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Rozdziaï 1

Gieïda papierów
wartoĂciowych
— co to takiego?
W tym rozdziale:
Ź wyjaĂniÚ istotÚ funkcjonowania rynku finansowego,
Ź przybliĝÚ Ci podmioty oraz osoby, które mogÈ handlowaÊ na gieïdzie,
Ź opowiem co nieco o alternatywnych systemach obrotu gieïdowego,
Ź poznasz instytucje odpowiedzialne za czuwanie nad bezpieczeñstwem obrotu gieïdowego.

G

ieïda papierów wartoĂciowych jest staïym elementem ĝycia kaĝdego z nas — czy to
Ci siÚ podoba, czy nie. NiegdyĂ mogïeĂ funkcjonowaÊ bez koniecznoĂci zawracania
sobie gïowy tym, co siÚ dzieje na gieïdzie. DziĂ jest inaczej, nawet bowiem w gïównych
wydaniach programów informacyjnych pojawiajÈ siÚ wiadomoĂci finansowe z rynku
gieïdowego. OdkïadajÈc pieniÈdze na emeryturÚ we wïasnym zakresie, dokonujesz tego
za poĂrednictwem gieïdy. W rzeczywistoĂci jesteĂ z niÈ zwiÈzany bardziej, niĝ Ci siÚ
wydaje.
WiÚkszoĂÊ ludzi nie wie jednak, czym jest gieïda i jak ona funkcjonuje. Podejrzewam,
ĝe zapytani o istotÚ jej istnienia nie wiedzieliby, co odpowiedzieÊ. Jak siÚ za chwilÚ
przekonasz, sens istnienia gieïdy jest Ci juĝ znany, jednak dotychczas chyba nikt nie
przybliĝyï Ci go w ten sposób.
Jeĝeli gieïda w tak duĝym stopniu integruje siÚ z ĝyciem finansowym kaĝdego z nas,
warto jÈ bliĝej poznaÊ, by móc Ăwiadomie kreowaÊ swojÈ finansowÈ przyszïoĂÊ. Gieïda
nie jest bowiem zbiorem niewidzialnych siï, co sugerujÈ wypowiedzi komentatorów
rynkowych, w rodzaju „rynek jest niespokojny” lub „na rynku panujÈ euforyczne nastroje”
itd. Ów rynek jest jednak zbiorem ludzi, a nie wyimaginowanych postaci czy podmiotów.
Inwestowanie za poĂrednictwem internetu jest bardzo duĝym uïatwieniem, ale zdaje siÚ,
ĝe coraz wiÚcej ludzi zapomina o czïowieku jako kreatorze systemu finansowego i jego
uczestniku zarazem.
WyjaĂniajÈc, na czym tak naprawdÚ polega dziaïalnoĂÊ gieïdy papierów wartoĂciowych,
bÚdÚ zawsze uwzglÚdniaï czynnik ludzki. Gieïda zostaïa bowiem stworzona przez ludzi
i istnieje dla ludzi (trochÚ sparafrazowaïem sïowa Leszka Czarneckiego, który powiedziaï
to samo, lecz o biznesie), naleĝy wiÚc o nich pamiÚtaÊ.
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Gieïda a zwykïe targowisko
Na gieïdÚ papierów wartoĂciowych moĝna spojrzeÊ z róĝnych perspektyw, co zaraz
uczyniÚ. W rzeczywistoĂci gieïda jako taka nie róĝni siÚ niczym od, jak to nazwaïem,
zwykïego targowiska. Moĝe CiÚ to zdziwi, a moĝe nie, lecz tak to wszystko wyglÈda.
Dzisiaj coraz rzadziej moĝna spotkaÊ miejsca, w których odbywa siÚ handel w formie
targowej, poniewaĝ zamiast nich pojawiïy siÚ sklepy osiedlowe oraz supermarkety. Targi
sÈ tworami tracÈcymi popularnoĂÊ masowÈ, a szkoda. W mniejszych miejscowoĂciach
moĝna jednak natrafiÊ na targowiska, na których sprzedawana jest ĝywnoĂÊ. Nie wiem,
czy miaïeĂ okazjÚ wybraÊ siÚ kiedyĂ na typowy targ, ale jeĝeli nie byïeĂ nigdy w takim
miejscu, to myĂlÚ, ĝe dobrze by byïo, gdybyĂ choÊ raz siÚ tam wybraï — gïównie w celach
edukacyjnych.
Kaĝdy targ skïada siÚ z pewnych elementów, które muszÈ wystÈpiÊ, by mogïa zaistnieÊ
wymiana handlowa. Tymi elementami sÈ:

