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Wróć do indeksu

1. Czym jest giełda? Główne giełdy pa-
pierów wartościowych na świecie: IBEX 
35, giełdy w Nowym Jorku i Hongkongu

Historia i początki giełdy

Pojęcie giełdy jest stosunkowo nowe, a jej powstanie było konsekwencją przemian zwią-
zanych z istniejącymi już wcześniej miejscami handlu.

Już w starożytnych Grecji i Rzymie istniały przepisy, które dotyczyły umów zawieranych 
przez kupców spotykających się w określonym czasie w celu sformalizowania transakcji. 
Warto jednak nadmienić, że to giełdy towarowe, które pojawiły się w Europie około XII 
wieku, były pierwszymi oficjalnymi miejscami, gdzie odbywały się transakcje i sprzedaż 
towarów. Równoczesna obecność kupców i handlowców, którzy dokonywali wymiany 
dóbr, dała początek temu, co dziś znamy jako giełdę.

Wzrost popularności tych miejsc wymusił konieczność pojawienia się osób takich, jak na 
przykład wierzyciele. Byli to bogaci ludzie, którzy zapewniali finansowanie w zamian za 
gwarancje (na ogół biżuterię i złoto), a także templariusze, którzy pełnili niejako funkcję 
banków. Wykorzystywali oni swoje zamki i twierdze, w których przechowywali majątek 
innych osób, a tym samym zabezpieczali je przed ewentualnymi napadami i rabunkami.

Giełda Papierów Wartościowych w XII-XIV wieku

W XII i XIV wieku finansowe centrum Europy stopniowo przenosi się z północnych Włoch 
do miast handlowych, m.in. Antwerpii i Brugii oraz do Holandii. To właśnie w 1309 roku 
w mieście Brugia odbyły się targi, od nazwy których mogło powstać słowo „Giełda”  
(bourse). Targi te odbywały się przed rezydencją rodziny van den Beurse. Inne źródła po-
dają, że nazwa bourse może pochodzić od łacińskiego słowa bursa, oznaczającego sa-
kiewkę do przechowywania pieniędzy. Pierwsza oficjalna giełda została utworzona w 
Antwerpii w 1531 roku.

Giełda Papierów Wartościowych w XV-XVIII wieku

Wraz z pojawieniem się w roku 1600 pierwszej spółki akcyjnej (English East India Com-
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pany), nastąpił pierwszy w historii „boom” na giełdach. Po kilku latach, w 1610 r., pows-
tała Holenderska Kompania Wschodnioindyjska, która ogłosiła, że jej akcje mogą zostać 
zlikwidowane jedynie poprzez ich sprzedaż na giełdzie w Amsterdamie, wywołując ogrom-
ne spekulacje, które wywołały „kryzys tulipanowy” - pierwszy w historii krach giełdowy 
(1630-1637).

Niespełna sto lat później, w 1717 roku we Francji miała miejsce kolejna z największych spe-
kulacji w historii. Law, szkocki bankier z siedzibą w Paryżu wprowadził na rynek pierwsze 
akcje na okaziciela należące do innej spółki z Indii. Spowodowało to gwałtowne negocjac-
je na paryskiej giełdzie, podczas których doszło do licznych oszustw. To doprowadziło do 
ogłoszenia pierwszej ustawy o giełdzie w 1724 r., która została uznana za „akt urodze-
nia nowoczesnej giełdy”.

Wraz z pierwszą rewolucją industrialną i istotnymi zmianami ekonomicznymi, produkc-
ja przemysłowa stała się główną siłą napędową gospodarki. Powstanie Anglii pozwoliło 
na pojawienie się London Stock Exchange w latach 1760-1775. To umożliwiło rozwój 
przedsiębiorstw potrzebujących dużego kapitału, takich jak przedsiębiorstw stalowe, fir-
my produkujące maszyny przemysłowe czy stocznie. Główną funkcją zdobywającej coraz 
większą popularność giełdy papierów wartościowych było jednak plasowanie i negoc-
jowanie pożyczek państwowych, w celu pozyskania finansowania dla projektów koloniza-
cyjnych.

