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 تحلیل بنیادی

 

 .سًٍذ قیوتی ػْام تاتغ هتغیشّای تٌیادی اػت -♦

 سا تاصدُ هَسد اًتظاس ٍ  سیؼکهتغیشّای تٌیادی  -♦

 .تؼییي هی کٌٌذ

 تحلیلگشاى تٌیادی تِ دًثال ؿٌاػایی اسصؽ راتی -♦

 .ّؼتٌذ 
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 تحلیل بنیادی

 

 

 
 
 
 

 

 اقتصاد

 صىعت

 شزکت

 اقتصاد

 صىعت

 شزکت

 تحلیل اس باال بٍ پاییه تحلیل اس پاییه بٍ باال
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 تحلیل بنیادی
 

 :متغیزَای اقتصادی کالن
 

 ٍضؼیت ػیاػی جْاى ٍ کـَس -♦
 ٍضؼیت اقتصادی جْاى ٍ کـَس -♦
ًوش  اسص  تْوشُ هااناًوِ  تؼشهوِ ّوای ٍاسدا  ًوش   وَسا         )تَدجِ ػاالًِ کـوَس  -♦

 ...(پتشٍؿیوی ّا  ٍ 
 ػیاػتْای کالى پَای  هاای ٍ اسصی -♦
 تغییش قَاًیي ٍ هقشسا  -♦
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 تحلیل اقتصادی
 

 :تحلیل اقتصاد کالن ي شاخص َای اقتصادی
 

 چش ِ ّای اقتصادی- ♦
 جوؼیت  اؿتغال ٍ تیناسی- ♦
 ؿا ص ّای هاای- ♦
 ؿا ص ّای ػشهایِ گزاسی ٍ پغ اًذاص- ♦
 ؿا ص ّای صٌؼت ٍ تاصسگاًی- ♦
 تشاص پشدا ت ّا- ♦
 ًش  اسص- ♦
 قیوت ّا ٍ دػتوضدّا- ♦
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 تحلیل اقتصادی
 
 

 :تَجِ تِ هفاّین صیش دس تشسػی ؿا ص ّای اقتصادی
 
 هقذاس -1
 قیوت -2
 اسصؽ -3
 هقیاع اًذاصُ گیشی -4
 هقیاع صهاًی -5
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 تحلیل اقتصادی
 

 تفسیز شاخص َای اقتصادی
 
تَایذ ًا ااص دا لی دس تشگیشًذُ (: GDP)تَایذ ًا ااص دا لی -

اسصؽ هجوَع کاالّا ٍ  ذهاتی اػت کِ طوی یوک دٍساى هؼویي     
 .هؼوَالً یک ػال  دس یک کـَس تَایذ هی ؿَد
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 تحلیل اقتصادی

 
 
 (:GDP)تَایذ ًا ااص دا لی -
 

ّضیٌِ ّا -(تَایذی)دسآهذّا= تَایذ ًا ااص دا لی  
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 تحلیل اقتصادی
 

 
 :چزخٍ َای تجاری - 

ِ ّای تجاسی ًَػی اص ًَػاًا  ّؼوتٌذ کوِ دس ػوکال کوالى      چش 
س  هی دٌّذ ایي ًَػاًا  هؼووَال توا    ...ٍ هؼاایت اقتصادی کـَسّا

  .تغییشا  تَایذ ًا ااص دا لی ًـاى دادُ هی ؿَد
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 تحلیل اقتصادی
 

 چزخٍ تجاری
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 تحلیل اقتصادی
 

 :وشاوٍ َای مزاحل چزخٍ تجاری
 
کاّؾ هَجَدی هَاد اٍایِ  کاّؾ هَجَدی کاالی آهوادُ هوشٍؽ  اهوضایؾ    : ريوق-

 .اؿتغال  اهضایؾ ػشهایِ گزاسی دس داسایی ّای ػشهایِ ای
 
 .اهضایؾ ًش  ّای تْشُ  ػکال اؿتغال کاهل :ايج-
 
 .کاّؾ تقاضای ػشهایِ گزاسی  کاّؾ اؿتغال  کاّاؽ تقاضا: رکًد-
 
هقذاى تقاضای ػوشهایِ گوزاسی  اوذاقل ؿوذى ػوشهایِ گوزاسی دس       : (بحزان)قعز-

 .داسایی ّای ػشهایِ ای
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 تحلیل اقتصادی
 

 :دالیل پیدایش چزخٍ َای تجاری
 

ػشهایِ گزاسی دس داسایی ّای ثاتت  چش وِ ّوای ر یوشُ کواال دس     
ػیاػوت  اًثاسّا  چش ِ ّای صٌؼت ٍ ؿشکت  تناًِ ّای  واسجی   

 .ّای دٍات
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 تحلیل اقتصادی
 

 
 ؿوشٍع اهضایؾ قیوت ّوای ػوْام    : شاخص َای پیشزي -1

 .تخؾ هؼني  هشٍؽ  َدسٍهؼاایت ّای 
 
اهوضایؾ رشهیوت ّوای تَایوذا      : شاخص َای پس  ري  -2

صٌؼتی  اهضایؾ اؿتغال  اهضایؾ تَسم  اهوضایؾ گوشدؽ هَجوَدی    
 .کاال
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 تحلیل صنعت
 

