دوره آموزشی تحلیلی

کلوپ سرمایه گذاران موفق
با کلوپ دیگر در بازار تنها نیستید

کلوپ سرمایه گذاران موفق چیست؟
کلــوپ یــک دوره تحلیلــی ،مشــاوره ای و آموزشــی حرفــه ای و منحصــر بفــرد
اســت ،کــه بــرای اولیــن بــار در ایــران و توســط مجموعــه آساســرمایه طراحــی
و اجــرا شــده اســت .کاربــردی بــودن مطالــب دوره و کســب ســود مطلــوب از
بــازار در حیــن برگــزاری دوره موجــب شــده اســت کــه فعــاالن بــازار ســرمایه
اقبــال ویــژه ای بــه حضــور در ایــن دوره داشــته باشــند.

ایده کلوپ از کجا آمده است؟

ایــن ایــده ســالها اســت کــه در کشــورهای پیشــرفته اجــرا میشــود.

افــرادی کــه بــرای یــک ســال متوالــی در چنیــن کلوپهایــی شــرکت میکنند

اغلــب درآمــد آنهــا دو تــا ســه برابــر مــی شــود .دلیــل ایــن موضــوع
چیســت؟ دلیــل آن اســت کــه بــا جلســات منظــم و گرفتــن انگیــزه کافــی

بــه شــکلی اصولــی ،عملگــرا تــر میشــویم و درآمــد مــا بــه عملگرایــی
قانونمنــد و نحــوه معامــات مــا بســتگی دارد .همچنیــن شــرکتکنندگان

کــه همــه از فعــاالن حــوزه هــای ســرمایه گــذاری هســتند ،درخصــوص
اشــتباهات و یــا ایــده هــای موفــق خــود صحبــت مــی کننــد کــه باعــث
رشــد ســریع ســطح معامالتشــان مــی شــود.

هدف کلوپ چیست؟

هــدف کلــوپ فقــط افزایــش دانــش تحلیلــی شــما نیســت .هــدف
آن اســت کــه انگیــزه شــما افزایــش یابــد ،هــر جلســه ایــرادات فنی
و دقیــق معامــات خــود را برطــرف کنیــد و هــر مــاه دســتاوردهای

معامالتــی مشــخصی داشــته باشــید .یعنــی هــر مــاه معامــات
بهتــر و بــا بــازده بیشــتری را در بــازار ســرمایه تجربــه کنیــد و گام به

گام تــا تبدیــل بــه یــک معاملــه گــر پیشــرو در بــازار پیــش رویــد.
همچنیــن بــا دریافــت تحلیــل هــای دقیــق ،عــاوه بــر اســتفاده از
آنهــا بــرای معامــات ،بــا شــیوه و نــکات ریــز تحلیــل در بــازار آشــنا

مــی شــوید و بــه مــرور و پــس از یــک ســال قــادر خواهیــد بــود
بــازار ســرمایه را بــا دقــت بســیار باالیــی تحلیــل و بررســی کنیــد.
نــکات آموزشــی کــه در کلــوپ بــا آنهــا آشــنا مــی شــوید مباحثــی

بســیار ارزشــمند و کمیــاب در زمینــه معامالتــی هســتند که مــی توانند

کیفیــت معامالتــی شــما را دوچنــدان کننــد.

در کلوپ سرمایه گذاران موفق…
بخش اول :کسب مهارت های ویژه

بخش دوم :تحلیل ،مشاوره و معامله

بخــش اول کمــی بیــش از دو ســاعت اســت و محتــوای آن بیشــتر مســائل آموزشــی

دو ســاعت دوم بــه ارائــه مباحــث و تحلیــل هــای دقیــق از وضعیــت بــازار ســرمایه

کــه در کتــاب هــای بیــن المللــی و همایــش هــای خــاص خارجــی ارائــه مــی شــوند.

هفتــه آینــده ،توســط شــهاب موســوی اختصــاص دارد .در ایــن فرصــت تحلیلــی

اســت .ایــن آمــوزش هــا شــامل مطالــب و نــکات تحلیلــی بســیار جدیــدی هســتند

مطالــب ایــن بخــش همچنیــن از مهندســی معکــوس معامــات موفــق تریــن

ســرمایه گــذاران جهــان بــه دســت آمــده انــد.
این بخش شامل:

در دو هفتــه گذشــته و همچنیــن طراحــی و تدویــن اســتراتژی معامالتــی بــرای دو
بــه بررســی دقیــق شــاخص هــای مهــم اثرگــذار در بــورس پرداختــه مــی شــود و

همچنیــن ســهام شــرکت هــای مهــم و مــورد نیــاز حضــار بــه شــکل دقیــق تحلیــل
و بررســی مــی شــود.

