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Rozdzia  1

Gie da papierów
warto ciowych

— co to takiego?
W tym rozdziale:

 wyja ni  istot  funkcjonowania rynku finansowego,
 przybli  Ci podmioty oraz osoby, które mog  handlowa  na gie dzie,
 opowiem co nieco o alternatywnych systemach obrotu gie dowego,
 poznasz instytucje odpowiedzialne za czuwanie nad bezpiecze stwem obrotu gie dowego.

ie da papierów warto ciowych jest sta ym elementem ycia ka dego z nas — czy to
Ci si  podoba, czy nie. Niegdy  mog e  funkcjonowa  bez konieczno ci zawracania

sobie g owy tym, co si  dzieje na gie dzie. Dzi  jest inaczej, nawet bowiem w g ównych
wydaniach programów informacyjnych pojawiaj  si  wiadomo ci finansowe z rynku
gie dowego. Odk adaj c pieni dze na emerytur  we w asnym zakresie, dokonujesz tego
za po rednictwem gie dy. W rzeczywisto ci jeste  z ni  zwi zany bardziej, ni  Ci si
wydaje.

Wi kszo  ludzi nie wie jednak, czym jest gie da i jak ona funkcjonuje. Podejrzewam,
e zapytani o istot  jej istnienia nie wiedzieliby, co odpowiedzie . Jak si  za chwil

przekonasz, sens istnienia gie dy jest Ci ju  znany, jednak dotychczas chyba nikt nie
przybli y  Ci go w ten sposób.

Je eli gie da w tak du ym stopniu integruje si  z yciem finansowym ka dego z nas,
warto j  bli ej pozna , by móc wiadomie kreowa  swoj  finansow  przysz o . Gie da
nie jest bowiem zbiorem niewidzialnych si , co sugeruj  wypowiedzi komentatorów
rynkowych, w rodzaju „rynek jest niespokojny” lub „na rynku panuj  euforyczne nastroje”
itd. Ów rynek jest jednak zbiorem ludzi, a nie wyimaginowanych postaci czy podmiotów.
Inwestowanie za po rednictwem internetu jest bardzo du ym u atwieniem, ale zdaje si ,
e coraz wi cej ludzi zapomina o cz owieku jako kreatorze systemu finansowego i jego

uczestniku zarazem.

Wyja niaj c, na czym tak naprawd  polega dzia alno  gie dy papierów warto ciowych,
b d  zawsze uwzgl dnia  czynnik ludzki. Gie da zosta a bowiem stworzona przez ludzi
i istnieje dla ludzi (troch  sparafrazowa em s owa Leszka Czarneckiego, który powiedzia
to samo, lecz o biznesie), nale y wi c o nich pami ta .

G
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Gie da a zwyk e targowisko
Na gie d  papierów warto ciowych mo na spojrze  z ró nych perspektyw, co zaraz
uczyni . W rzeczywisto ci gie da jako taka nie ró ni si  niczym od, jak to nazwa em,
zwyk ego targowiska. Mo e Ci  to zdziwi, a mo e nie, lecz tak to wszystko wygl da.
Dzisiaj coraz rzadziej mo na spotka  miejsca, w których odbywa si  handel w formie
targowej, poniewa  zamiast nich pojawi y si  sklepy osiedlowe oraz supermarkety. Targi
s  tworami trac cymi popularno  masow , a szkoda. W mniejszych miejscowo ciach
mo na jednak natrafi  na targowiska, na których sprzedawana jest ywno . Nie wiem,
czy mia e  okazj  wybra  si  kiedy  na typowy targ, ale je eli nie by e  nigdy w takim
miejscu, to my l , e dobrze by by o, gdyby  cho  raz si  tam wybra  — g ównie w celach
edukacyjnych.

Ka dy targ sk ada si  z pewnych elementów, które musz  wyst pi , by mog a zaistnie
wymiana handlowa. Tymi elementami s :

 towary, którymi si  handluje,

 sprzedaj cy, czyli handlarze, osoby, które chc  sprzeda  towary,

 kupuj cy, czyli konsumenci tacy jak Ty czy ja.

W przypadku targu, na którym handluje si  ywno ci , towarami b d  produkty
ywno ciowe, sprzedaj cy b d  cz sto rolnikami, a kupuj cymi b d  najcz ciej

konsumenci.

