرکتهاست.
سرفصل
1

آشنایی با صورتهای مالی بر اساس آخرین تغییرات
استانداردهای حسابداری در سال 2020

8

روشهای ارزش گذاری با استفاده از p/e.p/b.p/s.p/fcf

2

تجزیه و تحلیل سودآوری ،تجزیه و تحلیل رشد سود

9

تحلیل جامع  Epsو  P/eو تعیین نقاط خرید و فروش

3

تجزیه و تحلیل ارزش ذاتی سهم

10

نسبت های مالی و کاربرد آن در تحلیل بنیادی شرکتها

4

روشهای محاسبه ارزش ذاتی بر اساس پیش بینی
سود و جریان های نقدی

11

تحلیل اطالعات نرم و سخت شرکتها در تعیین ارزش گذاری شرکتها

5

تجزیه و تحلیل صورت جریان وجه نقد

12

ارتباط تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال

6

تجزیه و تحلیل صورت جریان وجه نقد

13

روشهای پیش بینی سودآوری

7

روشهای محاسبه جریان نقد آزاد

14

آشنایی با صورتهای مالی تجدید ساختار شده جهت تجزیه و تحلیل صورتهای
مالی بر اساس استانداردهای  2020و تغییر طبقه بندی اطالعات مالی

زمانبندی دوره:
ردیف

روز

تاریخ

زمان کالس

1

یکشنبه

99/09/09

ساعت  17الی 20

2

سهشنبه

99/09/11

ساعت  17الی 20

3

یکشنبه

99/09/16

ساعت  17الی 20

4

سهشنبه

99/09/18

ساعت  17الی 20

5

یکشنبه

99/09/23

ساعت  17الی 20

6

سهشنبه

99/09/25

ساعت  17الی 20

مدت 18 :ساعت
مدرس:

جناب آقای حسین آباقی؛ مدیرعامل موسسه تحلیلگران خبره مالی آریا و بنیانگذار وبسایت مالی سنتر
*برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبتنامکنندگان میباشد*

شهریه آزاد:
شهریه اعضا:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  3،780،000ریال
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  2،835،000ریال

مهلت ثبتنام :تا روز چهارشنبه 99/09/05
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 :