9 towary, którymi siÚ handluje,
9 sprzedajÈcy, czyli handlarze, osoby, które chcÈ sprzedaÊ towary,
9 kupujÈcy, czyli konsumenci tacy jak Ty czy ja.
W przypadku targu, na którym handluje siÚ ĝywnoĂciÈ, towarami bÚdÈ produkty
ĝywnoĂciowe, sprzedajÈcy bÚdÈ czÚsto rolnikami, a kupujÈcymi bÚdÈ najczÚĂciej
konsumenci.
W ten sposób dochodzimy do wyjaĂnienia waĝnego zagadnienia, jakim jest rynek.
Targ jest zatem rynkiem, który jest juĝ o wiele bliĝszym Ci pojÚciem. Rynek najczÚĂciej
definiowany jest jako zespóï warunków doprowadzajÈcych do kontaktów miÚdzy kupujÈcymi
a sprzedajÈcymi. Jest to zagadnienie typowo ekonomiczne. Zauwaĝ, ĝe pojawia siÚ tutaj
sformuïowanie „zespóï warunków”, które nie jest precyzyjne i moĝe sugerowaÊ
ingerencjÚ jakiejĂ niewidzialnej siïy. Z tego wzglÚdu mówiÈc o rynku, bÚdÚ chciaï,
byĂ miaï w umyĂle przedstawione juĝ jego elementy skïadowe. Kaĝdy rynek skïada
siÚ bowiem z dokïadnie tych samych elementów — sÈ one uniwersalne i dziÚki ich
istnieniu moĝna mówiÊ o rynku. EkonomiĂci powiedzieliby, ĝe kupujÈcy kreujÈ popyt
(zgïaszajÈ zapotrzebowanie) na konkretny towar, a sprzedajÈcy zapewniajÈ podaĝ tego
towaru (oferujÈ jego konkretne iloĂci do sprzedaĝy). Tak wiÚc to potrzeba zaspokojenia
jakiegoĂ pragnienia jest owÈ siïÈ doprowadzajÈcÈ do kontaktów miÚdzy sprzedawcami
a nabywcami towarów na targowisku i na kaĝdym innym rynku.
Gieïda jest rynkiem, dlatego jej elementy skïadowe bÚdÈ dokïadnie takie same jak
w przypadku zwykïego targowiska, na którym handluje siÚ ĝywnoĂciÈ. Gieïda jest jednak
specyficznym rynkiem — jest bowiem rynkiem finansowym. Na gieïdzie pojawiajÈ siÚ
kupujÈcy oraz sprzedajÈcy, którzy handlujÈ okreĂlonym towarem. SÈ nim papiery
wartoĂciowe i, w szerszym ujÚciu, instrumenty finansowe. Co jednak jest potrzebÈ, która
w tym przypadku bÚdzie skïaniaïa ludzi do udania siÚ na gieïdÚ? TÈ potrzebÈ jest chÚÊ
zarobienia wiÚkszej iloĂci pieniÚdzy, ale o tym póěniej.
WydawaÊ by siÚ mogïo, ĝe na gieïdzie handluje siÚ pieniÈdzem jako takim. PamiÚtaj,
ĝe pieniÈdz na gieïdzie papierów wartoĂciowych jest tylko Ărodkiem pïatniczym,
którym kupujÈcy oraz sprzedajÈcy posïugujÈ siÚ, by dokonywaÊ transakcji. Towarem
jest, jak juĝ wspomniaïem, gïównie papier wartoĂciowy.
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Nie wiem, czy zauwaĝyïeĂ, ale caïy czas mówiÚ w kontekĂcie gieïdy o handlu, a nie
o inwestowaniu. W telewizji natomiast sïyszy siÚ tyle o inwestycjach gieïdowych, a nie
o handlu gieïdowym. Czy to nieporozumienie? Nie do koñca. PierwotnÈ przyczynÈ
stworzenia gieïd papierów wartoĂciowych byïa potrzeba handlowania lub, inaczej
mówiÈc, wymiany papierów wartoĂciowych miÚdzy uczestnikami rynku. Nie wszyscy
ich posiadacze chcieli bowiem mieÊ na wïasnoĂÊ konkretne papiery do koñca swojego
ĝycia. Czasami sensowniej byïo siÚ ich pozbyÊ, niĝ je zatrzymaÊ — stÈd mowa o handlu,
a nie o inwestowaniu.
Jeĝeli gieïda nie róĝni siÚ zasadniczo od zwykïego targu istotÈ swojego funkcjonowania,
to trzeba by byïo mówiÊ nie o inwestorach, a o handlowcach. Inwestorzy wystÚpujÈ na
gieïdzie, jednak nie zgïaszajÈ chÚci kupna lub sprzedaĝy papierów wartoĂciowych tak
czÚsto jak handlarze. W ten sposób dochodzimy do najwaĝniejszej funkcji gieïdy, jakÈ
jest poĂrednictwo finansowe.