W ten sposób dochodzimy do wyja nienia wa nego zagadnienia, jakim jest rynek.
Targ jest zatem rynkiem, który jest ju  o wiele bli szym Ci poj ciem. Rynek najcz ciej
definiowany jest jako zespó  warunków doprowadzaj cych do kontaktów mi dzy kupuj cymi
a sprzedaj cymi. Jest to zagadnienie typowo ekonomiczne. Zauwa , e pojawia si  tutaj
sformu owanie „zespó  warunków”, które nie jest precyzyjne i mo e sugerowa
ingerencj  jakiej  niewidzialnej si y. Z tego wzgl du mówi c o rynku, b d  chcia ,
by  mia  w umy le przedstawione ju  jego elementy sk adowe. Ka dy rynek sk ada
si  bowiem z dok adnie tych samych elementów — s  one uniwersalne i dzi ki ich
istnieniu mo na mówi  o rynku. Ekonomi ci powiedzieliby, e kupuj cy kreuj  popyt
(zg aszaj  zapotrzebowanie) na konkretny towar, a sprzedaj cy zapewniaj  poda  tego
towaru (oferuj  jego konkretne ilo ci do sprzeda y). Tak wi c to potrzeba zaspokojenia
jakiego  pragnienia jest ow  si  doprowadzaj c  do kontaktów mi dzy sprzedawcami
a nabywcami towarów na targowisku i na ka dym innym rynku.

Gie da jest rynkiem, dlatego jej elementy sk adowe b d  dok adnie takie same jak
w przypadku zwyk ego targowiska, na którym handluje si  ywno ci . Gie da jest jednak
specyficznym rynkiem — jest bowiem rynkiem finansowym. Na gie dzie pojawiaj  si
kupuj cy oraz sprzedaj cy, którzy handluj  okre lonym towarem. S  nim papiery
warto ciowe i, w szerszym uj ciu, instrumenty finansowe. Co jednak jest potrzeb , która
w tym przypadku b dzie sk ania a ludzi do udania si  na gie d ? T  potrzeb  jest ch
zarobienia wi kszej ilo ci pieni dzy, ale o tym pó niej.

Wydawa  by si  mog o, e na gie dzie handluje si  pieni dzem jako takim. Pami taj,
e pieni dz na gie dzie papierów warto ciowych jest tylko rodkiem p atniczym,

którym kupuj cy oraz sprzedaj cy pos uguj  si , by dokonywa  transakcji. Towarem
jest, jak ju  wspomnia em, g ównie papier warto ciowy.
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Nie wiem, czy zauwa y e , ale ca y czas mówi  w kontek cie gie dy o handlu, a nie
o inwestowaniu. W telewizji natomiast s yszy si  tyle o inwestycjach gie dowych, a nie
o handlu gie dowym. Czy to nieporozumienie? Nie do ko ca. Pierwotn  przyczyn
stworzenia gie d papierów warto ciowych by a potrzeba handlowania lub, inaczej
mówi c, wymiany papierów warto ciowych mi dzy uczestnikami rynku. Nie wszyscy
ich posiadacze chcieli bowiem mie  na w asno  konkretne papiery do ko ca swojego
ycia. Czasami sensowniej by o si  ich pozby , ni  je zatrzyma  — st d mowa o handlu,

a nie o inwestowaniu.

Je eli gie da nie ró ni si  zasadniczo od zwyk ego targu istot  swojego funkcjonowania,
to trzeba by by o mówi  nie o inwestorach, a o handlowcach. Inwestorzy wyst puj  na
gie dzie, jednak nie zg aszaj  ch ci kupna lub sprzeda y papierów warto ciowych tak
cz sto jak handlarze. W ten sposób dochodzimy do najwa niejszej funkcji gie dy, jak
jest po rednictwo finansowe.

Gie da jako po rednik
Termin po rednictwo finansowe kojarzy si  najcz ciej ze sprzedawcami kredytów oraz
szeroko poj tych produktów finansowych. Gie da te  jest po rednikiem, poniewa
bierze udzia  w przep ywie pieni dza, stwarzaj c warunki do jego transferów. Mówi em,
e na gie dzie nie handluje si  pieni dzem, natomiast tu wspominam o po redniczeniu

w jego przep ywie. W istocie jest tak, e pieni dz przep ywa poprzez gie d  za po rednictwem
papierów warto ciowych, st d mowa o gie dzie jako po redniku finansowym.

Rol  po rednika finansowego jest zapewnienie sprzyjaj cych warunków przeprowadzania
transakcji, czyli kontaktowania si  jej uczestników — kupuj cych oraz sprzedaj cych.
Gie da stwarza takie warunki, dzi ki czemu przep yw pieni dza pomi dzy kupuj cymi
a sprzedaj cymi dokonuje si  bardzo sprawnie.

