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Yoxdur
İmtahan nəticələrinə uyğun olaraq təqdim olunur
Azərbaycan, Rus və ya İngilis dili

Bu kursda kimlər iştirak edə bilər?
Universal Treyder kursu maliyyə bazarında həm yeni başlayanlar, həm də müəyyən təcrübəsi olan treyderlər
üçün nəzərdə tutulub.

Bu kursdan iştirakçılar nə əldə edəcəklər?
Universal Treyder kursu maliyyə alətləri üzrə hazırda ticarət edən və ya gələcəkdə ticarət etməyi planlaşdıran
treyderlər üçün analitik üsulların ilkin səviyyəsini təqdim edən tədris proqramıdır. Maliyyə bazarında analitik
təhlillərdən texniki və fundamental təhlil üsullarını cəmləşdirən kurs, öz dinləyicilərinə tədrisin sonunda
sərbəst şəkildə maliyyə alətlərini proqnoz etmək və ticarətdə qərar vermək bacarıqları formalaşdırır.

Kursun təşkili:
Kurs 10 dərsdən ibarətdir. Hər dərs bir saat müddətində aparılır. Kurslar tədris otağında müəllim tərəfindən
izahlı təqdimat, birbaşa ticarət platformasının istifadəsi, demo hesab ilə praktika, sual və tapşırıqlar vasitəsi ilə
həyata keçirilir. Kursun müddətində kiçik test, kursun sonunda isə yekun imtahan təşkil olunur. Kurs
iştirakçıları müvafiq materiallarla təmin olunacaqdır.

Kursun məqsədləri:
1. Valyuta bazarında təcrübəsiz olan yeni treyderləri əsassız ticarətdən və bundan əmələ gələn maliyyə
itkilərindən qorumaq;
2. Yeni treyderlərə valyuta birjası haqqında ilkin analitik bilgiləri vermək və onlarda birjada sərbəst iştirakı
şərtləndirən ilkin bacarıqları yaratmaq;
3. Bir çox uğurlu treyderlərin istifadə etdiyi təhlil növləri, ticarət strategiyaları və onların başlıca məntiqinin
izahlı təqdimatı;
4. Maliyyə alətlərinin təhlili üçün analitik bacarıqlar formalaşdıraraq bazara daha peşəkar yanaşmanı təmin
etmək;
5. Bütün treyderlərə valyuta bazarında özünü bilikli və sərbəst iştirakçı kimi hiss etmək imkanı vermək.

Kursun materialları:
E. Q. Quliyev, Ş. A. Qurbanzadə “Maliyyə Bazarının Əlifbası”

Kursun tərkibi:
Movzuların adı:

Müddət

1. Birjalar. Marjinal ticarət:
a. Beynəlxalq Birjalar. Marjinal Ticarət

1 saat

b. Ticarət Platforması

1 saat

2. Fundamental Analiz:
a. Fundamental Faktorlar

1 saat

b. Mərkəzi Banklar

1 saat

3. Qrafik Metod:
a. Trend Analizi

1 saat

b. Qrafik Fiqurlar

1 saat

4. Riyazi Metod:
a. İndikatorlar

1 saat

b. Divergensiya

1 saat

5. Elliot Dalğa Nəzəriyyəsi. Giriş:
Tam bazar dövrün incəlikəri. Əsas prinsiplər və anlayışlar

1 saat

6. Kapitalın idarə olunması:
Psixoloji aspektlər. Ticarət taktikaları

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:

8 nəfərə-dək

