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1.INTRODUCCIÓ 

He escollit el tema de la borsa per realitzar el meu treball de recerca perquè trobo que és 

interessant. Ja fa diversos anys que degut a la crisi econòmica, els mitjans de comunica-

ció donen gran quantitat d’informació relacionada amb temes d’economia, més concreta-

ment informació específica de les borses d’arreu del món i la seva interrelació en 

l’evolució econòmica mundial. Aquesta informació quasi bé sempre està vinculada a la 

necessitat de rendibilitzar el capital dels inversors i també a la recerca de finançament per 

part de l’administració i empreses privades.  

D’aquesta relació de necessitat, neixen les borses d’arreu del món amb l’objectiu de facili-

tar les transaccions econòmiques. En aquest punt, és on vull centrar el meu treball de 

recerca, és a dir, en la utilització de les borses per augmentar els ingressos econòmics 

dels petits inversors. 

Arribat en aquest punt, davant les contínues variacions del valor de les accions, em vaig 

decidir informar i conèixer d’una manera més específica el funcionament de la borsa, com 

intento mostrar al llarg del meu treball. Al mateix temps, he pogut observar que hi ha per-

sones que a nivell particular dediquen una petita part del seu temps diari a invertir, des del 

seu domicili, en valors borsaris com una forma de millorar la seva situació econòmica. 

A partir d’aquí, vaig establir la hipòtesi de la meva recerca: “una persona invertint uns di-

ners a la borsa pot ser capaç d’obtenir un rendiment”. Conseqüentment, el meu treball 

gira al voltant de la comprovació d’aquesta hipòtesi. Per aconseguir-ho he utilitzat una 

metodologia amb un paradigma mixt, distingint dues parts en el meu treball.  

En primer lloc, i com a part inicial del treball, la informació de caràcter més teòric per tal de 

millorar els coneixements sobre la borsa.  

En segon lloc, i com a part més pràctica,utilitzant la metodologia quantitativa i qualitativa, 

he analitzat i posat en pràctica el procediment que cal seguir per poder invertir en borsa. 

Arribant a experimentar el tema a través de petites inversions pròpies. També he compro-

vat mitjançant la realització d’una enquesta, a una petita mostra de ciutadans de Solsona, 

els coneixements financers dels solsonins i solsonines i si inverteixen en la borsa o no.  
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2.LA BORSA 

La borsa és un mercat1 secundari del sistema financer2 on s’hi compren i venen actius 

financers3. Aquests actius provenen d’un mercat primari on prèviament les empreses o 

organismes públics han dipositat els valors a canvi d’un finançament que pot destinar a 

nous projectes empresarials en cas d’empreses privades o finançament per serveis pú-

blics en el cas de l’administració. 

En el cas d’empreses privades les persones que vulguin adquirir accions d’una empresa 

s’hauran de dirigir a la borsa i passaran a ser accionistes. En cas de voler desprendre’s 

d’aquestes accions també s’haurà de dirigir a la borsa i produir-se un canvi de titular 

d’aquestes accions a canvi d’un preu acordat. 

Per tant, el mercat primari està només a l’abast de grans fons d’inversió que busquen, un 

cop adquirits els valors, obtenir un rendiment econòmic a la borsa a través dels inversors 

que volen invertir el seu capital en títols per obtenir-ne també un rendiment. 

Per aquest motiu, el mercat primari i el secundari són imprescindibles perquè es pugui 

produir un flux de capital dels inversors a les empreses i aquests obtenir-ne un rendiment 

posterior. 

Així doncs, en aquest sistema s’hi estableixen dos interventors inicials. Per una banda, les 

empreses i organismes públics que ofereixen els seus valors i per altra banda, els inver-

sors que compren i venen aquests valors. Per tal d’enllaçar els dos interventors apareixen 

uns intermediaris que faciliten la compravenda: els brokers i els dealers4. 

Tot aquest sistema ha d’estar controlat i regulat. A Espanya l’organisme encarregat de 

realitzar aquesta tasca és la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). La CNMV 

és l’encarregada de controlar la correcta integració de les empreses a cotització, informar 

als inversors dels esdeveniments succeïts i controlar els tots els factors que puguin alterar 

                                             

1
 Mercat on els productes que s’hi intercanvien no són nous sinó que ja han passat per més d’un propietari. 

2
 Estructura composta per un conjunt d’organismes intermediaris que, regulats pel sector públic, canalitzen l’estalvi d’uns agents econòmics 

cap al finançament de les famílies, la inversió empresarial i la despesa pública. 
 
3
 Són productes o títols que suposen un mitjà per mantenir riquesa als qui en posseeixen (actiu) i alhora una obligació (passiu) per als qui 

el deuen. És a dir allò que per a uns és actiu per a altres és passiu. Exemple : Un dipòsit bancari és un actiu per a qui disposa de diners, 
però en canvi resulta ser un passiu per al banc que  l’ha de retornar al client quan aquest ho requereix. 
4
 Intermediari del mercat financer que inverteix capital d’altres persones juntament amb capital propi. 
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el correcte funcionament de la borsa, ja que aquesta és un reflex de la situació econòmica 

de cada país. 

2.1.ORÍGENS DE LA BORSA 

Com he pogut comprovar, els primers referents al terme borsa provenen del segle XIII a 

la ciutat de Bruges, ciutat marítima belga que en el transcurs del segle XIII i XIV superava 

en població a Londres o París. Establerts en aquesta ciutat, la família de mercaders Van 

Der Bürse, caracteritzats per un escut amb 3 bosses, negociaven els productes importats 

d’arreu del món. Així doncs, el terme “Bürse” ha anat evolucionant però sempre en refe-

rència a l’acte de negociar un producte. 

No obstant això, no va ser fins al segle XVII a Amsterdam (Holanda) on s’estableix el sis-

tema de borsa però no negociaven amb títols d’empreses sinó que ho feien amb el peix 

que arribava al port. El sistema actual de la borsa no va néixer fins després de la revolució 

francesa (1789) en què les bases es fonamentaven amb la obligatorietat de negociar i 

establir diàleg entre les dues parts. Criteri bàsic de la llei de la oferta i la demanda. 

2.2.LA BORSA EN L’ECONOMIA 

Les borses són el reflex de les economies de cada país ja que en elles operen les empre-

ses més influents del país. Tot i que les borses de dos països diferents no estan relacio-

nades entre sí, actualment en un món tan globalitzat un descens important d’una borsa 

pot afectar al conjunt de borses. Clars exemples històrics de la globalització són el crack 

del 29 o més recentment la bombolla immobiliària del 2007 i la posterior crisi econòmica 

que va afectar les principals potències mundials. 

Les principals borses d’arreu del món que agrupen les multinacionals són: 

NOM PAÍS 

DOW JONES ESTATS UNITS 

NASDAQ 100 ESTATS UNITS 

STANDARD AND POOR’S 500 ESTATS UNITS 

CAC 40 FRANÇA 
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FTSE 100 GRAN BRETANYA 

IBEX 35 ESPANYA 

DAX 30 ALEMANYA 

NIKKEI 225 JAPÓ 

SHANGAI COMPOSITE XINA 

BOVESPA BRASIL 

MERVAL ARGENTINA 

2.3.ORGANITZACIÓ DEL SISTEMA FINANCER 

El sistema financer espanyol està considerat com a segur, degut al control establert per 

les autoritats econòmiques estatals i tot l’organigrama organitzatiu. Així doncs en el siste-

ma financer estableix nou nivells organitzatius explicats de major a menor importància a 

continuació. 

NOM FUNCIÓ 

MINISTERI 
D’ECONOMIA I 
COMPETITIVITAT 

S’encarrega de proposar i executar la política del govern  espanyol en 
matèria econòmica, competitivitat, investigació… 

CNMV Depèn de la secretaria del ministeri d’economia i competitivitat. 
S’encarrega de la supervisió dels mercats de valors. 

SOCIETATS REC-
TORES 

Organitzen el funcionament interna dels mercats de valors: admissió 
de títols, elaboració i difusió borsària. 

BORSES DE MA-
DRID, BILBAO, VA-
LÈNCIA I BARCE-
LONA 

La seva funció és representativa i serveix com a punt neuràlgic 
d’inversors. 

SOCIEDAD DE 
BOLSAS, SA 

Gestionen el funcionament el sistema d’interconnexió borsària espa-
nyola i la plataforma de comerç tècnic espanyol. 