Na rysunku 1.1 pokaza em gie d  jako po rednika finansowego, który bierze udzia
w przep ywie pieni dza pomi dzy kupuj cymi a sprzedaj cymi papiery warto ciowe.
Papiery warto ciowe s  towarami, którymi handluje si  na gie dzie. Nie jest tak, e
kupuj cy spotyka si  bezpo rednio ze sprzedaj cym, by dokona  transakcji, musi by
ona bowiem przeprowadzona z udzia em gie dy. Na rysunku kupuj cy jest osob
posiadaj c  pieni dze i chc c  kupi  papier warto ciowy. Z kolei sprzedaj cym b dzie
zawsze posiadacz papieru warto ciowego, który pragnie si  go pozby . Transakcja
dochodzi do skutku w momencie, gdy na pewien krótki czas kupuj cy i sprzedaj cy
przekazuj  gie dzie swoj  w asno , by móc si  ni  wymieni . Zauwa , e kupuj cy
pozbywaj c si  pieni dzy, a nabywaj c papier warto ciowy, staje si  potencjalnym
sprzedaj cym, i odwrotnie — sprzedaj cy papier warto ciowy staje si  potencjalnym
kupuj cym.

Rysunek 1.1.
Gie da

po rednikiem
finansowym

ród o: Opracowanie w asne
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Rysunek 1.1 jest pewnym uproszczeniem, poniewa  na gie dzie wyst puje mnóstwo
kupuj cych i sprzedaj cych —ich liczba idzie w setki tysi cy, a na najwi kszych gie dach
wiata w miliony. W takich warunkach ka dy uczestnik rynku b dzie odgrywa  dwojak

rol  — zarówno kupuj cego, jak i sprzedaj cego. Jak to mo liwe? Ka dy uczestnik rynku
mo e przecie  dokupowa  kolejne papiery, których jak  liczb  ju  posiada, i pozbywa
si  innych. Tak samo dzieje si  w przypadku sprzedaj cego, który mo e chcie  si
stopniowo pozbywa  posiadanych papierów i nabywa  inne papiery. Gie da jest chyba
jedynym rynkiem, na którym ka dy mo e by  zarówno kupuj cym, jak i sprzedaj cym.
Wracaj c do przyk adu z targiem — konsument jest konsumentem, natomiast rolnik
pozostaje rolnikiem. W tpi , eby nagle na du  skal  chcieli oni zamieni  si  swoimi
rolami. Podobnie dzieje si  w sklepach — konsument jest klientem kupuj cym towary,
natomiast sklep je sprzedaje. Mo na co prawda otworzy  w asny sklep, ale nie ka dy
ma na to ochot . Na gie dzie jest zupe nie inaczej: je li jeste  jej uczestnikiem, to bez
wzgl du na powody, dla których si  na niej znalaz e , b dziesz raz kupuj cym, a raz
sprzedaj cym.

Po co istnieje gie da?
Wiesz ju , jak dzia a gie da, teraz dowiesz si , dlaczego istnieje. Pewne wzmianki
o potencjalnych przyczynach powstania gie d zamie ci em ju  wcze niej w tym rozdziale.
Napisa em bowiem, e nie ka dy posiadacz papieru warto ciowego chce by  jego
w a cicielem w niesko czono  i czasami pragnie si  go pozby  — wykorzystuje do tego
celu w a nie gie d . Jest to jednak bardziej motywacja uczestników rynku — kupuj cych
i sprzedaj cych — ni  powód powstania gie d. Wspomina em równie  o potrzebie,
która jest si  sprawcz  rynku, doprowadzaj c  do kontaktów mi dzy jego uczestnikami.
Jaka jest zatem g ówna przyczyna istnienia gie dy? Jest ni  zapotrzebowanie na kapita .

Gospodarka jest z o ona z ró nych podmiotów:

 konsumentów, uto samianych najcz ciej z gospodarstwami domowymi
nabywaj cymi ró ne dobra,

 przedsi biorstw, potocznie nazywanych firmami, które dostarczaj  dobra
nabywane przez konsumentów; mówi si  o nich najcz ciej w kategoriach
produkowania dóbr,

 pa stwa, które równie  dokonuje wydatków oraz posiada przychody.