 الگًَای صىعت
 
ایي صٌایغ کوتش تحت تاثیش سکوَد ٍ تغییوشا    : صىایع تدافعی-

 .اقتصادی ّؼتٌذ
 
صٌایؼی ّؼتٌذ کِ تغییش دس آًْوا  (: ادياری)صىایع تُاجمی -

صیادتش اػت توِ ایوي هفْوَم   ّؼولنوشد آًْوا دس ؿوشای  سًٍو         
 .  اقتصادی  َب تَدُ ٍ دس ؿشای  سکَد اقتصادی ًاهٌاػة هیثاؿذ
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 تحلیل صنعت
 

 الگًَای صىعت
 
 ًحَُ قیوت گزاسی هحصَال  صٌؼت -
 ػشضِ ٍ تقاضای هحصَال  صٌؼت -
ِ گزاسی ّای کالى ٍ تلٌذهذ  -  ػشهای
 تحَال  تنٌَاَطی -
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 تحلیل صنعت
 

 با استفادٌ اس الگًی پًرتز
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 تحلیل صنعت
 

ٍ سوی خزیداران .الف  :معیارَای ارسیابی قدرت چاو
 
 تؼذاد  شیذاساى   .1
 قذس  ادغام ػوَدی پؼشٍ  شیذاس .2
 هیضاى ایاتی تَدى هحصَل  .3
 اجن  شیذ  .4
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 تحلیل صنعت
 

ٍ کىىدگان .ب ٍ سوی عزض  :معیارَای ارسیابی قدرت چاو
 
ِ کٌٌذگاى .1  تؼذاد ػشض
ِ کٌٌذُ .2  تؼذاد هحصَال  جایگضیي ػشض
ِ کٌٌذُ .3  هشٍؽ ػوذُ ػشض
ِ ؿذُ. 4  هیضاى توایض تیي هحصَال  ػشض
ِ کٌٌذگاى .5 ِ ّای ثاتت ػشض  هیضاى ّضیٌ
 قاتلیت ادغام ػوَدی پیـشٍ .6
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 تحلیل صنعت

 
 :معیار ارسیابی قدرت جایگشیىی کاالَای جایگشیه. ج
 

ِ طَس اػاػی دٍ ػاهل تش ػَْات جایگضیٌی هَثشًذ  :ت
 
 ّضیٌِ .1
 ػولنشد .2
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 تحلیل صنعت
 

 :معیار ارسیابی قدرت تُدید تاسٌ ياردَا. د
 ػشهایِ هَسد ًیاص .1
 دػتشػی تِ کاًااْای تَصیغ .2
 اهتیاصا  ٍیظُ .3
 هیضاى توایض .4
 هٌحٌی یادگیشی یا تجشتِ .5
 ػیاػت ّای دٍات .6
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 تحلیل صنعت
 

 :معیار ارسیابی قدرت رقابت رقبای مًجًد. ٌ
 
 ّوتشاصی سقثا .1
 تؼذاد سقثا .2
 ّضیٌِ ثاتت .3
 هَاًغ  شٍج .4
 ّضیٌِ تثذیل .5
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 تحلیل شزکت
 

 الگًَای چزخٍ شزکت
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 انواع سهام 

 سهام ارزشی •
 
 سهام رشدی•

 تحلیل شزکت
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 تحلیل شزکت

 :عًامل اثزگذار خزد در چزخٍ شزکت
 

 قاتلیت ًقذؿًَذگی ػْام ؿشکت -♦
 تؼذاد ػْام دس دػت هشدم -♦
 تشکیة ػْاهذاساى -♦
 ٍ ثثا  آى( EPS)ػَدآٍسی  -♦
 طشح ّای تَػؼِ ؿشکت -♦
 هذیشیت ؿشکت -♦
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 تحلیل شزکت

 :عًامل اثزگذار خزد در چزخٍ شزکت
 

 ػوش ؿشکت ٍ هیضاى اػتْال  هاؿیي آال  -♦
 ػاتقِ ٍ اػتثاس ؿشکت -♦
 سًٍذ قیوت ػْن -♦
 دػاٍی اقَقی ػلیِ ؿشکت -♦
 اطالػا  دسٍى ؿشکت ٍ ؿایؼا  -♦

 صَستْای هاای ؿشکت -♦
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 تحلیل شزکت

 معزفی صًرت َای مالی اساسی
 
 تزاسوامٍ -1
 
 صًرت سًد ي سیان -2
 
 جزیان يجًٌ وقد -3
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 تزاسنامه
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 موجودی نقد
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 سزمایه گذاری های کوتاه مدت
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 موجودی کاال
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 پیش پزداخت ها
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 سزمایه گذاری های بلند مدت
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 وضعیت ارسی
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