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ZARZčDZANIA
PIENIĒDZMI
W tym rozdziale:
x Rozwój inwestora.
x EfektywnoĂÊ rynku.
x Sposoby zarzÈdzania portfelem.

Etapy ewolucji inwestora
Przebieg gieïdowej kariery wiÚkszoĂci inwestorów ma doĂÊ podobny wyglÈd. PoczÈtkowo przeciÚtnemu Kowalskiemu wydaje siÚ, ĝe gieïda to kura znoszÈca zïote jaja.
Wprawdzie zwykle nie ma on jeszcze wypracowanego ĝadnego systemu inwestycyjnego, jednak jego zdobycie wydaje siÚ tylko kwestiÈ czasu. Wobec braku wïasnych
umiejÚtnoĂci pierwsza decyzja jest zwykle nastÚpujÈca: bÚdÚ polegaï na profesjonalistach. W ten sposób inwestor zaczyna szukaÊ wïasnego guru. Moĝe nim byÊ makler,
znany analityk rynkowy lub choÊby jakiĂ znajomy, który zaimponowaï mu wiedzÈ. Niestety, z pewnych wzglÚdów, które wyjaĂniÚ póěniej, ta metoda inwestowania okazuje siÚ kompletnÈ klapÈ. Kowalski dochodzi wiÚc do wniosku, ĝe czas
wypracowaÊ wïasnÈ strategiÚ inwestycyjnÈ. I tak rozpoczynajÈ siÚ poszukiwania sekretnego systemu, który w prosty i przyjemny sposób pozwoli na zdobycie fortuny.
Niestety, i ta metoda nie okazuje siÚ skuteczna. W efekcie po pewnym czasie przewaĝajÈca wiÚkszoĂÊ inwestorów dochodzi do — sïusznego skÈdinÈd — wniosku, ĝe
inwestowanie na gieïdzie to po prostu ciÚĝka praca jak kaĝda inna. Dalej jest juĝ
tylko gorzej. CzÚĂÊ inwestorów myĂl ta przeraĝa i odchodzÈ z rynku, inni tracÈ
wszystkie pieniÈdze i wypadajÈ z gry, a tylko nielicznym udaje siÚ zostaÊ na rynku
i zarabiaÊ.
Jakie konkluzje moĝemy wyciÈgnÈÊ z powyĝszej historii?
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Po pierwsze, jeĂli nie dysponujesz wolnym czasem, który mógïbyĂ poĂwiÚciÊ na
inwestowanie, zrezygnuj. Inwestowanie na gieïdzie wymaga dokonywania analiz,
czytania raportów i danych makroekonomicznych, monitorowania sytuacji w spóïkach publicznych. Jeĝeli nie bÚdziemy w stanie poĂwiÚciÊ dostatecznej iloĂci czasu,
mogÈ ucierpieÊ na tym nasze wyniki inwestycyjne.
Po drugie, jeĂli gieïda naprawdÚ CiÚ nie interesuje, jeĂli nie pociÈga CiÚ inwestowanie samo w sobie jako zajÚcie, a nie jako sposób na zdobycie fortuny — zrezygnuj. Po co siÚ mÚczyÊ? Niech lepiej inni mÚczÈ siÚ za Ciebie.
Po trzecie, jeĝeli nie jesteĂ wystarczajÈco cierpliwy i wytrzymaïy, ĝeby przetrwaÊ poczÈtkowe okresy niepowodzeñ — zrezygnuj. Wielu najwiÚkszych inwestorów w historii, zanim dorobiïo siÚ swoich fortun, zbankrutowaïo przynajmniej raz
w karierze. JeĂli chcemy inwestowaÊ, musimy byÊ psychicznie przygotowani na to,
ĝe nas teĝ to czeka.
Po czwarte, jeĝeli nie potrafisz podejmowaÊ decyzji, nie oglÈdajÈc siÚ na innych
— zrezygnuj. Gieïda to miejsce, gdzie moĝna polegaÊ tylko i wyïÈcznie na sobie.
Ba, powiem nawet wiÚcej: na gieïdzie najwiÚcej zarabia siÚ wówczas, gdy wszyscy
inni siÚ mylÈ, a tylko Ty masz racjÚ. Czy potrafisz siÚ postawiÊ w takiej sytuacji?
Czy byïbyĂ zdolny kupiÊ akcje, gdy profesjonaliĂci z instytucji finansowych krzyczÈ
do Ciebie z nagïówków gazet i programów telewizyjnych, ĝebyĂ sprzedawaï? Na gieïdzie nie wolno podÈĝaÊ za tïumem. SamodzielnoĂÊ to podstawa.
Po piÈte — przejdě od razu do ostatniego etapu rozwoju. Nie licz na rynkowych
guru. Nie staraj siÚ szukaÊ gieïdowej wunderwaffe, która bez wiÚkszych problemów
zrobi z Ciebie milionera. CiÚĝko pracuj i nie oczekuj cudów. Niestety, smutna to
prawda, ale tylko taka metoda okazuje siÚ skuteczna w dïuĝszym terminie.

