9916100121

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:

آنالین

"تابلو خوانی در بورس(نوبت دهم)"
تابلوخوانی پیش بینی آینده قیمت نمادها ،با استفاده از مشاهده نحوه سفارشات موجود در سامانه معامالتی است .اگر این روش در کنار ساایر روش-
های تحلیلی استفاده شود نتایج بسیار بهتری کسب خواهد شد .بسیاری از مجربین بازار با آگاهی به قوانین تابلو ،معامالت خاود را انجاا مایدهناد و
سودهای منطقی و قابل قبولی را به دست می آورند .رفتار حقیقی و حقوقی ها و روند سهم و  ...از تابلوخوانی مشخص میشود .الز به ذکر است ایان
دوره پیش نیاز دوره فیلترنویسی و انجا معامالت به کمک فیلتر است.
سرفصلهای دوره
1

معرفی شاخص های بورس و تحلیل هر یک از آنها

2

امکانات سایت  TSETMCو نحوه استفاده از آنها

3

تحلیل حجم و ارزش معامالت در نمادهای بورسی

4

تحلیل خرید و فروش حقیقی -حقوقی های بازار و پول هوشمند

5

تشخیص ورود و خروج نقدینگی به بازار و تک سهم های بازار
ردیف

روز

تاریخ

1

دوشنبه

99/12/18

2

چهارشنبه

99/12/20

مدت:
مدرس:
مخاطبان دوره:

زمان کالس

ساعت  17الی 20

 6ساعت
آقای علی حیدری؛ مدرس بازار سرمایه
مدیران و کارشناسان شرکتهای کارگزاری و سایر نهادهای مالی و سایر عالقمندان؛
*برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبتنامکنندگان میباشد*

شهریه آزاد:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  1،260،000ریال

شهریه اعضا:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  945،000ریال

مهلت ثبتنام:

تا روز جمعه 99/12/15

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.

نشانی :تهران ،خیابان ولیعصر (عج) ،باالتر از خیابان بهشتی ،کوچه دلافروز ،پالک 32
کارشناس مسئول :آقای معین ،داخلی 203

نمابر 89789973 :

کد پستی1511714511 :

تلفن تماس021 – 84087 :
کد اقتصادی411366963493 :

sts.seba.ir
شناسه ملی10103444238 :

