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1. Película

títuLo

Wall Street

ficha técnico-artística

Ano: 1987
País: Estados Unidos
Dirección: Oliver Stone
Produción: 20th Century Fox
Guión: Stanley waiser e Oliver Stone
Música: Stewart Copeland
Elenco: Michael Douglas (Gordon Gekko, o magnate dos investimentos); Charlie 
Sheen (Bud Fox, o novo axente de bolsa); Daryl Hannah (Darien, a noiva de Bud); Te-
rence Stamp (Sir Lawrence wildman, o magnate rival de Gekko); Martin Sheen (Carl, 
o pai de Fox) 
Duración: 120 minutos 
Premios: A película recibiu un óscar ao mellor actor e un Globo de Ouro ao mellor 
actor no xénero drama (Michael Douglas). 
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sinopse 
Bud Fox é un novo axente de bolsa que tenta abrirse camiño no esixente mundo do 
mercado de valores de Nova York (wall Street). O seu maior desexo é traballar cun dos 
grandes magnates dos investimentos, Gordon Gekko, que amasa unha inmensa fortuna 
no mundo dos negocios. Grazas á súa insistencia Fox consegue introducirse no círculo 
de asesores de Gekko, quen o induce a realizar condutas de dubidosa legalidade.

2. Temática xurídica 

Palabras clave: mercado de valores, abuso de información privilexiada, insider trading. 

A película aborda como tema principal o abuso de información privilexiada nos mer-
cados de valores.

3. Comentario 

que é a inforMación priviLeXiada? 
A información privilexiada (insider trading) é aquela información de carácter concreto, 
referida a emisores de valores, valores ou instrumentos financeiros, que non se fixo públi-
ca e cuxa difusión podería influír de xeito apreciable sobre a súa cotización no mercado. 

Exemplos de información “privilexiada”: 
a) datos sobre a situación patrimonial do emisor dos valores: resultados obtidos no 
exercicio (ganancias ou perdas); contratos que vaia celebrar, etc. 
b) datos sobre o mercado en que opera o emisor: futura lexislación que favorece un 
determinado produto ou servizo, obtención dunha concesión administrativa etc.

que é o abuso de inforMación priviLeXiada?
A utilización de información privilexiada en beneficio propio ou de terceiros constitúe 
un abuso que está prohibido polo Código penal (art. 285) e pola Lei do mercado de 
valores (art. 81). 

Exemplos de “abusos”: 

mercar accións dunha sociedade cuxos títulos van aumentar de valor cando se di-a) 
funda a información privilexiada;
vender accións dunha sociedade que vai sufrir perdas na bolsa;b) 
comunicarlles este tipo de informacións a terceiros.c)  
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que consecuencias ten? 
O abuso de información privilexiada é un delito sancionado polo Código penal cando 
se obtén un beneficio (ou se causa un prexuízo) superior a 600 000 ? A pena é de: 

a) un a catro anos de cárcere, xunto cunha multa por valor do triplo do beneficio obtido 
e unha inhabilitación para o exercicio profesional de dous a cinco anos; 

b) catro e seis anos de cárcere (máis idéntica multa e inhabilitación) cando o abuso se 
cometeu de xeito habitual ou se obtiver ou causar un beneficio ou prexuízo, respecti-
vamente, moi grave. 

Cando o beneficio/prexuízo é menor á cifra indicada, o abuso de información privilexia-
da é un ilícito administrativo sancionado pola Lei do mercado de valores con multas. 

quen pode coMeter un abuso deste tipo?
Da información privilexiada pode abusar calquera persoa que tiver acceso a ela, non fai 
falta que sexa un profesional que traballe no mercado de valores: 

a) quen traballar na entidade emisora dos valores: persoal directivo, contable etc. 

b) quen traballar no mercado de valores: axentes de cambio e bolsa, as entidades que 
operan nos mercados de valores etc. 

c) os profesionais por conta propia: profesionais da avogacía etc. 

O deber de se abster de utilizar información privilexiada afecta de modo especial ás 
entidades que actúan profesionalmente no mercado de valores (axencias de valores) 
que deben establecer as medidas necesarias para garantiren que a información privi-
lexiada á que teñan acceso cada un dos departamentos non se lles transmita aos demais, 
de forma que se garanta que cada un deles tome de xeito autónomo as súas decisións 
referentes aos mercados de valores (as denominadas “murallas chinesas”). 

Exemplo: un banco que asesora unha empresa nunha oferta pública de venda de accións 
(OPV) non lles pode recomendar aos seus clientes que acudan a ela con base nos datos 
que coñece como entidade asesora da operación. 
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aLGúns casos de inforMación priviLeXiada sancionados en españa 

a) Jazztel 

A Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) impuxo unha multa de 60 000 
euros ao empresario F.M.A.V. por comprar 100 000 accións de Jazztel unha semana an-
tes de que Leopoldo Fernández Pujals (ex-presidente de Telepizza) comprara o 24,9% 
do capital e pasase a ser presidente. 

