
XXIV edició del Club d’Inversió 
SA NOSTRA-UIB 

 

 

232 alumnes han participat d’aquesta edició, 
organitzats en 68 grups 
 
4.500 euros es repartiran els quatre equips 
guanyadors 
 
A la edició vint-i-quatre hi han participat 232 estudiants, dividits en 68 grups, un 
d’ells format per alumnes que estudien a l’estranger amb beca Erasmus. Per tal de 
que els participants del Club adquireixin una formació òptima i s’assoleixin els 
objectius de formació del mateix, s’han realitzat dues accions formatives destinades 
a introduir-los en el funcionament pràctic de la borsa i dels mercats de derivats, la 
selecció d’actius i el maneig dels instruments de cobertura de risc (futurs i opcions).  
 
Aquestes activitats han estat desenvolupades gràcies a la col�laboració de 
professionals de Banca Mare Nostrum. 
 
Pel desenvolupament del concurs de borsa, cada equip ha comptat amb un 
patrimoni fictici de 100.000 euros per a la operativa en accions i de 50.000 euros 
per a la operativa en derivats (30.000€ per futurs i 20.000€ per opcions). 
D’aquesta manera, els grups han pogut fer inversions en accions, que formen part 
del Mercat Continu Espanyol i de l’Eurostoxx-50, i en derivats (futurs i opcions) del 
MEFF de Renda Variable. 
 

Una etapa econòmica convulsa 
 
Les convulsions viscudes pels mercats financers en els darrers sis mesos, durada de 
les activitats del Club, particularment als mesos de febrer i d’abril, han fet que 
només 22 grups, dels 42 equips que han finalitzat el concurs, hagin obtingut 
rendibilitats positives. La rendibilitat mitjana de tots els grups ha estat del 9,8% 
que està per sobre de l’evolució de l’IBEX que només ha pujat un 6,4% al període 
d’activitat del Club. 
 
Particularment, els dos grups guanyadors varen avançar l’evolució del mercat i 
varen saber aprofitar les oportunitats que oferien els mercats de derivats, 
particularment de futurs, per aconseguir rendibilitats molt elevades en comparació 
amb l’evolució general del mercat. El primer classificat ha obtingut una rendibilitat 
del 276% i el segon del 115,2%. 
 
Pel que fa només al mercat de renda variable, la forta caiguda de les cotitzacions 
als mesos de febrer i d’abril ha enfonsat les carteres de molts de grups. Enmig 
d’aquesta tempesta, dos grups han sabut obtenir grans rendibilitats i reduir el risc 
amb la diversificació de la seva cartera. Enguany, el grup que ha guanyat en 
aquesta categoria ha obtingut una rendibilitat del 109,7% i el segon classificat ha 
guanyat un 45,1% amb les seves accions. En aquest mateix període de temps, 
l’IBEX35 ha pujat un 6,4% fet que palesa els bons resultats obtinguts per aquests 
dos grups. 
 



 

Premis als equips guanyadors 
 
Com a premi, els grups millor classificats es repartiran entre tots 4.500 euros en 
efectiu. El primer de la classificació general rebrà 1.500€ i el segon 1.000€. Pel que 
fa als premis especials per gestió de la cartera de renda variable,  el primer 
classificat rebrà 1.250€ i 750€ el segon.  
 

Acte de cloenda 
 
L’acte de cloenda es celebrarà a les 12’00h del dia 7 de juny al Centre de Cultura 
de SA NOSTRA, c/ de la Concepció, 12, Palma. 
 
