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* Operacions sobre valors cotitzats. * Presentació de Grup Catalana
Occident. * Sessió informativa del Sistema Electrònic de Negociació de
Deute (SEND). * XIII Master de Matemàtiques per als Instruments Financers.
* XII Foro Latibex. * X edició de Borsadiner i V Jornades per a professionals
financers (Borsadiner Professionals).
* Durant el mes d’octubre han
tingut lloc les següents operacions sobre valors cotitzats:
Ampliacions
de
capital
d’Inmofiban (3 x 1), Compañía
Levantina de Edificación de
Obras Públicas “CLEOP” (1 x 18)
i Banco Santander (1 x 78).
* El proper dia 4 de novembre,
a les 12,00 h., tindrà lloc, en el
Saló d’Actes de la Borsa de
Barcelona, la presentació dels
resultats corresponents al tercer trimestre així com dels
seus projectes de Grup Catalana Occidente. L’acte serà a
càrrec del Sr. Francisco José
Arregui, Director General i del
Sr. Juan Casanovas, Director
Financer i de Control de la
Companyia.
* El proper dia 11 de novembre, a les 12,00 h., tindrà lloc, al
Saló d’Actes de la Borsa de
Barcelona, la Sessió informativa “Renda Fixa per a inversors particulars: característiques, funcionament i evolució
del SEND”. La presentació
d’aquest acte serà a càrrec del
Sr. Joan Hortalà i Arau, President de la Borsa de Barcelona i
del Sr. Francisco de Oña
Navarro, President d’AIAF. La
sessió informativa comptarà, a
més, amb la participació del
Sr. Antonio Giralt, Subdirector
General de la Borsa de
Barcelona, del Sr. Julio Alcántara, Director General d’AIAF,
del Sr. Manuel Villalba, Director
de Renda Fixa de GVC Gaesco
Valores i del Sr. Xavier Teixidó,
Director de Renta 4 en
Catalunya.

* En el marc del XIII Màster de

Matemàtiques per als Instruments Financers els dies 11 i
18 de novembre tindrà lloc, en
el Saló d’Actes d’aquesta Borsa,
el curset d’Introducció a la
Borsa que el Servei d’Estudis
imparteix en cada edició del
Màster als seus assistents,
organitzat pel Departament de
Matemàtiques de la UAB i el
Centre de Recerca Matemàtica
(CRM) de l’Institut d’Estudis
Catalans, amb la col·laboració
de diverses entitats financeres i
la Borsa de Barcelona.
* Els dies 17, 18 i 19 de
novembre tindrà lloc el XII
Foro Latibex (Mercat de Valors
Llatinoamericans en Euros), que
reuneix, any rere any, els
principals intermediaris financers i inversors institucionals,
tant espanyols com europeus;
així com a representants de
diferents organismes institucionals, responsables governamentals i companyies llatinoamericanes i europees cotitzades en les principals borses
mundials. Per a més informació
www.forolatibex.com.
* Els propers dies 25, 26 i 27
de novembre es celebrarà, en
el Palau de Congressos de
Catalunya, la X edició del Saló
del diner, la borsa i d’altres
mercats financers, Borsadiner.
La Borsa de Barcelona estarà
present en aquest Saló amb un
stand on se proporcionarà
informació sobre tots els mercats, productes i serveis disponibles, prestant-se una especial
atenció a tots aquells serveis

que s’ofereixen als inversors.
Els visitants poden visualitzar, a
través de múltiples monitors,
demostracions
del
servei
d’informació en temps real
Databolsa
NetStation,
que
ofereix una completa informació
dels mercats nacionals i internacionals de renda variable,
renda fixa, futurs i opcions,
divises, matèries primeres, notícies, estats financers, comentaris i recomanacions d’experts.
Databolsa NetStation també
incorpora una eina professional
d’anàlisi gràfica, un mòdul per a
la valoració de carteres en temps
real, alarmes personalitzades,
etc. Així mateix, l’esmentat
stand
incorpora
un
aula
d’informació-formació, oberta al
públic, en què es desenvolupa
un programa de xerrades i
ponències i ponències, a través
de les quals diverses entitats i
professionals presenten, analitzen i efectuen demostracions
dels diferents productes, serveis i mercats que s’ofereixen a
la comunitat inversora.
Coincidint amb aquesta celebració, els dies 25 i 26 de
novembre, tindrà lloc les V
Jornades per a professionals financers (Borsadiner
Professionals) amb l’objectiu
de crear un lloc de trobada de
professionals i experts per al
debat sobre temes d’actualitat i
interès en l’àmbit dels mercats
financers i del sector assegurador. Per a més informació
www.borsadiner.es.
Borsa de Barcelona- Servei d’Estudis.
Per a més informació trucar al telèfon:
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