
 های دوره آموزشی تحلیل بنیادی )فاندامنتال( پیشرفتهسرفصل

 

 اقتصاد کالن تحلیل -1

 بورس بر گذار تاثیر اقتصادی های شاخص

 سهام بازار سیاسی اقتصاد مفاهیم بررسی

 ایران اقتصاد بر مروری

 ایران اقتصاد های تهدید و ها فرصت با آشنایی

 

 صنعت کالن تحلیل -2

 المللی بینو  داخلی سیاسی فضای

 المللی بینو  داخلی اقتصادی فضای

 و ایران جهان در پیشرو صنایع با آشنایی

 تهدیدها و فرصتها بررسی و صنایع ارزیابی

 قانونی الزامات و شرایط

 

 ایعصندر  رقابتی بازار تحلیل -3

 خریداران و کنندگان تامین وضعیت

 رقابتی وضعیت

 جانشین و مكمل کاالهای

 

 مالی های صورت تحلیل و تجزیه های تكنیک -4

 ترازنامه و اجزای آن



 مالی های صورت در دارایی انواع

 مالی های صورت در بدهی انواع

 مالی های صورت در سهام صاحبان حقوق اجزاء

 زیان و اجزای آن و سود صورت

 هزینه و درآمد انواع 

 نقد وجوه جریان صورت

 هاشرکت انواع سود برآورد در افقی تحلیل

 شرکت بینی پیش مورد سود محاسبه

 سهام بنیادی ارزش برآورد

 گذاری سرمایه هایشرکت در پرتفوی وضعیت صورت گزارش تشریح

 دارایی سبد و معامالتی حجم بهترین انتخاب ، ریسک مدیریت

 لیانسبت های م

 سودآوری های نسبت

 نقدینگی های نسبت

 اهرمی های نسبت

 گذاری قیمت مدلهای

 سرمایه کل بازدهی سنجش

 سهام قیمت نوسان دالیل

 شرکتها و بازار جاری ارزش

 P/E نسبت در کننده تعیین عوامل

  صنایع و بخشی تحلیل

 



 آوری سود زنجیره در آن جایگاه و شرکت تحلیل -5

 شرکت سودآوری و رشد بر گزار تاثیر عوامل بررسی 

 گذاری ارزش مفاهیم

 سهام قیمت گذاری ارزش نحوه

 گذاری ارزش های روش معرفی

 سهام ارزش محاسبه نحوه و روش انتخاب

 

 فعالیت هر برای الزم راهبرد تعیین و بازی سهام و داری سهام ماهیت -6

 بازار در گری معامله و گری تحلیل های عارضه

 گری معامله و گری تحلیل در هریک کاربرد و بورسی پندهای

 سهام بازار در گذاری سرمایه کلیدی مفاهیم شناخت

 بورسی مرتبط سایتهای بررسی و بازار در اینترنتی معامله شیوه

 (استاد توسط سهام عملی تحلیل) فاندامنتال آموزشی کارگاه

 

 گذاری سرمایه های استراتژی تعیین -7

 قیمتی رفتار نوع اساس بر بازار سهام بندی طبقه

 گذار سرمایه پذیری ریسک میزان تحلیل

 بازار در ایحرفه رفتارهای با آشنایی