Z punktu widzenia gie dy najwa niejsze s  przedsi biorstwa, które zajmuj  si  produkcj .
Wytwarzanie dóbr mo e jednak nast pi  w przypadku posiadania maj tku produkcyjnego.
Maj tek ten mo na naby  za pieni dze, których cz sto przedsi biorstwom brakuje.
Mog  one zatem uda  si  do banku, by zaci gn  kredyt, lub na gie d . Na gie dzie
odbywa si  proces przep ywu pieni dzy — kapita u (st d nazwa rynek kapita owy) — od
podmiotów maj cych ich nadmiar do podmiotów maj cych ich niedobór. Niedobór
kapita u maj  zazwyczaj w a nie przedsi biorstwa, które chc c si  rozwija , potrzebuj
pieni dzy. Nadmiar kapita u mog  mie  jednak zarówno gospodarstwa domowe,
jak i przedsi biorstwa, które szukaj  okazji do zarobku. Rysunek 1.2 dok adniej
przedstawia omawian  zale no .
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Rysunek 1.2.
Przep yw kapi-

ta u od podmio-
tów posiadaj -

cych jego
nadwy k  do

podmiotów po-
siadaj cych je-

go niedobór

ród o: Opracowanie w asne

Przedsi biorstwa, które potrzebuj  pieni dzy na rozwój, udaj  si  na gie d , aby pozyska
kapita . Gie da natomiast po redniczy w zorganizowaniu tego kapita u, przekazuj c go
od inwestorów, którzy maj  go za du o, do przedsi biorstw maj cych jego niedobór.
W tym miejscu warto si  zastanowi , dlaczego inwestorzy wol  przekazywa  swój kapita
przedsi biorstwom, ni  lokowa  go w banku, i dlaczego przedsi biorstwa szukaj
pieni dzy na gie dzie, a nie np. w banku, który udziela kredytów. Przede wszystkim
inwestorzy wol  inwestowa  swoje pieni dze w taki sposób, który pozwoli im zarobi
jak najwi cej, natomiast przedsi biorstwa chc  p aci  za ten kapita  mniej ni  w banku.
Gie da stwarza korzystne mo liwo ci zarówno dla inwestorów, jak i dla przedsi biorstw.

Rysunki 1.1 oraz 1.2 mo na w prosty sposób po czy , dzi ki czemu otrzymamy pe ny
obraz funkcjonowania rynku finansowego, jakim jest gie da.

Przedsi biorstwa, które pragn  pozyska  kapita  od inwestorów, emituj  papiery
warto ciowe, daj ce inwestorom mo liwo  zarabiania. Z kolei inwestorzy mog
wymienia  si  mi dzy sob  papierami warto ciowymi przedsi biorstw. Na rysunku 1.3
nie zamie ci em wzmianki o inwestorach, tylko zilustrowa em gie dowe zale no ci za
pomoc  okre lenia uczestnicy rynków. Jak si  pó niej oka e, na gie dzie wyst puj  nie tylko
inwestorzy, lecz ka dy uczestnik rynku zawsze staje si  kupuj cym lub sprzedaj cym
papiery warto ciowe.

Rysunek 1.3.
Sposób funk-

cjonowania
gie dy jako

ca o ci

ród o: Opracowanie w asne

Kup książkę Poleć książkę

http://onepress.pl/page54976~rt/gpwbys
http://onepress.pl/page54976~rf/gpwbys


28 Cz  I: Gie da papierów warto ciowych od A do Z                                                           

Czym handluje si  na gie dzie?
Podstawowym towarem gie dowym jest papier warto ciowy. Ogólniej mówi si , e na
gie dzie handluje si  instrumentami finansowymi, które niekoniecznie musz  by
papierami warto ciowymi, a mog  by  instrumentami pochodnymi. Dok adniej o papierach
warto ciowych oraz instrumentach pochodnych opowiem pó niej. Teraz wystarczy,
by  wiedzia , e papier warto ciowy daje pewne uprawnienia, dzi ki którym jego
posiadacz mo e zarabia  na konkretnym przedsi biorstwie. Jest to du e uproszczenie,
ale na ten moment wystarczaj ce. Instrument pochodny jest natomiast tworem, którego
warto  pochodzi od czego  innego. Przyk adem instrumentu pochodnego jest cho by
certyfikat na z oto, którego warto  si  zwi ksza wraz ze wzrostem ceny z ota. Na gie dzie
zale no  ta jest dok adnie taka sama.

Wymiana towarami gie dowymi oraz instrumentami finansowymi, w tym papierami
warto ciowymi, odbywa si  przy u yciu pieni dza. Nie jest on jednak towarem samym
w sobie, lecz czym , co umo liwia handel gie dowy.

Kto handluje na gie dzie?
Ka dy mo e wzi  udzia  w gie dowym handlu. W zasadzie wystarczy by  pe noletnim,
by móc zarabia  na tym rynku. Mo na wyró ni  dwa rodzaje podmiotów, które handluj
na gie dzie:

 podmioty handluj ce bezpo rednio,

 podmioty handluj ce po rednio.

