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Rynek finansowy
Rynek finansowy - miejsce, gdzie dokonuje się transakcji
mających za przedmiot szeroko rozumiany kapitał
finansowy. Za pomocą tych transakcji dokonuje się
przepływ

pieniądza

nadwyżki

środków

chcących

je

od

podmiotów

(oszczędności)

zagospodarować.

posiadających
do

podmiotów

Przedmiotem

rynku

finansowego są walory finansowe, głównie papiery
wartościowe.
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Po co jest rynek finansowy firmom



Umożliwia podmiotom gospodarczym pozyskanie kapitału
na rozwój działalności.



Umożliwia podmiotom gospodarczym pozyskanie nowych
współwłaścicieli.



Pozwala na wycenę firmy.



Pozwala na zabezpieczanie ryzyka.
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Po co jest rynek finansowy inwestorom



Umożliwienie posiadaczowi kapitału zainwestowanie
swoich pieniędzy i zysk.



Pozwala na gromadzenie majątku w bezpieczny sposób.



Pozwala na oddziaływanie inwestorów na funkcjonowanie
posiadanych przedsiębiorstw.
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Po co jest rynek finansowy gospodarce



Zwiększa przejrzystości obrotu gospodarczego.



Pozwala Państwu na pożyczanie pieniędzy.



Zwiększa innowacyjność gospodarki.



Pozwala na prywatyzowanie przedsiębiorstw.



Pozwala na określenie ceny pieniądza na rynku.



Pozwala bankom na regulowanie płynności.
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Giełda
Giełda – to organizowane w ustalonym miejscu i czasie spotkania
handlowe, na których są sprzedawane ściśle określone towary po
cenach ogłoszonych w codziennych notowaniach. Transakcje na
giełdach zawierane są zgodnie z obowiązującym regulaminem,
między członkami giełdy pośredniczącymi w zawieraniu transakcji.
Wg zakresu rzeczowego transakcji giełdy dzielą się na :


giełdy towarowe



giełdy papierów wartościowych
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Giełda Towarowa
Giełda towarowa jest to najwyżej zorganizowany rynek formalny,
na którym w określonym czasie i miejscu dochodzi kupna i
jednoczesnej sprzedaży towarów masowych.


Do towarów będących przedmiotem obrotu giełd towarowych
należą:




produkty roślinne m.in.: pszenica, żyto, kakao, kawa, cukier, itp



bawełna, juta, kauczuk,



metale m.in. aluminium, cynk, miedź, ołów, nikiel, srebro, wolfram

Giełdy towarowe dostarczają informacji na temat tendencji
dotyczących popytu oraz podaży tych towarów jak i długoterminowych
tendencji cenowych.


Do największych giełd w Polsce należą: Giełda Poznańska
Towarowa, Giełda Galicyjska w Tarnowie i Warszawska Giełda
Towarowa.
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Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie


GPW w Warszawie jest spółką akcyjną powołaną przez Skarb Państwa do
organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Giełda zapewnia koncentrację w
jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia
kursu i realizacji transakcji.



W dniu 12 kwietnia 1991 r., podpisany został akt założycielski Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie. Cztery dni później, 16 kwietnia odbyła się
pierwsza sesja giełdowa z udziałem 7 domów maklerskich, na której notowano
akcje 5 spółek. Wpłynęło wówczas 112 zleceń kupna i sprzedaży, a łączny obrót
giełdy wyniósł 1.990 zł.



Od 2010 roku jest spółką notowaną na GPW



GPW jest jedną z najszybciej rozwijających się giełd wśród europejskich rynków
regulowanych i rynków alternatywnych regulowanych przez giełdy oraz
największą giełdą krajową w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
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Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Rok
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991

Kapitalizacja spółek
krajowych (mln zł)
483 977,14
446 151,22
542 646,12
421 178,00
267 359,31
509 887,41
437 719,22
308 417,62
214 312,57
140 001,47
110 564,64
103 369,91
130 085,00
123 411,00
72 442,00
43 766,00
24 000,00
11 271,00
7 450,00
5 845,00
351,00
161,00

