Tehnilise analüüsi meistriklass
Põhjalik ülevaade tehnilise analüüsi meetoditest

18. juuni 2019
Kestus: 3 tundi
Äripäev, Vana-Lõuna 39/1, Tallinn
Tehniline analüüs (TA) on hinna liikumise prognoosimine kasutades mineviku hinna liikumist. TA on
kauplejate seas laialdaselt levinud analüüsimeetod, mis võimaldab tuvastada tugevaid hinna toetusja vastupanutasemeid tänu millele suurendatakse tõenäosust, et hind liiguks kauplejale soovitud
suunas.
Erinevaid strateegiaid, kuidas tehnilist analüüsi kasutada on mitmeid, kuid enamikel juhtudel liigituvad
need kaheks:
1) Kauplemine järgides turu trende – trendis kauplemine suurendab meie kauplemistehingute
õnnestumisprotsenti. Sellest lähtuvalt, kaupleja peab leidma võimalikult häid hinnatasemeid, kus tal
oleks võimalik trendiga kaasa minna. Nende tasemete tuvastamiseks kasutatakse tehnilise analüüsi
erinevaid kriteeriumeid, millega on võimalik tuvastada hinna pöördumist kauplejale soovitud suunas.
2) Läbimurrete kauplemine – teatud graafikute mustritest läbimurded viitavad edasisele tõusule/langusele.
Koolitusel seletatakse lahti mõlema strateegia reeglid ja kriteeriumid.
Vastuse saavad järgmised küsimused:
Kuidas tuvastada tugevaid toetus- ja vastupanutasemeid?
Kuidas kasutada Fibonacci tööriista?
Kuidas tuvastada hinnaliikumise kanaleid?
Kuidas panna enda kasuks tööle võrdsete lainetena liikuv turg?
Mida näitab RSI (Relative Strength Index) indikaatori erinevus võrreldes hinnaga?
Mis on tehnilises analüüsis „kirsiks tordil“?
Kas tehnilise analüüsi kriteeriumid töötavad paremini individuaalselt või kokku kombineeritult?
Millised on põhilised graafikute mustrid ja kuidas need töötavad?
Mida tähendab „Death Cross“ ja „Golden Cross“?
Koolitusele on oodatud kauplejad:
- Kes omavad finantsturgudel kauplemisega (valuutad, metallid, toorained, aktsiad, krüptoraha) mõningast kogemust.
- Kes soovivad tehnilise analüüsi meetodite abil teha paremini ajastatud tehinguid.
Koolituse eesmärk on anda põhjalik ülevaade tehnilise analüüsi erinevatest kriteeriumitest, mis võimaldavad eristada tugevaid
hinnatasemeid keskmistest.
Koolitus koosneb teooriast ja mõnest praktilisest näitest. Seoses sellega palume:
1) Võtta kaasa sülearvuti
2) Laadida alla riskivaba demokonto
Demokonto avamine
1) Tasuta demokonto saab alla laadida SIIT.
2) Palume registreerida demokonto alljärgneval viisil:
a) Sissemakse: 10,000
b) Kauplemiskonto tüüp: Admiral.MT5
c) Valuuta: EUR
d) Laadi: MetaTrader5

AJAKAVA
18.06.2019
17:30 - 18:00

Kogunemine, registreerimine
Koolitus toimub Äripäevas, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn. Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna
parkimistsoon. Maja taga asuvas Europarklas on parkimistasu 2 EUR/ päev. Parklasse saab siseneda Pille
tänavalt või Vana-Lõuna tänavalt Parkimisinfo

Trendis kauplemine, tugevate toetus-vastupanutasemete

18:00 - 18:40

Trendis kauplemine, tugevate toetus-vastupanutasemete
tuvastamine
Tehnilise analüüsi põhikriteeriumid
• Trendijooned
• Erinevad toetus-ja vastupanutasemed
• Tähtsaimad „küünalde“ mustrid

18:40 - 19:25

Põhikriteeriumeid toetavad lisad
• ABC võrdsed lained
• Kanalid ja nende projektsioonid
• Fibonacci Retracement & Fibonacci Extension
• RSI Divergence

19:25 - 19:40

Kohvipaus

19:40 - 21:00

Läbimurde tehingud
Graafikute mustrid
• Erinevad graafikute mustrid
- „Rising & Falling Wedge“
- „Bull & Bear Flag“
- „Head and Shoulders“
- „Double Top/Bottom“
- Triangles

LISAINFO
Osalemise tingimused
Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.
Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil
põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui
teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust
samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%.
Muul juhul kuulub arve tasumisele.
Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või Liis.Lehtmets@aripaev.ee.