Rysunek 1.4 dok adnie przedstawia te dwa rodzaje podmiotów.

Zamieszczony rysunek jest uproszczeniem zasady dost pno ci ró nych podmiotów do
gie dy. Bezpo rednio mog  handlowa  na gie dzie ró norodne instytucje finansowe,
np. banki i domy maklerskie. Gospodarstwa domowe oraz przedsi biorstwa nie maj
bezpo redniego dost pu do gie dy, co znaczy, e musz  handlowa  za po rednictwem
instytucji finansowych. Gie da jest wi c po rednikiem samym w sobie, natomiast
instytucje finansowe staj  si  po rednikami po rednika. Dlaczego tak musi by ? Dlaczego
Ty lub ja nie mo emy pój  na gie d  i osobi cie na niej pohandlowa ? By oby to bowiem
niezgodne z prawem, które stanowi, e bezpo redni dost p do gie dy maj  tylko okre lone
podmioty, b d c jej cz onkami.

Gie da Papierów Warto ciowych (GPW)
Gie da Papierów Warto ciowych w Warszawie jest spó k , prowadz c  dzia alno
gospodarcz  w zakresie organizacji obrotu papierami warto ciowymi oraz instrumentami
finansowymi. Wiem, e to mo e dziwnie brzmie  dla pocz tkuj cego adepta inwestycyjnego,
ale gie da papierów warto ciowych jest po prostu instytucj  tworz c  rynek. Warszawska
gie da zapewnia warunki do przeprowadzania handlu pomi dzy uczestnikami rynku.
Mo na sobie wyobrazi  gie d  jako miejsce, w którym ludzie si  spotykaj , eby
handlowa  instrumentami finansowymi — st d analogie do popularnych targowisk.
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Rysunek 1.4.
Nie ka dy ma

bezpo redni
dost p

do gie dy

ród o: Opracowanie w asne

Gie da warszawska jest m oda — ma dopiero 20 lat — ale bardzo dynamiczna. Od
momentu powstania w 1991 roku, gie da wprowadza a sukcesywnie do obrotu ró ne
rodzaje instrumentów finansowych, dzi ki którym obecni inwestorzy mog  zarabia
pieni dze w praktycznie ka dych warunkach rynkowych. Nasza gie da jest uznawana
za centrum finansowe Europy rodkowo-Wschodniej, jest bowiem najwi ksz
i najp ynniejsz  gie d  w tym regionie. Znaczy to, e handluje na niej najwi cej
ludzi w porównaniu do innych gie d Europy rodkowo-Wschodniej.

Pomimo dynamicznego rozwoju GPW czeka jeszcze d uga droga, zanim b dzie panowa a
na niej taka obfito  instrumentów finansowych jak na gie dzie londy skiej czy
nowojorskiej. Niemniej ju  dzi  stwarza ona bardzo dobre warunki dla ludzi znaj cych
si  na zarabianiu pieni dzy. Czytaj c t  ksi k , poznasz sposoby zarabiania na gie dzie
i dowiesz si , jak wykorzystywa  dost pne na niej instrumenty dla w asnego po ytku.

NewConnect
— rynek troch  mniejszy ni  GPW

W roku 2007 kierownictwo Gie dy Papierów Warto ciowych postanowi o stworzy
dodatkowy rynek, maj cy inne przeznaczenie ni  GPW. I tak 30 sierpnia powsta  rynek
NewConnect, który jest o wiele mniejsz  i mniej p ynn  gie d  ni  GPW, przeznaczon
dla spó ek:

 prowadz cych dzia alno  innowacyjn ,

 oferuj cych nowe, innowacyjne produkty lub us ugi,
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 ma ych lub dopiero powstaj cych,

 szukaj cych pieni dzy na dalszy rozwój, a niespe niaj cych warunków do wej cia
na GPW.

Innymi s owy, rynek NewConnect powsta  z my l  o spó kach maj cych ciekawe
pomys y, które mog  przynie  w przysz o ci mnóstwo pieni dzy, ale z którymi wi e
si  du e ryzyko. Na rynku NewConnect mo na zatem zarobi  du e pieni dze o wiele
szybciej ni  na GPW, ale trzeba zdawa  sobie spraw  z potencjalnego niebezpiecze stwa
czyhaj cego na inwestora. Wystarczy bowiem, by innowacyjny produkt si  nie sprawdzi ,
aby straci  zainwestowane pieni dze.

