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 نماید:برگزار می کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

 "روانشناسی عمومی و تخصصی بازار سرمایه"

 ساعت 6 مدت:

 ، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار23افروز، پالک خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از خیابان بهشتی، کوچه دل :برگزاری محل

 هیسرما بازار کارشناس و لگریتحل ،مدرس ؛حسین زمانیآقای جناب   مدرس:

 نهادهای مالی؛ سایر های کارگزاری وشرکت مدیران و کارشناسان مخاطبین:

 کلیه عالقمندان به تحلیلگری بازارهای مالی

 باشد*کنندگان میناممنوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت*برگزاری سمینار نفر؛  30 :سمینارظرفیت 
 ریال  000،031،3با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه اعضا:

 ریال  000008،3،با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه آزاد:

 31/02/74شنبه  روز تا نام:مهلت ثبت

 sts.seba.ir از طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی نامتکمیل ثبت نام:نحوه ثبت

 گردد.می اعطاء سمینارکنندگان از سوی کانون گواهینامه شرکت در به شرکت سمینار پایان در مدرک:
 

 این سمینار آموزشی شامل عناوین زیر است: 
 گرانعوامل موثر بر روانشناسی بازار بورس و رفتار معامله 

 روانشناسی بورس و شک و تردید در معامالت 
 گرانروانشناسی بازار بورس و عوامل موثر در موفقیت معامله 
  معاملهروانشناسی بورس و پذیرش اشتباه در 
 روانشناسی بورس و دامنه شناسایی زیان 
 چند شعار برای معامله موفقروانشناسی بورس : 
 روانشناسی بازار سرمایه و اثر آن بر زندگی شخصی 
 ای در سهمرفتار گله 
 حباب قیمتی در بورس چگونه است 
 ها در بازاررفتار قیمت 
 ۷ گویندگران موفق نمینکته که معامله 
 ۶  گذاری در بورسگری و سرمایهبرای معاملهقانون طالیی 
 تعیین حد سود در معامالت 
 طراحی سیستم معامالتی مناسب 
 استراتژی کاهش ریسک و افزایش سودایخرید و فروش پله : 
 فاکتورهای موثر در انتخاب یک سهم 
 ؟: چرا و چگونهبازی در سهامسفته 
 بهترین زمان فروش سهمزمان فروش سهم : 
 سهمگیری در نوسان 
 گذاری باید استراتژی معامالتی خاص خود را داشته باشدچرا هر سرمایه 

 طراحی سیستم معامالتی مناسب 
 در چه شرایطی در صف فروش، سهم بخریم 
 چگونه ورود نقدینگی به بورس را تشخیص دهیم 
 خوانی در بورستابلوخوانی و بازار 

 زمان کالس تاریخ روز ردیف

 52/30/89 شنبه 1
53الی  71ساعت   

شنبهدو 2  51/30/89 

 

 قدرت خریدار به فروشندهتابلوخوانی و بازارخوانی : 
 معامله در طی روزخوانی : بهترین زمان تابلوخوانی و بازار 
 شناسایی سهامی که مستعد رشد برای فردا هستندفیلتر 
 فیلتر قدرت خریدار به فروشنده 

  فیلتر ورود یا خروج پول هوشمند در سهم 
 شودپول هوشمند کجا و چگونه وارد می 
 ترس( سفارش): اردر خوانی در بورستابلو 
 لزوم داشتن مدیریت سرمایه و استراتژی معامالتی 
  کد کردن سهام: تاثیرات کد به کد کردن بر قیمت سهمکد به 
 ارزش معامالت بازار و ارتباط آن با ورود نقدینگی به بازار 
 کارکرد معامالت بلوکی در بازار سرمایهمعامالت بلوکی : 
 گیری در بورس درست است؟آیا نوسان 
 های معامالتی در بورسخوانی و تکنیکتابلوخوانی و بازار 
 نی در بورسخواآموزش تابلو 
 خوانی سهام: نمادهای پربینندهتکنیک تابلو 
 گری در بازار سرمایهنکات معامله 
 اول حفظ سرمایه کسب سود 
 رویای یک شبه پولدار شدن 
 کارگران تازهاشتباه کشنده معامله 

 گران مبتدیده توصیه برای معامله 
 مدیریت سرمایه 

 گر منظم کیست؟معامله 

 حد سود و حد ضرر چیست؟ 

 معامله به سبک تک تیراندازها 
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