Nota de premsa

La CFA, la més prestigiosa qualificació professional en
finances tindrà un curs de preparació a Catalunya de la mà
de l’IEF

Barcelona 6 de Novembre de 2019. L’Institut d’Estudis Financers (IEF) ha
firmat un acord amb la CFA Society Spain per realitzar un curs de preparació
per al nivell 1 del títol d’Analista Financer Certificat o CFA (Chartered Financial
Analyst). La certificació CFA gaudeix del màxim reconeixement internacional en
l'àmbit de la indústria financera -entitats financeres, bancs d'inversió, gestores
de fons, banca privada, family office-, que cada cop més entitats exigeixen als
seus professionals tenir-lo.
La CFA es coneguda pels seus alts estàndards professionals i ètics, i pel curs
de preparació de l’IEF es volen mantenir aquests mateixos barems de
professionalitat. Per aquest motiu, el curs comptarà amb professors
especialitzats per a cada sessió, tots CFA charterholders amb experiència
docent i expertise professional.
El curs consta de 71 hores d’activitat lectiva dividides en 40 hores de classes
presencials i 31 hores de sessions online. Els alumnes tindran ple accés a la
plataforma online de CFA Society Spain per fer seguiment del curs i realitzar
exercicis, i es realitzaran tests de nivell i exàmens per preparar la preparar la
prova amb les majors garanties d'èxit. A més a més, gràcies a la formalització
de l’acord entre l’IEF i la CFA Society Spain els estudiants inscrits passaran a
ser membres de ple dret de la CFA Society Spain.
El curs donarà inici el pròxim 10 de gener de 2020 i les preinscripcions es
tancaran el dia 2 de gener.
IEF, pioner en divulgació financera
Des de l'any 2008 l'IEF desenvolupa projectes d'educació financera bàsica a
nivell nacional i europeu, dirigits al conjunt de la societat. L'IEF és membre
col·laborador del Pla d'Educació Financera promogut pel Banc d'Espanya i la
CNMV i d'altres fòrums internacionals com l'OCDE i EBTN.
Amb 29 anys de trajectòria, l'IEF ha realitzat activitats formatives en les quals
han participat més de 100.000 professionals de tots els àmbits del sector.
També ha participat en projectes de la Comissió Europea i és l'únic membre

espanyol de l'Associació Europea d'Instituts Bancaris (EBTN), que integra els
40 instituts de formació financera més prestigiosos de 32 països europeus.
CFA Institute
El títol d’Analista Financer Certificat o CFA està dirigit a professionals que
busquen especialitzar-se en el món de la inversió i dels mercats financers, i
més concretament, en gestió d'inversions i anàlisi financera, i està reconegut
com al més complert en el camp de les inversions i finances.
La missió de l'Institut CFA es basa en generar valor per als professionals de la
gestió de les inversions bàsiques i en la col·laboració amb la indústria de gestió
d'inversions bàsica per avançar en l'ètica, la integritat del mercat i els
estàndards professionals de la pràctica, que aporten valor col·lectiu a la
societat.
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