Gieïda jako poĂrednik
Termin poĂrednictwo finansowe kojarzy siÚ najczÚĂciej ze sprzedawcami kredytów oraz
szeroko pojÚtych produktów finansowych. Gieïda teĝ jest poĂrednikiem, poniewaĝ
bierze udziaï w przepïywie pieniÈdza, stwarzajÈc warunki do jego transferów. Mówiïem,
ĝe na gieïdzie nie handluje siÚ pieniÈdzem, natomiast tu wspominam o poĂredniczeniu
w jego przepïywie. W istocie jest tak, ĝe pieniÈdz przepïywa poprzez gieïdÚ za poĂrednictwem
papierów wartoĂciowych, stÈd mowa o gieïdzie jako poĂredniku finansowym.
RolÈ poĂrednika finansowego jest zapewnienie sprzyjajÈcych warunków przeprowadzania
transakcji, czyli kontaktowania siÚ jej uczestników — kupujÈcych oraz sprzedajÈcych.
Gieïda stwarza takie warunki, dziÚki czemu przepïyw pieniÈdza pomiÚdzy kupujÈcymi
a sprzedajÈcymi dokonuje siÚ bardzo sprawnie.
Na rysunku 1.1 pokazaïem gieïdÚ jako poĂrednika finansowego, który bierze udziaï
w przepïywie pieniÈdza pomiÚdzy kupujÈcymi a sprzedajÈcymi papiery wartoĂciowe.
Papiery wartoĂciowe sÈ towarami, którymi handluje siÚ na gieïdzie. Nie jest tak, ĝe
kupujÈcy spotyka siÚ bezpoĂrednio ze sprzedajÈcym, by dokonaÊ transakcji, musi byÊ
ona bowiem przeprowadzona z udziaïem gieïdy. Na rysunku kupujÈcy jest osobÈ
posiadajÈcÈ pieniÈdze i chcÈcÈ kupiÊ papier wartoĂciowy. Z kolei sprzedajÈcym bÚdzie
zawsze posiadacz papieru wartoĂciowego, który pragnie siÚ go pozbyÊ. Transakcja
dochodzi do skutku w momencie, gdy na pewien krótki czas kupujÈcy i sprzedajÈcy
przekazujÈ gieïdzie swojÈ wïasnoĂÊ, by móc siÚ niÈ wymieniÊ. Zauwaĝ, ĝe kupujÈcy
pozbywajÈc siÚ pieniÚdzy, a nabywajÈc papier wartoĂciowy, staje siÚ potencjalnym
sprzedajÈcym, i odwrotnie — sprzedajÈcy papier wartoĂciowy staje siÚ potencjalnym
kupujÈcym.
Rysunek 1.1.
Gieïda
poĂrednikiem
finansowym
½ródïo: Opracowanie wïasne
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Rysunek 1.1 jest pewnym uproszczeniem, poniewaĝ na gieïdzie wystÚpuje mnóstwo
kupujÈcych i sprzedajÈcych —ich liczba idzie w setki tysiÚcy, a na najwiÚkszych gieïdach
Ăwiata w miliony. W takich warunkach kaĝdy uczestnik rynku bÚdzie odgrywaï dwojakÈ
rolÚ — zarówno kupujÈcego, jak i sprzedajÈcego. Jak to moĝliwe? Kaĝdy uczestnik rynku
moĝe przecieĝ dokupowaÊ kolejne papiery, których jakÈĂ liczbÚ juĝ posiada, i pozbywaÊ
siÚ innych. Tak samo dzieje siÚ w przypadku sprzedajÈcego, który moĝe chcieÊ siÚ
stopniowo pozbywaÊ posiadanych papierów i nabywaÊ inne papiery. Gieïda jest chyba
jedynym rynkiem, na którym kaĝdy moĝe byÊ zarówno kupujÈcym, jak i sprzedajÈcym.
WracajÈc do przykïadu z targiem — konsument jest konsumentem, natomiast rolnik
pozostaje rolnikiem. WÈtpiÚ, ĝeby nagle na duĝÈ skalÚ chcieli oni zamieniÊ siÚ swoimi
rolami. Podobnie dzieje siÚ w sklepach — konsument jest klientem kupujÈcym towary,
natomiast sklep je sprzedaje. Moĝna co prawda otworzyÊ wïasny sklep, ale nie kaĝdy
ma na to ochotÚ. Na gieïdzie jest zupeïnie inaczej: jeĂli jesteĂ jej uczestnikiem, to bez
wzglÚdu na powody, dla których siÚ na niej znalazïeĂ, bÚdziesz raz kupujÈcym, a raz
sprzedajÈcym.

Po co istnieje gieïda?
Wiesz juĝ, jak dziaïa gieïda, teraz dowiesz siÚ, dlaczego istnieje. Pewne wzmianki
o potencjalnych przyczynach powstania gieïd zamieĂciïem juĝ wczeĂniej w tym rozdziale.
Napisaïem bowiem, ĝe nie kaĝdy posiadacz papieru wartoĂciowego chce byÊ jego
wïaĂcicielem w nieskoñczonoĂÊ i czasami pragnie siÚ go pozbyÊ — wykorzystuje do tego
celu wïaĂnie gieïdÚ. Jest to jednak bardziej motywacja uczestników rynku — kupujÈcych
i sprzedajÈcych — niĝ powód powstania gieïd. Wspominaïem równieĝ o potrzebie,
która jest siïÈ sprawczÈ rynku, doprowadzajÈcÈ do kontaktów miÚdzy jego uczestnikami.
Jaka jest zatem gïówna przyczyna istnienia gieïdy? Jest niÈ zapotrzebowanie na kapitaï.
Gospodarka jest zïoĝona z róĝnych podmiotów:

9 konsumentów, utoĝsamianych najczÚĂciej z gospodarstwami domowymi
nabywajÈcymi róĝne dobra,

9 przedsiÚbiorstw, potocznie nazywanych firmami, które dostarczajÈ dobra
nabywane przez konsumentów; mówi siÚ o nich najczÚĂciej w kategoriach
produkowania dóbr,

9 pañstwa, które równieĝ dokonuje wydatków oraz posiada przychody.
Z punktu widzenia gieïdy najwaĝniejsze sÈ przedsiÚbiorstwa, które zajmujÈ siÚ produkcjÈ.
Wytwarzanie dóbr moĝe jednak nastÈpiÊ w przypadku posiadania majÈtku produkcyjnego.
MajÈtek ten moĝna nabyÊ za pieniÈdze, których czÚsto przedsiÚbiorstwom brakuje.
MogÈ one zatem udaÊ siÚ do banku, by zaciÈgnÈÊ kredyt, lub na gieïdÚ. Na gieïdzie
odbywa siÚ proces przepïywu pieniÚdzy — kapitaïu (stÈd nazwa rynek kapitaïowy) — od
podmiotów majÈcych ich nadmiar do podmiotów majÈcych ich niedobór. Niedobór
kapitaïu majÈ zazwyczaj wïaĂnie przedsiÚbiorstwa, które chcÈc siÚ rozwijaÊ, potrzebujÈ
pieniÚdzy. Nadmiar kapitaïu mogÈ mieÊ jednak zarówno gospodarstwa domowe,
jak i przedsiÚbiorstwa, które szukajÈ okazji do zarobku. Rysunek 1.2 dokïadniej
przedstawia omawianÈ zaleĝnoĂÊ.
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Rysunek 1.2.
Przepïyw kapitaïu od podmiotów posiadajÈcych jego
nadwyĝkÚ do
podmiotów posiadajÈcych jego niedobór
½ródïo: Opracowanie wïasne