EfektywnoħĄ rynku,
czyli dlaczego trzeba byĄ samodzielnym?
EfektywnoĂÊ rynku to doĂÊ kontrowersyjny termin ukuty przez spoïecznoĂÊ akademickÈ zajmujÈcÈ siÚ gieïdÈ. Niektórzy wierzÈ, ĝe rynek jest efektywny, inni temu
zaprzeczajÈ. Jak to zwykle bywa, prawda leĝy zapewne gdzieĂ poĂrodku. Bez wzglÚdu
na to, jakie jest nasze zdanie, efektywnoĂÊ rynku warto rozumieÊ, ĝeby wiedzieÊ,
jak dziaïa rynek i dlaczego poza samodzielnoĂciÈ nie ma innej drogi do zarabiania
pieniÚdzy. Tïumaczenie, czym jest efektywnoĂÊ, zacznijmy od prostego przykïadu.
PrzypuĂÊmy, ĝe dostrzegliĂmy, iĝ akcje spóïki X poruszajÈ siÚ w bardzo wyraěnym
trendzie. Spóïka X jest producentem lodów, wiÚc latem zwykle jej sprzedaĝ wyraěnie
roĂnie, co pociÈga za sobÈ wzrost notowañ, a zimÈ notowania spadajÈ. Kurs spóïki
w równych odstÚpach czasu formuje bardzo regularne szczyty i doïki. Wykres cen
akcji faluje wiÚc w sposób przedstawiony na wykresie 10.1.
Taka sytuacja — teoretycznie — jest marzeniem kaĝdego inwestora. Dlaczego?
Poniewaĝ wcale nie trzeba siÚ zastanawiaÊ nad strategiÈ, wystarczy kupowaÊ w doïkach i sprzedawaÊ na szczytach. Nic prostszego. Nasz plan bÚdzie wyglÈdaï mniej
wiÚcej tak jak na wykresie 10.2.
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Wykres 10.1. Notowania spóïki X
½ródïo: opracowanie wïasne.

Wykres 10.2. Strategia inwestowania w akcje spóïki X
½ródïo: opracowanie wïasne.

113
Kup książkę

Poleć książkę

GIEDA. PODSTAWY

INWESTOWANIA

Caïe rozumowanie jest teoretycznie jasne i logiczne, istnieje jednak jeden maïy
szkopuï. Czy aby na pewno nikt inny nie spostrzegïby tego samego? Gdyby trend
rozrysowaï cztery regularne doïki i szczyty, z pewnoĂciÈ zauwaĝyliby to absolutnie
wszyscy inwestorzy. Nie pozostaïoby to oczywiĂcie bez wpïywu na kurs. Gdyby
duĝa liczba graczy zaczÚïa kupowaÊ w okolicach obecnych doïków, popyt sprawiïby,
ĝe byïyby one o wiele pïytsze lub znikïyby caïkowicie. Zobaczmy na wykresie 10.3,
jaki wówczas byïby przebieg notowañ.