آموزش های کاربردی در زمینه مدیریت سرمایه

این بخش شامل:

مدیریت ریسک

ارائه سناریوهای مختلف برای دو هفته آتی

روانشناسی بازار

مدیریت فردی معامله گر

عادات و برنامه های صحیح معامالتی

طراحی مدل و استراتژی معامالتی برای شرایط مختلف بازار

بررســی ســبد ســهام یکــی از دانــش پذیــران بصــورت داوطلبانــه و ارائــه پیشــنهادات
دقیــق شــرکت کننــدگان بــرای بهبــود آن

ارائــه دســتورالعمل هــای دقیــق بــرای پیشــرفت سیســتم معامالتــی در حــوزه هــای

مختلــف و نویــن ســرمایه گــذاری

بررسی دقیق شاخص کل بازار و گروه های مهم

بررســی ســهام شــرکت هــای شــاخص بــر اســاس نظــر اســتاد و بررســی
دانــش پذیــران

شناسایی شرکت های ارزشمند و تعیین نقطه ورود ،حد ضرر و حد سود

معرفی حوزه های مختلف سرمایه گذاری

آنچه در کلوپ به دست می آورید
کسب مهارت سرمایه گذاری و تحلیل بصورت اصولی و موفق

بهبود مستمر روند معامالتی در طول سال و رسیدن به سطح مطلوب

کسب سود از بازارهای مختلف (معموال بسیار بیشتر از میانگین بازار)

آمــوزش مهــارت هــای ویــژه مدیریــت ســرمایه ،مدیریــت ریســک و روانشناســی

معامــات

طراحی استراتژی ها و تکنیک های معامالتی در شرایط مختلف بازار

ایجــاد گــروه منســجم و حرفــه ای در بررســی بــازار و تعامــل مشــترک ســازنده جهــت

هدیه ویژه دوره

شــما بــا شــرکت در دوره کلــوپ مــی توانیــد محصــوالت آموزشــی مــا را کــه بالــغ

بــر  2.330.000ناموت ارزش آن مــی باشــد ،بــه عنــوان هدیــه کلــوپ در طــول دوره
دریافــت نماییــد .البتــه ایــن محصــوالت بایــد در فرصــت زمانــی تعییــن شــده

توســط پشــتیبانان آموزشــی مطالعــه شــود و تحلیلهــای دانشــجویان بایــد براســاس
مطالعــات افــراد و مباحــث تدریــس شــده در جلســات آموزشــی انجــام گــردد.

موفقیــت همــه اعضا
مزایای دوره

قــدرت تحلیــل و پیــش بینــی شــما بدلیــل آمــوزش هــا و تمرینــات عملــی یکســاله

در کنــار اســاتید و همگروهیهایتــان تــا ســطح بســیار مطلوبــی افرایــش خواهــد

یافــت.

ارتباط با مدرس و پشتیبان آموزشی دوره در طول یکسال معامالتی

برگــزاری یــک جلســه دو نفــره بــا مدرس دوره و بررســی ســبد ســهام شــما ،همچنین

ارائــه راهکارهــای دقیــق جهت بهبــود رونــد معامالتی
دیگر اهداف کلوپ

تبدیل شدن به پیشرو بازار

اجرا ،اجرا و اجرا مطالب و نکات معامالتی

افزایش دوبرابری بازدهی سرمایه گذاری
گرفتن انگیزه

یادگیری نکات تکمیلی در تحلیل(بنیادی ،تکنیکال و روانشناسی معامله گران)

هدایا و تخفیفات ویژه دانشپذیران دوره کلوپ سرمایه گذاران موفق

تخفیــف ســایر دوره هــا :شــما در مــدت دوره این دوره بورســیه آموزشــی آساســرمایه

هســتید و عــاوه بــر اینکــه همــه محصــوالت آموزشــی را بــه عنــوان هدیــه دریافــت
مــی کنیــد ،بــرای ســایر دوره هــا و وبینارهــای آموزشــی از تخفیــف بســیار ویــژه تــا
 %100برخــوردار مــی شــوید.

عضویــت در ســایت صــد تحلیــل :شــما بــا حضــور در دوره کلــوپ مــی توانیــد

در ســطح دو تحلیلگــران ســایت صــد تحلیــل قــرار بگیریــد .در ایــن ســطح شــما

مــی توانیــد بــا ارائــه تحلیــل هــا و ســیگنال هــای خــود در ایــن ســایت و رتبــه ای

کــه براســاس میــزان صحیــح بــودن آن بــه دســت مــی آوریــد عــاوه بــر رقابتــی کــه
مــی توانیــد بــا تحلیلگــران حرفــه ای بــازار داشــته باشــید از ایــن طریــق بازدهــی
مالــی هــم بــه دســت آوریــد و از رونــد معامالتــی خــود لــذت ببریــد.

