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به نام خدا
زمانی که انسانها را آموزش میدهیم تا قابلیت یابند ،سنگ بنای توسعه را مینهیم.

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار مینماید:
دوره آموزشی تحلیل تکنیکال جامع

آنالین

) نوبت اول)

تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی ( )Technical Analysisروشی برای پیشبینی قیمتها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است .در این تحلیل از طریق
بررسی تغییرات و نوسانهای قیمتها ،حجم معامالت ،عرضه و تقاضا میتوان وضعیت قیمتها در آینده را پیشبینی کرد .این روش تحلیل در بازار ارزهای خارجی،
بازارهای بورس اوراق بهادار و بازار طال و دیگر فلزات گرانبها کاربرد گستردهای دارد .تحلیلگران تکنیکال از نمودارها و ابزارهای دیگر برای شناسایی الگوهایی که
میتواند فعالیت آتی سهم را پیشبینی کند ،بهره میجویند .این نوع تحلیل با استفاده از "مطالعه رفتار و حرکات قیمت و حجم سهام در گذشته و تعیین قیمت و روند
آینده سهم"صورت میپذیرد .تغییرات قیمت سهم با استفاده از پیشینه تاریخی و نمودار توسط تحلیلگر تکنیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .تحلیل تکنیکال
با آزمون قیمتهای گذشته و حجم مبادالت حرکتهای آینده ،قیمت را پیش بینی میکند .اساس این تحلیلها بر استفاده از نمودار و رابطههای ریاضی و هندسی
متمرکز است تا بدین گونه روندهای کوچک و بزرگ بدست آید .در این راستا فرصتهای خرید یا فروش از راه برآورد محدوده نوسانات بازار مشخص میشود.
سرفصلها

آشنایی با ساختار نمودار یا چارت به همراه معرفی نرم افزار متاتریدر5

8

سیستم معامالتی ایچیموکو (به صورت کارگاهی)

2

آشنایی با انواع روند ،آموزش  7خط روند در تحلیل تکنیکال و کانالیزه
کردن

9

فیبوناچی و انواع آن در نرم افزارها

3

شکاف ها یا گپ های قیمتی

10

محاسبه نسبت های فیبوناچی

4

چارت پترن ها یا الگوهای قیمتی

11

سیستم معامالتی بیل ویلیامز

5

آموزش جامع اندیکاتورها به همراه معرفی اندیکاتورهای سفارشی

12

الگوهای هارمونیک (سیزده الگوی هارمونیک به همراه ارائه جداول
نسبت ها) و الگوهای هارمونیک پیشرفته

6

آموزش بحث پیشرفت واگرایی ها

7

میانگین های قیمتی و تناوب های سفارشی

1

روز

تاریخ

ساعت

شنبه

1400/02/11

 17الی 20

دوشنبه

1400/02/13

 17الی 20

چهارشنبه

1400/02/15

 17الی 20

شنبه

1400/02/18

 17الی 20

دوشنبه

1400/02/20

 17الی 20

چهارشنبه

1400/02/22

 17الی 20

شنبه

1400/02/25

 17الی 20

دوشنبه

1400/02/27

 17الی 20

چهارشنبه

1400/02/29

 17الی 20

شنبه

1400/03/01

 17الی 20
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به نام خدا
زمانی که انسانها را آموزش میدهیم تا قابلیت یابند ،سنگ بنای توسعه را مینهیم.

مدت:
مدرس:
مخاطبان دوره:

 30ساعت
آقای بهزاد صمدی؛ کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه
افرادی که خواهان اخذ امتیاز جهت تمدید گواهینامه های حرفهای خود میباشند و سایرین افرار فعال در بازار
سرمایه و تمامی عالقهمندان به سرمایهگذاری در بورس

ظرفیت دوره:

 40نفر؛ اولویت شرکت در دوره با افرادی است که زودتر اقدام به ثبتنام نمایند.
*برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبتنامکنندگان میباشد*

شهریه آزاد:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  9،600،000ریال

شهریه اعضا:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  7،200،000ریال

آغاز ثبتنام :از روز چهارشنبه  1400/02/01لغایت تکمیل ظرفیت دوره
نحوه ثبت نام :تکمیل ثبتنام از طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی sts.seba.ir
مدرک:

به شرکتکنندگان از سوی کانون گواهینامه شرکت در دوره اعطاء میگردد.

الزم به ذکر است این دوره دارای امتیاز تمدید به شرح ذیل میباشد:
گواهینامههای سطح الف و ب

 11امتیاز

گواهینامههای سطح ج

 10امتیاز

افراد متقاضی امتیاز تمدید به نکات فوق العاده مهم ذیل توجه داشته باشند:
 -1حداکثر تعداد غیبت مجاز در دورهی فوق الذکر  2جلسه میباشد و در صورت غیبت بیشتر از 2
جلسه ،امتیازی برای دانش پذیر لحاظ نخواهد شد و مالک تعداد غیبتها ،حضور غیاب مورد تایید
استاد و نماینده سازمان میباشد.
 -2دانش پذیران موظفند زمان دورههای ثبتنامی خود را بررسی نمایند تا از نظر زمانی (روز و ساعت
برگزاری جلسات) با دیگر دورهها همپوشانی نداشته باشند .در صورت عدم رعایت این بند از سوی
دانش پذیران ،اولویت امتیاز اعمالی با دورهای خواهد بود که زودتر ثبتنام آن ،صورت گرفته است.
شایان ذکر است مسئولیتی در قبال عودت وجه پرداختی بابت دورههای ثبتنامی به اشتباه صورت
گرفته از سوی دانش پذیران ،متوجه کانون نخواهد بود.
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