Wykres 10.3. Strategia inwestowania w akcje spóïki X
½ródïo: opracowanie wïasne.

W praktyce wykres zaczÈïby siÚ prawdopodobnie coraz bardziej spïaszczaÊ. Na
pierwszym szczycie sprzedaliby jedynie nieliczni inwestorzy, którzy dostrzegliby
trend juĝ na tym etapie. Przy kaĝdym kolejnym doïku inwestorzy byliby coraz bardziej pewni siebie. W efekcie w miarÚ rozwoju kursu wykres spïaszczaïby siÚ coraz
bardziej i trend byïby coraz mniej wyrazisty. Na koñcowym etapie trendu sprzedawanie akcji praktycznie mijaïoby siÚ z celem, poniewaĝ fale spadkowe byïyby prawdopodobnie nawet mniejsze niĝ prowizje.
Jaki jest wniosek z powyĝszego rozumowania? KierujÈc siÚ analizÈ wykresu, gracz
gieïdowy staje przed wyborem spoĂród dwu moĝliwoĂci. Pierwsza moĝliwoĂÊ to
podjÚcie ryzykownej decyzji na podstawie krótkiej historii trendu, gdy jeszcze nie
jest przesÈdzona sytuacja, czy to aby na pewno jest trend. Druga opcja to wyczekanie, aĝ trend siÚ wyksztaïci, i podjÚcie decyzji dopiero wówczas, jednak w takiej
sytuacji grozi nam niebezpieczeñstwo, ĝe inwestorzy myĂlÈcy podobnie doprowadzÈ
do destrukcji wahañ okresowych. Moĝna powiedzieÊ, ĝe informacje wynikajÈce
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z historii notowañ zawarte sÈ w obecnych cenach. Im dïuĝsza historia trendu, tym
wiÚksze prawdopodobieñstwo, ĝe to, co obserwujemy, moĝna nazwaÊ trendem,
a wiÚc tym mniejszy jest zysk moĝliwy do zrealizowania.
Tym doĂÊ dïugim rozumowaniem doszliĂmy do tego, czym jest wspomniana
juĝ efektywnoĂÊ rynku. Mówimy, ĝe rynek akcji danej spóïki jest efektywny, jeĝeli
wszystkie dostÚpne informacje o tej spóïce sÈ natychmiast i w sposób prawidïowy
odzwierciedlane w cenie akcji. Moĝna teĝ mówiÊ o efektywnoĂci caïego rynku akcji, jeĝeli rozwaĝa siÚ informacje i ceny dotyczÈce wszystkich (lub przewaĝajÈcej
wiÚkszoĂci) akcji1. Im szybciej informacje sÈ odzwierciedlane przez kursy akcji, tym
bardziej efektywny jest rynek.
Nasz poprzedni przykïad dotyczyï informacji wynikajÈcych z przeszïych cen.
OczywiĂcie efektywnoĂÊ odnosi siÚ nie tylko do kwestii technicznych, ale równieĝ fundamentalnych. Wyniki spóïki, wskaěniki finansowe, analizy specjalistów — wszystko
to ma wpïyw na notowania i mieĂci siÚ w pojÚciu efektywnoĂci. Celem uporzÈdkowania róĝnych kategorii informacji akademiccy specjaliĂci od rynku akcji wyróĝniajÈ trzy formy efektywnoĂci: efektywnoĂÊ sïabÈ, ĂredniÈ i mocnÈ.

EfektywnoħĄ sãaba
O efektywnoĂci sïabej mówimy wtedy, gdy w cenach odzwierciedlone sÈ wszystkie
informacje wynikajÈce z przeszïych cen akcji oraz wielkoĂci ich obrotu. Skutek tego jest taki, ĝe wszystkie strategie oparte na analizie technicznej oraz — szerzej —
na przeszïych notowaniach powinny byÊ nieskuteczne, czyli nie dawaÊ ponadprzeciÚtnych zysków.

