
Dirección Financeira 4º A.D.E.

I. DATOS XERAIS DA MATERIA

a) Nome oficial. Dirección Financeira
b) Titulación. ADE
c) Créditos 9 (Teóricos 6; Prácticos 3)
d) Curso. Cuarto
e) Código da materia. 611211402
f) Tipo. Troncal
g) Impartición. Anual
h) Departamento/s responsable/s. Economía Financeira e Contabilidade
i) Profesor/a coordinador/responsable da docencia Félix R. Doldán Tié

Información por grupo (A;B)

1) Nome e apelidos do profesor/a que impartirá docencia
Grupo A: Félix R. Doldán Tié
Grupo B: Carlos Piñeiro Sánchez

2) Lugar e horario de titorías
Félix Doldán: tódalas mañás
Carlos Piñeiro: Luns e martes, de 16.15 a 18.45

3) E-mail
Carlos Piñeiro: carpi@udc.es

4) Universidade Virtual
Sí

  5) Lingua na que se impartirá a docencia
Galego e castelán indistintamente

II. OBXECTIVOS DA MATERIA
Ó  remata-lo  curso  académico  os  alumnos  deben  posuír un  coñecemento  detallado 
dos  piares teóricos  das  finanzas  e  domina-los  seus  instrumentos  metodolóxicos 
principais:
-  Avaliación  de  activos  financeiros
-  O  risco  financeiro  e  a  súa  xestión
-  A  estructura  financeira  da  empresa.  Decisións  de  investimento  e  financiamento.
-  Xestión  financeira  e  curto  prazo

III. METODOLOXÍA
A  docencia  ordinaria  organízase  en  leccións  teóricas  e  prácticas;  en  particular,
resérvase  unha  hora  semanal  para  estas  últimas,  en  cada  grupo.

Asemade,   os  alumnos  deberán  elaborar  varios  traballos   ó   longo  do  curso
destinados  a  mellora-la  comprensión  dos  conceptos  e  técnicas  expostas  e  a
desvela-la  súa  utilidade  práctica.   Xa  que  logo,  a  presentación  puntual   e  a
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avaliación  positiva  destes  traballos  son  condicións  inexcusables  para  supera-la
asignatura  en  calquera  das  convocatorias  oficiais;  os  traballos  esixiranse  asemade
como  condición  necesaria  para  a  admisión  dos  alumnos  ás  probas  parciais.

Os  alumnos  recibirán  orientación  canto  ó  contido  e  formato  destes  traballos,  así
como  sobre  as  fontes  de  datos  e  bibliografía  que  poden  empregar,  que  no  caso
dos  datos  financeiros  serán  preferentemente  recursos  de  Internet.  Para  ilo  poden
dirixirse  indistintamente  a  calquera  dos  profesores  encargados,  persoalmente ou
por  correo-e.

O  seguimento  do  curso,  e  a  realización  destes  traballos  prácticos,  esixen  a
utilización  de  certas  ferramentas  informáticas  básicas,  nomeadamente  software
ofimático  convencional  e  ou  lector  de  documentos  Adobe  PDF.

Sen  perxuízo do  sistema  de  titorías,  programaranse  seminarios  ad  hoc  paras
asegurar  que  os  alumnos  posúen  unha  formación  mínima  homoxénea  en  materia
de   tecnoloxías   da   información,   máis   especificamente  sobre   ou   emprego   de
ferramentas  ofimáticas  básicas  (Excel,  Word,  e  Powerpoint)  e  de  servicios  de
Internet  (web,  FTP,  e  correo  electrónico).

IV. AVALIACIÓN
A avaliación da materia consta de tres partes: probas teórico-prácticas, exames test, e
traballos periódicos.

Periodicamente realizaranse probas test  dentro do horario académico ordinario;  estas
probas  serán,  xunto  cos  traballos  prácticos  xa  descritos,  consideradas  a  efecto  de
cualificar @s alumn@s en tódalas convocatorias oficiais. 
 
Cada exame consta de dúas partes, teórica e práctica, que deberán ser superadas por
separado; non obstante, os exames parciais liberaranse ou non na súa integridade, xa que
logo non se conservarán partes de exame para as convocatorias oficiais.

A avaliación das probas  terá  en conta ou esforzo  continuo amosado polo alumno a
través da asistencia regular ás leccións presenciais, ou progreso na materia de acordo
cos resultados dos tests, e a elaboración dos traballos.