مدرسین دوره
دکتر شهاب موسوی

دکتر علی سرزعیم

دکتر آرش مرشدسلوک

دانش آموخته رشته اقتصاد

دکترای اقتصاد از دانشگاه دولتی میالن ایتالیا

مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه آوای اطمینان

معاملــه گــر و تحلیلگــر تکنیــکال بازارهــای ســرمایه داخلــی و

استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی

مدیر بورس کاالی کارگزاری تأمین سرمایه نوین و کارگزاری بهمن

بیــن المللــی از ســال 88

مدیــر واحــد ریســک و تحقیقــات مالــی شــرکت تأمیــن ســرمایه

کارشــناس معامــات کارگــزاری صنعــت و معــدن و کارگــزاری خوشــه

مدیرعامل شرکت آسا سرمایه ماندگار ایرانیان

ســپهر

چیــن

مــدرس ســطوح مختلــف تحلیــل بازارهــای مالــی در

مشاور اقتصادی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

مشاور دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

آموزشــگاه هــای معتبــر ،دانشــگاه علــوم اقتصــادی ،دانشــگاه

مشاور مالی هلدینگ راه آینده و شرکت سرمایه گذاری رامان

مــدرس دوره هــای آشــنایی بــا بــورس کاال(دانشــگاه علمــی کاربــردی)،

خوارزمــی و روزنامــه دنیــای اقتصــاد

مدرس دوره  CFAدر مرکز مالی آریانا و صندوق ذخیره ملی

ســرمایه گــذاری در بــورس کاالی ایران(جهــاد دانشــگاهی دانشــگاه

کارشــناس اقتصــادی و ســرمایه گــذاری در صدا و ســیمای جمهوری

مولــف کتــب بحــران هــای بانکــی ،پوپولیســم اقتصــادی ،اقتصــاد

شــریف)

اســامی ایــران (رادیــو ایــران ،رادیــو اقتصــاد و رادیــو گفتگو)

بــرای همــه و...

مــدرس دوره هــای قوانیــن و مقــررات بــورس کاال ،مفاهیــم و مبانــی

طراح کلوپ سرمایه گذاران موفق بازار بورس

قراردادهــای مشــتقه ،آشــنایی بــا قراردادهــای آتــی در کانــون کارگزاران

طراح دوره آکادمی سرمایه گذاران موفق

بــورس و اوراق بهــادار

طراح دوره  ۷راز ثروتمندان خودساخته بورس

مهندس مهدی سوری

مهندس وحید درزی

دکتر محمدرضا ماجد

مدیر توسعه بازار کارگزاری آینده نگر خوارزمی

تحلیلگــر تکنیــکال بــورس و بــازار ســرمایه در شــرکت تجــارت

فار غ التحصیل دوره دکترای حرفه ای مدیریت کســـب و کار ( DBAدانشگاه

مدیر سرمایه گذاری کارگزاری آینده نگر خوارزمی

پیشــگامان طلــوع و شــرکت مشــاوره و ســرمایه گــذاری کارآمــد

تهران)