PrzedsiÚbiorstwa, które potrzebujÈ pieniÚdzy na rozwój, udajÈ siÚ na gieïdÚ, aby pozyskaÊ
kapitaï. Gieïda natomiast poĂredniczy w zorganizowaniu tego kapitaïu, przekazujÈc go
od inwestorów, którzy majÈ go za duĝo, do przedsiÚbiorstw majÈcych jego niedobór.
W tym miejscu warto siÚ zastanowiÊ, dlaczego inwestorzy wolÈ przekazywaÊ swój kapitaï
przedsiÚbiorstwom, niĝ lokowaÊ go w banku, i dlaczego przedsiÚbiorstwa szukajÈ
pieniÚdzy na gieïdzie, a nie np. w banku, który udziela kredytów. Przede wszystkim
inwestorzy wolÈ inwestowaÊ swoje pieniÈdze w taki sposób, który pozwoli im zarobiÊ
jak najwiÚcej, natomiast przedsiÚbiorstwa chcÈ pïaciÊ za ten kapitaï mniej niĝ w banku.
Gieïda stwarza korzystne moĝliwoĂci zarówno dla inwestorów, jak i dla przedsiÚbiorstw.
Rysunki 1.1 oraz 1.2 moĝna w prosty sposób poïÈczyÊ, dziÚki czemu otrzymamy peïny
obraz funkcjonowania rynku finansowego, jakim jest gieïda.
PrzedsiÚbiorstwa, które pragnÈ pozyskaÊ kapitaï od inwestorów, emitujÈ papiery
wartoĂciowe, dajÈce inwestorom moĝliwoĂÊ zarabiania. Z kolei inwestorzy mogÈ
wymieniaÊ siÚ miÚdzy sobÈ papierami wartoĂciowymi przedsiÚbiorstw. Na rysunku 1.3
nie zamieĂciïem wzmianki o inwestorach, tylko zilustrowaïem gieïdowe zaleĝnoĂci za
pomocÈ okreĂlenia uczestnicy rynków. Jak siÚ póěniej okaĝe, na gieïdzie wystÚpujÈ nie tylko
inwestorzy, lecz kaĝdy uczestnik rynku zawsze staje siÚ kupujÈcym lub sprzedajÈcym
papiery wartoĂciowe.

Rysunek 1.3.
Sposób funkcjonowania
gieïdy jako
caïoĂci
½ródïo: Opracowanie wïasne

Kup książkę

Poleć książkę

27

28

CzÚĂÊ I: Gieïda papierów wartoĂciowych od A do Z

Czym handluje siÚ na gieïdzie?
Podstawowym towarem gieïdowym jest papier wartoĂciowy. Ogólniej mówi siÚ, ĝe na
gieïdzie handluje siÚ instrumentami finansowymi, które niekoniecznie muszÈ byÊ
papierami wartoĂciowymi, a mogÈ byÊ instrumentami pochodnymi. Dokïadniej o papierach
wartoĂciowych oraz instrumentach pochodnych opowiem póěniej. Teraz wystarczy,
byĂ wiedziaï, ĝe papier wartoĂciowy daje pewne uprawnienia, dziÚki którym jego
posiadacz moĝe zarabiaÊ na konkretnym przedsiÚbiorstwie. Jest to duĝe uproszczenie,
ale na ten moment wystarczajÈce. Instrument pochodny jest natomiast tworem, którego
wartoĂÊ pochodzi od czegoĂ innego. Przykïadem instrumentu pochodnego jest choÊby
certyfikat na zïoto, którego wartoĂÊ siÚ zwiÚksza wraz ze wzrostem ceny zïota. Na gieïdzie
zaleĝnoĂÊ ta jest dokïadnie taka sama.
Wymiana towarami gieïdowymi oraz instrumentami finansowymi, w tym papierami
wartoĂciowymi, odbywa siÚ przy uĝyciu pieniÈdza. Nie jest on jednak towarem samym
w sobie, lecz czymĂ, co umoĝliwia handel gieïdowy.

Kto handluje na gieïdzie?
Kaĝdy moĝe wziÈÊ udziaï w gieïdowym handlu. W zasadzie wystarczy byÊ peïnoletnim,
by móc zarabiaÊ na tym rynku. Moĝna wyróĝniÊ dwa rodzaje podmiotów, które handlujÈ
na gieïdzie:

9 podmioty handlujÈce bezpoĂrednio,
9 podmioty handlujÈce poĂrednio.
Rysunek 1.4 dokïadnie przedstawia te dwa rodzaje podmiotów.
Zamieszczony rysunek jest uproszczeniem zasady dostÚpnoĂci róĝnych podmiotów do
gieïdy. BezpoĂrednio mogÈ handlowaÊ na gieïdzie róĝnorodne instytucje finansowe,
np. banki i domy maklerskie. Gospodarstwa domowe oraz przedsiÚbiorstwa nie majÈ
bezpoĂredniego dostÚpu do gieïdy, co znaczy, ĝe muszÈ handlowaÊ za poĂrednictwem
instytucji finansowych. Gieïda jest wiÚc poĂrednikiem samym w sobie, natomiast
instytucje finansowe stajÈ siÚ poĂrednikami poĂrednika. Dlaczego tak musi byÊ? Dlaczego
Ty lub ja nie moĝemy pójĂÊ na gieïdÚ i osobiĂcie na niej pohandlowaÊ? Byïoby to bowiem
niezgodne z prawem, które stanowi, ĝe bezpoĂredni dostÚp do gieïdy majÈ tylko okreĂlone
podmioty, bÚdÈc jej czïonkami.

