
 

 

  

PROGRAMA PLUSVA LUA 
 

 

APRENDRE A INVERTIR DE FORMA CORRECTA 



 
 

 

PROGRAMA PLUSVÀLUA específic per Ajuntaments 

 

Tots els agents implicats en el món financer, econòmic, de les inversions i de les 

especulacions sempre expliquen la grandíssima importància que desenvolupa el paper 

de la psicologia en el seu treball diari. Independentment dels coneixements i 

experiència i domini que tinguis dels mercats financers i la borsa la component 

psicologia afecta significativament al seu rendiment. 

Daniel Kanheman va ser el primer Psicòleg que va guanyar un Premi Nobel d’Economia 

en 2002 símptoma d’aquesta importància en el món dels mercats financers. 

La cultura financera en el nostre territori és molt pobre, així ho indiquen diverses 

enquestes que CNMV ha realitzat en els darrers anys. S’ha de sumar que en l’educació 

bàsica i secundària no hi ha estudis al respecte i per tant els joves del nostre territori 

tinguin mancances importants. 

Conceptes com  taxa d’interès, inflació, interès compost, renta variable... són 

conceptes desconeguts. 

A tot això s’ha de sumar que l’estat emocional i la resistència mental que tenen les 

persones quan volen treure rendiment als seus estalvis  o inversions no és l’adient. 

És per aquest motiu que el 65% de l’estalvi de les famílies del país es concentra en 

dipòsits a termini a on als tipus d’interès que tenim els darrers anys és sinònim de 

pèrdua de poder adquisitiu. 

És per aquest motiu el 95% de les persones que inverteixen en borsa perden diners. 

És per aquest motiu el 70% dels partícips  del millor fons d’inversió de renda variable, 

que va generar unes plusvàlues del 29% anual durant 13 anys, van sortir del fons amb 

pèrdues. 

En resum, la component mental de la persona que vol treure una rendibilitat superior 

als seus estalvis o inversions no és l’adequada perdent d’aquesta forma oportunitats 

per obtenir un rendiment superior a la mitja.  

 

Gestionar conceptes com l’avarícia, perdre la por a la renda variable, revisar les 

creences negatives que es té sobre la borsa, saber gestionar la incertesa, saber tenir la 

resiliència necessària per assumir pèrdues, no deixar-se influenciar per les notícies, 

saber diferenciar allò que és realment important, ser responsable de les teves 



 
 

decisions, saber gestionar els moments d’estrès són aspectes a treballar en aquest 

curs. 

 

QUÈ S’ACONSEGUEIX AMB EL PROGRAMA PLUSVÀLUA 

 

• L’estalviador o inversor perdrà la por a la renda variable. 

• Podrà tenir les bases per treure una rendibilitat superior als seus estalvis. 

• Tindrà més eines per argumentar amb el seu assessor de l’entitat bancària. 

• Coneixerà formes d’invertir a llarg termini que generen unes plusvàlues molt per 

sobre de la rendibilitat de qualsevol Índex de referència ( IBEX35, DAX-30, DJ30, 

SP500, FTSE100,Nikkei 225, Shangai).  

• L’estalviador o inversor prendrà consciència de la manipulació que existeix en els 

mercats i per tant no es deixarà influenciar per la massa. 

• Identificarà bombolles en els mercats financers com la que es va produir en el 

Bitcoin. 

• Prendrà consciència de la tipologia d’inversor/estalviador que està sent i les àrees 

de millora on actuar. 

• Fortalesa mental per invertir en els moments més adients i per tant treure unes 

plusvàlues superiors a la mitja. 

• Sabrà estratègies per invertir adequadament: Estratègia Asimètrica Indexada amb 

unes rendibilitats de:  

Índex Anys 
analitzats 

Rendibilitat 
anualitzada de 

l’estratègia 

Rendibilitat 
anualitzada de 

l’índex 

TecDax 18 19.17% 11.29% 

Nasdaq Composite 47 13.86% 9.62% 

Dax-30 49 9.35% 6.54% 

DJ-30  90 8.92% 5.36% 
(*) rendibilitats calculades mitjançant el mètode Time Weighted Return 

 

• Prendrà consciència de totes les creences falses que existeixen a l`hora d’invertir. 

• Tindrà la base psicològica per  assumir pèrdues i la fortalesa mental per mantenir 

guanys il·limitats. 

• Tindrà la fortalesa mental adequada per no deixar-se enganyar pels mercats o 

assessors financers. 

• Coneixerà els principals actius de renda variable i com s’operen. 



 
 

 

TEMARI. 

BLOC 1  

 

1.1. Principals actius de renda variable per treure més rendibilitat.  
 

• Accions y accions OTC 

• Warrants. 

• Opcions. 

• Futurs sobre Índex, accions, matèries primeres. 

• Principals parells de divises. 