V. TEMAS OU BLOQUES DE CONTIDOS

1ª PARTE. VALORACIÓN DE ACTIVOS

1. Natureza e obxectivo da función financeira da empresa
1.1. Xestión financeira. Concepto e descrición funcional
1.2. O obxectivo financeiro da empresa
1.3. A posición das decisións financeiras na organización empresarial

2. A valoración da empresa
2.1. Consideracións xerais en torno ó problema de valoración global da empresa
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2.2. Tipos ou conceptos de valor aplicables á empresa
2.3. Metodoloxía comparada de avaliación global ou unitaria da empresa

3. Análise fundamental
3.1. A valoración da empresa en relación co mercado
3.2. Análise top – down
3.3. A aproximación bottom – up
3.4. Variantes sectoriais da análise fundamental

4. Análise técnica
4.1. As operacións de compra e venta de títulos valores
4.2. O concepto de análise técnica de valores
4.3. Tipos de gráficos empregados
4.4. As variables fundamentais
4.5. A análise das tendencias dos prezos
4.6. As pautas ou patróns de comportamento dos prezos
4.7. Indicadores e análise técnica
4.8. Osciladores
4.9. A teoría das ondas de Elliot
4.10.Consideracións críticas relativas á análise técnica

5. Teoría da eficiencia do mercado e valoración con fundamento matemático da
empresa
5.1. O concepto de eficiencia dos mercados de capital
5.2. Unha definición formal do valor da información
5.3. A orixe da teoría da eficiencia do mercado de capitais
5.4. Os tres enfoques da eficiencia do mercado
5.5. Os métodos de verificación da eficiencia do mercado
5.6. A comprobación empírica
5.7. Conclusións a extraer da eficiencia do mercado

6. Mercados de capital: valoración de activos e teoría de carteiras
6.1. Activos de capital: medición ou avaliación
6.2. Previsión da rendibilidade nos investimentos en activos de capital
6.3. O concepto de carteira de investimento ou carteira de valores
6.4. Selección dunha carteira de valores. Modelo de Markowitz
6.5. Máis sobre a teoría de carteiras: a proposta de Tobin
6.6. Variantes ou alternativas ó modelo de Markowitz
6.7. O modelo diagonal de Sharpe
6.8. Análise e revisión de carteiras de valores

7. CAPM: o modelo de valoración de activos de capital
7.1. Obxectivos e fundamentos da teoría do mercado de capitais
7.2. A carteira do mercado
7.3. A liña do mercado de capitais (SML)
7.4. A liña do mercado dos títulos (SML)
7.5. O modelo empírico e o concepto de volatilidade
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7.6. Risco sistemático e non sistemático
7.7. O concepto de “beta axustada”
7.8. Aplicación do modelo CAPM
7.9. Reflexión crítica sobre o modelo CAPM
7.10.O contraste de CAPM

8. APT. A teoría de valoración por arbitraxe
8.1. O modelo APT vs. o modelo CAPM
8.2. O concepto de arbitraxe
8.3. A teoría de valoración por arbitraxe
8.4. A relación entre APT e CAPM
8.5. Características e propiedades do modelo APT
8.6. O contraste empírico de APT
8.7. Aplicación do modelo APT

9. A hipótese de fractalidade do mercado
9.1. Revisión  do  paradigma  da  eficiencia  do  mercado.  Análise  das  súas

inconsistencias
9.2. Fractalidade. Conceptos
9.3. A análise R/S de Hurst, para medi-la memoria dunha serie temporal
9.4. O problema da volatilidade
9.5. Alternativas e conclusións

10. Bonos e obrigacións
10.1.Introducción: os activos de renda fixa
10.2.A avaliación dos títulos de renda fixa, nun entorno de risco
10.3.Rendibilidade ó vencemento e estructura temporal dos tipos de interese
10.4.Duración, volatilidade e sensibilidade
10.5.O concepto de inmunidade
10.6.Cualificación dos activos financeiros

2ª PARTE. XESTIÓN DO RISCO FINANCEIRO

11. Futuros
11.1.Contratos de futuros: definición e clases
11.2.Características esenciais dun mercado de futuros organizado
11.3.Procedemento ou mecánica de negociación sobre futuros
11.4.Motivación e formas de actuación nun mercado de futuros
11.5.Avaliación de contratos de futuros sobre productos
11.6.Investigación empírica
11.7.Razóns que xustifican a existencia de mercados de futuros
11.8.Futuros sintéticos