IBERCLEAR, SA Porten el registre comptable i de la compensació i liquidació de valors 
admesos a negociació. 

SOCIETATS I 
AGÈNCIES DE VA-
LORS 

Reben les ordres de compravenda per part dels inversors i actua com 
a gestora en el mercat de deute públic. 

BANCS I CAIXES Encarregats de gestionar els fons de famílies i empreses a canvi d’un 
percentatge de benefici. 

INVERSORS Realitzen la compravenda de títols buscant un rendiment econòmic. 
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2.3.1.MERCAT PRIMARI O D’EMISSIÓ 

El mercat primari o d’emissió és aquell en el qual s’emeten i es col·loquen els valors de 

renta fixa i renta variable per primera vegada. Per tant, aquests actius són de nova crea-

ció i emesos per les entitats corresponents perquè els actius es posin en negociacions. 

2.3.2.MERCAT SECUNDARI 
El mercat secundari és aquell en el qual les negociacions dels valors prèviament 

emesos en el mercat primari, és doncs, un mercat de segona mà o de revenda. No 

obstant això, és en aquest mercat on es mou la major quantitat de capital ja que s’hi 

dirigeixen els inversors. Tanmateix, aquest mercat es divideix en dos. Per una 

banda, el mercat borsari on es negocien i contracten els valors de renta fixa i 

variable admesos a cotització oficial. Per altra banda, el mercat extra borsari s’hi 

negocien els títols no admesos a cotització oficial. 

2.4.FUNCIONAMENT DE LA BORSA 

Actualment, s’opera a la borsa espanyola a través d’un sistema electrònic de 

negociació, el Sistema d’Interconnexió Borsari Espanyol (SIBE) al qual s’hi envien 

les ordres de compra i venda d’accions. Per tant, els inversors no envien directament 

les ordres al sistema, sinó que les comuniquen als intermediaris o brokers els quals 

fan arribar a la borsa les demandes dels seus clients. Així doncs, abans de 

començar a invertir a borsa cal contractar un broker, que pot ser qualsevol entitat 

financera o una societat que s’hi dediqui, tenint en compte les comissions que 

apliquen cadascuna d’aquests intermediaris. 

2.5.ON I COM COMPRAR UN ACTIU 

En primer lloc, per poder adquirir un actiu s’ha de trobar una persona o entitat que estigui 

disposat a cedir-ne els seus drets. Saber qui té aquests actius i els vulgui vendre no és 

senzill, per això s’ha establert un conjunt de mercats on compradors i venedors puguin 

realitzar les seves transaccions d’una forma senzilla i poder determinar un preu adient a la 

llei de l’oferta i la demanda. 
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Per aquest motiu els mercats garanteixen la liquiditat dels actius i poder desprendre’s 

d’una forma anticipada. Els mercats també suposen una reducció de costos en produir-se 

l’intercanvi en augmentar els compradors i venedors. 

Per tal de distribuir els mercats s’utilitzen diversos criteris.  

 

CRITERI TIPUS 

FUNCIONAMENT DIRECTE O INTERMEDIAT 

FORMALITZACIÓ ORGANITZAT O NO ORGANITZAT 

ESTAT DE LA NEGOCIACIÓ PRIMARIS O SECUNDARIS 

ESTAT DE L'ACTIU MONETARI O DE CAPITAL 

ESTAT D’INTERVENCIÓ LLIURES O REGULATS 

ESTAT DE CONCENTRACIÓ CENTRALITZATS O DESCENTRALITZATS 
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3.PRODUCTES D’INVERSIONS 

Un producte o actiu financer és un títol que constitueix el reconeixement d’un deute  o una 

propietat per part de qui l’emet i dóna al seu posseïdor el dret a cobrar-ne tot tipus de be-

nefici. Hi ha gran quantitat de varietat en funció de rendibilitat, emissor, duració…  

Els productes financers més coneguts són els següents: 

3.1.ACCIONS I CFD’s 

Són part iguals de capital d’una empresa (societat anònima) i converteixen a qui les pos-

seeix, accionista, en propietari de l’empresa, juntament amb la resta d’accionistes. 

L’accionista té una sèrie de drets que poden variar en funció del tipus d’acció que tingui 

cada companyia.  

Són els productes financers més coneguts i més “senzills” a l’hora d’invertir en borsa i en 

els quals es centrarà la part més pràctica del treball. 

Els CFD’s tenen el mateix funcionament que les accions però en lloc de comprar-les al 

mercat global es compren a les entitats bancàries i d’aquesta manera un inversor es pot 

palanquejar per comprar o vendre una major quantitat de valors. Es pot operar amb 

CFD’s de qualsevol actiu financer i la seva compra o venda posterior es pot realitzar en 

qualsevol moment ja que les entitats bancàries estan obligades a acceptar-les. Cal tenir 

en compte les comissions de les entitats financeres i recordar que s’està comprant una 

major quantitat de valors per tant un benefici o pèrdua molt més accentuat. 

3.2.FUTURS O COMODITIES 

Un contracte de futurs es un acord que obliga a les parts contractants a comprar o vendre 

un número determinat de béns o valors (actiu subjacent) en una data futura determinada 

y amb un preu estipulat en el contracte.  

Aquest tipus de contracte s’inclou com un producte financer derivat perquè el seu valor es 

basa en el preu d’altres actius. Un exemple: l’empresa X es dedica a la rebosteria i com-

pra el blat a 1€ el Kg a l’empresa Y. Però encara falten tres mesos per segar i es firma un 
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contracte de futur en el qual s’estipula que el preu de compra serà d’1 € el Kg. En aquest 

moment la empresa X es compromet a que si en el moment de la compra de blat el preu 

al mercat és inferior (0,95€/Kg) pagarà la diferència fins a arribar al preu pactat (l’empresa 

X ha d’afegir 0,05€/Kg), però que si el preu de mercat és superior (1,1€/Kg) en el moment 

de compra l’empresa Y haurà de retornar la diferència a l’empresa X (retornar 0,1€/Kg). 

D’aquesta manera es pacta el preu i l’empresa compradora pot realitzar una estimació de 

costos i l’empresa venedora una estimació de beneficis i s’assegura la venda del produc-

te. 

3.3.WARRANTS 

Els warrants són productes derivats els quals donen al comprador el dret, però no 

l’obligació, de comprar o vendre un actiu pagant un complement. També s’utilitza palan-

quejament i es pot comprar qualsevol actiu sempre i quan s’hagi emès warrants sobre 

aquest. S’utilitzen bàsicament per cobrir pèrdues, per exemple, s’ha comprat accions de 

l’empresa X i està baixant el preu de l’acció, pots comprar warrants a la baixa (obtenir el 

benefici quan el preu de l’acció baixa) i així si el preu continua baixant amb els warrants 

obtindràs benefici. 

3.4.OPCIONS 

Les opcions són contractes efectuats entre dos participants. També es un producte pa-

lanquejat i es pot obtenir de qualsevol producte del qual se n’hagin emès opcions. Un 

exemple: jo vull comprar accions de l’empresa X perquè crec que el preu pujarà però no 

disposo de diners suficients, compro opcions de l’empresa X sense haver invertit tants 

diners com si hagués comprat les accions directament. Per tant, la diferència per sobre 

del preu seran guanys o per sota, pèrdues. També pots vendre opcions i en aquest cas la 

diferència per sobre el preu seran pèrdues i per sota seran guanys. 
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3.5.BONS I OBLIGACIONS 

Els bons són productes, en aquets cas, de renta fixa i els emeten les empreses o els Es-

tats per finançar-se. S’emeten per a un període de temps determinat i des de la seva con-

tractació es coneix quin serà el benefici que s’obtindrà per ells. 

Un dels avantatges que tenen els bons és que són emesos per empreses de cert prestigi 

o pels Estats. Per tant, donen certa tranquil·litat en invertir en ells perquè són entitats sol-

vents i es pot recuperar la inversió més els interessos que generen. 

En situacions de crisi, en la que hi ha possibilitats de fallida els interessos que ofereixen 

els Estats pel nostre capital augmenta. 

3.6.FONS D’INVERSIÓ 

En aquest cas es tracta d’un producte d’inversió col·lectiva. Això vol dir que els resultats 

no depenen d’un únic inversor sinó del col·lectiu. Per tant, són un patrimoni sense perso-

nalitat jurídica que són la suma dels capitals de diferents inversors. Per a gestionar-los cal 

una societat que els gestioni i una altra entitat dipositària.  