Liczba spółek
435
426
400
379
374
351
284
255
230
203
216
230
225
221
198
143
83
65
44
22
16
9

Obroty akcjami (mln Obroty obligacjami
zł)
(mln zł)
155 074,00
859,00
268 139,00
836,00
234 288,00
1 428,00
175 943,00
1 476,00
165 658,00
2 500,00
239 740,00
1 748,00
169 348,00
2 768,00
98 517,00
2 754,00
59 759,00
4 177,00
40 118,00
6 337,00
31 834,00
2 066,00
40 300,00
2 567,00
84 637,00
2 295,00
44 672,00
2 383,00
31 191,00
4 291,00
26 171,00
6 744,00
14 948,00
8 110,00
6 836,00
9 638,00
11 710,00
1 650,00
3 937,00
279,00
114,00
11,00
15,00
0,00

Stopa zwrotu
WIG (%)
16,34
-20,83
18,77
46,85
-51,07
10,39
41,60
33,66
27,94
44,92
3,19
-21,99
-1,30
41,30
-12,80
2,30
89,10
1,50
-39,90
1 095,30
13,20
-8,09 9

GPW w Warszawie
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GPW w Warszawie
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Giełda w Chicago
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Dom maklerski

Dom maklerski – podmiot posiadający zezwolenie między
innymi

na:

oferowanie

papierów

wartościowych,

nabywanie i sprzedaż papierów wartościowych na własny
lub cudzy rachunek, a także na zarządzanie portfelem
papierów wartościowych i doradztwo inwestycyjne dla
swoich klientów
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Akcje
Akcje – dokumenty stwierdzające udział posiadacza
(akcjonariusza) w majątku spółki. Akcjonariusz ma prawo
do współuczestniczenia w kierowaniu spółką i podziału
zysków (dywidendy).
Zakup akcji

Zakup akcji

Zakup akcji

GPW

Zakup akcji

Akcjonariusz
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Akcje
Sprzedaż akcji

Sprzedaż akcji

Sprzedaż akcji

Sprzedaż akcji

Akcjonariusz 2

Akcjonariusz 1

Akcje kupuje się głównie po to aby je w przyszłości sprzedaż za znacznie wyższą
cenę
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Akcje
Jak ustala się cena akcji?

Ania
Jaś
Kuba
Piotr

popyt - kupujący
Ilość
cena
1000
2
200
1,9
300
1,8
1200
1,5

podaż - sprzedający
Ilość
cena
1200
2
Staś
300
2,1
Asia
500
2,3
Marek
1200
2,4
Tomek

Dlaczego akcje niektórych spółek rosną szybciej a innych
wolniej lub wręcz maleją?
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Akcje
Ale nie tylko gdyż - Akcja daje posiadaczowi
(akcjonariuszowi) m.in. następujące prawa:


prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy,



prawo do udziału w masie likwidacyjnej.



prawo poboru,



prawo do dywidendy,
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Akcje
Dywidenda – część zysku spółki, przyznana do wypłaty
akcjonariuszom

dywidenda

dywidenda

GPW

Akcjonariusz

18
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Obligacje
Obligacje – papiery wartościowe, w których emitent stwierdza
istnienie określonego zobowiązania finansowego (przy
czym świadczenie to może mieć charakter pieniężny lub
niepieniężny)

w

stosunku

do

nabywcy

obligacji,

zobowiązując się jednocześnie do jego spełnienia w

określony sposób i w określonym czasie.
Z zasady uważane są za papiery wartościowe o znacznie
mniejszym ryzyku niż akcje
19

Obligacje
Zakup obligacji

Zakup obligacji

Obligatariusz
Dzisiaj
Wykup obligacji

Wykup obligacji

Obligatariusz
W przyszłości
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Istotne terminy










