Wydać kasę, czy mieć kasę.
Dobry dylemat. Lepiej pomyśl,
jak ją zarobić. Bez przemęczania się.
JuŜ co czwarty inwestor na warszawskiej giełdzie
ma mniej niŜ 26 lat. Młodzi, bystrzy i przebojowi
z sukcesem zarabiają na akcjach. Teraz szykuje się
akcja specjalna: prywatyzacja energetycznego giganta.
Wszystkie poradniki typu „giełda dla początkujących” zachęcają
do inwestowania w energetykę. Zapotrzebowanie na energię
będzie coraz większe. Ceny energii rosną, więc będzie rosła
wartość Twoich akcji. Eksperci dodają: Inwestuj w zieloną
energię. To jest przyszłość.
Kryzys w Polsce się skończył, gospodarka ma dobre perspektywy,
a na giełdę wchodzi TAURON – druga pod względem wielkości
grupa energetyczna w Polsce. W 2009 miała prawie miliard zł
zysku. Pięć razy więcej niŜ rok wcześniej. Rozwojowa,
nowoczesna firma, stawiająca na ekologiczne rozwiązania.
Jeśli juŜ inwestujesz, to wiesz, jak na tym skorzystać. JeŜeli
do tej pory tego nie próbowałeś, dowiedz się, jak to zrobić.

1: WYBÓR BIURA MAKLERSKIEGO I ZAŁOśENIE RACHUNKU
INWESTYCYJNEGO
Do
inwestowania
konieczne
jest
załoŜenie
rachunku
inwestycyjnego w biurze maklerskim (nazywanym teŜ domem
maklerskim). Za pośrednictwem biura będziesz składał zlecenia
na zakup lub sprzedaŜ papierów wartościowych. Zwróć uwagę
na
oferowany
zakres
usług,
łatwość
dostępu
do
nich
i na wysokość prowizji.
Podstawowe
informacje
o
biurach
najłatwiej
znaleźć
w Internecie. TakŜe tą drogą najłatwiej składać zlecenia,
ale moŜna to robić teŜ przez telefon i bezpośrednio w biurze.

2: DECYZJA W CO I JAK INWESTOWAĆ
akcje
Najpopularniejszymi
instrumentami
finansowymi
są
i obligacje, a dla bardziej doświadczonych tzw. instrumenty
pochodne.
Początkujący zaczynają od akcji, bo łatwo zrozumieć mechanizmy
związane ze spadkiem lub wzrostem ich cen. Najlepiej rozpocząć
od
rynku
pierwotnego,
czyli
kupić
akcje
firm
dopiero
wchodzących na giełdę. Wtedy dokładnie wiadomo, jaki potencjał
ma dana firma, ile jest warta, jakie ma plany rozwoju
i perspektywy. O prywatyzowanej ofercie spółki TAURON Polska
Energia S.A. dowiesz się na stronie www.tauron-pe.pl. Debiut
planowany jest na ok. 30 czerwca, a zapisy na akcje będą
przyjmowane w dniach 9-18 czerwca.
Warszawska GPW składa się z dwóch rynków: Głównego Rynku
Giełdy, tzw. parkietu podstawowego oraz New Connect. Pierwszy
to
rynek
regulowany,
który
wiąŜe
się
z
ostrzejszymi
regulacjami i wyŜszymi wymaganiami w stosunku do spółek.
New Connect to miejsce dla rozwijających się młodych spółek
(głównie medialnych i IT).
Przy wyborze spółki do zainwestowania, oczywiście warto zdobyć
jak najwięcej informacji na jej temat. NaleŜy znać jej słabe
i mocne strony, jaką ma opinię, jak wygląda na tle swojej
konkurencji, jakie ma perspektywy.

3: ZŁOśENIE

ZLECENIA

KaŜde
złoŜone
zlecenie
jest
sprawdzane
przez
system.
Jeśli wszystko jest OK (masz akcje, które chcesz sprzedać,
masz pieniądze, które chcesz wydać i jesteś tym, za kogo się
podajesz) dom maklerski przekaŜe Twoje zlecenie (tzw. zlecenie
maklerskie)
do
giełdowego
arkusza
zleceń
na
giełdzie.
Tam, po odpowiednim przyporządkowaniu, zaczeka na realizację.
Transakcje na GPW odbywają się na dwa sposoby. Władze giełdy
decydują o przypisaniu danego systemu do poszczególnych
spółek:
 System notowań ciągłych – moŜliwość dokonywania zleceń
podczas trwania sesji giełdowych, kiedy ceny akcji
wielokrotnie się zmieniają. To najczęściej wybierany
system przez inwestujących. Sesje giełdowe odbywają się
w godzinach 9.00-16.30 od poniedziałku do piątku.
 System notowań jednolitych – rzadziej wykorzystywany przez
inwestujących, polega na zawieraniu transakcji tylko
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w dwu określonych momentach sesji. Kurs kupna lub
sprzedaŜy określa się na podstawie wcześniejszych zleceń.

4: SPRAWDZANIE WARTOŚCI INWESTYCJI
Wartość akcji określana jest na podstawie bieŜącego kursu,
tzw. ceny waloru. Kurs akcji, po którym sprzedaje się
lub kupuje papiery wartościowe, ustalany jest na podstawie
zleceń
przekazywanych
do
biur
maklerskich.
Instytucje
nadzorujące rynek, domy maklerskie i media drogą satelitarną
otrzymują informacje na temat indeksów giełdowych, obrotów
notowanych papierów wartościowych i kursów akcji. Notowania
moŜesz
śledzić
w
popularnych
gazetach,
w
ekonomicznych
programach
telewizyjnych
i
radiowych
oraz
oczywiście
w Internecie, np. na stronie giełdy www.gpw.pl.

5: DŁUGOTERMINOWO CZY SPEKULACYJNIE
Strategia długoterminowa polega na trzymaniu akcji stabilnych
przedsiębiorstw i nieprzejmowaniu się doraźnymi wahaniami
kursów. Wiemy, ile spółka jest warta i jakie realne zyski
przynosi w dłuŜszym okresie. Znakomicie nadają się do tego
duŜe spółki energetyczne, właśnie takie jak TAURON. Nie dość,
Ŝe moŜemy systematycznie zyskiwać na wartości akcji, moŜemy
równieŜ liczyć na dywidendę (część z zysku, którą spółka
wypłaca akcjonariuszom). Dlatego takie akcje lepiej trzymać
dłuŜej.
Spekulowanie akcjami, często określane jako gra na giełdzie,
jest
zajęciem
dla
osób
lepiej
znających
rynek.
W niej jest więcej ruchu, sprzedaje się akcje, które
są „na szczycie” (bo zakładamy, Ŝe zaraz zaczną spadać)
i kupuje te „w dołku” (a więc tuŜ przed tym, kiedy zaczną
rosnąć).

Jeśli będziesz grać umiejętnie, moŜesz wyciągnąć
z giełdy dochody o wiele większe, niŜ z lokat
czy funduszy powierniczych. Niemało osób w Polsce
osiąga w ciągu roku zyski kilkusetprocentowe. JeŜeli
kiedykolwiek
myślałeś
o
zainwestowaniu
swoich
pieniędzy
w
akcje,
jeśli
zastanawiałeś
się,
ile mógłbyś na tym zarobić, to teraz jest dobry
powód: GIGAWATOOFERTA TAURONA.
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