O Instituto de Formação Bancária, procurando acompanhar a evolução dos
Mercados Financeiros, criou uma oferta formativa atualizada que lhe permite dar a
conhecer um dos segmentos mais importantes dos Mercados Financeiros – o
Mercado Monetário e Cambial.
Os Mercados Monetários, têm passado por várias alterações nos últimos anos,
destacando-se o aparecimento de novos produtos na sala de mercados que, devido à
sua importância, justificam por si só a realização deste Curso.

MERCADO MONETÁRIO E
CAMBIAL

Lisboa:18-19 fev
10-11 dez
Porto: 29-30 out

ENQUADRAMENTO
Quando falamos em sala de mercados, não podemos deixar de incluir a
organização e funcionamento do Mercado Cambial e a sua interligação aos
Mercados Monetários.

FORMAÇÃO INTERMÉDIA

MERCADOS
FINANCEIROS

Tendo em conta os temas abordados e a oportunidade de partilha de
informação. Numa perspetiva prática, o Curso permite desenvolver
conhecimentos e aperfeiçoar competências, nomeadamente sobre:
• A Política Monetária e a sua interligação com os Mercados Financeiros;
• O funcionamento do Mercado Monetário e dos seus diversos produtos;
• A identificação das principais operações cambiais e os instrumentos de
cobertura de risco;
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• A interligação dos vários segmentos do Mercado Financeiro.
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MERCADO MONETÁRIO E CAMBIAL
DESTINATÁRIOS

HORÁRIO: 09h00 – 12h00 | 13h00 – 16h00

Quadros intermédios e técnicos da Área Internacional,
Comercial, Auditoria, gerentes e subgerentes, gestores de
conta e operadores do Mercado Monetário e de Capitais.

DURAÇÃO: 12 horas
__________________________________________
PREÇO:

Associado APB – 420 €
Tabela Geral – 483 €

ENQUADRAMENTO

PROGRAMA

O Instituto de Formação Bancária, procurando
acompanhar a evolução dos Mercados Financeiros,
criou uma oferta formativa atualizada que lhe
permite dar a conhecer um dos segmentos mais
importantes dos Mercados Financeiros – o
Mercado Monetário e Cambial.

1.

Introdução – Conceitos Gerais do
Mercado Financeiro

2.

Mercados Monetários
•
•
•

Os Mercados Monetários, têm passado por várias
alterações nos últimos anos, destacando-se o
aparecimento de novos produtos na sala de
mercados que, devido à sua importância,
justificam por si só a realização deste Curso.

FORMAÇÃO INTERMÉDIA

OPERAÇÕES E
TÉCNICAS BANCÁRIAS

Quando falamos em sala de mercados, não
podemos deixar de incluir a organização e
funcionamento do Mercado Cambial e a sua
interligação aos Mercados Monetários com apoio
da informação oferecida diretamente pela
Reuters.

•
•
•
•
•
•
•
•
3.

Tendo em conta os temas abordados e a
oportunidade de partilha de informação. Numa
perspetiva prática, o Curso permite desenvolver
conhecimentos e aperfeiçoar competências,
nomeadamente sobre:

• O funcionamento do Mercado Monetário e dos
seus diversos produtos;
• A identificação das principais operações
cambiais e os instrumentos de cobertura de
risco;
• A interligação dos vários segmentos do
Mercado Financeiro.

Mercado Cambial
•
•
•

• A Política Monetária e a sua interligação com os
Mercados Financeiros;

•
4.

Organização e Funcionamento do
Mercado Cambial
Mercado Cambial à Vista (Spot
Market)
Mercado Cambial a Prazo (Forward
Market)
Swap’s Cambiais

Instrumentos Derivados do Mercado
Cambial
•

5.

Política Monetária
Mercado Monetário na Zona Euro
Mercado Monetário de Moeda
Estrangeira
Depo/Loans
Repo’s e Hot Money
Bilhetes do Tesouro
Papel Comercial
Forward Rate
FRA’s
Swap’s
Caps and Floors

Opções Cambiais

Conclusão – Ligação entre os Vários
Segmentos do Mercado Financeiro

FULL MEMBER OF

Curso destinado a apoiar o desenvolvimento profissional
dos participantes sendo, por esse motivo, “sem reconhecimento oficial”.
Pedidos de Cancelamento: Só poderão dar origem ao reembolso total do valor pago, quando recebidos até 5 dias úteis antes da
data de início do curso. A partir deste prazo, a inscrição será paga na totalidade, podendo, no entanto, o participante ser substituído
por outro. Deverão ser efetuados por e-mail e rececionados pelo IFB dentro do prazo acima estabelecido.
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