La societat gestora s’encarrega de decidir en quins productes invertir. En canvi, la diposi-

tària s’encarrega de guardar i custodiar el patrimoni del fons. 

3.7.ETF’s 

Els ETF’s són inversions en grups d’accions que cotitzen a borsa. Funcionen igual que 

comprar una acció i es poden comprar i vendre durant una sessió borsària. No s’inverteix 

en una sola acció sinó que ho fan en un grup d’elles. Per tant, estan diversificades i es 

produeix una disminució del risc del producte.   

Els ETF’s més corrents són els relacionats amb els índex borsaris i fins i tot, hi ha ETF’s 

que reparteixen dividends. A l’hora de tenir una cartera diversificada contractar aquest 

producte és, sens dubte, la millor opció.  
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3.8.FOREX 

El Forex es tracta d’un mercat de divises internacional que compara el valor d’una mone-

da amb una altra, enfrontant una moneda contra l’altra. La primera moneda és la divisa 

principal i la segona la divisa oposada. Per exemple, jo vull comprar dòlars americans i 

tinc euros, diem que la parella EUR/USD esta a 1.11 això equival a 1€ és igual al canvi de 

moneda a 1.11$. 

El benefici s’obté quan aquesta diferència varia, pensem que pot arribar a 1.30 la mateixa 

parella. Ara compro euros i els vendré quan arribi a un preu més alt. 
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4.OBJECTIU DELS INVERSORS 

Els inversors busquen tres objectiu: rendibilitat, seguretat i liquiditat. En els quals es busca 

obtenir un benefici econòmic, a través d’inversions segures on pots comprar i vendre en 

qualsevol moment assegurant-se que sempre hi han compradors i venedors. 

4.1.RENDIBILITAT 

L’objectiu més important quan es realitzen inversions és l’augment de capital en realitzar 

les inversions. Aquest augment es pot obtenir mitjançant tres formes explicades a conti-

nuació. 

4.1.1.PLUSVÀLUES 

Les plusvàlues és la forma més habitual i coneguda d’obtenir benefici. Consisteix en ob-

tenir benefici de la diferència entre el valor de compra i el valor de venda dels valors ob-

tinguts. Cal destacar també l’opció de realitzar una transacció on primer es realitza la 

venda de l’acció, esperant una davallada del valor de l’acció i la seva venda posterior ob-

tenint així el benefici. 

4.1.2.DIVIDENDS 

Els dividends són la part dels beneficis empresarials la qual es repartida entre els 

accionistes. Les empreses han de presentar els comptes anuals en els quals s’hi 

mostra si aquesta empresa ha obtingut beneficis o pèrdues. En el cas d’haver 

obtingut beneficis, l’empresa ha de decidir quina part d’aquests guanys es repartirà 

entre els accionistes. Aquesta decisió l’ha de prendre la Junta General d’Accionistes 

com a mínim un cop l’any. 

4.1.3.DRETS PREFERENTS DE SUBSCRIPCIÓ 

Els drets preferents de subscripció (DPS) són una forma de compensar els accionistes 

propietaris de les accions velles en produir-se una ampliació de capital, per l’augment del 

número d’accions entre les que repartir els beneficis potencials de la empresa.  
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Segons la part proporcional d’accions dels antics accionistes, aquests poden escollir no 

rebre més accions a canvi d’una remuneració econòmica.  

4.2.LIQUIDITAT 

La liquiditat es una forma de dir que hi ha circulació de diner. És a dir, si vols vendre, saps 

amb seguretat que hi ha algú disposat a comprar el que tu ofereixes, i si el que vols és 

comprar, algú vendrà el que vols adquirir. És important operar en mercat líquids, així 

doncs, sempre que és vulgui adquirir o desprendre’s d’un valor serà més fàcil i sense ha-

ver d’esperar a possibles compradors i venedors. No obstant això, en aquests mercats 

també hi ha una gran volatilitat, fet que provoca un increment o reducció dels beneficis o 

pèrdues molt més ampli.  

4.3.SEGURETAT 

L’única forma de no arriscar en invertir a borsa és amb productes de renta fixa com deute 
públic o lletres del tresor. Tot i que la borsa és un mercat normalitzat, amb regles, òrgans 
de control i una legislació reguladora, no es pot garantir el retorn de capital. 

  



Fes que els teus diners treballin per tu Iker Pujol Colell  

16 
 

5.ANÀLISI FONAMENTAL 

L’anàlisi fonamental és aquell que ens ajuda per tal d’escollir quina inversió és la millor per 

tal d’obtenir més rendibilitat. En el cas de les empreses ens informarà si es  un bon valor o 

al contrari. En canvi si és un producte, com l’or, ens informarà sobre el millor moment per 

comprar o vendre.  

Aquest anàlisi ens proporciona informació sobre la situació financera de l’empresa, els 

seus objectius, comportament dels competidors, expansió internacional, endeutament, 

liquiditat, vendes, control de costos, evolució dels beneficis. 

Tota aquesta informació anteriorment exposada és pública ja que les pròpies empreses 

estan obligades a presentar-la per poder obtenir finançament a la borsa i han de presen-

tar les seves auditories anuals i cada tres mesos mostrar informació del seu estat a la 

Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). 

Aquest anàlisi s’utilitza principalment en inversions a llarg termini (superiors a 1 any), per 

aquest motiu no l’utilitzaré d’una forma molt extensa a les inversions realitzades al treball 

però si un petit anàlisi i així poder complementar la informació i intentar augmentar la se-

guretat en realitzar la inversió. 
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6.ANÀLISI TÈCNIC 

L’anàlisi tècnic és aquell que ens ajuda per tal de determinar el moment exacte en el qual 

hem de comprar o vendre un valor el qual ja hem decidit invertir el nostre capital. Per tant, 

aquest anàlisi ens ensenya a interpretar els gràfics correctament. Es diu que els mercats 

tenen memòria perquè tenen tendència a repetir les mateixes formes que ja han viscut en 

el passat. Així doncs, s’ha d’observar el comportament del mercat sense haver de basar-

nos en revistes especialitzades, premsa, analistes… i per fer-ho necessitarem una plata-

forma en temps real de la borsa que pugui oferir-nos dades històriques. 

Amb aquesta plataforma analitzarem els valors i a partir d’aquí trobarem el moment més 

oportú per comprar i vendre en un moment inicial. Cal recordar que a la borsa es pot pri-

mer vendre per després comprar, aquesta forma d’inversió és important en el meu treball 

degut al període de temps “curt” d’inversió ja que a la borsa va més ràpid quan disminueix 

el valor que quan augmenta. Perquè augmenti es necessita molt volum (molts compra-

dors). En canvi, perquè disminueixi el valor només cal, per exemple, una mala notícia 

econòmica. 

6.1.FIGURES BÀSIQUES D’INVERSIÓ 

Les figures indiquen, en el preu d’una acció, el millor moment per comprar i vendre un 

valor. Aquestes figures es repeteixen al transcurs del preu de l’acció i s’ha observat com 

en la majoria dels casos es compleixen i, per tant, es poden considerar  inversions amb 

risc molt reduït.  

  



Fes que els teus diners treballin per tu Iker Pujol Colell  

18 
 

6.1.1.SUPORTS 

Els suports són el conjunt de cotitzacions mínimes històriques d’un valor, a partir del qual 

es genera una tendència alcista perquè s’imposen les compres. 

Com es pot observar en el gràfic (imatge 1), es troba un suport (marcat amb una línia ne-

gra horitzontal) que fa rebotar el valor de l’acció fins a tres vegades però s’observa com el 

valor continua volen trencar el suport i finalment el trenca.  

En aquesta figura, el millor moment per obtenir el valor està situat en la tercera vegada 

que la cotització toca la resistència ja que després molt probablement es trencarà. Així 

doncs, s’ha de realitzar primer la venda del valor per després comprar.   

 
Imatge 1. Suport, (1/10/2015). Font: Elaboració pròpia. 

6.1.2.RESISTÈNCIES 

Al contrari que en el suport, les resistències són el conjunt de cotitzacions històriques mà-

ximes d’un valor, a partir del qual es generen unes tendències baixistes perquè s’imposen 

les vendes. 

En el gràfic (imatge 2) s’observa com marcades amb línies discontínues vermelles, quatre 

resistències que actuen en diferents nivells del valor. En aquest cas, es pot observar com 

la resistència en el valor més elevat té major importància que la resta a causa del rebot 

produït en arribar-hi. 

