دوره هقدهاتی تحلیل بنیادی
الف) هواد و سرفصل دروس
 -1هقدهاتی بر انواع بازارها با تاکید بر بازار سهام -

-

تشاصًبهِ

-

كَست گشدؽ ٍجِ ًقذ

 -ببصاس اسص

-

تحلیل ًؼبتْبی هبلی

-

ببصاسپَل

-

ًؼبت ّبی ًقذیٌگی

-

بشسػی سٍابط هَجَد بیي ببصاسّب

-

ًؼبت ّبی اّشهی

-

ًؼبت ّبی ػَدآٍسی

ػیبػتْبی پَلی

-

ًؼبت ّبی فؼبلیت

-

سابطِ حجن ًقذیٌگی ٍ تَسم

-

کبسبشد ًؼبتْبی هبلی

-

سابطِ تَسم ٍ ًشخ ببصدُ هَسد اًتظبس

 -4تجسیه و تحلیل صنعت

-

ًشخ ػَد ببًکی ٍ ًشخ ببصدُ هَسد اًتظبس

بشسػی پبساهتشّبی هْن كٌبیغ

-

ًشخ ػَد ببًکی ٍ تَسم

ببصاس ػْبم

 -2تجسیه وتحلیل اقتصاد
-

 هَاد اٍلیًِ ،شخ فشٍؽً ،شخ اسص ،تکٌَلَطی ،صًجیشُتبهیي ،سیؼک ّب

-

ًشخ ػَد ببًکی بش ػشهبیِ گزاسی ٍ سؿذ اقتلبدی

-

جبیگبُ كٌؼت هَسد هطبلؼِ دس اقتلبد کـَس

-

ابضاسّبی اجشای ػیبػت ّبی پَلی

-

ػْن كٌؼت اص تَلیذ ًبخبلق داخلی

-

ػیبػت هبلی ٍ بَدجِ

-

جبیگبُ اػتشاتظیک كٌؼت

-

سابطِ هخبسج جبسی ٍ ػوشاًی دٍلت بب سؿذ اقتلبدی

-

ػیبػت ّبی هبلیبتی ٍ تبثیشات آى بش كٌبیغ

-

یبساًِ ٍ پشداخت ّبی اًتقبلی ٍ تبثیشات آى بش هحیط

اقتلبد کالى
 تبثیشات خبف بَدجِ بش كٌبیغ(ًشخ خَساکپتشٍؿیوی ّبی گبصیً ،شخ ػَاسم ػٌگ آّي ٍ)...

 -3تجسیه و تحلیل صورتهای هالی
-

 -5هفاهین خاص
-

سٍؽ ّب ٍ اًَاع افضایؾ ػشهبیِ

-

هکبًیضم ٍ هذت صهبى اًجبم افضایؾ ػشهبیِ

-

قیوت تئَسیک ًوبد پغ اص افضایؾ ػشهبیِ ٍ هجوغ

ػبدی

آؿٌبیی كَستْبی هبلی

-

پزیشُ ًَیؼی ػْبم

كَست ػَد ٍ صیبى

-

ػشضِ اٍلیِ ػْبم

دوره پیشرفته تحلیل بنیادی :
ایي دٍسُ بِ كَست  case studyبشگضاس گشدیذُ ٍ ػشفلل ّبی ریل بِ تشتیب بشای ًوًَِ ای اص ؿشکت ّبی
تَلیذی ،ػشهبیِ گزاسی ،ببًک ٍ خذهبتی اسائِ هیگشدد.
الف) هَاد ٍ ػشفلل دسٍع
-

آؿٌبیی بب هحیط کؼل

-

فشهَل ًَیؼی دس هحیط اکؼل

-

آؿٌبیی بب ػبیت کذال ٍ اػتخشاج كَستْبی هبلی ؿشکت ًوًَِ

-

آؿٌبیی بب كَستْبی هبلی ٍ جضییبت ػشفللْبی كَست ػَد ٍ صیبى ٍ تشاصًبهِ ؿشکت ًوًَِ

-

ٍاسد کشدى دادُ ّبی كَستْبی هبلی دس اکؼل

-

بشآٍسد دسآهذ حبكل اص فشٍؽ یب حبكل اص خذهبت ؿشکت بب تؼییي هقذاس ٍ ًشخ ٍاحذ

-

بشآٍسد بْبی توبم ؿذُ کبالی فشٍؽ سفتِ یب خذهبت اسائِ

-

بشآٍسد دسآهذّب ٍ ّضیٌِ ّبی ػولیبتی ٍ غیش ػولیبتی

-

بشآٍسد هبلیبت

-

اسصؿگزاسی ػْبم ؿشکت بب سٍؽ پی بِ ای

-

اسصؿگزاسی ػْبم ؿشکت بب اػتفبدُ اص هذل گَسدٍى

-

هحبػبِ NAV

