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GAESCO SV SA
EDICIÓ 2013
La UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS i, juntament amb ella, GVCGAESCO exposen:
•

La finalitat d’aquest concurs és promoure, entre els alumnes de la
Universitat, el coneixement de i la familiarització amb el mercat continu
de valors (borsa) espanyol, i, al mateix temps, fomentar el treball en
equip.

•

La participació al concurs es realitzarà mitjançant equips, formats per
tres o quatre persones cadascun.

•

Amb la finalitat de que els participants entenguin la importància del risc
en les decisions de inversió la classificació se realitzarà de acord al ràtio
de Sharpe, prenent, conseqüentment, en consideració tant la rendibilitat
obtinguda como la seva variabilitat.

•

No podran participar en el concurs els alumnes que estiguin dedicats
professionalment a activitats relacionades amb els mercat de valors.

1- BASES DEL CONCURS
1. Durada del concurs: del 18 de febrer de 2013 fins a 24 de maig de
2013. A llarg de la primera setmana hauran lloc activitat de formació
adequades a la participació en el concurs.
2. Equips: La participació al concurs es realitzarà mitjançant equips de 3-4
persones cadascun. Dites persones hauran d’estar matriculades en el
segon curs o superior de qualsevol de les titulacions que imparteix la
Facultat d’Economia i Empresa de la UIB o la Escola de Turisme de la
UIB i del títol propi Especialista Universitari en Assessoria Financera. El
número màxim d’equips participants serà de 25, 5 del quals s’assignen
al Especialista Universitari. Si les sol·licituds superen el número màxim,
la selecció es realitzarà d’acord als següents criteris: tindran preferència
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els alumnes matriculats o que hagin aprovat més crèdits d’assignatures
de contingut més específicament relacionades amb mercats de accions i
temàtiques financeres, i, en segon lloc, per ordre d’inscripció.
3. Anonimat: Cada equip haurà d’escollir un pseudònim. El comitè
organitzador es reserva el dret de rebutjar aquells pseudònims que
d’acord al seu criteri siguin inadequats donat la naturalesa de les
institucions que convoquen el concurs. La seva decisió no haurà de
esser justificada.
4. Capital inicial: cada equip

seleccionat disposarà d’un capital inicial

fictici de 50.000 euros.
5. Funcionament:
• Cada equip gestionarà la inversió del patrimoni inicial, mitjançant
l’adquisició de valors al mercat continu espanyol. No es permet comprar
accions de Latibex.

En les decisions sobre compres o vendes a

realitzar, GVC-Gaesco pressuposarà en tot moment que són fruit del
consens de tots els components de l’equip.
•

La liquides mitjana calculada dia a dia no podrà superar el 25% del valor
del patrimoni en la data de finalització del concurs.

•

Els grups participants hauran de fer com a mínim una operació de
compra/venda una vegada a la setmana (excepte la setmana del 1 al 7
de abril), que ha de ser executada en el mercat. El incompliment de esta
obligació serà sancionada de la següent manera: la primera setmana
sense operar se restaran 1.000EUR del patrimoni acumulat, la segona,
se restaran 2.000EUR addicionals i la tercera, 3.000EUR addicionals).
La falta d’operació una quarta setmana implicarà l’exclusió del concurs.

•

Els equips duran un registre de les seves operacions amb l’explicació del
criteris d’anàlisi tècnic i/o fonamentals, que han dut a las corresponents
decisions.

•

Ampliacions de capital: no es podrà acudir a les ampliacions de capital.

•

Suspensions de cotització: es valoraran a la última cotització abans de la
suspensió.
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•

Dividends: no es consideraran els pagaments de dividends ni les
devolucions de nominal.

•

Fusions: en cas de fusions es vendran els valors implicats segons la
cotització del dia anterior a la fusió.

•

Comissions: 0,25% calculat sobre el efectiu de cada operació de compra
o de venda.

2- OPERATIVA
GVC-Gaesco donarà una llicència d’utilització d’una plataforma d’accés directe
al mercat a cada grup per tal de que pugui operar amb temps real. Aquest
software de Visual Chart es podrá utilitzar tant en una aula d’informàtica o als
ordinadors que disposin els estudiants a les seves llars.
Els participants rebran formació específica sobre com introduir ordres al mercat
en la setmana de formació.
GVC-Gaesco

facilitarà una direcció de correu electrònic de consulta per

resoldre els dubtes que la operativa pugui generar.

3- CRITERIS DE VALORACIÓ
Regularment es publicarà la relació d’equips amb els següents dades:
patrimoni, rendibilitat acumulada, rendibilitat acumulada diària, desviació
estàndard de la rendibilitat diària (des de la cinquena setmana del concurs) i
ràtio de Sharpe (des de la cinquena setmana del concurs). El ràtio de Sharpe
es calcularà com a quocient de la rendibilitat acumulada diària i de la desviació
estàndard de la rendibilitat diària, donat que la liquides no tindrà remuneració.
El guanyador del concurs serà l’equip que en la data final del concurs tingui el
major ratio de Sharpe.
Es demanarà la concessió de 2 crèdits de lliure configuració als participants en
el concurs.
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4- PREMIS
Equip classificat en primer lloc:
•

1 IPOD per a cada concursant del grup classificat

•

La gestió d'un compte de valors amb un saldo de 5.000€ des de la data
de publicació de la classificació i durant 1 any, i el lliurament dels
beneficis acumulats en aquest compte. En el cas que el saldo del
compte arribés a ser inferior a 3.500€ es finalitzaria l'autorització de
gestió a l'equip en qüestió.

Equip classificat en segon lloc:
•

1 IPOD per a cada concursant del grup classificat

Equip classificat en tercer lloc:
•

GVC-Gaesco els obsequiarà amb una inscripció anual al programa de
gestió de carteres PERSONAL BROKER.

5- INSPECCIONS
Els participants donen consentiment per a què els seus comptes en aquest
campionat puguin ser inspeccionats en qualsevol moment i a què les seves
operacions puguin ser fetes públiques independentment del lloc que ocupin a la
classificació.
Els registres de les operacions amb l’explicació del criteris d’anàlisi tècnic i/o
fonamentals, que han dut a les corresponents decisions també podran ser
revisats per l’organització del concurs.

6- RECLAMACIONS

El Comitè organitzador estarà format per el professor Sr. Gonzalo Lozano i el
Sr. Lluís Garcia Langa de GVC-Gaesco.
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Els participants poden presentar una reclamació escrita al Comitè organitzador
durant el transcurs del concurs per qualsevol irregularitat de la qual en fossin
objecte o en tinguessin coneixement. El comitè organitzador valorarà totes les
reclamacions abans de procedir a la proclamació dels guanyadors i oferirà una
resposta als reclamats. Les decisions del Comitè són inapel·lables i
irrevocables.

7- ACCEPTACIÓ DE LES BASES.
La participació en aquest concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases
per part dels participants.

Palma, gener de 2013
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