
21315 - Economia de l’Empresa II

Objectius

Coneixement i comprensió dels principals mètodes i criteris utilitzats en l’àmbit del subsistema
d’inversió i finançament de l’empresa.

Continguts

— La inversió en l’empresa: concepte i classes. Criteris de selecció d’inversions: mètodes
aproximats. Concepte d’interès i de capitalització. Introducció als criteris de selecció
d’inversions: VAN i TRI. 

— Esquemes bàsics de matemàtica financera. Fluxos de caixa discrets: constants i variables.
Capitalització composta i capitalització contínua. Fluxos perpetus i casos especials.
Fluxos continus i capitalització contínua.

— Ampliació de coneixements sobre els criteris VAN i TRI. Estudi de paràmetres i hipòtesis
bàsiques: la taxa de reinversió. Impostos i inflació. La taxa de Fisher i les seves
implicacions en les decisions d’aceptació-rebuig i en les decisions de jerarquització
d’inversions. 

— Introducció a la selecció d’inversions en condicions de risc: mètodes y criteris. Construcció
d’una distribució de probabilitats del VAN i TRI. La distribució normal del VAN.

— Les fonts de finançament de l’empresa. El cost de capital de cadascuna de les fonts. Els
interessos del deute i la seva influència en el cost de capital. El cost mitjà ponderat de
capital.

— Estudi detallat de les fonts de finançament pròpies: internes i externes. El valor de les
accions: concepte i criteris de valoració. El mercat de capitals: la borsa. La rendibilitat
de l’accionista.

Bibliografia
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Hi haurà a disposició dels alumnes, en el Servei de Fotocòpies del Centre, una sèrie de
publicacions complementàries.

Avaluació

Examen.
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