En les resistències, el millor moment per obtenir el valor és just abans de tocar la resis-

tència perquè desprès es produirà un rebot en sentit invers. No obstant això, si el valor 

toca dues o tres vegades en un període curt de temps, és molt probable que trenqui la 

resistència. 



Fes que els teus diners treballin per tu Iker Pujol Colell  

19 
 

 

Imatge 2. Resistències, (1/10/2015). Font: Elaboració pròpia. 

6.1.3.MOVIMENT LATERAL 

El moviment lateral es produeix quan en un valor actuen dos factors: una resistència i un 

suport. Com es pot observar en el gràfic (imatge 3) el preu del valor es situa entre un 

marge i la resistència i el suport realitzen un rebot constant. Aquest fet produeix un canal 

horitzontal molt evident fet que ajuda a realitzar inversions quan el valor arriba en un dels 

extrems d’aquest canal. 

En aquesta figura, els millors moments per obtenir el valor és quan toca a la part superior 

(en sentit de venda) o quan toca a la part inferior (en sentit de compra), per tant, alhora de 

vendre es realitzarà quan arribi al sentit oposat, si s’ha comprat vendre quan toca la resis-

tència del canal i si s’ha venut, comprar quan toca al suport del canal. 

 

 

Imatge 3. Moviment lateral, (1/10/2015). Font: Elaboració pròpia. 

6.1.4. CANALS DE TENDÈNCIA 

Com he explicat en l’apartat anterior, els canals es poden produir horitzontalment però 

també amb pendent. Per tant, els canals són les bandes de fluctuació on es produeixen 

les oscil·lacions de les cotitzacions amb una tendència marcada. Quan el preu de la cotit-

zació trenca aquest canal, s’inverteix la tendència.  
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Com s’observa en la part final del gràfic (imatge 4), el valor trenca el canal alcista i en 

conseqüència comença un canal baixista. 

En aquesta figura, el moment més oportú per obtenir el valor és igual al moviment lateral 

però sempre vigilant a les possibles ruptures de canal, ja sigui per trencar un suport o una 

resistència. 

 

Imatge 4. Canal de tendència, (1/10/2015). Font: Elaboració pròpia. 

6.1.5.ESPATLLA-CAP-ESPATLLA 

La figura espatlla-cap-espatlla, com el seu nom indica, té un primer augment del preu del 

valor, després es produeix un lleuger descens, torna a augmentar el preu i la cotització 

torna a arribar a nivells del primer augment. 

En aquesta figura (imatge 5), el millor moment per obtenir el valor és realitzar una venda 

inicial del valor quan s’observa que s’arriba a la segona espatlla i el moment per vendre 

serà quan el valor arribi a la mateixa distància de la base de la figura fins al cap (marcada 

amb una línia negra)  però en sentit oposat, és a dir, per sota (les dues fletxes oposades). 

 

Imatge 5. Espatlla-cap-espatlla, (1/10/2015). Font: Elaboració pròpia. 

  



Fes que els teus diners treballin per tu Iker Pujol Colell  

21 
 

6.1.6.ESPATLLA-CAP-ESPATLLA INVERTIT 

Aquesta figura (imatge 6) és idèntica a l’anterior amb la particularitat que està invertida. 

Per tant, el punt més important per realitzar l’operació en aquest cas està situat a la part 

inferior. 

En aquest cas, s’ha de realitzar la mateixa operació que en la figura anterior però realit-

zant l’operació en sentit de compra inicial i vendre els títols per sobre. 

 

Imatge 6. Espatlla-cap-espatlla invertit, (1/10/2015). Font: Elaboració pròpia. 

6.1.7.DOBLE O TRIPLE SOSTRE 

Com s’observa en el gràfic (imatge 7), en aquesta figura s’hi disposa una resistència que 

impedeix que el valor de la cotització no pugui superar aquesta resistència. Per tant, es 

produeix un efecte rebot del preu produint un descens del preu del valor. Es sol produir 

quan la cotització del valor topa contra una resistència molt forta.  

Així doncs, el millor moment per obtenir el títol és realitzar una operació en sentit de ven-

da just abans de que el valor toqui per segona vegada la resistència i es produeixi el rebot 

posterior. 

 

Imatge 7. Doble o triple sostre, (1/10/2015). Font: Elaboració pròpia. 

6.1.8.DOBLE O TRIPLE SÒL 

Al contrari que en la figura anterior (imatge 7), en aquesta (imatge 8) s’hi disposa un su-

port que impedeix que el valor de la cotització no pugui trencar el suport. Per tant, es pro-
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dueix un l’efecte invers a la figura doble o triple sostre i es produeix un efecte rebot del 

preu produint un augment del preu del valor. Es sol produir quan la cotització del valor 

topa contra un suport molt fort. 

El millor moment per obtenir el títol és realitzar una operació en sentit de compra just 

abans que el valor toqui per segona vegada el suport i es produeixi el rebot posterior. 

 

Imatge 8. Doble o triple sòl, (1/10/2015). Font: Elaboració pròpia. 
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7.ESCOLLIR EL BROKER 

En primer lloc, he pogut comprovar com les principals entitats financeres no ofereixen les 

millors tarifes i serveis en operacions superant en tots els casos les comissions aplicades 

per entitats privades.  

Tanmateix, les entitats privades ofereixen un servei més complert: atenció al client i plata-

formes d’inversió més complertes a nivell de quantitat de mercats i funcionals referent als 

sistemes de compravenda. 

 Renta Variable 
en mercats es-

panyols 

Renta Variable 
en mercats 
estrangers 

Manteniment, 
custodia i admi-
nistració de va-
lors espanyols 

Manteniment, 
custodia i admi-

nistració de 
valors estran-

gers 

 

0,65% sobre efec-
tiu 

Mínim 15€ 

0,60% sobre 
efectiu 

Mínim 60€ 

1% 
Mínim 12€ 

1% 
Mínim 60€ 

 

0,60% sobre efec-
tiu 

Mínim 9,01€ 

0,85% sobre 
efectiu 

Mínim 15,02€ 

0,8% 
Mínim 12€ 

1% 
Mínim 60,10€ 

 

0,60% sobre efec-
tiu 

Mínim 13,50€ 

0,95% sobre 
efectiu 

Mínim 130€ 

0,70% 
Mínim 10€ 

0,80% 
Mínim 36€ 

 

0,70% sobre efec-
tiu 

Mínim 15,03€ 

0,70% sobre 
efectiu 

Mínim 45€ 

0,80% 
Mínim 10€ 

1% 
Mínim 60€ 

 

0,65% sobre efec-
tiu 

Mínim 19,50€ 

0,65% sobre 
efectiu 

Mínim 50€ 

0,20% 
Mínim 10€ 

0,35% 
Mínim 30€ 

 

0,60% sobre efec-
tiu 

Mínim 15€ 

0,60% sobre 
efectiu 

Mínim 60€ 

1% 
Mínim 60€ 

1% 
Mínim 60€ 

 

0,60 % sobre efec-
tiu 

Mínim  10€ 

0,60% sobre 
efectiu 

Mínim 30€ 

0,20% 
Mínim 14€ 

0,60% 
Mínim 30€ 

 

0,6% sobre efectiu 
Mínim 12€ 

1,25% sobre 
efectiu 

Mínim 85€ 

0,70% 
Mínim 24€ 

0,70% 
Mínim 60€ 
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Arribats en aquest punt, he decidit buscar un broker amb experiència en el sector però 

principalment que ofereixin una seguretat als seus clients a l’hora de realitzar les inversi-

ons i proporcionin un risc molt limitat. 

7.1.GRUP GVC GAESCO 

El grup GVC Gaesco és un dels principals grups financers independents a l’Estat espa-

nyol i compta amb més de 60 anys d’història, fet que l’avala com a grup solvent. GVC 

Gaesco té en l’actualitat més de 15.000 clients i una plantilla professional en el sector de 

250 treballadors amb una xarxa de 20 oficines disposant de presència geogràfica a nivell 

nacional. El conjunt global que gestiona i administra el grup té un valor de 2.100 milions 

d’euros, números que avalen com a una de les societats independents líders en interme-

diació borsària a Espanya. 

La seva oferta de productes és molt extensa fet que els permet adaptar-se a les necessi-

tats dels seus clients, ja sigui d’intermediació financera, gestoria, oferents de pensions i 

corredoria d’assegurances. 

