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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:
تحلیل امواج الیوت
معرفی دوره:
سرمايه گذاران جهت کسب سود در بازار سرمايه نیازمند بررسی همه جانبه آن میباشند .تحلیلهای تکنیکال ،بنیادی ،تکنوفاندامنتال ،مالی رفتاری ،بین
بازاری و غیره به اين دلیل ايجاد شدند که سرمايهگذاران بتوانند با کمک آنها روند حرکتی يک سهم ،صنعت يا کل بازار را پیشبینی نمايند و کسب سود
داشته باشند .در اين میان تحلیل تکنیکال به روش تئوری امواج الیوت به مطالعه روند حرکتی قیمتها در گذشته ،حال و آينده میپردازد .تحلیل تکنیکال به
روش تئوری امواج الیوت يکی از پیشرفتهترين و دقیقترين روشهای تحلیلی در کلیه بازارهای مالی محسوب میشود که بر اساس مکانیزمهای رفتاری
سرمايهگذاران فعال در بازارهای مالی به تبیین روشهايی برای تفسیر نوسانات قیمتی و پیشبینی آينده آنها در بازههای زمانی مختلف میپردازد .از مزايای
اين روش تحلیلی ،انطباقپذيری با تحلیل فاندامنتال يا بنیادی  ،اثرپذيری از رفتار و گرايش بازارهای مالی و همچنین قابلیت ارزيابی آينده روند قیمتی در
حالتهای مختلف با توجه به موقعیتهای مختلف بنیادی است که در نهايت اين امکان را به تحلیلگر میدهد تا با پیشبینی امواج پیش روی روندهای قیمتی،
موقعیت مناسبی که با وضعیت بنیادی و رفتاری مطابق دارد را شناسايی و اقدام به معامله نمايد.
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سرفصلهای دوره
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آشنایی با اصول و مفاهیم تئوری امواج
تبیین موقعیتهای تاثیرگذار بر شمارشهای الیوتی
آشنایی و تشخیص انواع امواج و ویژگیهای ساختاری و رفتاری آنها
معاینات ساختاری و شناسایی سیکلهای صعودی و نزولی
شناسایی امواج پیشرو و آشنایی با حالتهای خاص آن
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شناسایی امواج اصالحی و آشنایی با حالتهای خاص آن
معرفی و شناسایی ساختارهای ترکیبی
ساختارهای پیچیده و رفتارشناسی آنها
هدفگذاریهای قیمتی و زمانی ساختارهای موجی
نحوه معاملهگری بر اساس تئوری امواج الیوت

ردیف

روز

تاریخ

زمان کالس

1

جمعه

89/22/04

 8الی  00:22 – 00الی 02:22

2

پنجشنبه

89/22/22

 8الی  00:22 – 00الی 02:22

3

پنجشنبه

89/24/02

 8الی  00:22 – 00الی 02:22

4

جمعه

89/24/04

 8الی  00:22 – 00الی 02:22

5

پنجشنبه

89/24/02

 8الی  00:22 – 00الی 02:22

مدت:

 02ساعت

محل:

تهران ،خیابان ولیعصر (عج) ،باالتر از بهشتی ،کوچه دلافروز ،پالک  ،20کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

مدرس:
مخاطبان دوره:

جناب آقای سینا سلیمانی؛ مدير سرمايهگذاری شرکت مشاور تامین سرمايه نوين
مديران و کارشناسان شرکتهای کارگزاری و ساير نهادهای مالی؛
مديران و کارشناسان ساير شرکتها و موسسات؛
ساير عالقهمندان به حضور در اين دوره

پیشنیاز:
ظرفیت دوره:

آشنايی مقدماتی با تحلیل تکنیکال
 02نفر*برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبتنامکنندگان میباشد*

شهریه آزاد:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  4،022،222ريال

شهریه اعضا:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  2،052،222ريال

مهلت ثبتنام:

تا چهارشنبه 89/22/00

نحوه ثبت نام:

تکمیل ثبتنام از طريق سامانه آموزش کانون به نشانی sts.seba.ir

مدرک:

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

نشانی :تهران ،خیابان ولیعصر (عج) ،باالتر از خیابان بهشتی ،کوچه دلافروز ،پالک 23
کارشناس مسئول :آقای جلیلی ،داخلی 302

نمابر 47847782 :

تلفن تماس030 – 48048 :

sts.seba.ir

کد پستی 0100808100 :کد اقتصادی 800266762872 :شناسه ملی00002888324 :