Na rynku NewConnect jest obecnie notowanych ponad 200 spó ek, które prowadz
bardzo zró nicowan  dzia alno  — od spó ek z bran y reklamowej, poprzez firmy
doradcze, do spó ek biotechnologicznych. Spó ki debiutuj ce na tym rynku budz  czasami
kontrowersje, poniewa  mo na znale  np. kancelarie prawne lub firmy doradcze,
których dzia alno  nie jest innowacyjna. Ostatecznie rynek NewConnect to miejsce
dla spó ek ma ych, które po prostu nie spe niaj  wymogów, by zosta  dopuszczone
do rynku g ównego — GPW.

Obligacje maj  w ko cu w asny rynek
Trzecim wa nym i jednocze nie najm odszym rynkiem gie dowym w Polsce jest rynek
obligacji — Catalyst. Powsta  on w roku 2009 jako platforma obrotu maj ca skupi
rozrzucone po ró nych rynkach papiery d u ne, jakimi s  obligacje. Papierom
warto ciowym po wi cone s  rozdzia y 5. i 6., dlatego nie martw si , je li na razie
nie rozumiesz pewnych poj .

Historia Gie dy Papierów Warto ciowych w Warszawie
Polska ma ponadstuletni  tradycj  gie dow .
Pierwsze tego typu instytucje pojawi y si  w na-
szym kraju na pocz tku XIX wieku — 12 maja 1817
roku. Wtedy to w Warszawie powsta a pierwsza
gie da, na której sesje odbywa y si  w godzinach
od 12:00 do 13:00. Handlowano g ównie obliga-
cjami oraz wekslami, natomiast akcje pojawi y si
w obrocie w drugiej po owie XIX wieku. W okresie
mi dzywojennym istnia y równie  gie dy w Kato-
wicach, Krakowie, Lwowie, odzi, Poznaniu i Wilnie.
Najwi ksz  gie d  by a jednak gie da warszawska,
na której koncentrowa o si  90% obrotów. Polska
tradycja gie dowa zosta a przerwana wraz z po-
cz tkiem II wojny wiatowej.

Odrodzenie rynku gie dowego w Polsce nast pi o
dopiero po roku 1989, kiedy to zacz a si  doko-

nywa  transformacja gospodarcza — od gospodarki
centralnie planowanej do rynkowej. Gie da sta a si
potrzebna do przeprowadzania prywatyzacji maj tku
pa stwowego. Otwarcie gie dy by o poprzedzone
uchwaleniem szeregu regulacji prawnych, które
mia y zapewni  jej prawid owe funkcjonowanie.
Oficjalne otwarcie Gie dy Papierów Warto ciowych
w Warszawie mia o miejsce 16 kwietnia 1991 ro-
ku, kiedy to odby a si  pierwsza sesja gie dowa.
Wzi o w niej udzia  7 domów maklerskich, obra-
cano akcjami tylko 5 spó ek, a ca kowity obrót
osi gn  poziom niespe na 2 tysi cy z otych.

Dzi  Gie da Papierów Warto ciowych w Warszawie
jest licz c  si  na arenie mi dzynarodowej instytu-
cj  finansow , konsekwentnie skupiaj c  wokó
siebie coraz wi ksz  liczb  spó ek, których akcjami
si  na niej obraca.
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Rynek Catalyst jest po prostu systemem informatycznym, który koordynuje handel
obligacjami ró nych podmiotów. Zanim powsta  Catalyst, obligacje mo na by o kupowa
na GPW oraz rynku pozagie dowym MTS CeTO (obecnie BondSpot), który by  rynkiem
przeznaczonym dla papierów warto ciowych emitowanych przez spó ki niegie dowe.
Inwestor, który chcia  kupi  obligacje, raz musia  si  udawa  na rynek MTS CeTO,
a raz na GPW, co by o uci liwe. Obecnie rynek Catalyst organizuje obrót obligacjami
notowanymi na rynku GPW oraz pozagie dowym w jednym miejscu. Catalyst nie jest
de facto osobn  gie d , ale wy cznie platform  obrotu, na której handluje si  w a nie
obligacjami.

Catalyst to najmniej p ynny rynek spo ród wcze niej omówionych gie d — handluje
na nim jeszcze ma o podmiotów, natomiast rozwija si  on ca kiem szybko. My l ,
e w ci gu najbli szych kilku lat na rynku Catalyst b dzie mo na skutecznie znajdowa

bardzo ciekawe okazje inwestycyjne, p ac c za nie promocyjn  cen .