Giełda Papierów Wartościowych od XIX wieku do dziś

Od XIX wieku szybki rozwój Stanów Zjednoczonych spowodował wzrost zainteresowa-
nia inwestorów, co doprowadziło do powstania Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartoś-
ciowych, która rozpoczęła działalność w 1865 roku, po wojnie domowej. Stopniowo 
wypierała ona Londyńską Giełdę Papierów Wartościowych jako centrum odniesienia dla 
rynku akcji, Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych wchłonęła największe ruchy ka-
pitałowe w tym czasie.

Krach z 1929 r. i Wielki Kryzys były pierwszym poważnym ostrzeżeniem dla roli rynków 
akcji w gospodarce światowej. W celu zmniejszenia powiązań między gospodarką a ry-
nkami finansowymi, które w czasie kryzysu mogą podnieść całą gospodarkę kraju, pańs-
two stało się substytutem prywatnej inicjatywy w swojej roli motoru wzrostu. Dominującą 
rolę odegrały wtedy keynesistowskie doktryny gospodarcze, promujące dług publiczny i 
politykę fiskalną, pozostawiając rynkom papierów wartościowych znacznie skromniejszą 
funkcję w zakresie rozwoju gospodarczego.

Giełda Papierów Wartościowych w Tokio stała się największym rynkiem akcji na świe-
cie, zarówno pod względem wielkości obrotów, jak i kapitalizacji rynkowej, a neolibera-
lizm Reagana i Thatcher ponownie uruchomił rynki akcji w latach 70. i 80. Następnie, w 
ciągu ostatnich 20 lat, konsolidacja nowych rynków, takich jak NASDAQ związany z Inter-
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netem, oraz głównych sektorów technologicznych, a także szybki i łatwy dostęp do nich, 
spopularyzowały giełdę i pozwoliły na masowe wejście prywatnych inwestorów.

Pochodzenie giełdy papierów wartościowych w Hiszpanii

W Hiszpanii dopiero w 1831 r. utworzono madrycką giełdę papierów wartościowych, na 
której początkowo działały tylko banki i koleje. W tym czasie, oprócz długu publicznego, 
który był preferowanym instrumentem, notowanych było sześć papierów wartościowych: 
przedsiębiorstwo górnicze, dwa przedsiębiorstwa transportowe, przedsiębiorstwo energe-
tyczne, przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe i Bank of San Fernando. Obecnie istnieją cztery 
giełdy: Madryt, Barcelona (1915), Bilbao (1890) i Walencja (1980).

Jakie są początki Wall Street?

Wall Street to ulica na Dolnym Manhattanie w Nowym Jorku. Nazwa ulicy pochodzi z XVII 
wieku, na długo przed wojną o niepodległość Stanów Zjednoczonych, kiedy to holenderscy 
osadnicy w 1652 roku wybudowali w tym miejscu mur chroniący przed ewentualnym ata-
kiem rdzennych mieszkańców wyspy. Legenda głosi, że pod koniec XVIII wieku przy murze 
rosło drzewo, przy którym pierwsi nowojorscy pośrednicy finansowi i spekulanci zbierali 
się, by handlować nieformalnie. Z biegiem lat, doprowadziło to do powstania pierwszej 
nowojorskiej giełdy papierów wartościowych. Mur ten został zburzony w 1699 roku, kiedy 
to do Nowego Jorku przybyli Anglicy.

Jak narodziła się nowojorska giełda papierów wartościowych (NYSE)?

Początki nowojorskiej giełdy sięgają czasów porozumienia z Buttonwood, które zostało 
podpisane 17 maja 1792 roku przy Wall Street 68. Ta umowa pomiędzy 24 brokerami dała 
podwaliny pod nowojorski Stock & Exchange Board, który został utworzony w 1817 r., aby 
kontrolować przepływ akcji. W 1863 r. Stock & Exchange Board zmienił nazwę na New 
York Stock Exchange (NYSE) i właśnie pod taką nazwą jest znany do dzisiaj.

