Pregătește-te
pentru succes
Programele
educaŢionale
la Sibex

Sibex
EducaŢional

O poveste de succes se scrie pagină cu pagină. La bursă, cele
trei trepte ale succesului presupun să dorești, să înveţi și apoi
să câștigi. Noi am inclus toţi acești pași în Sibex Educaţional,
un program prin care urmărim să educăm mediul de afaceri
autohton și publicul larg pentru a reuși în investiţiile pe
pieţele de capital. Și tu poţi intra în această lume, învăţând
de la specialiștii noștri prin cărţi, cursuri, seminarii, webinarii
(seminarii online). Tu, ca potenţial investitor, te vei familiariza
astfel cu mecanismele bursiere, inclusiv tranzacţionând prin
simulator de tranzacţionare și prin concursuri virtuale.

Cursuri

Dacă îţi dorești să devii investitor pe pieţele financiare, te
putem ajuta indiferent dacă ești începător sau avansat, prin
colectivul nostru de înaltă experienţă în piaţa de capital.
Fiind atestaţi de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
şi de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare
Profesionala a Adulţilor a Judeţului Sibiu ca organism de
formare profesională, noi, SIBEX, organizăm cursuri pentru
formarea și atestarea specialiștilor, dar și pentru iniţierea
potenţialilor investitori în tranzacţiile pe pieţele financiare.
Pentru a câștiga, nu-ţi rămâne decât să-ţi dorești să înveţi.

Activitatea
editorială

Pe lângă cursurile organizate, te invităm să te inspiri și din
cărţile și broșurile despre elementele de bază ale pieţelor
futures și options sau strategii de tranzacţionare și analiză a
preţurilor. Toate aceste publicaţii sunt recomandate tuturor
celor care doresc să aprofundeze piaţa de capital, pentru a
activa ulterior pe ea.

AVANTAJE
•

Participi la cursuri pentru
orice tip de investitori.

•

Îţi testezi cunoștinţele pe
simulator.

•

Ești atestat ca broker prin
cursuri.

Simulatorul de
tranzacŢionare

Începi

Din faţa propriului monitor poţi să verifici cât de practice
sunt cunoștinţele tale. Simulatorul SIBEX este o platformă
virtuală care te ajută sa-ţi testezi aptitudinile bursiere, într-o
piaţă similară celei reale.
Nu trebuie decât să intri pe www.sibex.ro și să încerci
aplicaţia disponibilă. Pentru orice altă întrebare, așteptăm să
ne trimiţi un e-mail pe marketing@sibex.ro.

ÎnveŢi
din tutoriale

Încerci
simulatorul
sibex

alegi
un broker

joci
la sibex

cursuri organizate LA Sibex
Curs

Iniţiere în tranzacţionarea
contractelor futures
Iniţiere în tranzacţionarea
opţiunilor standard

Cui se adreseazĂ

celor care nu au avut contact cu investiţiile la bursă sau posedă cunoștinţe
minime despre derivate.
investitorilor care doresc să Încerce produse investiţionale ce permit
dezvoltarea de strategii complexe.

Strategii complexe
de tranzacţionare

investitorilor care posedă cunoștinţe de bază privind instrumentele derivate
disponibile pe piaţa SIBEX.

Atestare Brokeri
pe piaţa SIBEX

celor care doresc să urmeze o carieră de broker în cadrul caselor de brokeraj
active pe piaţa SIBEX.
Despre aspecte teoretice și practice privind organizarea și funcţionarea pieţei
de instrumente derivate SIBEX.

Atestare Agent pentru servicii
de investiŢii financiare

celor care doresc să urmeze o carieră în cadrul pieţei de capital.
Despre familiarizarea cu cadrul legislativ, cu principalele instituţii ale pieţei de capital, pentru
viitoarea lor calitate atestată de agenţi pentru servicii şi activităţi de investiţii.

Atestare a personalului
compartimentului
de control intern

angajaţilor cu studii superioare și experienţă de minimum doi ani.
Despre organizarea internă a societăţilor de servicii de investiţii financiare, documentaţia acestora
și obligaţiile personalului în legătura cu managementul clienţilor.

Atestare
Consultanţi de Investiţii

celor interesaţi de o carieră în consultanţa investiţională.
Despre formarea de specialiști în consultanţă, pentru stabilirea strategiilor de investiţie
și management al portofoliilor de titluri financiare.

Formare profesională
continuă

celor cu certificat de absolvire profesională atestat de CNVM/ ASF, obligaţi, după
noile reglementări, la cel puţin 20 de ore de formare profesională continuă pe an.
Despre legislaţiile românească și europeană în domeniul pieţei de capital.

Adecvarea capitalului - Acordul
de capital “ Basel III/ CRDIV ”

Specialiștilor SSIF/SAI în evaluarea și administrarea riscurilor financiare,
Formarea acestora conformă cu Directivele UE privind Noul Acord de Capital de la Basel și cu
directiva 2004/39/CE privind pieţele de instrumente financiare MIFID, transpuse prin prevederile
Regulamentului CNVM 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare.

DISCLAIMER
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Informaţia cuprinsă în acest document are scop educativ şi nu reprezintă o recomandare de a cumpăra
sau vinde un produs. În special, informaţia din această brosură nu reprezintă o recomandare profesională,
financiara sau de investiţie, nu trebuie folosită pentru a lua decizii de investiţie şi nu trebuie folosită, în mod
direct sau indirect, pentru a cumpăra sau a vinde un instrument financiar.
Dacă intenţionaţi să investiţi în pieţele financiare administrate de SIBEX SA, trebuie să aveţi în vedere
anumite reglementări şi să întelegeţi riscul asociat tranzacţionării respectivelor instrumente înainte de a
lua hotarârea. Conţinutul din paginile broşurii a fost pregatit cu atenţie însă nu putem garanta acurateţea,
caracterul complet şi actualitatea informaţiei.
SIBEX SA nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele pierderi financiare sau de oricare altă natură, care pot
surveni în urma utilizării informaţiilor conţinute în acest document.
Copierea integrală sau parţială a textelor din prezentul document, editarea, publicarea sau stocarea şi
transmiterea acestora necesita aprobarea scrisă a SIBEX SA.
Sibex este operator de piaţă autorizat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare prin decizia 356/31.01.2006.