Gieïda Papierów WartoĂciowych (GPW)
Gieïda Papierów WartoĂciowych w Warszawie jest spóïkÈ, prowadzÈcÈ dziaïalnoĂÊ
gospodarczÈ w zakresie organizacji obrotu papierami wartoĂciowymi oraz instrumentami
finansowymi. Wiem, ĝe to moĝe dziwnie brzmieÊ dla poczÈtkujÈcego adepta inwestycyjnego,
ale gieïda papierów wartoĂciowych jest po prostu instytucjÈ tworzÈcÈ rynek. Warszawska
gieïda zapewnia warunki do przeprowadzania handlu pomiÚdzy uczestnikami rynku.
Moĝna sobie wyobraziÊ gieïdÚ jako miejsce, w którym ludzie siÚ spotykajÈ, ĝeby
handlowaÊ instrumentami finansowymi — stÈd analogie do popularnych targowisk.
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Rysunek 1.4.
Nie kaĝdy ma
bezpoĂredni
dostÚp
do gieïdy
½ródïo: Opracowanie wïasne

Gieïda warszawska jest mïoda — ma dopiero 20 lat — ale bardzo dynamiczna. Od
momentu powstania w 1991 roku, gieïda wprowadzaïa sukcesywnie do obrotu róĝne
rodzaje instrumentów finansowych, dziÚki którym obecni inwestorzy mogÈ zarabiaÊ
pieniÈdze w praktycznie kaĝdych warunkach rynkowych. Nasza gieïda jest uznawana
za centrum finansowe Europy ¥rodkowo-Wschodniej, jest bowiem najwiÚkszÈ
i najpïynniejszÈ gieïdÈ w tym regionie. Znaczy to, ĝe handluje na niej najwiÚcej
ludzi w porównaniu do innych gieïd Europy ¥rodkowo-Wschodniej.
Pomimo dynamicznego rozwoju GPW czeka jeszcze dïuga droga, zanim bÚdzie panowaïa
na niej taka obfitoĂÊ instrumentów finansowych jak na gieïdzie londyñskiej czy
nowojorskiej. Niemniej juĝ dziĂ stwarza ona bardzo dobre warunki dla ludzi znajÈcych
siÚ na zarabianiu pieniÚdzy. CzytajÈc tÚ ksiÈĝkÚ, poznasz sposoby zarabiania na gieïdzie
i dowiesz siÚ, jak wykorzystywaÊ dostÚpne na niej instrumenty dla wïasnego poĝytku.

NewConnect
— rynek trochÚ mniejszy niĝ GPW
W roku 2007 kierownictwo Gieïdy Papierów WartoĂciowych postanowiïo stworzyÊ
dodatkowy rynek, majÈcy inne przeznaczenie niĝ GPW. I tak 30 sierpnia powstaï rynek
NewConnect, który jest o wiele mniejszÈ i mniej pïynnÈ gieïdÈ niĝ GPW, przeznaczonÈ
dla spóïek:

9 prowadzÈcych dziaïalnoĂÊ innowacyjnÈ,
9 oferujÈcych nowe, innowacyjne produkty lub usïugi,
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9 maïych lub dopiero powstajÈcych,
9 szukajÈcych pieniÚdzy na dalszy rozwój, a niespeïniajÈcych warunków do wejĂcia
na GPW.

Innymi sïowy, rynek NewConnect powstaï z myĂlÈ o spóïkach majÈcych ciekawe
pomysïy, które mogÈ przynieĂÊ w przyszïoĂci mnóstwo pieniÚdzy, ale z którymi wiÈĝe
siÚ duĝe ryzyko. Na rynku NewConnect moĝna zatem zarobiÊ duĝe pieniÈdze o wiele
szybciej niĝ na GPW, ale trzeba zdawaÊ sobie sprawÚ z potencjalnego niebezpieczeñstwa
czyhajÈcego na inwestora. Wystarczy bowiem, by innowacyjny produkt siÚ nie sprawdziï,
aby straciÊ zainwestowane pieniÈdze.
Na rynku NewConnect jest obecnie notowanych ponad 200 spóïek, które prowadzÈ
bardzo zróĝnicowanÈ dziaïalnoĂÊ — od spóïek z branĝy reklamowej, poprzez firmy
doradcze, do spóïek biotechnologicznych. Spóïki debiutujÈce na tym rynku budzÈ czasami
kontrowersje, poniewaĝ moĝna znaleěÊ np. kancelarie prawne lub firmy doradcze,
których dziaïalnoĂÊ nie jest innowacyjna. Ostatecznie rynek NewConnect to miejsce
dla spóïek maïych, które po prostu nie speïniajÈ wymogów, by zostaÊ dopuszczone
do rynku gïównego — GPW.

Obligacje majÈ w koñcu wïasny rynek
Trzecim waĝnym i jednoczeĂnie najmïodszym rynkiem gieïdowym w Polsce jest rynek
obligacji — Catalyst. Powstaï on w roku 2009 jako platforma obrotu majÈca skupiÊ
rozrzucone po róĝnych rynkach papiery dïuĝne, jakimi sÈ obligacje. Papierom
wartoĂciowym poĂwiÚcone sÈ rozdziaïy 5. i 6., dlatego nie martw siÚ, jeĂli na razie
nie rozumiesz pewnych pojÚÊ.

Historia Gieïdy Papierów WartoĂciowych w Warszawie
Polska ma ponadstuletniÈ tradycjÚ gieïdowÈ.
Pierwsze tego typu instytucje pojawiïy siÚ w naszym kraju na poczÈtku XIX wieku — 12 maja 1817
roku. Wtedy to w Warszawie powstaïa pierwsza
gieïda, na której sesje odbywaïy siÚ w godzinach
od 12:00 do 13:00. Handlowano gïównie obligacjami oraz wekslami, natomiast akcje pojawiïy siÚ
w obrocie w drugiej poïowie XIX wieku. W okresie
miÚdzywojennym istniaïy równieĝ gieïdy w Katowicach, Krakowie, Lwowie, odzi, Poznaniu i Wilnie.
NajwiÚkszÈ gieïdÈ byïa jednak gieïda warszawska,
na której koncentrowaïo siÚ 90% obrotów. Polska
tradycja gieïdowa zostaïa przerwana wraz z poczÈtkiem II wojny Ăwiatowej.

nywaÊ transformacja gospodarcza — od gospodarki
centralnie planowanej do rynkowej. Gieïda staïa siÚ
potrzebna do przeprowadzania prywatyzacji majÈtku
pañstwowego. Otwarcie gieïdy byïo poprzedzone
uchwaleniem szeregu regulacji prawnych, które
miaïy zapewniÊ jej prawidïowe funkcjonowanie.
Oficjalne otwarcie Gieïdy Papierów WartoĂciowych
w Warszawie miaïo miejsce 16 kwietnia 1991 roku, kiedy to odbyïa siÚ pierwsza sesja gieïdowa.
WziÚïo w niej udziaï 7 domów maklerskich, obracano akcjami tylko 5 spóïek, a caïkowity obrót
osiÈgnÈï poziom niespeïna 2 tysiÚcy zïotych.