EfektywnoħĄ ħrednia
EfektywnoĂÊ Ărednia znacznie poszerza katalog informacji, które sÈ wkalkulowane
w sïabej, w grÚ wchodzÈ równieĝ wszystkie inne powszechnie dostÚpne wiadomoĂci dotyczÈce spóïki. Chodzi tu nie tylko o raporty finansowe i komunikaty spóïek,
ale takĝe o wzmianki na temat koniunktury w branĝy, wypowiedzi ekspertów czy
nawet artykuïy prasowe. Sïowem — wszystko, czego moĝna dowiedzieÊ siÚ na temat
firmy, nie ïamiÈc prawa.

EfektywnoħĄ mocna
EfektywnoĂÊ mocna to najpeïniejsza forma efektywnoĂci. Oznacza ona, ĝe w cenach zawarte sÈ absolutnie wszystkie istniejÈce informacje — równieĝ te, które nie
sÈ powszechnie dostÚpne. Mam tu na myĂli na przykïad specjalistyczne raporty
dostÚpne jedynie niektórym inwestorom czy chociaĝby informacje poufne. Zakïada
siÚ, ĝe nawet jeĂli jakaĂ wiadomoĂÊ nie jest powszechnie znana, to jeĂli wiedzÈ o niej
— przypuĂÊmy — insiderzy, z pewnoĂciÈ wykorzystajÈ to do zarobku. Jeĝeli rynek
jest mocno efektywny, teoretycznie nie moĝna w ĝaden sposób osiÈgnÈÊ ponadprzeciÚtnych zysków.
1

K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 148.
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Jeĝeli rynek jest efektywny, nie ma sensu wkïadaÊ jakiegokolwiek wysiïku w opracowywanie skomplikowanych strategii inwestycyjnych i analizowanie zachowania
kursów akcji, poniewaĝ w ĝaden sposób nie uda nam siÚ wypracowaÊ ponadprzeciÚtnych zysków. W gruncie rzeczy najlepsze, co moĝemy zrobiÊ, to wziÈÊ do rÚki
kostkÚ i wylosowaÊ akcje, które kupimy. Statystycznie i tak zarobimy tyle co wszyscy,
poniewaĝ wszystkie informacje wkalkulowane sÈ w ceny i nic nowego nie jesteĂmy w stanie teoretycznie wymyĂliÊ. Teoretycznie. Bo w praktyce sprawy wcale nie
muszÈ wyglÈdaÊ tak klarownie.
Zaïóĝmy, ĝe wszyscy inwestorzy na rynku uznajÈ, ĝe rynek jest efektywny, i przestanÈ analizowaÊ kursy akcji. Co wówczas? Rynek przestanie byÊ efektywny. W rzeczywistoĂci prawda leĝy gdzieĂ poĂrodku. Rynek moĝe byÊ efektywny, ale nie do koñca.