El grup té accés a les  principals borses d’arreu del món fet que permet operar als seus 

clients en qualsevol mercat mundial i ofereix tots els productes d’inversió permesos tan de 

renda fixa com de renda variable. 

  

 

Fotografia 9. Seu Gaesco, (13/7/2015). Font: Elaboració pròpia. 

Fotografia 9. Seu Gaes co, (13/7/2015). Font: Elaboració pròpia. 
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Un dels principals factors pels quals m’he decidit a operar a través de GVC Gaesco és 

l’atenció al client. Disposen d’atenció telefònica i electrònica, ofereixen la possibilitat de 

comprar valors de manera telefònica, electrònica (utilitzada per mi) i presencial i disposen 

d’una plataforma web molt complerta i senzilla, aplicacions per Iphone i android i uns sis-

temes complementaris de gràfics a temps real i d’una qualitat i adaptabilitat excel·lents. 
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8.INFORMACIÓ PER INVERTIR 

Per tal de començar a introduir-me en la compravenda d’accions he realitzat dos cursos 

de formació borsària oferts pel grup GVC Gaesco a les oficines centrals de Barcelona.  

El primer curs el vaig realitzar el dia 9 de Juli-

ol i basava el seu contingut en la introducció 

al sistema operatiu de la borsa i la utilització 

de la plataforma web.  

El segon curs es va dur a terme el dia 13 de 

Juliol i el seu contingut eren les tendències 

dels valors de l’IBEX 35 durant els propers 

dos mesos, sempre donant informació con-

trastada en temps de presentació de resul-

tats de les empreses. Els ponents dels dos 

cursos eren dos experts analistes de 

l’empresa amb una llarga trajectòria en el 

món de les inversions.    

També, he visitat la Gestoria Mas Solsona. He realitzat una entrevista a en Joan Mas per 

tal de ser saber-ho tot sobre els impostos a declarar. Així doncs, em va informar que s’ha 

d’aplicar l’impost sobre beneficis, actualment establert al 19,5% dels beneficis obtinguts 

en les compravendes de valors. 

Fotografia 11. Entrada gestoria, (27/8/2015). Font: Ela-

boració pròpia.  

Fotografia 12. Interior gestoria, (27/8/2015). Font: Ela-

boració pròpia. 

 

Fotografia 10. Paula Hoffman, (13/7/2015). Font: 

Elaboració pròpia. 
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9.INTRODUCCIÓ A LA PLATAFORMA WEB 

Per començar a operar als mercats cal conèixer dos gràfics. En primer lloc, els gràfics 

dels valors que ens indica el valor de l’acció durant un temps determinat. En segon lloc, el 

tauler de compravenda que ens indica els gràfics dels valors i el tauler de compravenda 

que indica el preu que els inversors estan disposats a comprar i a vendre els títols.  

 

Imatge 13. Logotip, (13/7/2015). Font: Plataforma GVC Gaesco Markets. 

 

 

  



Fes que els teus diners treballin per tu Iker Pujol Colell  

28 
 

9.1.GRÀFICS 

 

Imatge 14. Gràfic, (20/8/2015). Font: Plataforma GVC Gaesco Markets. 

 

En aquest gràfic de l’IBEX 35 es pot observar la seva evolució durant els mesos de Juny, 

Juliol i principis d’Agost. Aquest gràfic és bàsic si es volgués invertir en aquest índex per 

poder observar l’evolució del valor en els últims temps i quin és el millor preu de compra o 

de venda en funció de la posició que vol adoptar l’inversor. 

9.2.TAULER DE COMPRAVENDA 

 

Imatge 15. Tauler, (20/8/2015). Font: Plataforma GVC Gaesco Markets. 

En aquest tauler de compravenda corresponent al valor d’Inditex es pot observar dues 

posicions, la de compra a la part superior esquerra i la de venda a la part superior dreta. 

En aquest cas, s’observa com hi ha tres inversors disposats a comprar 234 títols a un 

preu de 29.875€ el títol. 

Per altra banda, en l’apartat de venda s’observa com hi ha un inversor disposat a vendre 

409 títols al preu de 29.885€ el títol. 
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Per aquest motiu si estiguéssim interessats en comprar immediatament accions d’Inditex 

ho hauríem de fer a 29.885€ però només podríem comprar 409 títols. 

9.3.ORDRES DE COMPRAVENDA 

La plataforma de GVC Gaesco t’ofereix la possibilitat d’introduir quatre tipus d’ordres per 

tal de que es puguin adaptar a les ordres del client. Aquestes mateixes ordres poden ob-

tenir-se de quatre formes diferents. 

En primer lloc, una ordre limitada. En aquesta només s’estableix un únic preu de compra-

venda de tots els títols és la més senzilla d’utilitzar ja que és una forma d’assegurar 

l’obtenció de títols en un únic preu ja que si s’obté a diferents preus les comissions també 

augmentaran.  

En segon lloc, una ordre stop limitada. En aquesta ordre permet comprar tots els títols a 

un mateix preu però donant un marge de compravenda. Per exemple: pots voler comprar 

un valor a 1€ l’acció però en cas de que baixes el preu de 1,05€/títol a 0,95€/títol no se’t 

compraria ja que el preu d’1€ no ha sortit al tauler. Per tant, pots posar una ordre stop 

limitada amb un marge 1€-0,9€ i sempre que es puguin comprar dins aquest marge es 

realitzarà l’operació. 

En tercer lloc, una ordre a mercat. En aquesta es compren els títols al preu més barat que 

s’ofereixen en aquell moment en el mercat. Té un inconvenient, si es vol comprar 500 

títols i se n’ofereixen 300 a un preu i 200 a un preu immediatament superior és compraran 

les dues per arribar a comprar els 500 títols desitjats. Per tant, les comissions es veuran 

duplicades. 

En quart lloc, una ordre limitada a mercat. Aquesta ordre és igual a la anterior però igual 

que amb la ordre stop limitada també s’estableix un marge de compravenda. 
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9.3.1.ORDRE SIMPLE 

 

Imatge 16. Simple, (20/8/2015). Font: Plataforma GVC Gaesco Markets. 

Com el seu nom indica, aquesta ordre és la més senzilla de totes. Per tal de dur a terme 

l’operació només cal indicar el número de títols que es vol obtenir i el preu que s’està dis-

posat a pagar per cadascun d’ells. Com es pot observar a l’apartat Tipo Orden es pot mo-

dificar tal i com s’ha explicat en l’apartat anterior. 

Finalment, indicar una data en la qual aquesta ordre si no s’ha donat les circumstàncies 

de compravenda s’anul·larà la ordre. 

9.3.2.ORDRE OCO 

 

Imatge 17. Oco, (20/8/2015). Font: Plataforma GVC Gaesco Markets. 

 

Una ordre Oco són dues ordres encadenades entre elles. Com es pot observar s’ha 

d’indicar el número de títols i el preu corresponent. La relació entre la ordre principal i la 
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ordre Oco es força senzilla. Es llancen les dues operacions al mercat i en el moment en 

que una de les dues s’accepti l’altre s’eliminarà automàticament. 

Per exemple: pensem que un valor és molt volàtil i tan pot pujar com baixar i seguirà 

aquesta tendència.  

Primer posem la ordre principal a un preu una mica més alt del de mercat i si arriba en 

aquest preu es compri perquè pensem que continuarà pujant i serà el moment de vendre. 

No obstant això, també posem una segona ordre (Oco) de què si el preu baixa en funció 

del valor de l’acció actual del mercat, modifiquem el sentit de la contractació i la posem en 

venda perquè pensem que seguirà la tendència i continuarà baixant per tant vendrem en 

un primer moment i posteriorment comprarem aquests títols. 

Per últim, indicar la data de validació de la ordre. 

9.3.3.ORDRE OSO 

 

Imatge 18. Oso, (20/8/2015). Font: Plataforma GVC Gaesco Markets. 

 

En aquest cas, s’ha d’introduir la ordre principal igual que en les ordre anteriors però la 

segona ordre s’acceptarà un cop s’hagi realitzat la compra establerta en la ordre principal. 

Per tant la ordre secundària OSO funciona com un stop lost en cas de pèrdues o un stop 

profit en cas de guanys. 
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Com en els casos anteriors sempre indicar la data límit de validació de les ordres, en 

aquest cas és important controlar la data límit ja que en cas de realitzar la ordre principal i 

sobrepassar la data límit de validació, la segona ordre es cancel·larà. 