Akcjonariusz – właściciel akcji
Emitent – podmiot emitujący (wystawiający) papiery wartościowe we
własnym imieniu
Bessa (rynek niedźwiedzia) – długotrwała, silna tendencja spadkowa na
rynku
Hossa (rynek byka) – długotrwała, silna tendencja wzrostowa na rynku,
której zwykle towarzyszą wzmożone zakupy akcji
Prospekt emisyjny – dokument zawierający szczegółowe informacje o
sytuacji prawnej i finansowej emitenta oraz o oferowanych papierach
wartościowych, związany z ich wprowadzeniem do obrotu na rynku
regulowanym lub przeprowadzeniem oferty publicznej
Indeks giełdowy – wskaźnik kwantyfikujący wzrost lub spadek wartości
określonej grupy spółek podobnych do siebie pod względem obszaru
działalności, technologii, wielkości lub innych cech
Ryzyko - to prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia losowego o
charakterze negatywnym dla dotkniętego nim podmiotu. Ryzyka nigdy nie
21
można całkowicie wyeliminować.

Portfel inwestycyjny
Portfel

inwestycyjny

jest

to

zestaw

instrumentów

finansowych, które posiada inwestor.
Cechy charakterystyczne dla portfela to:
•

liczba składników,

•

dochód,

•

ryzyko,

•

horyzont inwestycji.
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Portfel inwestycyjny – czynniki
wpływające na jego konstrukcję
Ryzyko inwestycji
- systematyczne (wynikające z funkcjonowania rynku)
- specyficzne (indywidualnie związane z każdym walorem)
ryzyko
w%

ryzyko
specyficzne
ryzyko
systematyczne
liczba spółek
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Portfel inwestycyjny
Nie kładź wszystkich jajek do jednego koszyka!!!

Umiejętne tworzenie portfela prowadzi do zmniejszenia ryzyka, przy
jednoczesnym zachowaniu tej samej lub nawet zwiększeniu
spodziewanej stopy zwrotu. Operacja tworzenia portfela, która
prowadzi do redukcji ryzyka, nazywa się dywersyfikacją.
Wyróżniamy kilka rodzajów dywersyfikacji
a)

Dywersyfikacja prosta (10 – 20 walorów)

b)

Dywersyfikacja sektorowa (branżowa)

c)

Dywersyfikacja Markowitza

24
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Typy zarządzania portfelem
1. zarządzanie indywidualne – inwestor samodzielnie podejmuje
decyzje inwestycyjne
2. zarządzanie wspomagane – inwestor sam podejmuje decyzje, ale
korzysta z usług profesjonalnych instytucji
3. zarządzanie na zlecenie – inwestor zleca zarządzanie swoim
portfelem profesjonaliście
4. zarządzanie zbiorowe – inwestor zawiera umowę z towarzystwem

funduszy inwestycyjnych

25

Typy analiz

 fundamentalna
 techniczna
 behawioralna

26
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Analiza techniczna to badanie zachowań rynku, przede wszystkim przy
użyciu wykresów, którego celem jest przewidywanie przyszłych
trendów cenowych, w oparciu o analogiczne zachowanie wykresów

(wskaźników) w przeszłości.
Sześć zasad Dow’a:
•

Średnie cenowe dyskontują wszystko

•

Rynek porusza się w trendach

•

Trendy główne można podzielić na trzy fazy: akumulacja, wzrost,
szczyt

•

Ruchy średnich muszą się potwierdzać

•

Obroty muszą potwierdzać trend

•

Trend trwa do chwili uzyskania wyraźnego jego sygnału odwrócenia

Charles Henry Dow – twórca analizy technicznej oraz pierwszego indeksu.
27

Trendy
Trend jest to utrzymywanie się przez pewien czas tendencji kursu akcji
do zmian w określonym kierunku.
Jeśli kurs zmienia się z tendencją do wzrostu tak, że lokalne minima
kursu znajdują się coraz wyżej – wówczas mamy do czynienia z
trendem wzrostowym.
Gdy kurs zmienia się z tendencją do coraz niższej ceny tak, że lokalne
maksima znajdują się coraz niżej – mamy do czynienia z trendem
spadkowym.
Gdy kurs akcji nie wykazuje ani tendencji zwyżkowej ani zniżkowej,
wahając się w stałym zakresie wartości mówimy wtedy o trendzie
horyzontalnym (konsolidacji).
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Linia trendu
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Elementy analizy behawioralnej
W portfelu behawioralnym jedna część aktywów ma stanowić ograniczenie
strachu prze stratą, a druga część dać inwestorowi nadzieję a
znaczące zyski. Konstrukcja takiego portfela nie opiera się na
zależności pomiędzy stopami zwrotu.
Portfel behawioralny zwraca uwagę na fakt, że inwestorzy kierują się
emocjami w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Z tego wynika
szereg błędów decyzyjnych:

