آگــاه بـاشــيـد و آگاه بمانيد

دوره نحوه معامالت و انتخاب استراتژی در بازار آتی
معرفي دوره :
در حال حاضر به دلیل اهرم زیاد در بازار آتی ،ریسک باالیی بر فرد سرمایه گذار تحمیل می شود و همیی موضیون اییاز بیه دسیش داای
داربردی در ای زمینه را در فرد سرمایه گذار تقویت میکند تا از طرفی با جوااش مختلف معامله در ای بازار آشنا شید و بتوااید اسیترات ی
معامالتی مناسبی را بسته به شرایط بازار ااتخاب دند.

شردت دارگزاری آگا دراظر دارد برای آشنایی هرچه بیشتر سرمایهگذاران و عالقهمندان با ای بازار ،دور " احیو معیامالو و ااتخیاب
استرات ی در بازار آتی " را برگزار اماید .شایان ذدر است در پایان دور به شردتدنندگان گواهینامه معتبر از طرف دارگزاری اعطا می-
گردد.

اهداف دوره :
آشنایی دامل با احو معامالو در بازار آتی و استرات ی های معامالتی در آن

محتوي دوره :











تحلیل موقعیت های باز و بسته
تخمین محدوده بازگشایی در هر سررسید
بررسی و تخمین فاصله سررسیدها از یکدیگر
نحوه پوشش ریسک با استفاده از اخذ موقعیت معکوس
نحوه پوشش ریسک با استفاده از بازار نقدی
محاسبه سود و زیان روزانه حساب شخصی
آموزش روانشناسی فعاالن بازار آتی نقدی
تعیین ارزش ذاتی و ارزش طالی قیمت سکه -مظنه و
تخمین حباب موجود در قیمت آنها
تحلیل بازاری قیمت دالر وسکه
تحلیل بنیادی طالی جهانی

اطالعات دوره :
مدت زمان دوره :

زمان برگزاري  :شنبه ها ساعت  16الی 19
( شروع ) 95/10/18

محل برگزاري  :سالن آموزش (طبقه همکف)

شركت كارگزاری آگاه
نام استاد  :جناب آقای محمد رضا سرمدی

شهريه دوره:

ثبتنام و كسب اطالعات بيشتر از طريق :
 تماس با شمار تلف های :
( 82154102 – 82154103واحد آموزش)

 ارسال درخواست ثبت اام به edu@agah.com :

با شركت در دورههاي آموزشي شركت كارگزاري آگاه

لذت آگاهي را احساس كنيد

 9ساعت ( 3جلسه )

ظرفيت دوره :

 1.710.000ریال

 15نفر

مهلت ثبت نام  :چهارشنبه 95/10/15
(اولويت با كساني است كه زودتر ثبت نام كنند)

82154102- 82154103
www.agahbroker.com
شركت كارگزاري آگاه (سهامي خاص)

