Warszawa, 28 kwietnia 2014 roku

Poznaj metodologię Volume Spread Analysis na rynku Forex z Noble Securities
Noble Securities, oferujący platformę forexową Noble Markets, zaprasza na szkolenia poświęcone
metodologii Volume Spread Analysis, technice inwestowania zyskującej coraz większą rzeszę praktyków
na całym świecie. W ramach akcji edukacyjnej broker zorganizuje webinarium oraz szkolenia stacjonarne,
a

także

udostępni

tematyczny

e-book,

przygotowany

przez

Rafała

Glinickiego,

jednego

z

najskuteczniejszych inwestorów indywidualnych.
Volume Spread Analysis (VSA) to sposób analizy technicznej instrumentów finansowych, który opiera się na trzech
kluczowych elementach dostępnych na wykresie notowań danego waloru: wolumenie, spreadzie oraz kursie
zamknięcia. Podczas kampanii edukacyjnej organizowanej przez Noble Securities, uczestnicy będą mogli poznać
główne prawa i założenia stosowane w VSA, możliwości wykorzystania połączonych VSA i Fal Elliotta w procesie
decyzyjnym, a także najskuteczniejszy układ VSA stosowany przez twórcę tej metodologii - Toma Williamsa.
Zarówno webinarium, jak i szkolenia stacjonarne poprowadzi Rafał Glinicki, dwukrotny laureat pierwszej
dziesiątki konkursu "World Top Investor", w którym udział biorą uczestnicy z całego świata. Polski inwestor
osiągnął jedne z najwyższych stóp zwrotu z realnie zainwestowanego kapitału w dwóch edycjach konkursu.
- Szkolenia z zakresu Volume Spread Analysis to kolejny etap kampanii edukacyjnych Noble Securities,
zapoczątkowanej w ubiegłym roku seminariami, w których prelegentami byli Al Brooks i Steve Nison. – mówi Czcibor
Dawid Prezes Zarządu Noble Securities – Rafał Glinicki jest osobą cenioną w środowisku inwestorskim, ze znacznymi
osiągnięciami na arenie międzynarodowej. Liczymy, że wiedza i doświadczenie, którymi podzieli się podczas szkoleń,
pozwolą naszym klientom osiągać jeszcze lepsze wyniki w inwestowaniu na rynku Forex – dodaje Czcibor Dawid.
Aby wziąć udział w bezpłatnym webinarium, które zaplanowano na 11 maja br., wystarczy zgłosić się za
pośrednictwem strony internetowej www.szkolenia.noblemarkets.pl oraz pobrać e-book. Organizator przewidział
również szkolenia stacjonarne, które odbędą się we Wrocławiu, Warszawie i Krakowie, odpowiednio 18 maja, 1
czerwca i 15 czerwca. Seminaria skierowane są do klientów Noble Securities posiadających rachunki rzeczywiste w
Noble Markets. Szczegóły kampanii edukacyjnej znajdują się na www. szkolenia.noblemarkets.pl.
Noble Securities, dom maklerski od 20 lat aktywnie uczestniczący w rynku kapitałowym, oferuje inwestowanie w akcje, obligacje oraz produkty
niebrokerskie. Oferta NS obejmuje również inwestowanie na platformie forexowej Noble Markets, dającej możliwość lokowania środków w
waluty, towary, akcje spółek zagranicznych oraz indeksy giełdowe z całego świata. Broker, jako aktywny uczestnik rynku corporate finance, w
2013 r. pozyskał dla klientów w drodze publicznych i niepublicznych emisji akcji i obligacji ponad 1,4 mld zł. Noble Securities jest także
wiodącym uczestnikiem rynków organizowanych przez Towarową Giełdę Energii. Oferta inwestycyjna NS dostępna jest zarówno poprzez
internet, jak i w 26 Punktach Obsługi Klienta zlokalizowanych w całej Polsce.
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