
SERVEI D'ESTADÍSTICA DE LA UAB

Matemàtiques per als instruments Financers

Risc de Crèdit i Credit Derivatives en el Marc del Nou Acord de Capital de Basilea.

Del 23 al 24 de Novembre del 2001.
 

1ª sessió 23 de Novembre 16:00 a 20:00: Risc de Crèdit: models de mesurament (I).

2ª sessió 24 de Novembre 10:00 a 12:00: Risc de Crèdit: models de mesurament (II).
                                             12:00 a 14:00: Valoració de Derivats sobre risc de crèdit.

Presentació:

    El nou acord de capital de Basilea, que serà operatiu el 2005 i al qual hauran d'adherir-s'hi totes les entitats financeres, imposa unes noves exigències de
modelització i un marc quantitatiu per mesurar i gestionar eficientment el risc de crèdit. Paral·lelament, s'està desenvolupant molt ràpidament un nou mercat
d'instruments financers dissenyats per gestionar el risc de crèdit, els credit derivatives, i la utilització, valoració i gestió del qual demana tècniques quantitatives
avançades.

Professorat:

José Luis Fernández
Consultor associat d'Analistas Financieros Internacionales (Grupo Analistas)
Catedràtic d'Anàlisi Matemàtica Universitat Autònoma de Madrid

Manuel Menéndez
Tècnic quantitatiu de Consultoria Financera de Tecnologia, Información y Finanzas (Grupo Analistas)
Màster en Finances Quantitatives per l'Escuela de Finanzas Aplicadas (Grupo Analistas)
 

Duració, Preu i Inscripció:

Duració total del curs:
    1ª Sessió: 4 hores.
    2ª Sessió: 4 hores.

Quota d'inscripció: 75.000 PTA.
Els exalumnes del Mestratge de Matemàtiques per als instruments financers tenen una reducció del 50%.

La preinscripció es podrà formalitzar a partir del dia 6 d'Octubre a través del Servei d'Estadística de la UAB:

Edifici C, C5-021 UAB.
Telèfon: 93.581.13.47
Correu electrònic: s.estadistica@uab.es
Web: http://www.uab.es/s-estadistica/
(Omplint el formulari de contacte).

Cal efectuar la inscripció abans del dia 10 de Novembre, i quedarà formalitzada amb el pagament de la quota mitjançant les següents modalitats:

Transferència bancària.

Taló Nominatiu a nom de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Allotjament:

Els assistents interessats en rebre informació sobre allotjament, poden consultar-nos les diferents possibilitats enviant-nos un email: s.estadistica@uab.es.

Coordinació:

Enrique Sánchez del Villar
Soci d'Analistas Financieros Internacionales (Grupo Analistas)
Conseller-delegat de l'Escuela de Finanzas Aplicadas (Grupo Analistas)

Frederic Utzet Civit
Catedràtic d'universitat numerari
Departament de Matemàtiques
Universitat Autònoma de Barcelona

 

 

 

1 de 1