Na początku XX wieku, w 1918 roku, Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych stała 
się przodującą giełdą na świecie, przewyższając Londyńską Giełdę Papierów Wartoś-
ciowych. Dwa lata później Wall Street została zaatakowana przez anarchistów, którzy za-
bili ponad 40 osób. Stało się to naprzeciwko byłej siedziby J.P. Morgan & Co.

Początek XX wieku był szczególnie burzliwy dla rynku amerykańskiego i światowego: w 
1929 roku miał miejsce się tzw. Czarny Czwartek, oznaczający początek wielkiego kryzy-
su, który trwał w Stanach aż do 1933 roku.
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Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych dzisiaj

Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych jest dziś największą giełdą na świecie o 
kapitalizacji rynkowej wynoszącej ponad 23 biliony dolarów. Dziś nadal znajduje się na 
Wall Street, na której oprócz niej mieszczą się budynek Federal Hall (w którym odbyła się 
inauguracja prezydentury Georga Washingtona), a także Muzeum Finansów Amerykańs-
kich.
 

Co zaskakujące, giełda ta utrzymuje tradycyjny system handlu z wykorzystaniem pośred-
ników w celu dopasowania zleceń kupna i sprzedaży, chociaż większość transakcji odb-
ywa się już elektronicznie.

Główne indeksy NYSE

Nowojorska giełda grupuje papiery wartościowe z Dow Jones Industrial Average, NAS-
DAQ i S&P 500 z akcjami, które mogą być notowane tylko na jednym z tych indeksów lub 
na kilku. Aby zainwestować w NYSE, należy pamiętać, że nie wszyscy brokerzy mogą to 
zrobić.

NASDAQ

NASDAQ jest największą elektroniczną i zautomatyzowaną giełdą w Stanach Zjednoczon-
ych, notowaną na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych (NYSE). Obecnie skupia 
ponad 7000 firm, w szczególności firmy o wysokim potencjale technologicznym. Jego 
trzy indeksy to: NASDAQ 100, biotechnologia NASDAQ i NASDAQ Composite. W tym inde-
ksie giełdowym można inwestować w takie firmy jak Apple, Google (Alphabet), Microsoft 
lub Facebook.
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Dow Jones Industrial Average

Ten amerykański indeks skupia 30 najważniejszych firm przemysłowych w kraju. W Dow 
Jones Industrial Average można inwestować w takie firmy, jak Intel (również notowany na 
giełdzie NASDAQ), Coca-Cola, Nike czy IBM.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o amerykańskim rynku akcji i jego akcjach, polecamy 
odwiedzić forum o akcjach w USA: NASDAQ, S&P 500 i Dow Jones.

S&P 500

Indeks giełdowy S&P 500 skupia 500 największych spółek w Stanach Zjednoczonych. W 
S&P 500 możemy inwestować w takie firmy, jak Berkshire, JPMorgan, Exxon, Johnson & 
Johnson czy Bank of America.

Krótka historia giełdy papierów wartościowych w Hon-

gkongu

Hong Kong Stock Exchange (HKEX) jest globalną grupą handlową, która łączy rynki na 
całym świecie. Jest trzecią co do wielkości giełdą w Azji i piątą na świecie pod względem 
kapitalizacji rynkowej. Oferuje światowej klasy rozwiązania w zakresie obrotu i rozliczania 
papierów wartościowych oraz instrumentów pochodnych w akcjach, towarach, obligac-
jach i walutach.

Pierwszym formalnym rynkiem w Hongkongu było Hong Kong Stockbrokers Association, 
które w 1914 r. zmieniło nazwę na Hongkong Stockbrokers Exchange.

Dopiero w 1976 r. pojawiła się giełda towarowa Hong Long Commodity Exchange, po-
przednik giełdy Hong Kong Futures Exchange, która szybko stała się liderem w zakresie 
instrumentów pochodnych w regionie Azji i Pacyfiku, a głównymi produktami wykorzys-
tywanymi w tym regionie były kontrakty terminowe na towary.

W 1992 r. uruchomiono centralny system rozliczeniowo-rozrachunkowy, co pozwoliło na 
uniknięcie opóźnień w składaniu zleceń i - dzięki wprowadzeniu systemu automatycznego 
- pozwoliło giełdzie poradzić sobie z dużym wzrostem obrotów.