مدیــر صنــدوق ســرمایه گــذاری مشــترک و پرتفوگردان ســبدهای

نویســنده و تحلیلگــر تکنیــکال روزنامــه هــای اقتصــادی آســیا ،تعادل،

دانش آموخته  MBAگرایش استراتژیک از MRFI

اختصاصــی حقیقــی و حقوقی

نــوآوران ،اقتصــاد پویــا و ...در زمینــه بــورس و بــازار ســرمایه

فار غالتحصیل دوره مدرسهکار آفرینی

مشــاور ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران در ارزیابــی

کارشــناس تکنبــکال کارگــزاری تدبیرگــر ســرمایه ،موسســه اقتصــاد

کاندیدای مدرک بین المللی تحلیلگری حرفه ای مالی و بورس ()CFA

علمــی و اقتصــادی طر حهــای پایلــوت 1384

ایرانیــان ،گــروه تحلیلــی ســهامیاران و گــروه آموزشــی و تحلیلــی

 ۱۴ســـال ســـابقه تدریس در دانشگاه ها  ،آموزشـــکده ها و مجتمع های

مدرس و مدیر سرمایه گذاری باشگاه ثروتمندان کوچک

تحلیــل برتــر

آموزش عالی  ،دبیرســـتانها و هنرســـتان های فنی و حرفه ای

مبــدع سیســتم خودکنترلــی و خودیادگیرنــده فــازی جهــت

مولــف و مترجــم کتــب ”  ۱-۲-۳پیــش بــه ســوی بــازار های مالــی ” و

تدویـــن پنج جلد کتاب در زمینه روان شناســـی معامالت  ،موفقیت مالی،

معامــات بهینــه ســهام در شــرایط عــدم اطمینــان

“سیســتم معامالتــی چنــگال انــدروز” در حــوزه بــورس و بازار ســرمایه

روش های ســـرمایه گذاری مالی و تحلیـــل گری و صدها مقاله

مترجــم بیــش از  ۲۰عنــوان مقالــه تخصصــی در زمینــه بــورس و بــازار

مدیـــر معامـــات در کارگزاری هـــای بـــورس داخل و خارج کشـــور ،

سر ما یه

ســـرمایه گذار و فعـــال بازارهای مالـــی از ۱۳۸۱
رئیسکارگروه ابزارهای نوین مالیکشور1396-1390

وظایف پشتیبانان کلوپ

پشــتیبانی دوره آموزشــی کلــوپ ســرمایه گــذاران

تشــکیل گــروه هــای آموزشــی بطــور جداگانــه و بررســی تکالیــف دانشــجویان برنامه

در دوره کلــوپ از جلســه ابتدایــی دوره

نقــد و بررســی ســهام و صنایــع بررســی شــده توســط دانشــجویان در گــروه هــای

موفــق بــه چــه صورتــی مــی باشــد؟

آموزشــی کلوپ

دانشــجویان بــه گــروه هایــی تقســیم می شــوند

اختصاصــی

و تحلیلــی در طــول دوره یکســاله کلــوپ برخوردار

پاسخ به سواالت آموزشی و معامالتی دانشجویان در طول دوره

کــه هــر گــروه از پشــتیبانی اختصاصــی آموزشــی

برگزاری جلسات اختصاصی و گروهی مشاوره و آموزش برای دانشجویان

خواهنــد بــود.

بررسی روند آموزشی و معامالتی دانشجویان در طول دوره

معرفی پشتیبانان اصلی

ارتباط با پشتیبانان آموزشی در طول دوره به چه نحوی می باشد؟

کلوپ سرمایه گذاران موفق
زینب موسوی

پشتیبان دوره کلوپ سرمایه گذاران موفق

دفتــر برنامــه ریــزی :ایــن دفتــر ویــژه دانشــجویان کلــوپ طراحــی شــده اســت کــه

دانشــجویان برنامــه هفتگــی خــود را در ایــن دفتــر وارد مــی کننــد .دانشــجویان ملزم
هســتند خریــد و فــروش هــای خــود را بــه صــورت هدفمنــد و هوشــمندانه ثبــت

کننــد تــا عــاوه بــر نظــم دهــی بــه معامــات و زندگــی معامالتــی خــود ،پشــتیبانان

معامله گر ،تحلیلگر و مدرس بازارهای مالی

 6سال سابقه معامالتی در بازارهای مالی

بــا اطمینــان خاطــر در خصــوص اصــاح رونــد و همینطور پیشــبرد ســریع بــه اهداف
آموزشــی افــراد را راهنمایــی کننــد.

جعفر ثنایی

پشــتیبانی تلگرامــی ،تلفنــی و حضــوری :در طــول ایــن دوره و بــرای رفــع مباحــث

پشتیبان دوره کلوپ سرمایه گذاران موفق

معامله گر ،تحلیلگر و مدرس بازارهای مالی

 5سال سابقه معامالتی در بازارهای مالی
سهیل کالهچی فر

آموزشــی ،تحلیلــی و بررســی پرتفــوی دانشــجویان ،پشــتیبانان از ایــن ســه طریــق

نیــز بــا دانشــپذیران در ارتبــاط هســتند.

شرایط پذیرش در دوره کلوپ سرمایه گذاران موفق

برخورداری از انگیزه پیشرفت و روحیه فعالیت گروهی

استادیار دوره کلوپ سرمایه گذاران موفق

امکان تخصیص زمان مشخص و نظام مند برای بررسی بازار توسط هر فرد

معامله گر و تحلیلگر بازارهای مالی

برخورداری از سطح مهارتی مشخص در تحلیل تکنیکال

(ویژه دانشجویان آنالین)

برخورداری از حس مسئولیت پذیری در قبال تکالیف اعطا شده

داشتن سابقه معامالتی در بازار بورس اوراق بهادار تهران

در پایــان دوره کلــوپ شــما عــاوه بــر مــدرک معتبــر آموزشــی

از مجموعــه آساســرمایه مــدرک  QALاز کشــور انگلســتان را نیــز

دریافــت مــی نماییــد.
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