9.3.4.ORDRE BRACKET 

 

Imatge 19. Bracket, (20/8/2015). Font: Plataforma GVC Gaesco Markets. 

 

La ordre Bracket funciona com dues ordres Oso al mateix temps. Igual que en les ordres 

anteriors s’indica la ordre de compravenda principal i en aquest cas s’introdueix dos or-

dres que s’introduiran un cop s’accepti la primera.  

En aquest cas, una ordre secundària limitada a beneficis, que com el seu nom indica s’ha 

d’introduir el valor pel qual estaríem disposat a desfer-nos dels nostres valors obtenint un 

benefici. 

Al mateix temps, una ordre secundària stop pèrdues, que serveix per limitar la pèrdua de 

capital en cas de disminució del valor de les accions i en aquest cas també es pot 

col·locar un marge. 

Finalment, indicar la data de validació de la ordre i com en la ordre Oso cal controlar la 

data de validació i controlar aquesta sempre que es vulgui modificar. 

  



Fes que els teus diners treballin per tu Iker Pujol Colell  

33 
 

10.INVERSIONS REALITZADES 

En aquest apartat, he realitzat un seguit d’inversions en valors del mercat continu espa-

nyol. He realitzat un petit estudi de cada una de les inversions: anàlisi tècnic, anàlisi fo-

namental i context econòmic del valor. Així doncs, en aquesta part la comprovació de 

l’objectiu inicial es confirma o desmenteix. 

 

10.1.ABENGOA B 

VALOR: ABENGOA B  

ANÀLISI FONAMENTAL: fundada a Sevilla l’any 1941, és una empresa industrial i de 

tecnologia que aporta solucions per al desenvolupament sostenible, la societat de la in-

formació, coneixement i creació d’infraestructures. Està formada per quatre àrees de ne-

goci, cada una de les quals està integrada per diferents unitats operatives que actuen en 

diferents mercats (energia, telecomunicacions, Internet, transport…) L’empresa té pre-

sència estable a la península Ibèrica i Amèrica des de fa 30 anys a través de societats 

locals, que desenvolupen totes les activitats de negoci amb autonomia operativa aplicant 

les normes de gestió del grup. 

-SECTOR: Enginyeria i construcció         -CAPITALITZACIÓ: 108.848.121 

-BENEFICI/ACCIÓ(2014): 0,131€     -RESULTAT NET (2014): 102.900.000€ 

-VALORS NOMINAL: 0€   -CAPITAL SOCIAL: 1.843.600€  
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ANÀLISI TÈCNIC: 

 

Imatge 20. Abengoa 1, (8/10/2015). Font: Plataforma GVC Gaesco Markets. 

 

CONDICIONS DE COMPRA I COMISSIONS: 226 accions a 1,08€/acciói 7,20€de 

comissions. 

EVOLUCIÓDEL VALOR: 

 

Imatge 21. Abengoa 2, (8/10/2015). Font: Plataforma GVC Gaesco Markets. 

 

CONDICIONS DE VENDA: 226 accions a 0,764€/acció 

RESULTAT: -79,52€ 

10.2.GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA 

VALOR: GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA 

ANÀLISI FONAMENTAL: Empresa espanyola de lloguer de maquinària. Va se fundada 

l’any 2003 i cotitza a borsa des del 2006. Té la seva seu a Madrid però opera a dotze paï-

sos com Portugal, Polònia, Bulgària, Romania, Mèxic, Brasil, Aràbia Saudita, Perú, Pa-



Fes que els teus diners treballin per tu Iker Pujol Colell  

35 
 

namà, Marroc i Xile. Ofereix un catàleg de més de 60.000 màquines diferents en tipologia 

i utilitat. 

-SECTOR: Serveis Comercials              -CAPITALITZACIÓ: 24.853.221 

-BENEFICI/ACCIÓ (2014): -0,387€   -RESULTAT NET (2014): -17.300.000€  

-VALORS NOMINAL: 0,10€  -CAPITAL SOCIAL: 28.500.000€ 

ANÀLISI TÈCNIC: 

 

Imatge 22. GAM 1, (8/10/2015). Font: Plataforma GVC Gaesco Markets. 

 

CONDICIONS DE COMPRA I COMISSIONS: 926 accions a 0,27€/acció i 7,20€ de co-

missions. 

EVOLUCIÓ DEL VALOR: 

 

Imatge 23. GAM 2, (8/10/2015). Font: Plataforma GVC Gaesco Markets. 

 

CONDICIONS DE VENDA: 926 accions a 0,29€/acció 

RESULTAT: 11,32€ 
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10.3.EZENTIS 

VALOR: EZENTIS 

ANÀLISI FONAMENTAL: Empresa antigament anomenada Avanzit. És líder en els sec-

tor de la instal·lació de cable. Ha dissenyat una estratègia en un context de mercat de les 

noves tecnologies i la creixent demanda de serveis integrats. Està formada per tres àrees 

de negoci: tecnologia, media i telecomunicacions. Engloben i coordinen les activitats de 

cada una de les seves filials i donen lloc a quatre unitats de negoci. 

-SECTOR: Telecomunicacions      -CAPITALITZACIÓ: 157.520.325 

-BENEFICI/ACCIÓ(2014): 0,544€     -RESULTAT NET (2014): -42.621.000€ 

-VALORS NOMINAL: 0,30€      -CAPITAL SOCIAL: 69.250.000€ 

ANÀLISI TÈCNIC: 

 

Imatge 24. Ezentis 1, (8/10/2015). Font: Plataforma GVC Gaesco Markets. 

 

CONDICIONS DE COMPRA I COMISSIONS: 500 accions a 0,68€/acció i 8,63€de 

comissions. 
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EVOLUCIÓ DEL VALOR: 

 

Imatge 25. Ezentis 2, (8/10/2015). Font: Plataforma GVC Gaesco Markets. 

 

CONDICIONS DE VENDA: 500 accions a 0,675€/acció 

RESULTAT: -8,63€ 

10.4.DIA 

VALOR: DIA 

ANÀLISI FONAMENTAL: Creada a Espanya l’any 1979 amb la inauguració de la prime-

ra botiga de baix format pionera al nostre país: supermercat descompte. Actualment, és 

una multinacional integrada al grup Carrefour que disposa de 2.766 locals, 18 plataformes 

logístiques i una plantilla de 19.835 treballadors. Es centra en la qualitat-preu dels produc-

tes i optimització de costos per oferir satisfer les necessitats del consumidor en matèria 

d’alimentació i productes de gran consum. 

-SECTOR: Alimentació                      -CAPITALITZACIÓ: 3.691.789.579 

-BENEFICI/ACCIÓ  (2014): 0,25€     -RESULTAT NET  (2014): 157.535.000€  

-VALORS NOMINAL: 0,10€  -CAPITAL SOCIAL: 62.245.651€ 
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ANÀLISI TÈCNIC: 

 

Imatge 26. DIA 2, (8/10/2015). Font: Plataforma GVC Gaesco Markets. 

 

CONDICIONS DE COMPRA I COMISSIONS: 55 accions a 5,46€/acció i 8,62€ de comis-

sions. 

EVOLUCIÓ DEL VALOR: 

 

Imatge 27. DIA 2, (8/10/2015). Font: Plataforma GVC Gaesco Markets. 

 

CONDICIONS DE VENDA: 55 accions a 5,883€/acció 

RESULTAT: 14,87€ 
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10.5.DEOLEO 

VALOR: DEOLEO 

ANÀLISI FONAMENTAL: Denominació social i comercial de SOS Corporació Alimentà-

ria. Després de la venda de la secció d’arròs a l’empresa Ebro Foods, l’empresa es centra 

en el negoci de l’oli d’oliva on disposa del 22% de la quota de mercat amb marques com 

Carbonell i Bertolli. Aspira a convertir-se en el nou referent mundial en el seu sector. 

-SECTOR: Alimentació   -CAPITALITZACIÓ: 363.72.554 

-BENEFICI/ACCIÓ  (2014): 0€       -RESULTAT NET  (2014): 25.255.000€  

-VALORS NOMINAL: 0,38€  -CAPITAL SOCIAL: 438.777.620€ 

ANÀLISI TÈCNIC: 

 

Imatge 28. Deoleo 1, (8/10/2015). Font: Plataforma GVC Gaesco Markets. 