DziĂ Gieïda Papierów WartoĂciowych w Warszawie
jest liczÈcÈ siÚ na arenie miÚdzynarodowej instytuOdrodzenie rynku gieïdowego w Polsce nastÈpiïo cjÈ finansowÈ, konsekwentnie skupiajÈcÈ wokóï
dopiero po roku 1989, kiedy to zaczÚïa siÚ doko- siebie coraz wiÚkszÈ liczbÚ spóïek, których akcjami
siÚ na niej obraca.
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Rozdziaï 1: Gieïda papierów wartoĂciowych — co to takiego?
Rynek Catalyst jest po prostu systemem informatycznym, który koordynuje handel
obligacjami róĝnych podmiotów. Zanim powstaï Catalyst, obligacje moĝna byïo kupowaÊ
na GPW oraz rynku pozagieïdowym MTS CeTO (obecnie BondSpot), który byï rynkiem
przeznaczonym dla papierów wartoĂciowych emitowanych przez spóïki niegieïdowe.
Inwestor, który chciaï kupiÊ obligacje, raz musiaï siÚ udawaÊ na rynek MTS CeTO,
a raz na GPW, co byïo uciÈĝliwe. Obecnie rynek Catalyst organizuje obrót obligacjami
notowanymi na rynku GPW oraz pozagieïdowym w jednym miejscu. Catalyst nie jest
de facto osobnÈ gieïdÈ, ale wyïÈcznie platformÈ obrotu, na której handluje siÚ wïaĂnie
obligacjami.
Catalyst to najmniej pïynny rynek spoĂród wczeĂniej omówionych gieïd — handluje
na nim jeszcze maïo podmiotów, natomiast rozwija siÚ on caïkiem szybko. MyĂlÚ,
ĝe w ciÈgu najbliĝszych kilku lat na rynku Catalyst bÚdzie moĝna skutecznie znajdowaÊ
bardzo ciekawe okazje inwestycyjne, pïacÈc za nie promocyjnÈ cenÚ.

Gieïdowy „anioï stróĝ”
Jak juĝ wiesz, gieïda powstaïa jako odpowiedě na zapotrzebowanie na kapitaï ze strony
przedsiÚbiorstw. DziÚki pieniÈdzom przekazanym przez inwestorów spóïkom gieïdowym
ci pierwsi mogÈ zarabiaÊ o wiele wiÚcej, niĝ zarobiliby, lokujÈc pieniÈdze w banku, a ci
drudzy pozyskujÈ kapitaï w bardziej bezpoĂredni sposób, niĝ gdyby zaciÈgnÚli kredyt.
Gieïda jest miejscem, na którym przedsiÚbiorstwa oraz inwestorzy dogadujÈ siÚ co do
swoich korzyĂci. Moĝna to zilustrowaÊ nastÚpujÈcym dialogiem:
Spóïka gieïdowa (S.g.): Potrzebujemy kapitaïu.
Inwestorzy (I.): W porzÈdku, damy wam tyle, ile potrzebujecie.
S.g.: A ile chcecie za uĝyczenie waszego kapitaïu?
I.: ¿Èdamy co najmniej 30% zwrotu z inwestycji.
S.g.: TrochÚ duĝo, a co byĂcie powiedzieli na 25% zwrotu?
I.: W porzÈdku, umowa stoi.
Ciekawa rozmowa, nieprawdaĝ? Co jednak pocznÈ inwestorzy, którzy powierzyli
swoje pieniÈdze spóïce nierzetelnej? JeĂli jest siÚ inwestorem, to powinno siÚ wiedzieÊ,
co siÚ robi, prawda? Ale nie zawsze moĝna uniknÈÊ róĝnego rodzaju manipulacji.
Gdyby w rzeczonym przykïadzie okazaïo siÚ, ĝe spóïka zataiïa pewne informacje
przed inwestorami, to bez wzglÚdu na to, ile oferowaïaby zwrotu na zainwestowanym
kapitale, istniaïoby duĝe prawdopodobieñstwo utraty pieniÚdzy przez inwestorów.
Gieïda pozostawiona sama sobie przypominaïaby jezioro peïne potÚĝnych skaï oraz
piranii, na które mógïby siÚ natknÈÊ niedoĂwiadczony inwestor. Gieïda peïni bardzo
pozytywne funkcje, jeĂli jednak nikt by nie czuwaï nad przestrzeganiem pewnych zasad
uczciwego obrotu gieïdowego, pojawiïoby siÚ duĝe pole do naduĝyÊ. W takiej sytuacji
najwiÚcej pieniÚdzy pozyskiwaïyby te spóïki, które oferowaïyby inwestorom najwyĝsze
zyski bez wzglÚdu na prawdopodobieñstwo ich osiÈgniÚcia. Pojawiïoby siÚ wielu oszustów,
którzy mamiliby inwestorów szybkimi i duĝymi zyskami, byle tylko wyciÈgnÈÊ od nich
pieniÈdze, po czym znikaliby z nimi. Inwestorzy traciliby zaufanie do gieïdy, a oszuĂci
mieliby Ăwietne podwórko do uprawiania swojego procederu.
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Na szczÚĂcie gieïdy, nie tylko warszawska, sÈ kontrolowane przez tzw. instytucje
nadzorcze. SÈ to podmioty czuwajÈce nad prawidïowoĂciÈ publicznego obrotu papierami
wartoĂciowymi. MajÈ one za zadanie chroniÊ mniej doĂwiadczonych inwestorów przed
wspomnianymi oszustami. Z tego wzglÚdu, zanim akcje spóïki bÚdÈ dopuszczone do
obrotu gieïdowego, muszÈ wpierw zostaÊ speïnione okreĂlone, restrykcyjne warunki,
poniewaĝ tylko wtedy inwestorzy bÚdÈ mogli w peïni zaufaÊ spóïce, której powierzajÈ
swoje pieniÈdze.
W Polsce instytucjÈ nadzorczÈ jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), którÈ
moĝna porównaÊ do rynkowego „anioïa stróĝa” czuwajÈcego nad systemem finansowym.
KNF nie tylko pilnuje bezpieczeñstwa obrotu gieïdowego, ale takĝe monitoruje
caïy system finansowy — banki, fundusze inwestycyjne oraz emerytalne i zakïady
ubezpieczeniowe. Jest ona instytucjÈ zaufania publicznego, co oznacza, ĝe obywatele
ufajÈ, iĝ bÚdzie ona chroniïa ich przed potencjalnymi nieprawidïowoĂciami ze strony
systemu finansowego.
Wszelkie ujawnione oszustwa finansowe lub inne nieprawidïowoĂci naruszajÈ zaufanie
obywateli oraz inwestorów do systemu finansowego, który jest bardzo waĝnym elementem
wspóïczesnej gospodarki. JeĂli ludzie utraciliby zaufanie do instytucji finansowych,
nastÈpiïby zastój gospodarczy, poniewaĝ podmioty potrzebujÈce pieniÚdzy nie mogïyby siÚ
rozwijaÊ — nie byïoby po prostu chÚtnych do udostÚpnienia kapitaïu. Z tego powodu
istnienie nadzorcy, jakim jest Komisja Nadzoru Finansowego, jest niezbÚdne — zarówno
z punktu widzenia gospodarki, jak i interesów inwestorów.