12. Opcións
12.1.Opcións e mercados de opcións
12.2.Factores que afectan ó valor dunha opción. Determinación da prima
12.3.Fórmulas de valoración de opcións
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12.4.Valoración de opcións put europeas
12.5.Valoración de opcións americanas
12.6.Valoración de opcións sobre activos que pagan dividendos
12.7.Contraste empírico do modelo de Black – Scholes
12.8.Estratexias de investimento en opcións

13. Xestión dos riscos derivados da actividade internacional da empresa
13.1.Internacionalización da economía empresarial
13.2.Graos de internacionalización da empresa
13.3.Fontes de risco na xestión financeira internacional
13.4.Cobertura dos riscos políticos e económicos
13.5.Cobertura dos riscos de cambio
13.6.Peculiaridades da xestión internacional das contas de circulante

14. Outros instrumentos financeiros. Xestión do risco do tipo de interese
14.1.Concepto de “perfil de risco”
14.2.Clases de medios ou instrumentos para a xestión do risco financeiro
14.3.Contrato a prazo, ou forward
14.4.Futuros financeiros
14.5.As opcións financeiras
14.6.A cobertura dos riscos dos tipos de interese: SWAPs e FRAs

3ª PARTE. XESTIÓN FINANCEIRA A LONGO PRAZO

15. Avaliación e selección de investimentos. Métodos cuantitativos
15.1.Criterios cuantitativos fundamentais na avaliación e selección de proxectos de

investimento
15.2.As decisións de investimento con racionamento de capital
15.3.O tratamento da incertidume
15.4.Opcións reais e virtuais

16. Avaliación  e  selección  de  investimentos.  Aspectos  organizativos.  Métodos
cualitativos
16.1.A insuficiencia das técnicas cuantitativas para as decisións de investimento. As

discrepancias entre a teoría e a práctica
16.2.Aspectos organizacionais da avaliación e selección de investimentos
16.3.A toma de decisións con base en factores cualitativos
16.4.Métodos ELECTRE
16.5.Métodos PROMETHEE
16.6.AHP
16.7.A proposta NCIC
16.8.Uso integrado de AHP con outras técnicas multicriterio

17. Decisións relativas á estructura financeira da empresa
17.1.Estructura financeira e estructura de capital
17.2.A análise beneficio de explotación – beneficio por acción
17.3.A previsión dos beneficios e a determinación da capacidade de endebedamento
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17.4.A utilización de ratios obxectivo de endebedamento

18. A política de dividendos
18.1.A controversia relativa ós fundamentos da política de dividendos
18.2.Posibles políticas de dividendos
18.3.A influencia dos dividendos sobre o valor das accións
18.4.Posicións eclécticas

4ª PARTE. XESTIÓN FINANCEIRA A CURTO PRAZO

19. Xestión do pasivo circulante
19.1.Fontes de financiamento a curto prazo
19.2.O creto comercial, ou de provedores
19.3.O financiamento bancario a curto prazo
19.4.O desconto de efectos ou letras
19.5.A póliza de creto
19.6.Financiamento  baseado  na  anticipación  das  contas  a  cobrar:  factoring e

confirming

20. Xestión de tesourería
20.1.Introducción
20.2.Unha xeneralización do modelo de Baumol: o modelo de Sastry e o efecto do

creto
20.3.Aplicacións da programación matemática
20.4.Modelos de programación liñal con restriccións aleatorias
20.5.Modelos de simulación

21. Xestión de clientes e contas a cobrar
21.1.Significación e importancia das contas a cobrar
21.2.A decisión de concesión de creto
21.3.Aplicación da técnica das árbores de decisión
21.4.A decisión de aceptación ou rexeitamento establecendo límites de creto
21.5.Procedementos de selección
21.6.Sistemas de puntuacións, ou de credit scoring
21.7.Aplicación da análise discriminante
21.8.Aplicación dos sistemas expertos
21.9.Previsión e control das contas a cobrar: os procesos markovianos

22. Xestión de inventarios
22.1.A xestión de inventarios dende o punto de vista financeiro
22.2.Os elementos relevantes da xestión de inventarios
22.3.Clases ou categorías de problemas
22.4.Metodoloxías de solución
22.5.O concepto “xusto a tempo”, ou just in time
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VI. RECOMENDACIÓNS

VII. FONTES DE INFORMACIÓN
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