A tőzsdetanfolyam célja:
A Trader Egyetem tőzsde tanfolyamának célja nem kevesebb, mint minden résztvevőből
profitot termelő kereskedőt vagy kisbefektetőt képezni! A tanfolyam részletesen és
érthetően megismerteti a tőzsdei kereskedést és gyakorlati szaktudást is nyújt. Mivel arra
törekszünk, hogy átláthatóvá és könnyen feldolgozhatóvá tegyük ezeket a sokak számára
még ismeretlen piacokat, ezért kizárólag teljes körű képzést nyújtunk. A tanfolyamot
végzett hallgatók képesek lesznek önállóan tőzsdei kereskedéseket végrehajtani
különböző piaci megbízások segítségével, és elsajátítják azokat a készségeket,
amelyeknek köszönhetően el tudják majd készíteni saját tőzsdei elemzéseiket technikai
és fundamentális alapon is, illetve képesek lesznek önállóan tőzsdei kereskedési
stratégiákat létrehozni és azokat végrehajtani saját kockázatvállalási hajlamuknak
megfelelően. Ennek köszönhetően mind az egyéb területen főállással rendelkező, mind
pedig az aktív befektetői szemlélettel rendelkező hallgató számára megfelelő kereskedési
módszert alakíthat ki!

Tudnivalók a tanfolyamról:
A tőzsdetanfolyam teljes időtartama: 30 óra, 5 alkalom





Teljes körű képzés a tőzsdei kereskedésről
A résztvevők írásos anyagot kapnak a tanfolyam könnyebb követésének
érdekében, amelyet mindig az órákon adunk át
Esettanulmányok grafikonos szemléltetéssel
Gyakorlatorientált oktatási forma

A résztvevőként a világ legnagyobb pénzügyi piacain történő kereskedés tudásának
birtokába jutnak majd, ami számos piacot és instrumentumot magában foglal, az azoknál
aktuális kockázatkezelési módszerek megismertetésével egyetemben. Kitérünk továbbá a
devizacsere ügyletekre is, amely lehetővé teszi, hogy valós betétünknél magasabb összeg
kamatából tegyünk szert bevételre.
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A tanfolyam által érintett témák:











Devizapiac (Forex)
Tőzsdék: részvénypiac és indexek
Opciós kereskedés
Kockázatkezelési módszerek (Risk Control)
Pénzgazdálkodás (Money Management)
Tőzsdei pozíciók helyes méretezése
Technikai és Fundamentális elemzések készítése
Árfolyamkockázatok kezelése
Gazdasági folyamatok
Kereskedési stratégia tervezése

A tőzsdetanfolyam felfedi a tárgyalt piacok közötti különbségeket és azok sajátosságait is,
így hallgatóink megszerezhetik a sikeres és tudatos kereskedéshez szükséges tudást.

Kiknek ajánljuk?
 Bárkinek, aki szeretne megismerkedni ezzel az izgalmas új lehetőséggel
 Azoknak, akik főállásuk mellett további bevételre akarnak szert tenni, és
hajlandóak tenni is ezért
 Azoknak, akik érdeklődnek a tőzsdei kereskedés iránt
 Akik régóta érdeklődéssel követik a gazdasági és politikai eseményeket, de még
nem gondoltak rá, hogy ebből pénzt csináljanak
 Azoknak, akik árfolyamkockázatnak vannak kitéve

Ha a fentiek alapján magára ismer, és szeretne megismerkedni a tőzsde világával,
jelentkezzen tanfolyamunkra és mi megtanítjuk, hogyan érheti el anyagi céljait ezzel az
izgalmas lehetőséggel.
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A tanfolyam tematikája:
1. A főbb tőzsdék és az online kereskedés technológiai felépítése
2. Instrumentumok és a kereskedési platform használata
3. Tőzsdei és pénzügyi számítások
4. Grafikontípusok és gyertyaalakzatok
5. Elemzési módszerek (technikai elemzés, fundamentális elemzés, hírkereskedés)
6. Minta- és alakzatelemzés
7. Indikátorok típusai és használatuk
8. Fundamentális elemzés és hírkereskedés
9. Kockázatkezelés és pozícióépítés
10. Saját stratégia kialakítása

A tanfolyam könnyebb követésének érdekében minden hallgató részére biztosítunk
írásos tananyagot is. Ezen felül az órák elején mindig összefoglaljuk röviden az előző óra
anyagát, hogy ne maradjanak nyitott kérdések.
A tanfolyam időtartama 30 óra, amely 5 alkalmat foglal magába. Ezalatt az idő alatt a
hallgatók mély betekintést nyernek a világ pénzügyi piacainak működésébe, és
megtanulnak online tőzsdei platformokkal kereskedni ezeken a piacokon. A
tanfolyamainkon megszerzett tudással garantáljuk, hogy sikeresen tud majd kereskedni
és kiemelkedő profitot elérni.

Köszönjük, hogy tanfolyamunkat választotta, és reméljük, hogy hamarosan
személyesen is találkozunk Önnel!
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