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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:
این دوره آموزشی برای تمدید گواهینامههای حرفهای سطح الف و ب  5امتیاز و برای گواهینامههای حرفهای سطح ج  5امتیاز دارد.
دوره آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی (نوبت هفتم)
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
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آموزش تحلیل تکنیکال (مقدمات)
آشنایی با ساختار نمودار یا چارت به همراه معرفی نرمافزار متاتریدر 5
آشنایی با انواع روند ،آموزش  7خط روند در تحلیل تکنیکال و کانالیزه کردن
شکافها یا گپهای قیمتی
چارت پترنها یا الگوهای قیمتی
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آموزش جامع اندیکاتورها به همراه معرفی اندیکاتورهای سفارشی
آموزش بحث پیشرفت واگراییها
میانگینهای قیمتی و تناوبهای سفارشی
آموزش کندلهای شمعی
مباحث تحلیل مقدماتی

ردیف

روز

تاریخ

1

یکشنبه

09/90/71

2

چهارشنبه

09/90/09

3

یکشنبه

09/90/02

4

چهارشنبه

09/90/01

5

یکشنبه

09/79/97

6

چهارشنبه

09/79/92

7

یکشنبه

09/79/99

8

چهارشنبه

09/79/77

مدت:
محل:
مدرس:
مخاطبان دوره:

زمان کالس

ساعت  71الی 09

 38ساعت
تهران ،خیابان ولیعصر (عج) ،باالتر از بهشتی ،کوچه دلافروز ،پالک  ،23کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
آقای بهزاد صمدی؛ کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه
مدیران و کارشناسان شرکتهای کارگزاری و سایر نهادهای مالی همچنین سایر شرکتها و موسسات
تمامی عالقهمندان به سرمایهگذاری در بورس

ظرفیت دوره:

 30نفر؛ *برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبتنامکنندگان میباشد*
*با توجه به محتوای دوره به همراه داشتن لپتاپ الزامی میباشد*

شهریه آزاد:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  1،080،000ریال

شهریه اعضا:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  2،840،000ریال

مهلت ثبتنام:

تا روز چهارشنبه 74/07/02

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 23
کارشناس مسئول :آقای شریفی ،داخلی 302

نمابر 47847782 :

کد پستی0100808100 :

تلفن تماس030 – 48048 :
کد اقتصادی800266762872 :

sts.seba.ir
شناسه ملی00002888324 :

