Aktsiakauplemise meistriklass
Süstemaatiline ja organiseeritud kauplemine kui edukuse võti
Kestus: 13 akadeemilist tundi
Äripäeva Akadeemia, Vana-Lõuna 39/1, Tallinn
Vaata kõiki toimumiskuupäevi
Veeda sisukas nädalavahetus kogenud aktsiakaupleja Igor Dorošenkoga ja tutvu meetoditega,
millega ta USA aktsiaturul kasumit teenib. Osaleda saad nii auditooriumus kui veebi teel.
Aktsiakauplemise koolitusel saad uusi, praktikas järele proovitud teadmisi sellest, kuidas oma
kauplemist organiseerida nii, et see oleks süstemaatiline ja kasumlik pikas perspektiivis. Lisaks saad
koolituselt teada meetoditest, mis annavad sulle väärtuslikku tagasisidet, aitavad sul üles leida enda
nõrgad kohad ja saada paremaks kauplejaks.
Tehingu tegemine finantsturgudel on tänapäeval imelihtne - vajutad nuppu ja sul on aktsiad ostetud. Kasumi teenimine on sellest siiski palju
keerulisem. On müüt, et kauplejad teenivad tuhandeid eurosid väikse liigutusega. Reaalsuses enam kui 90% turul kauplejatest hoopis kaotab
raha. Kuidas ja kas üldse on võimalik pikaajaliselt kasumlikult turul tegutseda?
Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmised sellest, kuidas aktsiatega kauplemist organiseerida nii, et see oleks süstemaatiline ja
kasumlik pikas perspektiivis.
Koolitusele on oodatud:
algajad, kes on juba proovinud aktsiatega kauplemist ning soovivad näha, mis suunas ja kuidas nad peaks edasi liikuma;
kauplejad, kes on juba mõnda aega turul kaubelnud, kuid ei saa stabiilset kasumlikku tulemust ja tunnevad end ummikus olevat;
kogenud kauplejad, kes saavad koolituselt uusi ideid ja võimaluse võrrelda oma protsesse teise professionaalse kaupleja omadega.
Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:
Sind huvitab kauplemine finantsturgudel?
Soovid teada, kuidas üles ehitada kasumlik kauplemisstrateegia?
Soovid teada, kuidas oma kauplemise protsesse ja oskusi pidevalt arendada?
Tahad veeta kaks sisukat päeva kogenud kauplejaga ja näha pealt, kuidas ta aktsiaturul toimetab?
Koolituse tulemusena osaleja:
mõistab, mida tähendab turuanalüüs ja kuidas saab seda teostada;
teab, kuidas riske juhtida ja milliseid näitajad jälgida;
oskab üles ehitada kauplemisstrateegiat;
teab, milliseid meetodeid saab kasutada aktsiaid analüüsides;
teab, kuidas tulemusi analüüsida ja enda kauplemist arendada.
Koolitusel on oluline roll koolitaja kauplemisega seotud meetodite ja protsesside demonstratsioonil. Koolitusel vahelduvad loeng ja arutelu
ning oluliseks õppimis- ja tagasisidemeetodiks on kauplemispäeviku analüüs. Lisaks saab näha päris kauplemist Ameerika turul
Õpitulemusi hinnatakse koolituse arutelude käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.
Maht: 13 akadeemilist tundi (kaks päeva)

AJAKAVA
1. päev
09:45 - 10:00

Kogunemine
Üldine turu analüüs, turu indikaatorid

10:00 - 10:45

Üldine turu analüüs, turu indikaatorid

10:45 - 10:55

Paus

10:55 - 11:40

Üldine turu analüüs, turu indikaatorid 2

11:40 - 11:50

Paus

11:50 - 12:50

Aktsiate analüüs. Kvartaalsed tulemused

2. päev
09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 10:45

Graafikud ja tehnilised indikaatorid

10:45 - 10:55

Paus

10:55 - 11:40

Strateegiad

11:40 - 11:50

Paus

11:50 - 12:35

Tehtud tehingute näited personaalsest kauplemispäevikust
(erinevate strateegiate näited)

12:35 - 12:40

Paus

12:40 - 13:25

ABC - aktsia valiku protsess

3. päev
13:45 - 14:00

Kogunemine

14:00 - 15:30

Kapitali juhtimine. Tehingute kirja panemine ja analüüs
Paus

15:30 - 15:45

Paus

15:45 - 16:30

Kuidas arendada enda kauplemist tuginedes kauplemispäeviku
tagasisidele

16:30 - 18:00

LIVE kauplemine

18:00 - 18:30

Kokkuvõte. Küsimused ja vastused

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.