Co ma efektywnoħĄ do samodzielnoħci?
Dlaczego to wszystko, co napisaïem, jest takie waĝne? ¿eby zrozumieÊ, ĝe wszystko,
o czym przeczytamy lub usïyszymy, jest juĝ w jakimĂ stopniu wkalkulowane w cenÚ.
Jeĝeli jakiĂ analityk stwierdzi publicznie, ĝe papiery spóïki X sÈ ĂwietnÈ inwestycjÈ,
to nie warto ich kupowaÊ, poniewaĝ usïyszaïo to równieĝ 100 tysiÚcy innych inwestorów, którzy rzucÈ siÚ do zakupów. Co wiÚcej, wczeĂniej na pewno to samo
zrobili inwestorzy, którzy otrzymali raporty owego analityka. Sïowem — musimy
polegaÊ na sobie.
Ten sam problem niesie ze sobÈ posïugiwanie siÚ popularnymi strategiami inwestycyjnymi i technikami. Skoro sÈ one popularne, to znaczy, ĝe stosuje je bardzo
wielu ludzi, co z kolei przekïada siÚ na fakt, ĝe sÈ nieskuteczne. Musimy zatem radziÊ sobie sami. Czasami jest to bardzo trudne, poniewaĝ trzeba myĂleÊ niekonwencjonalnie, wbrew powszechnym poglÈdom. WïaĂnie dlatego samodzielnoĂÊ jest
tak waĝna w inwestowaniu na gieïdzie.
W praktyce istnieje tylko jedna metoda pozwalajÈca osiÈgnÈÊ lepsze wyniki niĝ
szeroki rynek. Konieczne jest speïnienie dwóch warunków. Po pierwsze, musimy obstawiÊ inaczej niĝ wiÚkszoĂÊ inwestorów. ObstawiajÈc tak jak wszyscy, osiÈgniemy
takie wyniki jak wszyscy, czyli przeciÚtne. Po drugie, musimy mieÊ racjÚ. Przecieĝ
nawet jeĝeli zaïoĝymy inaczej niĝ rynek, ale popeïnimy bïÈd, z pewnoĂciÈ nie osiÈgniemy dobrych rezultatów.

Metody zarzĎdzania portfelem
Skoro i tak wszystkie informacje na temat akcji i inwestowania sÈ juĝ w cenach, to
po co w ogóle czytaÊ o znanych metodach zarzÈdzania portfelem? Chociaĝ nie moĝemy ich traktowaÊ jako gotowych strategii, które moĝemy po prostu powtórzyÊ
i zarobiÊ krocie, warto je znaÊ. SÈ to narzÚdzia, które mogÈ nas zainspirowaÊ lub
staÊ siÚ podstawÈ do opracowania wïasnej metody inwestowania pieniÚdzy.
Metody analizy rynku akcji moĝna generalnie podzieliÊ na trzy podstawowe kategorie.
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Analiza fundamentalna
Opiera siÚ na ekonomicznych podstawach spóïki i jej otoczenia. RozwinÚïa siÚ poczÈtkowo w latach 30. ubiegïego wieku. CzÚsto uwaĝa siÚ jÈ za najbardziej poprawnÈ, poniewaĝ pozwala wytyczyÊ — przynajmniej teoretycznie — wewnÚtrznÈ,
prawdziwÈ wartoĂÊ analizowanych instrumentów.

Analiza techniczna
Popularna metoda wĂród polskich inwestorów gieïdowych. U jej podstaw znajduje
siÚ zaïoĝenie, ĝe notowania cen akcji poruszajÈ siÚ trendami. Wszystkie istniejÈce
narzÚdzia skïadajÈce siÚ na analizÚ technicznÈ sïuĝÈ w praktyce do wykrycia i wykorzystania istniejÈcych gieïdowych trendów.

Analiza portfelowa
Analiza, która bardziej niĝ na przewidywaniu przyszïych cen skupia siÚ na budowaniu portfela. Metoda portfelowa bazuje na kalkulacji dwóch czynników — zysku
i ryzyka — oraz relacji miÚdzy nimi. RozwinÚïa siÚ w latach 50. poprzedniego wieku.
Analiza rynku akcji jest podstawÈ inwestowania na gieïdzie. Dokïadny przeglÈd
rozpocznijmy od analizy fundamentalnej. W nastÚpnej kolejnoĂci omówimy analizÚ
technicznÈ, portfelowÈ oraz przyjrzymy siÚ finansom behawioralnym i psychologii
inwestowania.
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oscylator szybki, 209
oscylator wolny, 209
oscylatory, 206
otoczenie zagraniczne spóïki, 141
overdiversification, 220
oĝywienie, 125