„Jak zatem zaczÈÊ inwestowaÊ?”
Nie tak szybko — zanim bÚdziesz gotowy do dokonania swojej pierwszej inwestycji,
upïynie jeszcze trochÚ czasu, lepiej bowiem poĂwiÚciÊ wiele czasu na zarobienie
pierwszych, maïych pieniÚdzy, niĝ przeznaczyÊ na inwestycjÚ duĝe pieniÈdze bez
odpowiedniego przygotowania i je straciÊ. Na razie poznaïeĂ:

9 ideÚ dziaïalnoĂci gieïdy,
9 motywacjÚ uczestników rynku,
9 podmiot, który czuwa nad Twoim bezpieczeñstwem na rynku finansowym.
W dalszej kolejnoĂci skupiÚ siÚ na Twojej osobie jako kluczowym czynniku, od którego
bÚdzie zaleĝaïo Twoje powodzenie w przyszïoĂci. PrzywiÈzujÈc wiÚkszÈ wagÚ do tego,
jak zarobiÊ pieniÈdze, niĝ do tego, jak byÊ dobrym inwestorem, juĝ na starcie skaĝesz siÚ
na poraĝkÚ.
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wykresów, 306
zysków, 102, 104
rozliczenie
rynkowe, 169
transakcji, 272
rozpoznawanie dobrych spóïek
branĝa, 343
finanse, 346
zarzÈd, 345
rozsÈdna cena, 69
ruch powrotny, 318
rynek, 24
byka, 311
Catalyst, 31
kapitaïowy, 26
MTS CeTO, 31
NewConnect, 29
nieděwiedzia, 313
obligacji, 30
pozagieïdowy, 31
ryzyka na gieïdzie, 67
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ryzyko, 61, 63, 229, 257, 358
akcji, 122
biznesowe, 66, 77, 78
eliminowanie, 163, 171
instrumenty pochodne, 180
inwestora
doĂwiadczenie, 38
minimalizowanie do zera, 39
nastawienie mentalne, 38
wiedza, 38
inwestycyjne, 38
kontrolowane, 65
kredytowe, 61, 81, 82
kursowe, 70
makroekonomiczne, 78
niekontrolowane, 66
obligacji, 122
operacyjne, 66, 83
konkurencja, 77
perspektywy rozwoju, 77
plany inwestycyjne, 77
pïynnoĂci, 75
rynkowe, 67
specyficzne, 262
spekulacyjne, 51
stopy procentowej, 72
systematyczne, 262
unikanie, 63
walutowe, 70
zwiÈzane z czynnikiem ludzkim, 83

S
serie kontraktów, 167
serwis
Bankier.pl, 148, 245
Gieïdy Papierów WartoĂciowych, 351
poĂwiÚcony instrumentom pochodnym, 167
Stooq.pl, 148
sesja gieïdowa
dogrywka, 144
fazy sesji, 149
notowania ciÈgïe, 143, 146
notowania jednolite, 149
otwarcie, 141
przed otwarciem, 140
przed zamkniÚciem, 143
zamkniÚcie, 144
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skala
liniowa, 310
logarytmiczna, 310
sïupki, 309
spadek stóp procentowych, 74
spekulacja, 56, 59
instrumentami pochodnymi, 176, 180
kontraktami terminowymi, 179
spekulant, 47–54, 185, 361
SPO, Secondary Public Offering, 98
sposoby zarabiania pieniÚdzy, 47
spóïka GPW, 28
spóïki
akcje, 94
akcyjne, 93
bilans, 334
debiut gieïdowy, 96
finanse, 346
finansowanie wewnÚtrzne, 96
finansowanie zewnÚtrzne, 96
kapitaï zakïadowy, 95
kapitaïowe, 94
majÈtek obrotowy, 335
majÈtek trwaïy, 335
niegieïdowe, 31
noty objaĂniajÈce, 342
obowiÈzki informacyjne, 96
osobowe, 93
pozyskiwanie kapitaïu, 95
publiczne, 95
rachunek przepïywów pieniÚĝnych, 340
relacje z podmiotami, 81
relacje zwrotne, 82
ryzyko operacyjne, 83
sprawozdanie finansowe, 221, 328–332
sprawozdanie zarzÈdu z dziaïalnoĂci, 332
ĂciÈgalnoĂÊ naleĝnoĂci, 82
zagraniczne, 263
zapasy, 335
zarzÈd, 345
sprawozdania
finansowe, 221, 328–332
zarzÈdu z dziaïalnoĂci, 332
spread, 148
sprzedawca opcji, 173
sprzedaĝ, 338
stabilnoĂÊ kursu, 77
standaryzacja kontraktu terminowego, 164
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stopa
depozytowa, 74
lombardowa, 74
procentowa, 72
spadek, 74
wzrost, 74
redyskonta weksli, 74
referencyjna, 74
zwrotu, 234
Stowarzyszenie Inwestorów
Indywidualnych, 273
strach, 50
strata finansowa, 46
strategia
wejĂcia, 195
wyjĂcia, 195, 201
strategie inwestycyjne, 192
straty, 204, 363
straty nadzwyczajne, 339
strony
czasopism finansowych, 354
internetowe spóïek, 353
subemisja
inwestycyjna, 97
usïugowa, 97
sWIG80, 153
system
gry, 362
komunikacji, 138
szczÚĂcie, 188
szum informacyjny, 207
szybkoĂÊ handlu gieïdowego, 144