 

Objectius del Club d’Inversió 
 

El Club té com a objectiu principal donar a conèixer els aspectes operatius del 
funcionament dels mercats organitzats d’accions i els mercats de derivats sobre 
renda variable mitjançant, d’una banda, la gestió d’una cartera de valors amb 
doblers ficticis i, d’altra banda, la participació en accions formatives, com 
conferencies i seminaris, garantint que la participació en el Club potenciï la 
comprensió i el coneixement equilibrat de la realitat dels mercats financers. En 
definitiva, es pretén que els concursants puguin: 

a) Iniciar-se en la operativa dels mercats financers i la gestió de carteres de 
valors. 

b) Seguir l’evolució de la informació econòmica i financera. 
c) Assistir a conferències i accions formatives sobre temes de borsa.  
d) Descobrir una sortida professional lligada als seus estudis 
e) Participar en una tasca d'equip  
f) Conèixer l’operativa de les places borsàries i de les Sales de Mercat d’algunes 

de les entitats que operen en els mercats financers. 
 
Un dels trets característics del Club és que està obert a tots els alumnes matriculats 
a la UIB a qualsevol carrera universitària. D’aquesta manera, les seves activitat 
entronquen amb l’objectiu del EEES de donar una formació bàsica més 
multidisciplinar. També, l’aprenentatge per l’experiència enllaça amb la idea del 
saber fer establert a les competències dels títols de grau i fomenta el treball en 
equip i la pressa de decisions, dos valors d’alta importància en la formació de 
professionals. 
 

Un poc d’història 
 
La primera edició del Club data de l’any 1989. Amb els anys el concurs ha anat 
adquirit rellevància, incrementant-se el número de participants i el nombre 
d’activitats de formació. Avui, el Club d’Inversió SA NOSTRA-UIB és el club de borsa 
més antic d’Espanya, juntament amb el del diari Expansión. 
 
La proposta, que encara ara resulta innovadora, consisteix en oferir un 
aprenentatge actiu, que aprofita la curiositat natural dels estudiants i que els du a 
pensar per ells mateixos i a demanar-se quines son les preguntes importants i, 
després, a trobar la resposta. Una metodologia on l’error és una peça clau del 
procés d’aprenentatge i no la manifestació del fracàs. 
 
 



 

Guanyadors de la XXIV edició del Club d’Inversió SA NOSTRA-UIB 
 

 
Primer classificat 

Grup 5. Components: Manuel Cambil García; Carmen Alicia Jiménez Gómez i Juan Jesús 
Campos Palomares. [l’any passat, el primer i el darrer membre varen guanyar el primer premi a la 
millor gestió de la cartera de renda variable] 
 

Aquest grup ha obtingut una rendibilitat del 276,2% gràcies a les seves bones inversions en 
futurs al Mini IBEX al mes d’abril. Al mercat de renda variable també ha assolit un gran èxit i 
ha guanyat 41.040€, el que representa uns guanys d’un 41%. 

 

Segon classificat 

Grup 2. Components: Estefania Yasmin Sartini, Francisco Javier Cueto Vicens i José Manuel 
Mateos Ferragut. 
 

Aquest grup ha obtingut una rendibilitat acumulada del 115,2%. Els guanys també els ha 
obtingut al mercat de derivats amb operacions amb futurs al Mini IBEX. Les seves inversions 
en renda variable també han estat encertades i ha guanyat un 28%. 

 

Premis a la millor gestió de la cartera de renda variable 

Primer classificat 

Grup 29. Components: Adriana Klein Viganego, Claudia Tamaya Almagro Barceló i Ana López 
de Soria García. 
 

Aquest grup ha aconseguit una rendibilitat del 109,7% amb la seva cartera de renda 
variable, força per damunt de l’evolució global de l’IBEX 6,4%). La seva cartera, diversificada 
en diferents títols, s’ha beneficiat de la fase alcista que va anar des de finals de novembre 
fins a principis de gener i després han sabut mantenir els guanys i combatre la caiguda de 
les cotitzacions. 
 

Segon classificat 

Grup 23. Components: Juan Romaguera Ordinas; Ramón Garí Robles; Mercè Mestre Mates i 
Margalida Grimalt Julià. 
 

Aquest grup ha aconseguit una rendibilitat del 45,1% amb la seva cartera de renda variable. 
Al igual que el grup anterior, va iniciar les activitats aprofitant la dinàmica alcista del mercat 
però la seva cartera es va ressentir de la inestabilitat e irregularitat del al darrer mes. 
 

 

 