P
P/E, 158
pasywa, 148
PCR, 39, 42
PCRO, 39, 52
PDA, 95
peïna recesja, 139
peïne oĝywienie, 138
PKB, 130
PKC, 39, 42, 52
plain-vanilla, 94
PMT, 233
podatki, 23
podÈĝanie za trendem, 204
poduszka finansowa, 31
podwójne dno, 178
podwójny szczyt, 179
POK, 17
polityka, 23
popyt na produkty branĝy, 135
portfel inwestycyjny, 219, 220
dywersyfikacja, 220
granica dywersyfikacji, 223
korelacja pomiÚdzy papierami
wartoĂciowymi, 221
ryzyko specyficzne, 223
ryzyko systematyczne, 223
wyznaczanie optymalnej struktury
portfela, 253
poziomy wykupienia, 206
poziomy wyprzedania, 206
pozycja dïuga, 85
pozycja krótka, 86
PP, 95
prawa akcjonariuszy, 66
prawo do akcji, 95
prawo do informacji, 68
prawo do majÈtku spóïki w przypadku jej
likwidacji, 67
prawo do udziaïu w walnym zgromadzeniu, 68
prawo do udziaïu w zyskach spóïki, 66
prawo gïosu, 69
prawo pierwszeñstwa w objÚciu nowych
akcji, 67

prawo poboru, 95
price to earnings ratio, 158
priorytet ceny, 40
priorytet czasu, 40
procedura przeprowadzania transakcji, 52
procent skïadany, 229
produkty firmy, 139
produkty strukturyzowane
czas trwania inwestycji, 101
gwarancja minimalnej stopy zwrotu, 100
marĝa emitenta, 108
mechanizm funkcjonowania, 103
obligacje, 106
ochrona 100-procentowa, 100
ochrona czÚĂciowa, 100
ochrona kapitaïu, 100, 105
opcje, 107
poziom ochrony kapitaïu, 100, 105
skïadniki, 106
sposób dziaïania, 102
stopa zwrotu, 101
wbudowany instrument pochodny, 102
wspóïczynnik partycypacji, 104
zarobek emitenta struktur, 107
prowizje, 14
prowizje od obrotu akcjami
lub obligacjami, 14
prowizje od obrotu instrumentami
pochodnymi, 14
przeciÚcie, 206
przeczekanie, 195
przed otwarciem, 51, 53
przed zamkniÚciem, 54
przeprowadzanie transakcji, 48
przeszacowanie akcji, 119
przewartoĂciowanie akcji, 119
put, 89, 92
PV, 76, 154, 229, 231

Q
quick ratio, 150

R
rachunek inwestycyjny, 13
rachunek przepïywów pieniÚĝnych, 146
rachunek zysków i strat, 143
budowa, 143
przychody, 144
zysk netto, 146
zysk operacyjny, 145
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Skorowidz
raporty inwestycyjne, 16
rebalansowanie, 56
receivables turnover, 151
recesja, 123, 125
rekomendacje, 15
Relative Strength Index, 208
rentownoĂÊ aktywów, 153
rentownoĂÊ kapitaïu wïasnego, 153
rentownoĂÊ sprzedaĝy, 153
return on assets, 153
return on equity, 153
return on sales, 153
ROA, 153
rodzaje ryzyka, 20
ROE, 153
ROS, 153
rotacja sektorowa, 138
rozkwit, 124
rozliczanie kontraktów terminowych, 82
rozliczanie transakcji, 48
rozstanie, 195, 196
RSI, 208
rynek
akcji, 24
akcji w Polsce, 69
kapitaïowy, 63
obligacji w Polsce, 70
ryzyko, 101, 228, 245
ceny surowców, 25
emocje, 27
finansowe, 20
inflacja, 23
kredytowe, 26
ograniczanie strat, 28
operacyjne przedsiÚbiorstwa, 20
osobiste, 26
pïynnoĂci, 26
podatki, 23
polityka, 23
rynek akcji, 24
specyficzne, 223
stopy procentowe, 21
systematyczne, 223
waluty, 25
zarzÈdzanie ryzykiem, 27
zmniejszanie, 27
zysk, 31

