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Son yenilənmə: Noyabr, 2013
Kurs №: UT 012

Kursun yeri: Babək Plaza, 7-ci mərtəbə, İnvestAZ

Əlaqə telefonu:
E-mail ünvanı:
Kurs öncəsi tələblər:
Sertifikat:
Dil:

*1234
InvestU@investaz.net

TP
CPTL
QKB

Ticarət
Praktikası
İxtisas
Kapitallaşma
İmtahanı

İlkin texniki analiz bilikləri və ya "Universal Treyder" kursu
İndividual təhlil işi nəticələrinə uyğun olaraq təqdim olunur
Azərbaycan dili

Bu kursda kimlər iştirak edə bilər?
Treydinq Praktikası kursu maliyyə bazarında müəyyən təcrübəsi olan (Universal Treyder kursunu bitirmiş
tələbələr) treyderlər üçün nəzərdə tutulub. Universal Treyder kursunu bitirməmiş şəxslər kurs öncəsi qəbul
testini keçməlidirlər.

Bu kursdan iştirakçılar nə əldə edəcəklər?
Ticarət Praktikası kursu maliyyə alətləri üzrə hazırda ticarət edən, və ya gələcəkdə ticarət etməyi planlaşdıran
treyderlər üçün analitik üsulların praktiki tətbiqini öyrədən tədris proqramıdır. Mövcud təhlil yollarının praktikasını təqdim etməklə, kurs bazarın vəziyyətini daha dəqiq və sürətli təyin edib proqnoz etmək bacarığını
formalaşdırır.

Kursun təşkili:
Kurs 5 dərsdən ibarətdir. Hər dərs bir saat müddətində aparılır. Kurslar tədris otağında müəllim tərəfindən
praktiki tapşırıqların verilməsi, hər bir iştirakçıya verilmiş tapşırığın yoxlanılaraq yol verilmiş səhvlərin birgə
müzakirəsi və ətraflı izahatı, nəzəri biliklərin yenilənməsi vasitəsi ilə həyata keçirilir. Kurs iştirakçılarının dərsə
noutbukla gəlməkləri zəruri şərtdir.

Kurs iştirakçılarının qiymətləndirilməsi:
Kursun sonunda veriləcək imtahan, iştirakçılar tərəfindən bütün keçilənlərin tətbiqi ilə bazar analizi üzrə
individual təhlil işinin yazılmasından ibarətdir.

Kursun məqsədləri:
1. Maliyyə bazarında alətlərin analizi zamanı nəzəri bilikləri tətbiq etməkdə çətinlik çəkən treyderlərə praktiki
izahatlar vermək;
2. Maliyyə alətlərinin təhlili üçün analitik bacarıqlar formalaşdıraraq bazara daha peşəkar yanaşmanı təmin
etmək;
3. Bazar təhlili üzrə nəzəri bilikləri praktiki vərdişə çevirmək;
4. Bütün treyderlərə maliyyə bazarında özünü bilikli və təcrübəli iştirakçı kimi hiss etmək imkanı vermək.

Ticarət Praktikasının mövzuları:
Movzuların adı:

Müddət

1. Qrafik metod: parçalarla sadə analiz, trend analizi

1 saat

2. Qrafik metod: qrafik fiqurlar

1 saat

3. Riyazi metod: indikatorlar

1 saat

4. Riyazi metod: divergensiya

1 saat

5. Keçilənlərin ümumiləşdirilməsi və təhlil işi

1 saat

Kursun qaydaları:
Hər hansı bir dərsdə iştirak edə bilməcəyiniz barədə məlumat ən azı 5 iş günü öncədən verilməlidir;
Dərs zamanı mobil telefon ilə danışmaq qadağandır.

Qrup iştirakçıların sayı:

4 nəfərə-dək

