9906140020

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 چهارم)"
تابلوخوانی پیش بینی آینده قیمت نمادها ،به کمک مشاهده سایت  TSETMCاست .شخص می تواند با پیگیری جری ان سفارش ا آین ده ،قیم ت
یک سهم را پیش بینی کند .واضح است که اگر این روش در کنار سایر روشهای تحلیلی استفاده شود نتایج بسیار بهتری کسب خواهد شد.خیل ی از
مجربین بازار با علم به قوانین تابلو ،معامال خود را انجام میدهند و سودهای منطقی و قابل قبولی را به دست می آورند .رفتار حقیقی و حقوقی ها و
روند سهم و  ...از تابلوخوانی مشخص میشود .الزم به ذکر این دوره پیش نیاز دوره فیلترنویسی و انجاممعامال به کمک فیلتر میباشد.
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

چهاشنبه

99/01/04

2

چهارشنبه

77/01/01

مدت:
مدرس:
مخاطبان دوره:
ظرفیت دوره:

زمان کالس

ساعت  08الی 30

 6ساعت
آقای علی حیدری؛ مدرس بازار سرمایه
مدیران و کارشناسان شرکتهای کارگزاری و سایر نهادهای مالی و سایر عالقمندان؛
 31نفر؛ *برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبتنامکنندگان میباشد*

شهریه آزاد:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  0،360،000ریال

شهریه اعضا:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  781،000ریال

مهلت ثبتنام:

تا روز دوشنبه 77/01/06

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 :

