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GIE £DA  PAP IERÓW WARTOŒCIOW YCH

SZKO£A 
GIE£DOWA

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wspól-
nie z Uniwersytetem Zielonogórskim rozpoczynają w 
październiku nowy sezon kursów giełdowych 2009/2010.

Wiedzę na temat rynku kapitałowego w Polsce można 
dziś zdobyć na wiele różnych sposobów. Najlepiej jednak 
czerpać informacje u źródła w Szkole Giełdowej.

Zielonogórska placówka to jedna z siedemnastu na te-
renie kraju. Pierwszy kurs na UZ odbył się w październiku 
2006 roku. W ciągu 3 lat kilkaset osób zdobyło intratną 
wiedzę oraz wartościowe materiały edukacyjne. W ra-
mach SG organizujemy 4 kursy:

Podstawy inwestowania na giełdzie  - dla początku-
jących, 14 godzin wykładów i ćwiczeń na temat działania 
giełdy i polskiego rynku kapitałowego. 

Instrumenty pochodne – kontrakty terminowe, opcje, 
6 godzin wykładów. 

Debiut na rynku New Connect – 4 godzin wykładów dla 
właścicieli małych, innowacyjnych firm.

IPO po kapitał na giełdę – 7 godzin wykładów dla firm 
zainteresowanych pozyskaniem kapitału i debiutem na 
rynku głównym GPW.

Temat giełdowy jest zawsze w centrum uwagi. Narzę-
dzia finansowe notowane na GPW umożliwiają inwestycje 
bez względu na koniunkturę giełdową. Akcje, obligacje, 
certyfikaty inwestycyjne, to najbardziej znane hasła. 
Dzięki instrumentom pochodnym każdy uczestnik rynku 
ma możliwość zarabiania na spadkach i wzrostach indek-
sów giełdowych.

Słysząc giełda, wiele osób wrzucanie do jednego worka 
dobre i złe doświadczenia własne oraz zasłyszane od in-
nych ludzi. Giełda to nie tylko akcje, to również transak-
cje na obligacjach skarbowych. Warto wiedzieć, że mamy 
do dyspozycji kilka „parkietów” główny GPW, rynek New-
Connect, CeTO – Centralna Tabela Ofert, a za kilka tygodni 
rusza nowy rynek dłużny – handel obligacjami komunalny-
mi oraz przedsiębiorstw. 

Giełda jako rynek jest bardzo elastycznym sposobem 
budowania oraz pomnażania kapitału. Inwestor samodziel-
nie może określić charakter swojej inwestycji np.: rodzaj 
instrumentu finansowego, wielkość kapitału, czas trwania 
inwestycji, oczekiwana stopa zwrotu, tolerancja na ryzy-
ko, może nawet dostosować rozwiązania do aktualnego 
poziomu swojej wiedzy i doświadczenia.

Aby czerpać korzyści z oceanu możliwości jaki oferuje 
giełda, nie musimy zmieniać zawodu lub miejsca pracy. 
Warto jedynie zapoznać się z fundamentalnymi zasadami 
rynku i ich przestrzegać. Styl inwestora zależy od przyję-
tej strategii – dzięki szkoleniom w ramach Szkoły Giełdo-
wej absolwenci mogą świadomie wybrać właściwą drogę 
dostosowaną do własnych potrzeb i możliwości. 

Inwestorów możemy podzielić na aktywnych oraz bier-
nych w zależności od posiadanych kompetencji oraz cza-
su jaki mogą poświęcić na monitorowanie inwestycji. Na 

przykład uczestnikami kursów są ludzie, którzy inwestują 
swoje środki bezpośrednio na giełdzie lub za pośredni-
ctwem wyspecjalizowanych instytucji a zajęcia w ramach 
SG traktują jako sposób na usystematyzowanie posiada-
nej już wiedzy. Jednak największy odsetek uczestników to 
osoby początkujące.

Media przez ostatnie kilka miesięcy wytworzyły atmosfe-
rę paniki oraz wizję wszechobecnego kryzysu. Co to ozna-
cza? Dla jednych ludzi strach, dla innych okazję – otóż coś 
co kiedyś kosztowało 100 zł, dziś kosztuje 20. Kursy akcji 
pospadały o kilkadziesiąt procent. Warto w tym miejscu 
przetoczyć powszechnie znaną formułę giełdową – Kupuj, 
gdy jest tanio. Sprzedawaj, kiedy jest drogo! 

Ciekawe dlaczego ludzie postępują dokładnie odwrot-
nie? Kupują, gdy jest drogo (ponieważ wszyscy kupują, 
reklamy w mediach, euforia) a sprzedają, gdy jest tanio 
z dużą stratą (ponieważ wszyscy pozbywają się walorów, 
obniżając kurs akcji). Może uczestnikom rynku brakuje 
podstawowej wiedzy?

Podobnie działo się z akcyjnymi funduszami inwestycyj-
nymi, które przyniosły równie dotkliwe straty jak bezpo-
średnie inwestycje na giełdzie. W jaki sposób wybierać 
fundusze, aby nie dochodziło do znacznych załamań linii 
kapitału? A może warto zbudować własny portfel „mini-
fundusz”?

Na GPW notowanych jest ok. 400 spółek, czy wszyst-
kie spółki zachowują się identycznie? Skoro jest kryzys, to 
dlaczego przez ostatnie pół roku kursy wybranych walorów 
podskoczyły od dołka o kilkaset procent? Na te i wiele in-
nych pytać odpowiemy na kursach Szkoły Giełdowej.

Dzisiaj mamy komfortową sytuację. Widzimy punkty od-
niesienia na historycznych wykresach indeksów oraz kur-
sów akcji, mniej więcej wiemy na jakim etapie znajduje 
się rynek. W porównaniu z tym, co widzieliśmy kilka lat 
temu – nieustające wzrosty, szczyt za szczytem – dzisiaj 
nawigacja jest znacznie łatwiejsza. 

Zachęcam do uczestnictwa w kursie, pomoże to Państwu 
wyrobić własne zdanie na temat rynku giełdowego. Szkoła 
Giełdowa, to bardzo dobre miejsce, aby zdobyć rzetelne 
informacje u źródła. 

Program SG to wykłady i ćwiczenia z zakresu m.in. ana-
lizy technicznej, fundamentalnej,  teorii budowy portfela. 
Zajęcia prowadzą specjaliści rynku finansowego oraz wy-
kładowcy UZ, którzy dzielą się z uczestnikami praktyczną 
wiedzą. 

Absolwenci kursów otrzymują obszerne materiały eduka-
cyjne, podręczniki, wydawnictwa giełdowe oraz certyfikat 
GPW potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu. Wszystkie 
sesje odbywają się w weekendy.

Pamiętając o pracownikach naukowych oraz studentach 
UZ warto w tym miejscu przypomnieć, że  giełda, to nie 
tylko sposób na inwestowanie nadwyżek finansowych, ale 
również miejsce i szansa na pozyskanie inwestora – kapi-
tał na rozwój dla małych i średnich firm z krótką historią 
działalności. Dzięki rynkowi NewConnect, można łatwo 
połączyć innowacyjne rozwiązania, odkrycia naukowe z 
alternatywnym wobec banków finansowaniem.

Zaczynamy w październiku. Szczegółowe terminy na 
stronie internetowej szkoły: www.szkolagieldowa.pl 
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