W 2009 r. HKEX uruchomił internetowy serwis cen rynkowych na żywo, służący do ro-
zpowszechniania w czasie rzeczywistym informacji o cenach wszystkich papierów war-
tościowych będących przedmiotem obrotu w Hongkongu.

W 2018 r. weszły w życie nowe zasady notowań, przyjmujące nowe spółki gospodarcze 
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wykorzystujące niestandardowe struktury akcyjne oraz spółki biotechnologiczne przed 
pierwszą sprzedażą.
10 największych spółek na giełdzie w Hongkongu (HKEX) według kapitalizacji 
rynkowej

Na giełdzie w Hongkongu możemy znaleźć azjatyckich gigantów takich jak Tencent Hol-
dings, China Mobile czy ICBC. Na giełdzie w Hongkongu notowane są wyłącznie spółki, 
takie jak Xiaomi Corporation (notowana w lipcu 2018 r.). Innym przykładem interesujących 
akcji chińskich jest China Tower, która została upubliczniona w sierpniu 2018 roku.

Poniżej przedstawiamy Państwu dziesięć spółek o największej kapitalizacji rynkowej na 
giełdzie w Hongkongu.
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Wróć do indeksu

2. Jak zacząć kupować na 
giełdzie?

Jak działa giełda?

Czym są fazy przed otwarciem i przed zamknięciem?

Faza przed otwarciem i faza przed zamknięciem są okresami handlowymi na giełdzie, w 
których możemy wprowadzać, modyfikować i anulować zlecenia, ale transakcje te nie 
są realizowane, a system oblicza cenę w czasie rzeczywistym w celu zrównoważenia po-
daży i popytu. Wszystkie aukcje kończą się 30-sekundowym ustaleniem. Po tym następu-
je otwarcie giełdy. Faza przed otwarciem pozwala na uniknięcie spekulacji i podejrzanej 
zmienności w notowaniach różnych firm, które mogłyby wpływać na ceny. Dopiero po 
zakończeniu fazy otwierającej lub zamykającej możemy znać wynik negocjacji. Należy 
zauważyć, że nie można kupować i sprzedawać w trakcie trwania tej fazy, ani na otwarciu, 
ani na zamknięciu.

Faza przed otwarciem

Faza przed otwarciem rozpoczyna się o 8:30 i kończy o 9:00 30-sekundowym fixingiem, 
podczas którego ustalane są ceny.

Podczas fazy otwierającej przyjmowane są zlecenia kupna oraz sprzedaży, oferując w 
czasie rzeczywistym kurs break-even, po którym zlecenia zostałyby zrealizowane, gdyby 
aukcja zakończyła się dokładnie w tym momencie. Po zakończeniu fazy przed otwar-
ciem zostaną przeprowadzone negocjacje. W związku z tym cena ustalona na podczas 
tej fazy będzie ceną rynkową.

Podczas fazy przed otwarciem można wprowadzać, zmieniać lub anulować zlecenia, ale 
nie są prowadzone żadne negocjacje. Wyświetlana jest tylko liczba i cena wywoławcza 
aukcji. Po zakończeniu fazy przed otwarciem zostaniemy powiadomieni o wyniku realiza-
cji naszych zleceń. Jeśli nie zostały one zrealizowane, są rejestrowane w arkuszu zleceń, 
podawany jest kurs otwarcia i wolumen obrotu oraz następuje otwarcie rynku.
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Aukcja zmienności

Ten rodzaj aukcji na giełdach jest mechanizmem bezpieczeństwa i ochrony, który może 
być aktywowany w każdej chwili w ciągu dnia, gdy występują wahania cen i limity zakresu 
statycznego lub dynamicznego, to znaczy, kiedy ceny kupna i sprzedaży nie zgadza-
ją się. Podczas aukcji zmienności, cena jest hamowana do momentu ponownego zrów-
noważenia cen.

