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991604 531  

  نماید:کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار می
 (چهارم)نوبت  مقدماتی تحلیل بنیادی

 
 

 

 

 ساعت 24 مدت:

 سایت مالی سنتروبگذار بنیانو  گران خبره مالی آریامدیرعامل موسسه تحلیل؛ جناب آقای حسین آباقی مدرس:

 باشد*کنندگان میناممنوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت دوره*برگزاری  

 ریال 000،040،5با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه آزاد:

 ریال  000،780،3با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه اعضا:

 17/10/99چهارشنبه  تا روز نام:مهلت ثبت

 sts.seba.ir از طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی نامتکمیل ثبت نام:نحوه ثبت

 گردد.می اعطاء دورهکنندگان از سوی کانون گواهینامه حضور در به شرکت پایان در :مدرک

 

ال، مالی نتهای تکنیکال، بنیادی، تکنوفاندام. تحلیلهستند سرمایه نیازمند بررسی همه جانبه آن بازار در سود کسب جهت گذارانسرمایه      

بینی ها روند حرکتی یک سهم، صنعت یا کل بازار را پیشگذاران بتوانند با کمک آنرفتاری، بین بازاری و ... به این دلیل ایجاد شدند که سرمایه

های صنعتی که ماهیت اقتصاد، بخش پردازدمیای و اصلی مطالعه عوامل ریشه یا فاندامنتال به تحلیل بنیادی. در این میان نمایندو کسب سود 

 هاست. ذاتی( شرکتگونه مطالعات، تعیین ارزش واقعی سهام )ارزشهدف اصلی از انجام این. دهدها را تحت تاثیر قرار میو شرکت

 فصلسر

1 
 راتییتغ نیبر اساس آخر یمال یبا صورتها ییشناآ

 2020در سال  یحسابدار یاستانداردها
 p/e.p/b.p/s.p/fcfبا استفاده از  یارزش گذار یروشها 8

 و فروش  دینقاط خر نییو تع P/eو  Epsجامع  لیتحل 9 رشد سود لیو تحل هیتجز ، یسودآور لیو تحل هیتجز 2

  شرکتها یادیبن لیو کاربرد آن در تحل یمال یها نسبت 10 سهم یارزش ذات لیو تحل هیتجز 3

4 
 ینیب شیبر اساس پ یمحاسبه ارزش ذات یروشها

 ینقد یها انیسود و جر
شرکتها یارزش گذار نییاطالعات نرم و سخت شرکتها در تع لیتحل 11  

کالیتکن لیبا تحل یادیبن لیتحل ارتباط 12 وجه نقد انیصورت جر لیو تحل هیتجز 5  

یسودآور ینیب شیپ یروشها 13 وجه نقد انیصورت جر لیو تحل هیتجز 6  

 14 نقد آزاد انیمحاسبه جر یروشها 7
 یصورتها لیو تحل هیساختار شده جهت تجز دیتجد یمال یبا صورتها ییآشنا

یاطالعات مال یطبقه بند رییو تغ 2020 یبر اساس استانداردها یمال  

 بندی دوره:زمان
 زمان کالس تاریخ روز ردیف

 20الی  17اعت س 21/10/99   یکشنبه 1

20الی  17اعت س 23/10/99   شنبهسه 2  

20الی  17اعت س 30/10/99   شنبهسه 3  

20الی  17اعت س 05/11/99   یکشنبه 4  

20الی  17اعت س 07/11/99   شنبهسه 5  

20الی  17اعت س 12/11/99   یکشنبه 6  

20الی  17اعت س 14/11/99   شنبهسه 7  

20الی  17اعت س 19/11/99   یکشنبه 8  

 آنالین

https://sts.seba.ir/CourseDetails.aspx?.id=1089