Gie dowy „anio  stró ”
Jak ju  wiesz, gie da powsta a jako odpowied  na zapotrzebowanie na kapita  ze strony
przedsi biorstw. Dzi ki pieni dzom przekazanym przez inwestorów spó kom gie dowym
ci pierwsi mog  zarabia  o wiele wi cej, ni  zarobiliby, lokuj c pieni dze w banku, a ci
drudzy pozyskuj  kapita  w bardziej bezpo redni sposób, ni  gdyby zaci gn li kredyt.
Gie da jest miejscem, na którym przedsi biorstwa oraz inwestorzy dogaduj  si  co do
swoich korzy ci. Mo na to zilustrowa  nast puj cym dialogiem:

Spó ka gie dowa (S.g.): Potrzebujemy kapita u.

Inwestorzy (I.): W porz dku, damy wam tyle, ile potrzebujecie.

S.g.: A ile chcecie za u yczenie waszego kapita u?

I.: damy co najmniej 30% zwrotu z inwestycji.

S.g.: Troch  du o, a co by cie powiedzieli na 25% zwrotu?

I.: W porz dku, umowa stoi.

Ciekawa rozmowa, nieprawda ? Co jednak poczn  inwestorzy, którzy powierzyli
swoje pieni dze spó ce nierzetelnej? Je li jest si  inwestorem, to powinno si  wiedzie ,
co si  robi, prawda? Ale nie zawsze mo na unikn  ró nego rodzaju manipulacji.
Gdyby w rzeczonym przyk adzie okaza o si , e spó ka zatai a pewne informacje
przed inwestorami, to bez wzgl du na to, ile oferowa aby zwrotu na zainwestowanym
kapitale, istnia oby du e prawdopodobie stwo utraty pieni dzy przez inwestorów.

Gie da pozostawiona sama sobie przypomina aby jezioro pe ne pot nych ska  oraz
piranii, na które móg by si  natkn  niedo wiadczony inwestor. Gie da pe ni bardzo
pozytywne funkcje, je li jednak nikt by nie czuwa  nad przestrzeganiem pewnych zasad
uczciwego obrotu gie dowego, pojawi oby si  du e pole do nadu y . W takiej sytuacji
najwi cej pieni dzy pozyskiwa yby te spó ki, które oferowa yby inwestorom najwy sze
zyski bez wzgl du na prawdopodobie stwo ich osi gni cia. Pojawi oby si  wielu oszustów,
którzy mamiliby inwestorów szybkimi i du ymi zyskami, byle tylko wyci gn  od nich
pieni dze, po czym znikaliby z nimi. Inwestorzy traciliby zaufanie do gie dy, a oszu ci
mieliby wietne podwórko do uprawiania swojego procederu.
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Na szcz cie gie dy, nie tylko warszawska, s  kontrolowane przez tzw. instytucje
nadzorcze. S  to podmioty czuwaj ce nad prawid owo ci  publicznego obrotu papierami
warto ciowymi. Maj  one za zadanie chroni  mniej do wiadczonych inwestorów przed
wspomnianymi oszustami. Z tego wzgl du, zanim akcje spó ki b d  dopuszczone do
obrotu gie dowego, musz  wpierw zosta  spe nione okre lone, restrykcyjne warunki,
poniewa  tylko wtedy inwestorzy b d  mogli w pe ni zaufa  spó ce, której powierzaj
swoje pieni dze.

W Polsce instytucj  nadzorcz  jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), któr
mo na porówna  do rynkowego „anio a stró a” czuwaj cego nad systemem finansowym.
KNF nie tylko pilnuje bezpiecze stwa obrotu gie dowego, ale tak e monitoruje
ca y system finansowy — banki, fundusze inwestycyjne oraz emerytalne i zak ady
ubezpieczeniowe. Jest ona instytucj  zaufania publicznego, co oznacza, e obywatele
ufaj , i  b dzie ona chroni a ich przed potencjalnymi nieprawid owo ciami ze strony
systemu finansowego.

Wszelkie ujawnione oszustwa finansowe lub inne nieprawid owo ci naruszaj  zaufanie
obywateli oraz inwestorów do systemu finansowego, który jest bardzo wa nym elementem
wspó czesnej gospodarki. Je li ludzie utraciliby zaufanie do instytucji finansowych,
nast pi by zastój gospodarczy, poniewa  podmioty potrzebuj ce pieni dzy nie mog yby si
rozwija  — nie by oby po prostu ch tnych do udost pnienia kapita u. Z tego powodu
istnienie nadzorcy, jakim jest Komisja Nadzoru Finansowego, jest niezb dne — zarówno
z punktu widzenia gospodarki, jak i interesów inwestorów.