¥
Ăcieĝka
inwestora, 57
spekulanta, 57
Ăledzenie informacji, 205
Ărednie, 325
gieïdowe, 301
rynkowe, 302
Ăwiece japoñskie, 306, 308

T
teoretyczny kurs otwarcia, 141
teoria Dowa, 301
termin realizacji kontraktu, 166
Poleć książkę

Skorowidz
TKO, 141
tolerancja ryzyka, 257
transfer ryzyka, 162
trend rynkowy, 302, 311, 362
boczny, 313
spadkowy, 323
wzrostowy, 322
trudnoĂÊ podjÚcia decyzji, 196
tryby rozwiÈzania umowy, 278
trzeci piÈtek miesiÈca, 167
turnieje gieïdowe, 249
tworzenie portfela, 247
typy rekomendacji, 218

U
ubezpieczenie od straty, 162
uczestnicy
rynków, 27
rynku gieïdowego, 223
unikanie ryzyka, 63
uprawnienia korporacyjne, 115
upublicznienie spóïki gieïdowej, 96
utrzymywanie zyskownych pozycji, 361

W
wady inwestycji, 40
wahania wartoĂci indeksu WIG, 69
walne zgromadzenie akcjonariuszy, 115
waluta, 70
walutowe instrumenty pochodne, 180
wartoĂci
indeksu WIG, 68
zagregowane, 79
wartoĂÊ ksiÚgowa, 340
wÈtpliwoĂci, 35
weksel, 92
wiadomoĂci ze spóïek, 203
wideïki, 291
dynamiczne, 291
statyczne, 291
wielkoĂÊ wolumenu, 76
WIG, 67, 153, 255
WIG20, 153
WIG30, 153
wirtualne gry gieïdowe, 243, 249
wolumen, 76, 157, 303, 321
wstÚgi Bollingera, 325
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wtórna emisja akcji, 98
wybór
domu maklerskiego, 252, 267, 273
instytucji finansowej, 270
wycena, 216
wycena spóïki, 190
wychodzenie z inwestycji, 205
wykres cen akcji, Patrz notowania
wykresy, 304
dzienne, 306
historyczne, 306
intraday, 304, 306
liniowe, 306
miesiÚczne, 306
roczne, 306
sïupkowe, 308
tygodniowe, 306
wynik
netto ze sprzedaĝy, 338
z dziaïalnoĂci gospodarczej, 339
z dziaïalnoĂci operacyjnej, 338
wyniki inwestycyjne
funduszu, 238
OFE, 232
wysokoĂÊ
odsetek, 119
stóp procentowych, 74
wystawca opcji, 173
wyznaczenie trendu, 312
wzór na indeks WIG20, 150
wzrost stóp procentowych, 74

Z
zajÚcie pozycji
dïugiej, 165
krótkiej, 165
zakïady
bukmacherskie, 180
ubezpieczeniowe, 239
zalety
analizy fundamentalnej, 348
inwestycji, 40
zamkniÚcie, 144
zapasy, 335
zapotrzebowanie na kapitaï, 26, 31
zarabianie
na akcjach, 109
na indeksach gieïdowych, 129
Poleć książkę

371

372 Gieïda Papierów WartoĂciowych dla bystrzaków
na IPO, 97
na spadkach, 110
w kaĝdych warunkach, 363
zarzÈdzanie ryzykiem, 61
zasada
dziaïania opcji, 172
malejÈcej wymagalnoĂci, 336
wzajemnych potwierdzeñ, 325
zasady
inwestora, 357
spekulanta, 361
zasoby
instytucji miÚdzynarodowych, 207
organizacji, 208
rzÈdowe, 207
spóïek gieïdowych, 208
zaufanie do gieïdy, 31
zbieranie informacji o spóïkach, 135
zdarzenia nadzwyczajne, 337
zlecenia zïoĝone, 287
zlecenie gieïdowe, 279, 282
PKC, 283
stop-loss, 288
take-profit, 289
z limitem aktywacji, 286, 288
z limitem ceny, 284, 286
zakupu, 272
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zobowiÈzania, 90
dïugoterminowe, 336
krótkoterminowe, 336
zrozumienie wïasnych bïÚdów, 46
zysk
dywidenda, 102
netto, 103
odsetki, 102
zyski
kapitaïowe, 58, 104
nadzwyczajne, 339
zwiÈzane
z kupnem papieru wartoĂciowego, 103
z przedsiÚbiorstwem, 102

½
ěródïa informacji
media, 219
najgorsze, 210
wïasne, 219
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