99160770

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

"فیلترنویسی در سایت شركت مدیریت فناوري بورس تهران ( )www.tsetmc.comكد"7
حجم عظیم دادههای تاریخی و پیشبینی در بازارهای مالی از یک سو و از سو یی دیگو نیازمنو ی فعوالین بازارهوا در اسوفاادهی همزموا از ایون
اطالعات ،منج به ارائه راهکارهای مفن عی جهت سه لت در اسفااده و نهایفاً تصمیمگی ی س مایهگذارا گ دی ه است .حجم باالی اطالعات و نیاز بوه
ب رسی همزما گ چه دو عامل مهم به نظ میآین  ،اما فاکف ر س می کوه اهمیوت م ضو را دوچنو ا میکنو “ ،سو عت” دسف سوی بوه اطالعوات
طبقهبن ی ش ه است .ب ای مثال در بازار سهام ،جسفج در بین ص ها نماد بازار جهت غ بال ک د نمادهایی که یک یا چنو ویژگوی مو نظو موا را
دارن کار بسیار سخت و زما ب ی است .ف ض کنی در بین تع اد باالی سهام ش کتهایی که قابلیت معامله در بازار سوهام را دارنو  ،شوما بوه دنبوال
سهمی خاص با ویژگی معامالتی خاصی هسفی  .ب ای مثال سهمی که صف خ ی باش و تمایل داری تنها اطالعات این نو خواص از سوهمها نشوا
داده ش د .فیلف ن یسی دقیقاً ابزاری است که به این ن از تقاضای معاملهگ ا پاسخ میده و اطالعات را در انو ا مخفلاوی از دسوفهبن یها ،فیلفو
ک ده و ارائه میده  .درواقع فیلف  ،غ بالگ ی سهم مناسب ب اساس دسف ر است.
سرفصلهای دوره
1

آشنایی مقدماتی با فیلتر نویسی( امکانات و تنظیمات و قالب های دیده بان )

2

ساخت فیلدها و اطالعات حقیقی و حقوقی و امارها و سوابق اماری

3

انواع عملگر و توابع

4

ساختار های کنترلی

5

فیلترنویسی با دستورات ساده(متغیرها و فرمت و دستورات فیلتر)

6

اعمال فیلتر و دریافت خروجی

7

فیلتر نویسی برای فاکتورهای روانشناسی بازار و تکنیکال

8

فیلتر نویسی مرکب

9

تحلیل فیلترهای کاربردی

10

بررسی فیلترهای آماده
ردیف

روز

تاریخ

1

دوشنبه

99/12/04

2

چهارشنبه

99/12/06

3

دوشنبه

99/12/11

4

چهارشنبه

99/12/13

مدت:
مدرس:
مخاطبان دوره:

زمان کالس

ساعت  17الی 20

 12ساعت
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  2،520،000ریال

شهریه اعضا:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  1،890،000ریال

مهلت ثبتنام:

تا روز دوشنبه 99/11/27

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 :

