INFO

Participants
Postgraduats o alumnes de darrers cursos
que cerquen especialització professional.
Professionals
d'entitats
financeres
i
d'empreses que volen ampliar els seus
coneixements de Borsa. Inversors i gestors,
per tal de disposar dels coneixements
imprescindibles

per

a

col·locació del seu patrimoni.

Cursos d’Especialització en BORSA:

Borsa I. Introducció
Borsa II. Anàlisi Borsària

Ramón Martínez

AB.13.24/AB.14.22 - Àrea Borsària i d’Anàlisi

Ramon Alfonso
Analista financer
Col·laborador acadèmic, IEF

Objectius
Nivell I. Introducció
Donar una àmplia panoràmica dels mercats
borsaris, el seu funcionament i l'anàlisi dels
valors per tal d'iniciar-se en l'especialització
professional. Dotar els participants de les
i

coneixements

necessaris

per

desenvolupar-se en aquests mercats i en la
seva operativa.
Nivell II. Anàlisi Borsària
Aprofundir

Analista financer
Col·laborador acadèmic, IEF

Professorat

Barcelona, del 4 al 15 de juliol del 2016

eines

Coordinador

en

el

coneixement

del

comportament del mercat de valors a través
de l'anàlisi. El curs està definit com una
continuació al "Curs d'Especialització en
Borsa. Nivell I". En aquest sentit, el programa
no inclou referències al funcionament del
mercat ni a les eines més elementals d'anàlisi,
sinó que es concentra en l’ús més aprofundit
per a la pràctica en els mercats, per tal de
dotar els participants de les principals eines
per a l'anàlisi del mercat i els valors cotitzats.

Ramón Martínez
Analista financer
Col·laborador acadèmic, IEF

una

adequada

Programa - Nivell I

Programa - Nivell II

1. Introducció als Mercats Borsaris
- Estructura del sistema financer
- Funcions i marc legal de les borses

1. Introducció als models explicatius del
comportament de la borsa.

2. Funcionament del Mercat
- Actius i operadors
- Sistemes de contractació i ordres
- Magnituds (contractació, capitalització,
etc.)
- Rendiments històrics
- Índexs borsaris
3. Operacions Borsàries
- Ampliacions de capital
- Dividends
- Bons convertibles
- OPA’s, OPV’s
- Splits
4. Marc General de l'Anàlisi Borsària
- Borsa i tipus d’interès
- Resultats empresarials
- Macroeconomia i cicles econòmics
- Random Walk
- Eficiència del mercat i anomalies
5. Anàlisi Fonamental
- Objectius
- Top-down versus bottom-up
- Anàlisi financera i valoració d’empreses
- Ràtios borsàries
6. Anàlisi Tècnica
- Principis de l’anàlisi tècnica
- Línies i formacions
- Indicadors i oscil·ladors
7. Gestió de Carteres de Renda Variable
- Principis de gestió de carteres
- Objectius de rendibilitat i risc
- Instruments d’inversió col·lectiva

2. Conjuntura econòmica
mercat
de
valors:
d'indicadors.

aplicada al
interpretació

3. Econometria aplicada als models
explicatius del comportament de la borsa.
4. Anàlisi dels cicles borsaris. Leads i
lags. Interrelació entre els mercats de
commodities, financers i de valors.
5. Anàlisi tècnica aplicada. Oscil·ladors,
figures, identificació de suports i
resistències.
6. Anàlisi fonamental. Indicadors borsaris
sectorials. Anàlisi del risc. Models de
descompte
de
fluxos
i
models
patrimonials. Casos pràctics.

Requisits
La inscripció al curs o cursos es regeix per les
condicions
internes
d'admissió
i
per
l'abonament amb antelació dels drets
d'inscripció.
La certificació de superació i aprofitament del
curs o cursos pot estar condicionada a algun
tipus de prova prèvia i en tot cas a
l'assistència mínima a un 75% de les hores
lectives.

Inscripció:
Nivell I:
Nivell II:
Nivells I i II:

350 euros
350 euros
630 euros

(Inclou documentació i coffee-breaks)
8. Derivats Borsaris
- Futurs i opcions de renda variable
- Aplicacions dels derivats per a
l’especulació, cobertura i arbitratge

Curs d'Especialització en Borsa
Nivell I. Introducció

Inscripció 2016
Cursos d'Especialització en BORSA

Dates

Nom ....................................................
Data de naixement ..............................
Adreça ................................................
Codi Postal .........................................
Població ..............................................
Telèfon ................................................
Mòbil ...................................................
E-mail..................................................
Nivell d'estudis ....................................