Ta aukcja wahań (zmienności) nie powinna być mylona z zawieszeniem obrotu, po-
nieważ ma ono miejsce w sytuacjach, gdy wartość jest zmieniana przez okoliczności, któ-
re zdaniem CNMV mogą być szkodliwe dla inwestorów.

Faza przed zamknięciem

Faza przed zamknięciem na europejskiej giełdzie rozpoczyna się o 17:30 i kończy o 
17:35 30-sekundowym fixingiem.

Faza przed zamknięciem odbywa się w celu zapobieżenia, w miarę możliwości, inge-
rencji niektórych inwestorów w cenę zamknięcia sesji przy niskich wolumenach. Kurs 
zamknięcia ma szczególne znaczenie, ponieważ jest to cena referencyjna dla dokonywa-
nia rozliczeń na rynku opcji i kontraktów terminowych typu futures, niektórych produktów 
strukturyzowanych itp. Dlatego też zamyka się on z właśnie 30-sekundowym fixingiem, 
czyli ustaleniem.

Istnieje możliwość zakupu podczas fazy przed zamknięciem. Można wprowadzić za-
mówienia zakupu i sprzedaży, zmienić je lub anulować. W czasie trwania fazy przed zamk-
nięciem gromadzone są zlecenia, które pozostają do realizacji, a po zakończeniu tej fazy 
kurs zamknięcia jest obliczany przez algorytm i wszystkie zlecenia, które mogą być zrea-
lizowane po tym kursie, są realizowane. Kurs zamknięcia aukcji jest oficjalnym kursem 
zamknięcia sesji.

Ustalanie ceny bilansującej na aukcjach

Wybierana jest cena aukcji, po której odbywa się obrót większą liczbą papierów wartoś-
ciowych. Jeśli na aukcji występują dwie ceny o tym samym wolumenie, wybierana jest 
ta z najmniejszym brakiem równowagi. Jeśli cena i wolumen pokrywają się, wybiera się 
cenę strony (bid lub ask) z największym wolumenem, a jeśli wszystkie poprzednie ceny 
pokrywają się, wybiera się tę najbliższą ostatniej cenie w obrocie.
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Harmonogram aukcji na międzynarodowych giełdach papierów wartościowych

Poniżej znajduje się harmonogram aukcji na giełdach międzynarodowych w czasie his-
zpańskim:

Jakie są korzyści z inwestowania bezpośrednio na                

giełdzie?

Regularny przychód: Jest to bardzo ważna zaleta, ponieważ w naszym przekonaniu por-
tfel będzie generował przychody z tytułu dywidendy z akcji. Należy wziąć pod uwagę, że 
pieniądze uzyskane z tytułu wypłaty dywidendy będziemy mogli ponownie zainwestować 
w zakup większej liczby akcji lub przeznaczyć je na prywatne potrzeby, w zależności od 
indywidualnych preferencji.

Niskie prowizje: Są one niskie, jeśli porównamy je z innymi aktywami, takimi jak fundusze 
inwestycyjne lub koszty inwestycji w nieruchomość, ale oczywiście musimy wziąć pod 
uwagę, że są one naliczane co roku lub w ramach operacji, w zależności od brokera, z któ-
rego usług korzystamy. Koniecznie zapoznaj się z prowizją brokera przed rozpoczęciem 
działalności na giełdzie.

Całkowita swoboda inwestowania: Nie mamy obowiązku kupować ani sprzedawać, jeśli 
uważamy, że nie jest to najlepszy moment. 

To znaczy, że mamy całkowitą swobodę decyzji przez cały czas.

Możliwość decydowania o wejściu lub wyjściu: Możemy wejść, lub wyjść z rynku w 
dowolnym momencie, nasze pozycje nie mają wpływu na zachowanie giełdy.

