Sztuka gry na giełdzie

Studia są dedykowane wszystkim zainteresowanym rynkiem
inwestycjami i spekulacją na giełdzie papierów wartościowych.

kapitałowym,

Tematyka studiów koncentruje się na wiedzy niezbędnej do zrozumienia procesu
inwestowania i spekulacji oraz czynników decydujących o sukcesie na giełdzie.
Absolwent studiów będzie potrafił krytycznie ocenić wartość oferowanych przez
instytucje finansowe strategii inwestycyjnych i dokonać rozumnego wyboru dla
swoich pieniędzy, zgodnie z osobistymi celami i oczekiwaniami.
Studenci zainteresowani samodzielnym inwestowaniem zyskają wystarczającą wiedzę
i zaufanie do samych siebie, aby rozpocząć aktywny handel na rynkach giełdowych
lub poprawić dotychczasowe rezultaty swoich inwestycji.
Program studiów:
Wprowadzanie do
studiów

W ramach kursu Student zapoznaje się z charakterystyką
funkcjonowania Uczelni, szczególnie narzędzi wspomagających
proces dydaktyczny
Psychologia i
Proces spekulacji i inwestowania jest w swojej istocie zmaganiem
finanse
wewnętrznym. Studenci dowiedzą się dlaczego strach, chciwość i
nadzieja tak mocno obciążają ten proces i jak zarządzać tymi
emocjami. W toku zajęć każdy z uczestników opracuje osobistą
mapę celów, jako punkt wyjścia do wypracowania własnej strategii
inwestycyjnej.
Metody i strategie
Kurs przygotuje studentów do wyboru koncepcji, na której zbudują
inwestycyjne
własny system inwestycyjny. W toku kursu omówione zostaną m.in.
podstawy teorii wykresów, filozoficzne przesłanki leżące u
podstaw analizy technicznej i fundamentalnej, teoria Charlesa
Dowa, koncepcja trendu, wskaźniki rynkowe, zależności sezonowe,
sieci neuronowe.
Trader doskonały - Uczestnicy kursu zapoznają się z koncepcjami, strategiami,
sekrety mistrzów
sposobami działania i myślenia oraz przeświadczeniami rynkowymi
najwybitniejszych traderów. Na tej podstawie podjęta zostanie
próba ustalenia wspólnych czynników sukcesu "czarodziejów
rynków finansowych" i wypracowania wzorcowego modelu
skutecznego spekulanta i inwestora.
Warsztaty giełdowe Kurs pomyślany został jako przewodnik inwestora i spekulanta po
- regulacje, rynki,
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Studenci
instrumenty,
zapoznają się z organizacją GPW w Warszawie, zasadami notowań
notowania.
giełdowych, harmonogramem sesji, poszczególnymi rynkami,
indeksami giełdowymi i instrumentami finansowymi oraz rodzajami

zleceń, którymi można się posłużyć przy realizacji osobistej
strategii transakcyjnej.
Teoria fal Elliotta

Projektowanie
systemów
transakcyjnych

Zarządzanie
pieniędzmi w
ramach systemu
transakcyjnego
Seminarium

Teoria fal R.N.Elliotta fascynuje od dziesięcioleci teoretyków i
praktyków rynków finansowych. Niektórzy uważają, że każdy
potencjalny inwestor i spekulant musi się zmierzyć z teorią fal. Dla
jednych teoria Elliotta stała się źródłem sławy i pieniędzy, innych
doprowadziła do bankructwa. Czy rzeczywiście rynek porusza się w
pięciu falach w górę i trzech w dół ? Czy odkrycia Elliotta mogą
mieć praktyczną wartość dla inwestora i spekulanta ? Prowadzący
spróbuje odpowiedzieć na te pytania i przedstawić swoje
przeświadczenia na temat teorii fal.
W ramach kursu studenci przejdą przez wszystkie etapy tworzenia
systemu transakcyjnego. W rezultacie każdy z nich zaprojektuje
metodę inwestycyjną zgodną z własną osobowością i osobistymi
celami. Szczególny nacisk zostanie położony na prostotę metody,
długoterminową dodatnią oczekiwaną skuteczność systemu i
relację zysku do ryzyka.
Wybór modelu zarządzania wielkością pozycji i spięcie go w jedną
całość z wypracowanym systemem transakcyjnym jest kluczowym
zadaniem dla przetrwania na rynku i budowania bogactwa. W
trakcie kursu Studenci zapoznają się z różnymi strategiami
zarządzania pieniędzmi. Każda z nich zostanie osobno
przeanalizowana pod różnymi aspektami.
Spotkania poświęcone będą testowaniu systemów transakcyjnych
zaprojektowanych przez Studentów.

Organizator: WSB-NLU z siedzibą w Nowym Sączu
Miejsce realizacji zajęć: Nowy Sącz
Czas trwania studiów: 2 semestry
Studia realizowane w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem platformy CloudA
Liczba osób w grupie: od 12 do 24
Wymagania: ukończenie dowolnych studiów licencjackich, magisterskich lub
inżynierskich
Formularz rekrutacyjny dostępny TUTAJ
Szczegółowych informacji udzielają:

Dział Rekrutacji WSB-NLU
tel. 18 44 99 102, e-mail: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl
oraz Centrum Komercji i Biznesu WSB-NLU – organizator studiów
tel. 18 44 99 260, e-mail: office@wsb-nlu.edu.pl