S
samodzielnoĂÊ, 112, 116
Simple Moving Average, 203

sin industries, 138
skala arytmetyczna, 173
skala logarytmiczna, 174
Sovall Sam, 138
spadajÈca gwiazda, 191
spóïka akcyjne, 66
spóïki cykliczne, 137
spóïki defensywne, 138
sprawiedliwa cena obligacji, 76
sprzedaĝ detaliczna, 131
sprzedaĝ nowych aut, 130
Stardard & Poor’s, 70
startupy, 69
STOP LIMIT, 45
STOP LOSS, 45
stopa bezrobocia, 133
stopa referencyjna, 126
stopa zwrotu, 245
stopy procentowe, 21, 127, 228
akcje, 21
wpïyw na decyzje inwestorów, 22
wpïyw na sytuacjÚ klientów, 22
wpïyw na sytuacjÚ w firmie, 22
wpïyw poĂredni, 22
strategia rotacji sektorowej, 138
straty, 236
surowce, 25
sWIG80, 60
swing trading, 204
sygnaïy transakcyjne ze wskaěników, 206
system internetowy, 17
system notowañ, 35
system notowañ ciÈgïych, 51
system notowañ jednolitych, 51
system transakcyjny, 214, 215
dobór wskaěników, 215
testowanie systemu, 216
wybór rynków docelowych, 215
szczyt koniunktury, 124

S
Ărednia arytmetyczna, 203
Ărednia liniowo waĝona, 203
Ărednia waĝona wolumenem, 203
Ărednia wykïadnicza, 203
Ărednie kroczÈce, 196
Ărednie ruchome, 196
inwestowanie, 198
mylne sygnaïy, 200
obliczanie, 197
stosowanie jednej Ăredniej ruchomej, 198
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stosowanie kilku Ărednich ruchomych, 201
wybór, 200
Ăwiece, 190

T
techniki wycen akcji, 153
technologia, 142
transakcje, 48
transakcje forward, 83
transakcje futures, 83
transakcje na opcjach, 90
trend, 163, 165
formacje kontynuacji trendu, 180
formacje kontynuacji trendu
spadkowego, 196
formacje kontynuacji trendu
wzrostowego, 195
formacje odwrócenia lub kontynuacji
trendu, 185
formacje odwrócenia trendu spadkowego
na wzrostowy, 193
formacje odwrócenia trendu wzrostowego
na spadkowy, 191
formacje sygnalizujÈce odwrócenie
trendu, 175
formacje Ăwiecowe, 190
Ărednie ruchome, 198
trend
boczny, 165
following, 204
horyzontalny, 164, 165
is your friend, 134, 199
spadkowy, 164
wzrostowy, 164
bessy, 196
prostokÈtny, 185
prostokÈtny rozszerzajÈcy siÚ, 187
trójkÈt rozszerzajÈcy siÚ, 187
True Range, 212
TZ, 75