A sesión en que F.M.A.V. adquiriu os títulos de Jazztel cotizaban en mínimo histórico, a 
0,245 euros. Cinco días máis tarde escalaran até 0,357 euros (45,71%). O investimento 
de Moreno ascendeu a 24 500 euros e a plusvalía nunha semana a 10 000 euros.

b) CIE Automotive 

A CNMV impúxolle unha multa de 48 500 euros a J.A.M.R., ex-conselleiro e ex-vice-
presidente de CIE Automotive, un grupo industrial provedor do sector de automoción, 
por adquirir 6.000 accións da compañía “estando en posesión de información privi-
lexiada”. 

J.A.M.R. saíu de CIE Automotive en 2005, ano en que o Instituto Sectorial de Pro-
moción e Xestión de Empresas (Inssec) concluíu con éxito a oferta pública de accións 
(OPA) que lanzou sobre CIE Automotive. Entre setembro e outubro a acción experi-
mentou unha revalorización do 26,09%, e entre setembro de 2005 e febreiro de 2006 
subiu o 95%. Alén disto, neste tempo CIE Automotive asinou un acordo coa Seda de 
Barcelona para investir 240 millóns de euros en cinco plantas de biodiésel. 

outras teMas Mercantís que aparecen na peLícuLa 

a) As OPA

As ofertas públicas de adquisición de accións (OPA) constitúen un procedemento para 
levar a cabo a adquisición do control dunha sociedade por parte doutra, cando as dúas 
cotizan no mercado de valores. As OPA tratan de protexer os accionistas minoritarios 
das sociedades que se pretenden adquirir, xa que obrigan a sociedade adquirente a rea-
lizar unha oferta de adquisición de accións a todos os seus accionistas, co fin de evitar 
así que a operación de adquisición se negociar só entre os accionistas maioritarios. 
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Ao final da película asistimos á OPA que Gordon Gekko promove para se facer con Blue 
Star, a compañía aérea en que traballa o pai de Bud Fox. Neste caso non hai un problema 
de información privilexiada, senón o que fai Gekko é reunirse cos sindicatos de pilotos, 
tripulantes de cabina e mecánicos para os convencer das bondades da operación (entén-
dese que estes colectivos son accionistas da pequena compañía aérea). O engano neste 
caso consiste en lles facer crer que merca a compañía para garantir a súa viabilidade, 
cando en realidade o que quere é parar a actividade e vender os seus activos. 

b) A tensión entre administradores e accionistas nas sociedades cotizadas 

Nas grandes compañías que cotizan en Bolsa, o consello de administración exerce unha 
influencia decisiva na marcha da sociedade, de tal xeito que o papel dos accionistas se 
limita a referendar ou non as súas propostas na xunta xeral que se celebra cada ano. 
Para evitar o que se denominou “a tiranía dos administradores sobre os accionistas” 
na lexislación viñéronse ensaiando nos últimos anos distintas medidas para reforzar a 
capacidade de decisión dos accionistas na vida da sociedade.

Na película asistimos a unha xunta xeral dunha sociedade cotizada en que Gekko fai 
un entusiasta discurso no cal se critica o papel dos administradores, máis preocupados 
na remuneración dos seus cargos, que en xeraren valor para os accionistas (adoptando 
medidas para aumentaren a cotización da sociedade na bolsa). 

4. Actividade

O alumnado deberá contestar razoadamente as seguintes preguntas: 

Que información se manexa na película que poida considerarse privilexiada? (hai a) 
varias informacións deste tipo) 
Quen ten acceso a información privilexiada? (hai máis dun personaxe que a utiliza) b) 
Que abusos se cometen coa información privilexiada? (compran ou véndense que c) 
accións e en que momentos)
Que similitudes e diferenzas existen entre o mercado de valores e o mercado da arte d) 
que tamén aparece na película? Pode haber abuso de información privilexiada en 
relación con obras de arte? 
Fixácheste como se traduce o termo e) insider trading na película? 
Pensas que o abuso de información privilexiada debe estar sancionado polo dereito f) 
penal con penas de cárcere ou que é suficiente consideralo unha infracción adminis-
trativa sancionada con multas pola CNMV? 
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5. Lecturas recomendadas, películas relacionadas e sitios web de interese

Lecturas recoMendadas

hernández saínz, e.•	  (2007): El abuso de información privilegiada en los mercados 
de valores Thomson-Civitas, 2007
prieto deL pino, a. M.ª •	 (2004): El derecho penal ante el uso de información privi-
legiada en el mercado de valores. Thomson-Aranzadi, 2004
Monroy antón, a. J.•	  (2006): El delito de abuso de información privilegiada en el 
mercado de valores, (Madrid: Dijusa)
García de enterría, J.•	  (1999): Mercado de control, medidas defensivas y ofertas 
competidoras estudios sobre OPAs (Navarra: Civitas)

sitios web de interese

http://www.sec.gov/answers/insider.htm
Páxina web da Securities Exchange Commission (en inglés), o organismo federal que 
se encarga de perseguir o abuso de información privilexiada en Estados Unidos e que 
aparece mencionado varias veces na película (como “a SEC”)

http://www.cnmv.es/index.htm
Páxina web da Comisión Nacional do Mercado de Valores, o organismo equivalente no 
Estado español