4, 5, 6, 7 i 8 de juliol del 2016
Horari
De 17:00h a 21:00h
Durada
20 hores

Curs d'Especialització en Borsa
Nivell II. Anàlisi Borsària
Dates
11, 12, 13, 14 i 15 de juliol del 2016
Horari
De 17:00h a 21:00h
Durada
20 hores

Lloc
Aules de l'Institut d'Estudis Financers

Informació i inscripcions
Institut d'Estudis Financers
Av. Josep Tarradellas, 123
2a planta 08029
Tel: 93 412 44 31
cursos@iefweb.org
www.iefweb.org

Empresa .............................................
Sector .................................................
Càrrec .................................................
Adreça ................................................
Codi Postal .........................................
Població ..............................................
Telèfon ................................................
Fax ......................................................
E-mail..................................................
Dades de facturació
NIF/CIF ...............................................
Nom o raó social .................................
............................................................
Persona de contacte ...........................
*Les dades que ens faciliti amb aquesta butlleta, s’incorporen al fitxer Alumnes
registrat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que utilitzarem per
trametre-li informació sobre les nostres activitats formatives i, si escau, per
avaluar l’adequació del curs sol·licitat així com per comunicar-nos amb vostè
sobre altres qüestions relacionades amb el mateix. El currículum i les fotocòpies
sol·licitades es destrueixen un cop finalitzat i avaluat el curs. El responsable del
fitxer és la Fundació Privada Institut d’Estudis Financers [FPIEF], amb domicili a
la Av. Josep Tarradellas, 123, 2n, de Barcelona (adreça electrònica:
infoief@iefweb.org). En qualsevol moment pot adreçar-se a l’FPIEF per exercir,
gratuïtament, el dret d’oposició, accés, rectificació o cancel·lació de les seves
dades personals, així com per oposar-se a la recepció de correus electrònics o
comunicats amb contingut publicitari.

Inscripció a:
 Nivell I
 Nivell II
 Nivells I i II

(AB.13.24)
(AB.14.22)
(AB.13.24 / AB.14.22)

Forma de pagament
 Taló nominatiu a Fundació Privada
Institut d'Estudis Financers
 Transferència bancària al IBAN ES42
0182-6035-49-0201507074
(trameteunos la còpia del comprovant)

Signatura de l'assistent

Altres cursos d’especialització

Programes de postgrau

Cash Management a l’empresa
Dates: 1, 2, 8, 15 i 16 d'abril 2016
Funció de la tresoreria a la direcció financera de
l'empresa i noves tendències de la tresoreria.

Programa CEFA i CIIA
Certified International Investment Analyst
Oct. 2016 a Juny 2017
De dilluns a dijous de 18:15h a 21:15h
www.iefweb.org/ciia25

Operativa Pràctica de Capital Risc
Dates: del 4 d’abril a l’11 de maig 2016
Conèixer l'operativa, metodologia i criteris
d'anàlisi i valoració de les inversions i els seus
processos en Capital Risc.
Fonaments de l’Anàlisi Tècnica
Dates: 20, 21, 27, 28 maig i 3 i 4 de juny 2016
Anàlisi tècnica com a eina per a la presa de
decisions d'inversió.
Trading On-line
Dates: del 7 de juny al 7 de juliol 2016
Eines, tècniques i plataformes tecnològiques
que permetran portar a terme la tasca de trader
y pla de Trading.
Excel aplicat a les finances
Dates: 5, 7 i 12 de juliol de 2016
Facilitar als assistents l’ús del full de càlcul
Excel per a un gran nombre d’aplicacions en
finances.
Introducció a les Finances Personals
Curs on-line
Permet adquirir un coneixement bàsic en
finances, imprescindible per gestionar les
finances personals i/o familiars d'una forma
organitzada i eficient, i conèixer el funcionament
del mercat financer.

Informació i inscripcions
Institut d'Estudis Financers
Av. Josep Tarradellas, 123
2a planta 08029
Tel: 93 412 44 31
cursos@iefweb.org
www.iefweb.org

Gestió Patrimonial
European Financial Advisor, EFA
Oct.2016 a Juny 2017
Dilluns i dimecres de 18:15h a 21:15h
www.iefweb.org/psp23
Planificació Financera
European Financial Planner, EFP
Des. 2016 – Juny 2017
Dv. De 17h a 21h i Ds. de 9h a 13h
www.iefweb.org/ppf910
Productes Financers Derivats
Oct. 2016 – Juny 2017
Dimarts i dijous de 17:30h a 21:30h
www.iefweb.org/pfd22
Màster en Finances
Oct. 2016 – Set. 2017
De dilluns a dijous de 8h a 14h
A partir de febrer en horari tarda
www.iefweb.org/maf16
Gestió de Riscos Financers
Nivell 1: Feb – maig 2017
Nivell 2: Juny – Oct. 2017
Dv. De 17h a 21h i Ds. de 9h a 13h
www.iefweb.org/pgr2017
Auditoria Interna Bancària
Oct. 2016 – Juny 2017
En sessions de tarda a determinar
www.iefweb.org/psai2017
Direcció Financera Aplicada
Oct. 2016 – Juny 2017
Dimarts i dijous de 18h a 21h
www.iefweb.org/pdfa2017