• CFD’s 

• ETF ( simples, apalancats i inversos) 

• Fons d’Inversió de Renda Variable/mixta. 

• Renda Variable Vs Renda Fixa.  

 

1.2. Tipus d’inversions i el perfil psicològic associat. 
 

• Inversions segons l’ anàlisi tècnic: 
o en gràfics intradía. ( segons, minuts,hora) 
o gràfics diaris, setmanals, mensuals, anuals 

• Inversions segons l’ anàlisi fonamental: 
o Grow. 
o Value 
o Buy-Hold 
o Momentum 
o Quantitatius. 

 

BLOC 2 

1.2. Creences en l’entorn de les inversions, estalvi i mercats financers. Eines per no 
deixar-te enganyar. 
 

Es revisaran totes les creences i dites fetes que hi ha en el món de la renda variable. 

Quin és el millor moment per invertir? Existeix el “rally de navidad”? És realment 

correcte la dita “comprar en octubre, vender en mayo? Realment existeixen 

correlacions entre EE.UU i Europa? Realment l’Octubre és un mes dolent per invertir? 

Existeix correlació inversa entre el bund alemany i el Dax-30? Serveixen les cotes 

psicològiques dels Índexs: els 10.000 punt en Ibex? Els 12.400 en el Dax? Realment 

existeix correlació inversa entre tipus d’interès i rendibilitat en la renda variable? 



 
 

 

1.3. Malentesos en la interpretació de la  realitat econòmica. 

Revisarem els 80 biaixos cognitius que es produeixen quan interpretem la realitat 

econòmica. 

Revisarem les 60 fal·làcies del món de les inversions. 

 

1.4. Errors en la interpretació de l’anàlisi tècnic de les cotitzacions. 

Revisarem els biaixos cognitius a l’hora d’analitzar gràficament una cotització. Perquè 

dues persones veuen coses diferents sota un mateix gràfic? Perquè jo veig una línia de 

tendència creixent i un altre analista veu un “hombro-cabeza-hombro”? Perquè un 

analista veu que una cotització puja i un altre analista veu que aquella cotització està 

baixant? 

 

1.5. Errors en interpretacions en els resultats empresarials i en dades macro 

Aprendràs a no caure en la temptació d’ invertir quan surten les notícies de les 

agències de qualificació creditícia ( Standard&Poor’s, Moody’s, Fitch, Morgan 

Standley).  

Aprendràs a no veure’t influenciat per les notícies de previsions econòmiques per part 

de FMI, Banc Central Europeu i Organismes Oficials i Estatals. 

 

1.6. Fortalesa mental i emocional a l’hora d’invertir. 

• Cercle emocional a l`hora d’invertir o a l’hora de prendre decisions d’estalvi. 

• L’impacte  negatiu del nostre ego “ego-less” en les decisions d’inversions. 

• Com gestionar l’avarícia. 

• Com perdre la por als mercats de renda variable. 

• Com gestionar la impulsivitat a l’hora d’operar o invertir 

• Característiques dels 9 tipus d’inversors.  Errors que cometen i punts forts: 

▪ El perfeccionista 

▪ El facilitador 

▪ El triomfador 

▪ L’artista 

▪ L’analista 

▪ Escèptic. 



 
 

▪ Entusiasta 

▪ Autoritari. 

▪ Pacificador. 

 

• Gestió emocional de pèrdues. 

• Gestió emocional de guanys. 

• Restaurar la confiança en cas d’una mala experiència anterior com 

inversionista. Vincular els teus resultats vs vincular la teva operativa 

• Treballar la incertesa.  

• Treballar l’estrès causat. 

• Gestió mental en casos de crisi. 

• Revisar el diàleg intern que es té a l’hora de prendre decisions d’inversió. 

• Responsabilitat respecte culpabilitat. 

• Evitar causa-efecte. 

• Evitar les previsions. 

• Millora del compromís respecte a la seva operativa. Perquè ens saltem les 

nostres pròpies regles. 

• Necessitat per estar informat? Necessitat de tenir una estratègia d’inversió 

perfecte. Evitar el perfeccionisme en les inversions. 

 

1.7. Noves distincions lingüístiques aplicades al món dels mercats financers 

 

BLOC 3 

1.8. Estratègies passives per invertir: Assegurar un capital per tenir una llibertat 

econòmica. 

S’explicarà l’ Estratègia Asimètrica Indexada que treu una rendibilitat superior a 

indexar-se a qualsevol dels principals Índex de referència ( DAX-30, DJ30, Nikkei, 

Nasdaq Composite, Ibex-35) 

 

MÀXIM  D’ASSISTENTS. 

Formació amb un màxim de 16 alumnes 
 

DURADA. 

14 hores de formació grupal.  
 
 



 
 

LLOC. 

Ajuntament 
 

DATES: 

Tercer-Quart trimestre 2019 

COST DE LA INVERSIÓ.  

2250€/curs 

 


