
O autor - José Martins Soares
É Senior Managing Director e o Chief Strategist de um banco de investimento. Tem quase

20 anos de experiência no mercado de ações. Desenvolveu a sua carreira maioritariamente

na cidade de Londres, tendo trabalhado em duas conceituadas casas de investimento

internacionais: a J.P. Morgan e a Morgan Stanley.

Porquê este curso?

O curso "Investir na Bolsa" ensina-lhe os princípios básicos do mercado de valores mobiliários e prepara-o para

tomar boas decisões de investimento. Está indicado para qualquer pessoa que se interesse pelo mercado de

capitais, mesmo quem não tenha conhecimentos prévios. É um curso introdutório, com vídeos e textos muito

diretos e sempre com uma linguagem clara. No final deste curso irá entender porque sobe e desce o preço das

ações. Também saberá quais os meios que deverá utilizar para investir em ações e o que deverá fazer para

acompanhar os seus investimentos como um profissional.

O que vai aprender?
 Entender as regras e as vantagens de investir em

ações

 Calcular o verdadeiro preço de mercado das
empresas cotadas

 Selecionar e utilizar a informação adequada para
analisar um investimento em ações

 Comparar ações recorrendo a ferramentas básicas
de avaliação

 Saber identificar os riscos de cada investimento

 Compreender em que se baseiam os profissionais
para fazer as suas recomendações

A quem se destina?
 A quem esteja interessado em entender os

princípios básicos de investimento em ações,
mesmo não tendo conhecimentos prévios

 A quem esteja a ponderar investir em Bolsa pela
primeira vez

 A quem já invista em Bolsa mas queira estar mais
preparado para tomar as próximas decisões

 A quem queira saber como é que os profissionais
de Bolsa tomam decisões e que tipo de
ferramentas usam

Este curso inclui:
 133 minutos de video HD

 Respostas do autor às dúvidas dos alunos

 Desafios lançados pelo autor aos alunos

 Exercícios nos módulos e uma avaliação final

 Anexos preparados pelo autor

 Possibilidade de tirar e guardar apontamentos

 Um certificado de realização no final do curso

A SABE online

Somos uma editora de cursos online.
Respondemos às necessidades mais atuais de
aprendizagem e valorização pessoal. Os nossos
cursos têm um preço acessível e são oferecidos
por profissionais com forte experiência.
Queremos tornar-nos o seu parceiro permanente
de aprendizagem.
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Se não estiver satisfeito nas
primeiras 24 horas, devolvemos
o seu dinheiro.

Conteúdos práticos. Acesso permanente aos cursos.



Estrutura do curso

Introdução     5min

Módulo 1 - O que é a Bolsa     19min
Capítulos: Quiz

Desafio
Introdução do módulo
Mercado bolsista e suas regras
Preço e desempenho histórico
O sobe e desce das ações
Monitorizar os investimentos
Resumo do módulo

Módulo 2 - Distinguir o preço e o valor     21min
Capítulos: Quiz

Desafio
Introdução do módulo
Qual o preço
Capitalização bolsista
Bolsa como espelho do mundo dos negócios
Quanto vale
Resumo do módulo

Módulo 3 - Pesquisar a empresa cotada     19min
Capítulos: Quiz

Desafio
Introdução do módulo
Informação pública
Relação com investidores
Empresa, setor e perspetivas
Gestão da empresa
Resumo do módulo

Módulo 4 - Utilizar ferramentas de avaliação     23min
Capítulos: Quiz

Desafio
Introdução do módulo
Noção de valor relativo
Comparar empresas
Riscos Macro
Riscos específicos da empresa
Resumo do módulo

Módulo 5 - Observar o mercado como os analistas     22min
Capítulos: Quiz

Desafio
Introdução do módulo
Fluxo de caixa
Visão diferente, valor diferente
Consenso e mudança de expectativas
Porque "erram" os especialistas
Resumo do módulo

Avaliação Final     20min

Conclusão     5min

Anexos Glossário de termos Folha de cálculo com as principais ferramentas de
análise bolsista

Conheça as condições comerciais e saiba mais em http://sabe-online.com/courses/4

Contactos
Para mais informações não hesite em contactar-nos.
Onde estamos: Rua D. Luís I, 3, 3º, 1200-149 Lisboa
Telefone: +351 213 900 903
Email: cliente@sabe-online.com

Meios de pagamento
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