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Noble Securities rozpoczął nowy projekt edukacyjny dla inwestorów
Z końcem sierpnia dom maklerski Noble Securities, oferujący inwestowanie poprzez platformę forexową
Noble Markets, rozpoczął nową akcję edukacyjną dla inwestorów rynków zagranicznych. Podjęta przez
Noble Securities inicjatywa ma na celu podniesienie poziomu wiedzy wśród inwestorów w zakresie
przygotowania własnego trading planu, a następnie konsekwentnego realizowania założonych celów
inwestycyjnych. Cykl szkoleniowy będzie składał się ze specjalnie przygotowanego e-booka, serii
webinariów, szkolenia stacjonarnego, a także publikacji książkowej Inside Bar. Jak zostać mistrzem jednej
techniki.
Dom maklerski Noble Securities uruchomił wieloetapową akcję edukacyjną dla inwestorów. Wszystkie
elementy projektu szkoleniowego prowadzone będą przez Macieja Golińskiego, szkoleniowca, zawodowego
tradera, który od ponad 20 lat zajmuje się inwestowaniem na rynkach zagranicznych. W przeprowadzonych
przez niego kursach oraz webinarach dotychczas wzięło udział ponad 3 tysiące uczestników.
„Zależy nam na tym, by osoby aktywnie inwestujące na rynkach zagranicznych były możliwie jak najlepiej
przygotowane do zawierania transakcji, i aby jak największa ich liczba kończyła się sukcesem. Odpowiedzią na
potrzeby traderów jest, składające się z kilku etapów szkolenie dla inwestorów. Obejmuje ono zarówno e-book
wprowadzający do cyklu edukacyjnego, jak i webinaria, 5-godzinne szkolenie w Warszawie, a także publikację
książkową autorstwa Macieja Golińskiego, której wydaniu patronuje Noble Securities.” - mówi Tomasz Mączka,
Dyrektor Zarządzający w Departamencie Rynków Zagranicznych, Noble Securities S.A. „Mamy, nadzieję że
przygotowany program szkoleń pogłębi wiedzę oraz rozwinie praktyczne umiejętności osób inwestujących
szczególnie na walutach, indeksach giełdowych czy towarach. Cykl jest przeznaczony zarówno dla
początkujących, jak i bardziej zaawansowanych traderów.” - dodaje Tomasz Mączka.
„Dobrze przygotowany trading plan szczególnie pomaga poczatkującym inwestorom, gdyż mobilizuje do
realizowania wcześniejszych założeń. Trading plan powinien być skrupulatnie przygotowany oraz
konsekwentnie wdrażany, co jest najtrudniejszym elementem skutecznego inwestowania. Najlepsze są systemy
przygotowane przez samych traderów, ponieważ są wtedy zgodne z ich oceną rynku. Dobry trading plan to
kluczowy element skutecznego inwestowania.” - mówi Maciej Goliński, szkoleniowiec.
Dodatkowo, 200 pierwszych osób, które otworzą rachunek rzeczywisty w Noble Markets, otrzyma w prezencie
książkę „Inside Bar. Jak zostać mistrzem jednej techniki” autorstwa Macieja Golińskiego, której wydaniu
patronuje dom maklerski Noble Securities.
Pełna informacja o projekcie edukacyjnym znajduje się na stronie https://szkolenia.noblemarkets.pl/.
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Informacje dodatkowe:
Noble Securities S.A. oferuje usługę inwestowania na rynku wymiany walut Forex poprzez platformę Noble Markets
(https://www.noblemarkets.pl/). Noble Markets to platforma transakcyjna domu maklerskiego Noble Securities S.A.
oferująca szeroki dostęp do rynków zagranicznych (kontrakty na różnicę na waluty, towary, indeksy giełdowe, akcje),
posiadająca szeroki wachlarz narzędzi analitycznych, oraz praktyczny moduł wykresowy i informacyjny. Udostępnia także
bazę wiedzy zarówno dla poczatkujących i doświadczonych inwestorów w postaci materiałów edukacyjnych i szkoleń
internetowych.
Noble Securities S.A. to jeden z pierwszych domów maklerskich, działający na polskim rynku kapitałowym od 1994 r.,
będący obecnie częścią grupy kapitałowej Getin Noble Bank S.A., o ugruntowanej pozycji na rynku.
Dom maklerski Noble Securities S.A. od ponad 21 lat aktywnie uczestniczy na rynku kapitałowym oferując inwestowanie
w akcje, obligacje, inne papiery wartościowe oraz produkty niebrokerskie. Broker, jako aktywny uczestnik rynku corporate
finance, od 2010 r., pozyskał dla klientów w drodze publicznych i niepublicznych emisji akcji i obligacji ponad 8 mld zł.
Noble Securities S.A. jest także uczestnikiem rynków organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A. (dalej: TGE).
Oferta inwestycyjna Noble Securities S.A. dostępna jest zarówno poprzez Internet, jaki w 18 Punktach Obsługi Klienta
zlokalizowanych w całej Polsce.
W 2015 r. Noble Securities S.A. został nagrodzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: GPW)
dwoma statuetkami „Lider Rynku 2014”. Pierwsza nagroda jest uhonorowaniem aktywności na rynku Catalyst i została
przyznana za największą liczbę serii obligacji korporacyjnych wprowadzonych do obrotu na tym rynku w 2014 r. Drugie
wyróżnienie dotyczy pionierskiej postawy Noble Securities S.A. w zakresie dystrybucji danych giełdowych, gdyż jako dom
maklerski udostępnia swoim klientom dane rzeczywiste nie tylko z GPW, ale również z TGE i BondSpot. Natomiast
w 2016 r. Zespół Analiz Rynkowych Noble Securities otrzymał wyróżnienie przyznane przez gazetę giełdy Parkiet za zajęcie
drugiego miejsca w rywalizacji portfeli fundamentalnych.
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