CURSO
“ANÁLISE E
RECOMENDAÇÕES DE
INVESTIMENTOS”
Junho / 2019

Datas: 10, 12, 17, 19 e 24/06/2019 (segundas e quartas)
Hor.: 19h00 às 21h30
Local: Sede da APIMEC SP (Rua Líbero Badaró, 300 – 2º and. – Centro – SP/SP)
Carga horária: 12h30

Este curso completo concede até 3 créditos para o
PEC – Programa de Educação Continuada da APIMEC
Neste curso serão apresentadas todas as bases necessárias para a realização de
investimentos pessoais. Iniciaremos com os conceitos básicos e respondendo a questão sobre
por que as pessoas e famílias devem realizar investimentos com seus recursos poupados.
Serão discutidos quais os fatores fundamentais de investimentos e como devemos tratar a
relação Risco e Retorno. Iremos definir de maneira objetiva o que vem a ser um ativo financeiro
e quais são os principais ativos disponíveis para aplicação, distinguindo claramente o que é
renda fixa e renda variável.

PROGRAMA
Dias: 10 e 12/06/2019
Introdução / conceitos básicos e operacionalidades
Sistema Financeiro Nacional / Órgãos Reguladores / Principais Intermediários financeiros /
Ambiente de negócio / Utilidade marginal do dinheiro
Ativos financeiros
O que são ativos financeiros = Ativos reais e Ativos financeiros / Títulos de órgãos públicos
e privados / Forma de remuneração / Prazos / Correção
Risco e Retorno
Riscos (liquidez/Mercado e Crédito) / Perfil do investidor / Diversificação (incluindo os
custos)

Dia: 17/06/2019
Investimento em Renda Fixa

Tesouro Direto / Previdência / LCI / LCA / CDB / CDI / LC
Definições / Quais são os títulos / Formas de adquirir / Tributação

Dias: 19/06 e 24/06/2019
Investimento em Renda Variável

Fundos de investimentos (RF, Ações e Multimercados)
Ações (fundamentalista, Gráfico e mini contrato)
Definições / Quais são os títulos / Formas de adquirir / Tributação

INVESTIMENTO:
INSCRIÇÕES ATÉ 05/06/2019
- Associados da APIMEC e analistas
credenciados CNPI:
R$ 400,00
- Associados dos Apoiadores*:

R$ 650,00

- Outros interessados:

R$ 800,00

apimecsp@apimecsp.com.br ou pelo tel.:
11 3107-1571
VAGAS LIMITADAS
A realização do curso está sujeito a formação
de turma com número mínimo de alunos

* ENTIDADES APOIADORAS (a confirmar): ABRAPP / ABRASCA / ANCORD / ANEFAC / IBRI

Realização:
Coordenação:
Francisco D’Orto Neto
Diretor Técnico e Educacional
Sandra Peres
Diretora de Relações com Empresas

