
 به ااتک با و کاربردی نگاهی با شهدایی علی محمد ینوشته سرمایه بازار در بنیادی تحلیل کتاب در
 خواهیم بورس در فعال یک هایگیریتصمیم بر گذار تاثیر عوامل مجموعه بررسی اب علمی مبانی

 :چون هاییپرسش ؛گوییم پاسخ بوده مطرح ما برای شاید که پاسخیبی هایپرسش به توانست

 نمود؟ استفاده بورس هایتحلیل و تجزیه در رایگان اطالعات و افزارنرم از توانمی چگونه 
 گردند؟می مالی بازارهای در گذاریسرمایه به حاضر کـسانی چرا 
 را یک کدام دارد قرار گذارانسرمایه روی پیش که متفاوت معامالتی هایاستراتژی بین در 

 نماییم؟ انتخاب
 ،داشته ما هایگیری تصمیم بر تواندمی تاثیری چه … و ریسک فرصتی، هایهزینه زمان 

 باشد؟
 نمود؟ تعیین را آن توانمی چگونه و است میزانی چه گذاریسرمایه معقول و مناسب بازده 
 نماید؟ یاری را ما هاشرکت از متناسب بازده کـسب در تواندمی صنایع بررسی چگونه 
 باشد؟ باید چگونه….  و اخبار شایعات، مقابل در ما هایالعمل عکـس 
 خواهد سهام انتخاب در تاثیری چه سهامداران ترکیب و شوندگی نقد رتبه شرکت، بازده 

 داشت؟
 نماییم؟می درک را هاشرکت توسط شده ارائه مالی هایصورت ارقام و اعداد چگونه 
 خواهند یاری سهام انتخاب در را ما چگونه و باشندمی حقایقی چه گویای مالی هاینسبت 

 نمود؟
 گویند؟می چه هاشرکت توسط منتشره هایاطالعیه 
 نمود؟ فراهم را سهام انتخاب مناسب زمینه هاشرکت در مدیریت بندیرتبه با توانمی چگونه 

 مطالب فهرست

 گیری تصمیم هایروش و بورس به گذرا نگاهی -۱

 فاندامنتال گیری تصمیم مقدماتی مبانی -۲

 برتر طبقه و صنعت تشخیص -۳

 برتر هایشرکت تشخیص -۴

 اساسی مالی هایصورت -۵

 مالی هاینسبت -۶



 سرمایه بازار هاینسبت سایر -۷

 گیری تصمیم پارامترهای سایر -۸

 ضمائم

  EPS  تعدیالت و بینیپیش – رسانی اطالع مستمر هایفرم :۱ ضمیمه

 گذاریسرمایه هایشرکت درآمد بینیپیش – رسانی اطالع مستمر هایفرم :۲ ضمیمه

 گذاریسرمایه هایشرکت پرتفوی به مربوط گزارشات – رسانی اطالع مستمر هایفرم :۳ ضمیمه

 ایدوره میان مالی هایصورت – رسانی اطالع مستمر هایفرم :۴ ضمیمه

 تهران بهادار اوراق بورس شرکت در معامالت نامه آیین :۵ ضمیمه

 بورس داوری تأهی نامه آیین :۶ ضمیمه

  بورس در شده پذیرفته هایشرکت انضباطی نامه آیین :۷ ضمیمه

 درونی اطالعات براساس معامالت اخبار انتشار اجرایی نامه آیین :۸ ضمیمه

 پرداخت چگونگی و هاتخفیف سهام، گذاریقیمت هایشیوه :۹ ضمیمه

 سازمان نزد شده ثبت هایشرکت اطالعات افشای اجرایی العمل دستور :۱۰ ضمیمه