„Jak zatem zacz  inwestowa ?”
Nie tak szybko — zanim b dziesz gotowy do dokonania swojej pierwszej inwestycji,
up ynie jeszcze troch  czasu, lepiej bowiem po wi ci  wiele czasu na zarobienie
pierwszych, ma ych pieni dzy, ni  przeznaczy  na inwestycj  du e pieni dze bez
odpowiedniego przygotowania i je straci . Na razie pozna e :

 ide  dzia alno ci gie dy,

 motywacj  uczestników rynku,

 podmiot, który czuwa nad Twoim bezpiecze stwem na rynku finansowym.

W dalszej kolejno ci skupi  si  na Twojej osobie jako kluczowym czynniku, od którego
b dzie zale a o Twoje powodzenie w przysz o ci. Przywi zuj c wi ksz  wag  do tego,
jak zarobi  pieni dze, ni  do tego, jak by dobrym inwestorem, ju  na starcie ska esz si
na pora k .
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transfer ryzyka, 162
trend rynkowy, 302, 311, 362

boczny, 313
spadkowy, 323
wzrostowy, 322

trudno  podj cia decyzji, 196
tryby rozwi zania umowy, 278
trzeci pi tek miesi ca, 167
turnieje gie dowe, 249
tworzenie portfela, 247
typy rekomendacji, 218

U
ubezpieczenie od straty, 162
uczestnicy

rynków, 27
rynku gie dowego, 223

unikanie ryzyka, 63
uprawnienia korporacyjne, 115
upublicznienie spó ki gie dowej, 96
utrzymywanie zyskownych pozycji, 361

W
wady inwestycji, 40
wahania warto ci indeksu WIG, 69
walne zgromadzenie akcjonariuszy, 115
waluta, 70
walutowe instrumenty pochodne, 180
warto ci

indeksu WIG, 68
zagregowane, 79

warto  ksi gowa, 340
w tpliwo ci, 35
weksel, 92
wiadomo ci ze spó ek, 203
wide ki, 291

dynamiczne, 291
statyczne, 291

wielko  wolumenu, 76
WIG, 67, 153, 255
WIG20, 153
WIG30, 153
wirtualne gry gie dowe, 243, 249
wolumen, 76, 157, 303, 321
wst gi Bollingera, 325

wtórna emisja akcji, 98
wybór

domu maklerskiego, 252, 267, 273
instytucji finansowej, 270

wycena, 216
wycena spó ki, 190
wychodzenie z inwestycji, 205
wykres cen akcji, Patrz notowania
wykresy, 304

dzienne, 306
historyczne, 306
intraday, 304, 306
liniowe, 306
miesi czne, 306
roczne, 306
s upkowe, 308
tygodniowe, 306

wynik
netto ze sprzeda y, 338
z dzia alno ci gospodarczej, 339
z dzia alno ci operacyjnej, 338

wyniki inwestycyjne
funduszu, 238
OFE, 232

wysoko
odsetek, 119
stóp procentowych, 74
wystawca opcji, 173
wyznaczenie trendu, 312
wzór na indeks WIG20, 150
wzrost stóp procentowych, 74

Z
zaj cie pozycji

d ugiej, 165
krótkiej, 165

zak ady
bukmacherskie, 180
ubezpieczeniowe, 239

zalety
analizy fundamentalnej, 348
inwestycji, 40

zamkni cie, 144
zapasy, 335
zapotrzebowanie na kapita , 26, 31
zarabianie

na akcjach, 109
na indeksach gie dowych, 129
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na IPO, 97
na spadkach, 110
w ka dych warunkach, 363

zarz dzanie ryzykiem, 61
zasada

dzia ania opcji, 172
malej cej wymagalno ci, 336
wzajemnych potwierdze , 325

zasady
inwestora, 357
spekulanta, 361

zasoby
instytucji mi dzynarodowych, 207
organizacji, 208
rz dowe, 207
spó ek gie dowych, 208

zaufanie do gie dy, 31
zbieranie informacji o spó kach, 135
zdarzenia nadzwyczajne, 337
zlecenia z o one, 287
zlecenie gie dowe, 279, 282

PKC, 283
stop-loss, 288
take-profit, 289
z limitem aktywacji, 286, 288
z limitem ceny, 284, 286
zakupu, 272

zobowi zania, 90
d ugoterminowe, 336
krótkoterminowe, 336

zrozumienie w asnych b dów, 46
zysk

dywidenda, 102
netto, 103
odsetki, 102

zyski
kapita owe, 58, 104
nadzwyczajne, 339
zwi zane

z kupnem papieru warto ciowego, 103
z przedsi biorstwem, 102

ród a informacji
media, 219
najgorsze, 210
w asne, 219
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