Inwestowanie w akcje, które znajdują się poza indeksami giełdowymi: Mamy możliwość 
inwestowania w bardzo dobre spółki, które nie spełniają wymogów dotyczących wielkości 
lub płynności, aby należeć do jakiegokolwiek indeksu. Firmy te zazwyczaj osiągają wyższe 
zyski. Należy jednak pamiętać, że niejednokrotnie do indeksów wprowadzane są spółki, 
które spełniają wymogi pod względem wielkości kapitalizacji i płynności, ale ich funda-
mentalna analiza jest niekorzystna. Tylko dlatego, że firma znajduje się w indeksie, nie 

Madrid, Londres, Estados 
Unidos

8:30 - 9:00 17.30 - 17:35

Estados Unidos 15:00 - 15:30 22:00 - 22:05

Hong Kong 2:30 - 3:00
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oznacza, że powinniśmy w nią inwestować, ponieważ nie wszystkie z nich są wiarygodne 
i dochodowe.

Wypłacanie dywidendy: Musimy mieć świadomość, że dywidendy wypłacane przez spółki 
nie znajdują odzwierciedlenia w indeksie giełdowym.

Jeśli tylko ma się świadomość ryzyka i odpowiednią strategię, to jak najbardziej można 
uzyskać wysoki zwrot z inwestowania na giełdzie. Wbrew powszechnej opinii, zyski z 
giełdy mogą być bardziej regularne i stabilne, niż w przypadku jakiegokolwiek innego typu 
inwestycji, jeśli tylko poznamy kilka wskazówek. Nie potrzebna jest do tego zaawansowa-
na wiedza, ani wcześniejsze doświadczenie.

Ryzyko związane z obrotem giełdowym

Inwestowanie na giełdzie zawsze wiąże się z ryzykiem, które musimy wziąć pod uwagę 
przed zakupem akcji. W tym miejscu analizujemy główne ryzyko związane z inwestowa-
niem na giełdzie: ryzyko rynkowe, ryzyko walutowe lub ryzyko płynności. Z jakim ryzykiem 
muszę się zmierzyć, inwestując swoje pieniądze?

Ryzyko rynkowe

Ryzyko rynkowe (znane również jako ryzyko systematyczne). Jest to ryzyko, że inwes-
torzy uciekną przed zmianą cen naszych produktów finansowych, takich jak akcje czy obli-
gacje. To znaczy, prawdopodobieństwo, że stracimy część wartości zakupu np. akcji firmy, 
gdy jej pozycja na rynku spadnie. Inne aspekty tego ryzyka obejmują zmienność rynku, 
a także związek z cyklami gospodarczymi. Ten rodzaj ryzyka jest najszerszy i obejmuje 
wszystkie aktywa finansowe: obligacje, fundusze, akcje i inne produkty inwestycyjne. Aby 
spróbować zminimalizować to ryzyko rynkowe, bardzo ważna jest dywersyfikacja portfela 
inwestycyjnego. W ten sposób unikniesz sytuacji, w której nawet jeśli pewna akcja lub 
składnik aktywów finansowych w Twoim portfelu ulegnie zmniejszeniu, nie stracisz całej 
wartości portfela, a spadek ten może zostać zrekompensowany innymi nabytymi aktywa-
mi, których wartość wzrośnie.

Ryzyko płynności

Ryzyko to może wystąpić, gdy chcesz sprzedać lub zlikwidować jedną z pozycji w Twoim 
portfelu. Może się tak stać, ponieważ w tej chwili może nie być nabywców dla danego 
instrumentu, a brak płynności na rynku zmusi nas do sprzedaży po niższej cenie. Dlatego 
inwestując, musimy przyjrzeć się kapitalizacji spółki, ponieważ inwestowanie w spółkę o 
dużej kapitalizacji nie jest tym samym, co inwestowanie w spółkę o niskiej kapitalizacji: ta 
pierwsza zawsze będzie miała mniejsze ryzyko płynności. Ponadto należy przyjrzeć się 
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przedziałowi cenowemu firmy, który będzie wskazywał na stopień jej płynności.