 

CONDICIONS DE COMPRA I COMISSIONS: 2459 accions a 0,31€/acció i 8,73€ de comis-

sions. 

EVOLUCIÓ DEL VALOR: 

 

Imatge 29. Deoleo  2, (8/10/2015). Font: Plataforma GVC Gaesco Markets. 
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CONDICIONS DE VENDA: 2459 accions a 0,35€/acció 

RESULTAT: 89,63€ 

10.6.SANTANDER 

VALOR: SANTANDER. 

ANÀLISI FONAMENTAL: Banc Santander és un dels bancs més grans en capitalització 

borsària arreu del món i el més gran a l’Eurozona. La millora dels seus beneficis és cons-

tant i és una de les financeres amb més creixement. Està present a 19 països d’arreu del 

món (Espanya, Portugal, Regne Unit, Brasil, Mèxic, Xile, Argentina, Colòmbia…) 

-SECTOR: Bancs           -CAPITALITZACIÓ: 75.233.905.390 

-BENEFICI/ACCIÓ(2014): 0,434€   -RESULTAT NET (2014): 5.420.000.000€      

-VALORS NOMINAL: 0,50€  -CAPITAL SOCIAL: 7.158.316.402€ 

 

ANÀLISI TÈCNIC: 

 

Imatge 30. Santander 1, (8/10/2015). Font: Plataforma GVC Gaesco Markets. 

 

CONDICIONS DE COMPRA I COMISSIONS: 200 accions a 5,22€/acció i 8,80€de 

comissions. 
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EVOLUCIÓ DEL VALOR: 

 

Imatge 31. Santander 2, (8/10/2015). Font: Plataforma GVC Gaesco Markets. 

CONDICIONS DE VENDA: 200 accions a 5,24€/acció 

RESULTAT: -5€ 

10.7.MAPFRE 

VALOR: MAPFRE 

ANÀLISI FONAMENTAL: sigles de Mútua de la Agrupación de Propietarios de Fincas 

Rústicas de España, és una empresa d’assegurances de nacionalitat espanyola controla-

da per la mateixa fundació empresarial. És la primera empresa d’assegurances 

d’Espanya i una de les més importants a Llatinoamèrica. El seu mercat s’orienta princi-

palment a Europa i Llatinoamèrica però també té seus als Estats Units i Turquia. 

-SECTOR: Assegurances                    -CAPITALITZACIÓ: 7.914.451.912 

-BENEFICI/ACCIÓ  (2014): 0,259€    -RESULTAT NET(2014): 792.200.00 

-VALORS NOMINAL: 0,10€  -CAPITAL SOCIAL: 307.955.327€ 
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ANÀLISI TÈCNIC: 

 

Imatge 32. Mapfre 1, (8/10/2015). Font: Plataforma GVC Gaesco Markets. 

CONDICIONS DE COMPRA I COMISSIONS: 200 accions a 2,41€/acció i 8,67€ de co-

missions. 

EVOLUCIÓ DEL VALOR: 

 

Imatge 33. Mapfre 2, (8/10/2015). Font: Plataforma GVC Gaesco Markets. 

 

CONDICIONS DE VENDA: 200 accions a 2,621€/acció 

RESULTAT: 33,53€ 



 

 
 

10.8. RESULTATS DE LES INVERSIONS REALITZADES 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Amb els resultats mostrats a la taula anterior, és mostra una plusvàlua de +56,19€ sobre el capital inicial el dia 12 d’octubre. 

D’aquest valor ja s’han descomptat totes les comissions aplicades a la compravenda dels valors. Per tant, només queda aplicar-li el 19,5% 

d’IRPF per calcular els guanys finals nets que suposa 45,23€ de benefici net que suposa un rendiment d’1,35% 

 

DATA 
COMPRA 

EMPRESA 
NÚM. 

ACCIONS 
PREU/ACCIÓ 

COMPRA 
COST COMISSIÓ 

COST COM-
PRA 

PREU/ACCIÓ 
VENDA 

INGRES DE 

VENDA 
RESULTAT 

11/08/2015 ABENGOA B 226 1,08 € 244,98 € 7,20 € 252,18 € 0,764 
172,66 € -79,52 € 

11/08/2015 
GENERAL ALQUILER 

MAQUINARIA 
926 0,27 € 250,02 € 7,20 € 257,22 € 0,29 

268,54 € 11,32 € 

12/08/2015 EZENTIS 500 0,68 € 337,50 € 8,63 € 346,13 € 0,675 
337,50 € -8,63 € 

20/08/2015 DIA 55 5,46 € 300,08 € 8,62 € 308,70 € 5,883 
323,57 € 14,87 € 

11/09/2015 DEOLEO 2459 0,31 € 762,29 € 8,73 € 771,02 € 0,35 
860,65 € 89,63 € 

17/09/2015 SANTANDER 200 5,22 € 1.044,20 € 8,80 € 1.053,00 € 5,24 
1.048,00 € -5,00 € 

22/09/2015 MAPFRE 200 2,41 € 482,00 € 8,67 € 490,67 € 2,621 
524,20 € 33,53 € 

 



 

 
 

 

11. ESTUDI DE CONEIXEMENTS DE LA 

BORSA A SOLSONA. 

Les enquestes realitzades a persones majors de 18 anys de Solsona he obtingut la infor-

mació següent. 

En primer lloc, he pogut observar com els coneixements generals sobre la borsa  en les 

30 persones enquestades (18 homes i 12 dones), són més bons en la part masculina dels 

enquestats. Com s’observa en els gràfic adherits a continuació, el 50% dels homes en-

questats tenen uns coneixements bàsic sobre la borsa, en canvi, que només el 8,3% de 

les dones enquestades tenen un coneixement bàsic sobre el tema. 

  

Imatge 34. Homes, (8/10/2015). Font: Elaboració pròpia. Imatge 35. Dones, (8/10/2015). Font: Elaboració pròpia. 

 

En segon lloc, he pogut observar com les persones enquestades majoritàriament consi-

deren una bona opció d’augmentar els seus ingressos invertint en borsa. I només el 20% 

considera que no és una bona opció. 

 

Imatge 36. Opció, (8/10/2015). Font: Elaboració pròpia. 
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En tercer lloc, per tal de tenir una dada fiable sobre les persones que han invertit alguna 

vegada en borsa, he preguntat a les persones enquestades si algun cop havien invertit en 

productes borsaris. Així doncs, només el 20% han realitzat alguna operació borsària. 

Tanmateix, he volgut saber si en alguna ocasió han comprat algun producte de deute: 

bons de la Generalitat, lletres del tresor, deute espanyol... Obtingudes les respostes he 

pogut saber que només el 4 persones han comprat algun d’aquests productes suposant 

el 13,3% dels enquestats. Les persones que han comprat alguna vegada accions a la 

borsa, totes han comprat les accions a l’Ibex35, han comprat accions de valors molt esta-

bles (Telefonica, Santander, Repsol o Iberdrola) i amb un capital superior a 5.000€ (supe-

rior al capital utilitzat per mi en les inversions). 

En quart lloc, he volgut saber com les persones enquestades consideraven el risc i la 

rendibilitat de realitzar inversions. 

 

 

Imatge 37. Risc i rendibilitat, (8/10/2015). Font: Elaboració pròpia. 

 

Amb aquests resultats, he pogut comprovar com el 30% dels enquestats consideren que 

invertir els seus diners en borsa els suposa un risc elevat però que alhora també els su-

posa una bona rendibilitat del seu capital. No obstant això, més d’un 23% d’enquestats no 

sabrien valorar el risc i la rendibilitat d’invertir en borsa, per tant, en no disposar de sufici-

ent informació decideixen no utilitzar aquesta forma d’inversió. 
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En cinquè lloc, he observat un cert descontentament amb el conjunt d’organismes finan-

cers espanyols i he cregut oportú que els enquestats em valoressin el conjunt del sistema 

financer i, en especial, els bancs. Així doncs, només el 23% de persones enquestades 

han aprovat el sistema financer espanyol i la millor valoració no supera el 7. Per tant, la 

valoració mitjana dels enquestats correspon a un 3,53 una valoració molt baixa motivada 

per factors de pèrdua de capital per estafes produïdes pel conjunt d’elements financers. 

Per últim, en la última pregunta he volgut saber si es voldria augmentar les hores en 

l’educació primària i/o en l’educació secundària o pel contrari mantenir la nul·la quantitat 

d’hores destinades a la formació econòmica. 