U
ujemna korelacja stóp zwrotu papierów, 222
ustalenie kursu fixingowego, 52

V
value stocks, 28
Volume Weighted Moving Average, 203
VWMA, 203

W
wahania stóp procentowych, 21
waluty, 25
warrant, 96
wartoĂÊ bieĝÈca, 230
wartoĂÊ bieĝÈca nieskoñczonej liczby
równych pïatnoĂci pieniÚĝnych, 232
wartoĂÊ bieĝÈca nieskoñczonej liczby
równych pïatnoĂci zwiÚkszajÈcych siÚ
w postÚpie geometrycznym, 233
wartoĂÊ bieĝÈca regularnych pïatnoĂci
pieniÚĝnych, 231
wartoĂÊ firmy, 119
wartoĂÊ ksiÚgowa, 149, 159
wartoĂÊ oczekiwana, 246
wartoĂÊ przyszïa, 228
wartoĂÊ rynkowa, 56, 149
wartoĂÊ wewnÚtrzna, 119
wbudowany instrument pochodny, 102
wczesna recesja, 139
wczesne oĝywienie, 138
wielkoĂÊ ujawniona, 47
WIG, 57, 173
WIG20, 59
wisielec, 191
wïasne finanse, 31
wïaĂciwy depozyt zabezpieczajÈcy, 84
wskaěnik
bieĝÈcej pïynnoĂci, 150
dïugu, 152
koniunktury w budownictwie, 129
konwergencji/dywergencji Ărednich
ruchomych, 208
ogólnego zadïuĝenia, 152
Optymizmu Konsumentów, 132
pokrycia zobowiÈzañ dïugoterminowych
rzeczowymi skïadnikami majÈtku, 152
rotacji naleĝnoĂci, 151
rotacji naleĝnoĂci w dniach, 151
rotacji zapasów, 151
rotacji zapasów w dniach, 151
szybki pïynnoĂci, 150
zadïuĝenia dïugoterminowego, 152
zadïuĝenia kapitaïu wïasnego, 152
wskaěniki
analizy technicznej, 203
branĝowe, 61
dïugoterminowe, 206
efektywnoĂci, 151
ekonomiczne, 128
impetu, 207
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intraday, 206
krótkoterminowe, 206
pïynnoĂci, 150
rentownoĂci, 153
Ărednioterminowe, 206
techniczne, 204, 207
trendowoĂci rynku, 211
wolumenu, 212
zadïuĝenia, 151
zmiennoĂci, 210
WSP.KORELACJI(), 251
wspóïczynnik korelacji, 251
wspóïczynnik partycypacji, 104
wstÚpny depozyt zabezpieczajÈcy, 84
WuA, 48
wybór domu maklerskiego, 13
wybór stylu inwestowania, 204
wycena akcji, 123, 153
C/S, 159
C/WK, 159
C/Z, 158
metoda dochodowa, 154
metoda porównawcza, 157
metoda zdyskontowanych wolnych
przepïywów pieniÚĝnych, 157
model staïego poziomu dywidend, 155
model staïego tempa wzrostu dywidend,
156
wykresy, 168
formacje kontynuacji trendu, 180
formacje liniowe, 174
formacje odwrócenia lub kontynuacji
trendu, 185
formacje sygnalizujÈce odwrócenie
trendu, 175
formacje Ăwiecowe, 190
liniowe, 168
skala arytmetyczna, 173
skala logarytmiczna, 173
sïupkowe, 169
Ăwiecowe, 171
wynagrodzenie przeciÚtne, 132
wyznaczanie optymalnej struktury
portfela, 253
wzrost branĝy, 134

Z
zamkniÚte fundusze inwestycyjne, 96
zapasy, 149
zarzÈdzanie portfelem, 116
zarzÈdzanie ryzykiem, 27
zlecenia, 37
arkusz zleceñ, 37
bez limitu ceny, 39
czas trwania, 47
GPW, 39
limit aktywacji, 45
minimalna wielkoĂÊ wolumenu, 46
PCR, 42
PCRO, 52
PKC, 42, 52
po cenie rynkowej, 42
po cenie rynkowej na otwarcie, 43
STOP LIMIT, 45
STOP LOSS, 45
waĝne bez okreĂlonego terminu
waĝnoĂci, 47
waĝne do koñca sesji, 47
waĝne do pierwszego wykonania, 48
wielkoĂÊ ujawniona, 47
WuA, 48
z cenÈ równÈ ustalonemu kursowi, 53
z limitem aktywacji, 53
z limitem ceny, 39
z okreĂlonÈ datÈ waĝnoĂci, 47
zleceniapo kaĝdej cenie, 42
zmniejszanie ryzyka, 27
zysk, 31, 245
finansowy, 99
ksiÚgowy, 146
netto, 146
operacyjny, 145
operacyjny, powiÚkszony
o amortyzacjÚ, 145
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