30
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Elementy analizy behawioralnej
Konsekwencje nadmiernej pewności przewidywań, m.in.:
-

Nieprzygotowanie – Inwestorzy pewni swoich umiejętności by
osiągnąć sukces nie sprawdzają tych informacji (rekomendacje
analityków giełdowych sprawdzają się w 50%).

- zbyt częste przeprowadzanie transakcji – portfele sprzedane są
efektywniejsze od portfeli zakupionych
- podejmowanie zbyt wysokiego ryzyka – zlecenia internetowe mniej
efektywne niż tradycyjne
31

Elementy analizy behawioralnej
Konsekwencje ulegania iluzjom –
a) Złudzenie nierealistycznego optymizmu,

Czy potrafisz zarządzać swoimi pieniędzmi lepiej niż inni ludzie posiadający
wiedzę finansową?
Czy uważasz że masz większe poczucie humoru niż większość swoich
znajomych?
Czy uważasz, że groźba stania się bankrutem jest w twoim wypadku niższa
niż w wypadku przeciętnego Polaka?
b) tendencyjne analizowanie informacji finansowych – inwestor, który
raz dokonał pozytywnej oceny spółki będzie tak analizował kolejne
informacje by potwierdzić swoją pierwotną ocenę
c) niedocenianie możliwości poniesienia porażki – analiza informacji w
zakresie „ile można zyskać” a pomijanie informacji jakie jest ryzyko („ile
można stracić”)
32
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Elementy analizy behawioralnej
Stawianie na trend – Kupowanie papierów, które do tej pory wzrastały z
przeświadczeniem, że dalej będą wzrastać (przeświadczenie, że
przeszłość odzwierciedla teraźniejszość nie jest prawidłowe gdyż
żyjemy w burzliwym otoczeniu) . Błąd stawiania na trend jest znacznie
silniejszy w przypadku trendu wzrostowego.
Skłonność do potwierdzania
Które 2 karty należy podnieść aby potwierdzić tezę:
„Jeżeli po jednej stronie karty znajduje się samogłoska to po drugiej jest
liczba parzysta”

A

F

4

7
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Elementy analizy behawioralnej
Efekt unikania strat – inwestorzy niechętnie zamykają pozycję ze stratą,
co powoduje dalsze pogłębianie strat
Efekt utopionych kosztów – Jeżeli nabycie danego waloru związane było
ze znacznymi nakładami to inwestorzy nie są skłonni do jego
sprzedaży mimo negatywnych zmian rynkowych
Księgowanie mentalne – nieracjonalne segregowanie inwestycji i
rozpatrywanie ich z punktu widzenia zysku bądź straty
-

Efekt posiadania

-

Inwestowanie na koszt firmy

-

Efekt ugryzienia węża

34
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Ogólne zasady inwestowania
1. Obserwuj to co się dzieje na rynku.
2. Na bieżąco analizuj sytuację ekonomiczną oraz kondycję spółek,
których akcje kupiłeś lub zamierzasz kupić.

3.

Jeżeli nie jesteś pewien co zrobić nie rób nic.

4. Pozwól, aby Twoje zyski rosły, ale szybko ograniczaj straty.
5. Pamiętaj, nie ma inwestorów podejmujących tylko dobre decyzje.
6. Oceniaj każdą swoją decyzję inwestycyjną.
7. Traktuj rynek z respektem.
8. Ogranicz ryzyko, zdywersyfikuj swoje inwestycje.
9. Duże pieniądze inwestuj w akcje płynnych spółek.
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