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SÉRIE FORMAÇÃO DO ANALISTA DE INVESTIMENTO
Módulo 2 - CURSO DE INTRODUÇÃO AOS
MERCADOS DERIVATIVOS
SETEMBRO E OUTUBRO/ 2021
Datas: 09, 14, 16, 21, 23, 28/09 e 05/10/2021 (terças e quintas)
Horário: 19h00 às 22h00 / Via online (GoToMeeting)
Carga horária: 21 horas
Este curso completo concede até 5,25 créditos
para o PEC – Programa de Educação Continuada da APIMEC

Objetivo do Curso – Estruturar toda a base de conhecimento para evoluir nos mercados derivativos.
Compreender a aplicação dos contratos para proteção/especulação e entendimento de como podem
ser negociados. Adquirir conhecimentos sobre os principais contratos negociados no mercado
brasileiro.
Público Alvo - Profissionais de investimento, aspirantes a certificações do mercado financeiro
brasileiro e profissionais que desejam ampliar o seu conhecimento sobre hedge e especulação com
derivativos.
Pré-Requisitos - Excel, Matemática Financeira Básica.

PROGRAMA
09/09 - Aula 1 – Introdução aos derivativos listados e de balcão;
Riscos de um investimento;
Formas de Proteção;
A natureza do Hedger, do arbitrador e do especulador;
Apresentação dos principais tipos de derivativos;
14/09 - Aula 2 – Mercado a termo;
Estrutura do mercado a termo,
Termos de dólar (NDF),
Termo de ações (B3),
Termo de mercadorias,
Aplicação de termo para a confecção de hedges.
16/09 - Aula 3 –Mercado Futuro (parte 1)
Estrutura de um contrato futuro; ajuste diário, nocional e alavancagem,
Contrato futuros de dólar, mini dólar com exercícios de ajuste e prática operacional
21/09 - Aula 4 – Mercado Futuro (parte 2)
Contratos futuros de índice e mini índice e hedge de carteiras,
Estrutura de contratos de mercadoria (soja e milho).
23/09 - Aula 5 – Swap ;
Introdução aos contratos de swap e suas aplicações de hedge empresarial e bancário.
28/09 - Aula 6 – Mercado de Opções (parte 1);
Opções de compra, opções de venda, vencimento, strike e gráfico de risco e retorno.
Mecânica operacional para o mercado de opções sobre ações.
05/10 - Aula 7 – Mercado de Opções (parte 2);
Estruturas básicas de opções para proteção no mercado de commodities e
considerações finais.

-

INVESTIMENTO:
- Associados da APIMEC Brasil: R$ 900,00
- Associados dos Apoiadores**: R$ 1.200,00
- Outros interessados:
R$ 1.400,00
INSCRIÇÕES ATÉ 01/09/2021
apimecbrasil@apimecbrasil.com.br
VAGAS LIMITADAS! Faça sua inscrição!
A realização deste curso está sujeita a
formação de turma com número mínimo
de alunos.

INSTRUTOR
GIÁCOMO DINIZ
Formado em Economia pela FEA-USP, com
Especialização em Mercado de Capitais. Atua a
mais de vinte anos como especialista em
finanças, avaliação de empresas e gestão de
fortunas.
Também
é
mentor
de
empreendedorismo e professor de VALUATION
na FIA- LABFIN, na Saint Paul, no IBMEC-SP e na
B3 Educação.

** ENTIDADES APOIADORAS: ABAAI / ABRACOM / ABRASCA / CRA-SP / IBRI

Coordenação: Francisco D’Orto Neto
Diretor de Educação e Certificação – APIMEC BRASIL

