MICHAEL PAVILLARD
PROFESSIONAL TRADERS AND TRADERS COACH
CURS:
TRADER TÈCNIC DE FUTURS
DURADA:
6 MESOS

1)

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Aquest curs té com a objectiu impartir els conceptes més importants amb
relació a les decisions de inversió en els mercats financers de futurs. Al
finalitzar el curs s’espera que l’estudiant compti amb el instrumental bàsic per la
gerència de la seva pròpia cartera de inversió.
A continuació es detallen els temes a ser coberts:
a) Descripció General de els Mercats de Futurs
Què és un Futur. L’ Alternativa dels Futurs en diferents mercats
(índexs, bons, divises, matèria primera y etc). Operativa amb Futurs
curt, mitjà i llarg plaç. Costes de transaccions.
b) Trading Software Visual Chart o Infinity Futures
Coneixement del Software de manera general: crear espai de treball,
descarregar gràfics, aplicar indicadors i llançar ordres amb la
plataforma.
c) Rics i Retorn
Risc màxim assumible. Radi de Risc Retorn.
d) Anàlisis gràfic
Chartisme. Suport i Resistències. Tendències i mercats lateral.
Línees de tendències. Gaps. Configuracions gràfiques. Estratègies
amb el Anàlisis gràfic i els seus risc.
e) Anàlisis Tècnic amb Indicadors y Oscil·ladors
Les mitges mòbils. Moving Average Convergence – Divergence.
Sistema direccional. Force index. Estocastico. Relative Strength
Index. Estratègies amb indicadors i oscil·ladors i Risc.
f) Sistema de Trading
Mètode per entrar i sortir del mercat de manera eficient.
g) Volum
El volum. Indicadors basat amb el volum. Posició oberta.
h) Gerència de Cartera
Alineaments generals. Perfil del inversionista i selecció de actius.
i) Day Trading
Aplicar la matèria apresa en el Curs amb els mercats en temps real.
Aquest últim tema es cobrirà solsament si el temps ho permet.
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2)

METODOLOGIA

El professor dedicarà les seccions del curs a la explicació de tot els temes.
Serà responsabilitat del estudiant l’estudi del material de reforç indicat en el
temari.
El curs es divideix en 4 mòduls presencials, cada mòdul consta de vuit hores de
classe, les sessions de classe serà dedicades a la solucions de exercicis. Es
precisarà la participació del estudiant.
L’ estudiant solsament podrà accedir al següent mòdul una vegada superada el
pertinent control del mòdul anterior.
El estudiant comptarà amb el suport del professor per Internet.

3)

AVALUACIÓ

L’ avaluació serà sobre un treball pràctic i una autoavaluació dels coneixements
teòric.
El treball pràctic constarà en la construcció d’ un sistema d’ inversió amb les
directrius del professor. Aquest serà entregat i presentat per el estudiant a final
del curs. L’autoavaluació es realitzarà al finalitzar el curs, consisteix en un test
de coneixement.
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4)

TEMARI

Mòdul
1

2
3
4

5)

•
•
•

Tema
Introducció
Software
Risc i Retorn

Exercicis
Pràctic (Software) •
•

Material
Portàtil
Software
 Visual Chart
 Infinity Futures

•
•
•
•
•
•

Análisis gráfic
Análisis Técnico Idr-Osc
Sistema de Trading
Volum
Gerència de Portafolio
Day trading

Pràctic

•

Portàtil

Pràctic

•

Portàtil

Pràctic

•
•
•

Portàtil
Temps real
Capital real

DETALLS DEL CURS

CURS TRADER TÈCNIC DE FUTURS
Curs: Presencial
Programa de temps: 32 hores
Data d’ inici: A concretar amb el professor
Admissió: individual
Idioma: Català
Requisit d’admissió: Tots els públics
Proves d’ admissió. Formulari de contacte online
Preu: 700 € per mòdul
Lloc: Hotel Omm, Rosselló 265, 08008 Barcelona Espanya

* Si vol realitzar la ponència a la seva ciutat o de manera individual, ens pot
enviar un correu i ens posarem en contacte amb vostè.
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