 

 

Imatge 38. Formació econòmica, (8/10/2015). Font: Elaboració pròpia. 

 

Com s’observa en el gràfic, més del 63% creuen que s’han d’augmentar les hores tan a 

primària com a l’ESO però molts d’ells especifiquen que en major grau a secundària ja 

que és en aquesta època on millor adquireixen aquest tipus de coneixements. 
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12.CONCLUSIONS 

En iniciar el treball de recerca em vaig proposar dos objectius: el primer, millorar el meu 

coneixement de la borsa i el seu funcionament a Espanya. En segon lloc, poder aplicar 

els meus coneixements de la borsa d’una forma més pràctica i ser capaç de rendibilitzar 

el meu capital. Puc dir, després de tot el procés de recerca, que he assolit els dos objec-

tius completament. En primer lloc, crec que ara sé millor com funciona el conjunt del sis-

tema financer espanyol i més concretament la borsa i, en segon lloc, he contrastat amb 

les inversions realitzades com puc complir l’objectiu inicial de ser capaç de generar  un 

rendiment. Considero que el rendiment obtingut (45,23€) és reduït però s’ha obtingut amb 

dos mesos d’inversions i és àmpliament superior a qualsevol rendibilitat que ofereixen 

actualment les entitats bancàries (1,35%).  

Un cop realitzat el treball, puc verificar com la inversió a borsa no és arriscada si es tenen 

els coneixements necessaris prèviament. Actualment, utilitzant empreses privades 

d’inversió s’obtenen millors condicions contractuals i, per tant, els inversors millors benefi-

cis.  

Tot i haver de superar una primera venda d’inversió molt crítica he sigut capaç de girar la 

situació i obtenir guanys. Tot i això, m’ha servit per adonar-me que no cal precipitar-me en 

prendre les decisions i observar millor l’evolució del mercat. 

A nivell de Solsona, gràcies a l’enquesta realitzada puc arribar a considerar que es té un 

escàs nivell de formació. La majoria d’inversors de Solsona són homes d’avançada edat 

que realitzen inversions en productes considerats molt segurs de l’Ibex35 amb un capital 

superior als 5.000€. La majoria dels enquestats creuen oportú incrementar les hores de 

formació per tal d’evitar problemes d’economia familiar i poder ser capaços de defensar 

una opinió formada sobre el sistema financer. 

Al llarg del treball, he tingut moments de dificultat. Per una banda, m’ha suposat una gran 

despesa de temps aconseguir tots els documents per poder realitzar les inversions a cau-

sa de ser menor d’edat ja que suposa la implicació d’una persona major d’edat. Per altra 

banda, les constants variacions del valor de les accions, m’han suposat un control diari 

dels valors i, conseqüentment, un cert nerviosisme.  
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Avaluant  tot el treball d’aquesta investigació puc confirmar que la hipòtesi inicial del meu 

treball “una persona invertint uns diners a la borsa pot ser capaç d’obtenir un rendiment” 

és vàlida, ja que és confirma amb els resultats positius de les inversions realitzades. 

Abans d’acabar m’agradaria comentar que per realitzar un treball ben complert sobre la 

borsa caldria realitzar inversions en un període de més d’un any i en el temps que he dis-

posat per elaborar aquest treball només ha estat de pocs mesos.  

Finalment he de dir que he après molt realitzant el treball. Gràcies a poder escollir el tema 

del treball ajuda a realitzar un treball força extens sobre un tema que m’agrada i per tant, 

gaudir realitzant-lo. Per tant:  

El risc ve de no saber el que s’està fent. 

Warren Buffet 

Una vegada assolits els meus objectius, i per acabar el meu treball de recerca, 

m’agradaria donar les gràcies a les persones que m’han ajudat a elaborar aquesta inno-

vadora tasca d’investigació. Entre elles, la tutora del meu treball Mercè Santasusagna, i a 

tots els encarregats de les entitats bancàries que m’han dedicat una petita part del seu 

temps. També i com no, als solsonins i solsonines que molt amablement m’han respòs la 

enquesta, component molt important en la meva tasca.  
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ANNEX 

Model d’enquesta realitzada: 

Enquesta sobre la borsa 

Em dic Iker Pujol Colell, estudio a l’Institut Francesc Ribalta de Solsona i estic cur-

sant 2n de batxillerat. Durant aquest curs hem de realitzar el treball de recerca i he 

decidit fer-ho sobre la borsa. És per això que m’agradaria realitzar aquesta enquesta 

per tal de complementar el meu treball i poder obtenir dades a nivell de Solsona. 

 

Sexe:                              Edat: 

1.Saps què és la borsa? 

-Sí                   -No                  -Més o menys 

2.Creus que comprar accions és una bona opció per augmentar els teus in-

gressos? 

-Sí                   -No                  -No ho sé. 

3.Has invertit mai els teus diners en accions?  

-Sí                   -No                                              

3.1. I en lletres del tresor, deute…? 

-Sí                   -No 

3.2. En cas afirmatiu, has comprat accions de l’IBEX 35? Quines? 

-Sí                   -No                     …………………….. 

3.3. Quants diners hi has invertit? 

-De 50€ a 500€ 

-De 501€ a 2000€ 
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-De 2001€ a 5000€ 

-De 5001€ a 10000€ 

-Més de 10000€ 

4. Quin creus que és el risc i la rendibilitat d’utilitzar la renda variable per aug-

mentar els teus ingressos? 

-Risc alt i rendibilitat alta. 

-Risc alt i poca rendibilitat. 

-Risc baix i rendibilitat alta. 

-Risc baix i poca rendibilitat. 

-Desconec el possible risc i la rendibilitat. 

5.Valora del 0 al 10 la confiança que et mereix el sistema financer espanyol 

(bancs). 

- 

6.Respecte a les hores destinades a la formació econòmica als estudis obliga-

toris (primària: no se’n realitzen i ESO: curs opcional a instituts). Com ho rea-

litzaries? 

-Augmentar a primària 

-Augmentar a l’ESO 

-Augmentar en primària i ESO 

-Deixar-ho com ara 



 

 
 

 
Opcions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 # 21 22 23 24 # # 27 28 29 30 

Sexe Home X X X   X     X   X X     X X   X   X X X   X X   X   X   X 

  Dona       X   X X   X     X X     X   X       X     X   X   X   

Edat Majors de 18 anys 63 66 58 42 39 61 30 34 63 66 55 43 40 78 61 66 42 49 55 70 64 23 23 23 31 43 33 28 24 26 

Pregunta 1 Sí X       X     X           X X       X     X X X         X X 

  No   X X     X     X X           X                   X         

  Més o menys       X     X       X X X       X X   X X       X   X X     

Pregunta 2 Sí X X X   X         X     X X   X     X   X   X     X   X X X 

  No       X     X X     X X         X     X       X     X       

  No ho sé           X     X           X     X       X     X           

Pregunta 3 Sí     X     X       X     X           X             X         

  No X X   X X   X X X   X X   X X X X X   X X X X X X   X X X X 

Pregunta 3.1 Sí             X     X           X   X                         

  No X X X X X     X X   X X X X X   X   X X X X X X X X X X X X 

Pregunta 3.2 Sí     X     X       X           X   X                         

  No                                                             

  Accions     Santander i Telefonica     Iberdrola       Telefonica i Repsol           Repsol   Repsol i Iberdrola                         

Pregunta 3.3 50-500€                                                             

  501-2000€                                                             

  2001-5000€                                                             

  5001-10000€     X     X       X               X                         

  més 10000€                                X                             

Pregunta 4 Risc alt-Rendibilitat alta X X       X       X       X       X       X X X             

  Risc alt- Rendibilitat baixa       X                       X         X           X       

  Risc baix- Rendibilitat alta     X                   X                       X X         

  Risc baix- Rendibilitat baixa             X X X               X   X                     X 

  No ho sé         X           X X     X         X               X X   

Pregunta 5 Valoració 3 4 2 3 5 3 3 3 4 2 4 5 5 2 3 3 2 3 5 6 7 5 4 2 2 4 3 3 2 4 

Pregunta 6 més hores primària                                                             

  més hores ESO   X         X X         X   X     X       X X X             

  més hores a primària i ESO X   X   X X     X X X X   X   X X   X X X       X X X   X X 

  Igual que ara       X                                               X     
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