Ryzyko niesystematyczne

Przez ryzyko niesystematyczne rozumiemy szczególne ryzyko każdej firmy, czyli ryzyko 
wynikające ze specyficznych dla niej czynników. Ten rodzaj ryzyka dotyczy tylko samego 
przedsiębiorstwa, a nie pozostałej części rynku. O ryzyku tym mówi się zazwyczaj, że jest 
ono zdywersyfikowane, ponieważ istnieje możliwość jego ograniczenia lub kontrolowania 
poprzez odpowiednią dywersyfikację, mającą na celu osiągnięcie optymalnego portfela.
Aby uniknąć tego ryzyka, zawsze zaleca się wykonanie analizy fundamentalnej firmy i 
dokonanie jej oceny na tle konkurencji, sektora i rynku.

Ryzyko operacyjne

Jest to ryzyko, oznaczające straty finansowe, które ponosi spółka, powstałe w wyniku 
awarii lub braków, które mogą dotknąć procesy, ludzi, technologię, systemy wewnętrzne 
itp.

Ten rodzaj ryzyka nie uwzględnia strat spowodowanych zmianami w środowisku poli-
tycznym, gospodarczym i społecznym, ponieważ są to czynniki zewnętrzne w stosunku 
do przedsiębiorstwa. Przykładem ryzyka operacyjnego może być np. awaria FlashCrash 
spowodowana błędem człowieka lub algorytmu komputerowego (HFT).

Aby tego uniknąć, możemy przyjrzeć się środkom podejmowanym przez firmy w celu kon-
troli i uniknięcia problemów operacyjnych, które mogą mieć wpływ na prawidłowe funkc-
jonowanie ich działalności.

Ryzyko kontrahenta

Ryzyko to powstaje, gdy jedna ze stron wypełnia swój obowiązek w zakresie kupna i sprze-
daży, a druga strona nie. Wtedy eliminuje się ją z transakcji przeprowadzanych za pośred-
nictwem zorganizowanego rynku. W przypadku instrumentów pochodnych można zmi-
nimalizować to ryzyko, ponieważ istnieje izba rozliczeniowa. Rozwiązanie to nie jest tak 
łatwe do wdrożenia ze względu na złożoność operacji rozrachunku giełdowego, zwłaszc-
za na rynkach pozagiełdowych.

Ryzyko walutowe

Ryzyko to pojawia się, gdy inwestujesz w inną walutę niż własna: zmieniając walutę, 
możesz doświadczyć zmiany jej wartości lub dewaluacji i stracić część swojej inwesty-
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cji. Tak jest w przypadku inwestowania w akcje amerykańskie: jeśli inwestujesz w dolary, 
będzie to korzystne dla Ciebie, jeśli euro wzrośnie w stosunku do dolara i odwrotnie, jeśli 
jesteś zainteresowany sprzedażą swoich akcji.

Ryzyko legislacyjne

Ten rodzaj ryzyka nie zależy bezpośrednio od rynku, ale raczej od uprawnień, które posiada 
rząd, wydając ustawy, które mogą mieć wpływ na pewne sektory lub rynek w ogóle. Przed 
dokonaniem inwestycji, zawsze należy wziąć pod uwagę ostatnie zmiany w prawie i za-
powiadane ustawy. 

Ryzyko cenowe

Jest to jedno z ryzyk, które inwestor zwykle bierze pod uwagę najbardziej, ponieważ spa-
dek ceny może spowodować utratę wartości inwestycji. Głównie cena inwestycji jest 
odzwierciedlona przez różne czynniki wpływające na podaż i popyt.

Ryzyko inflacji

Jest to jedno z najważniejszych zagrożeń dla inwestorów, ponieważ jeśli stopa inflacji bę-
dzie wyższa niż zwrot z naszej inwestycji, zainwestowane pieniądze będą miały mniejszą 
siłę nabywczą, a zatem będziemy mieli ujemny realny zwrot. Innymi słowy, inflacja zmnie-
jsza stopę zwrotu z inwestycji.

Ryzyko stopy procentowej

To ryzyko oznacza wrażliwość inwestycji na ewentualne zmiany stóp procentowych. 
Ryzyko to dotyczy głównie inwestycji, które oferują stałe dochody, takich jak obligacje i 
akcje uprzywilejowane, ale także przedsiębiorstw zadłużonych, ponieważ zmiana stopy 
procentowej będzie zmieniać kwotę do zapłaty z tego tytułu.

Wskazówki dotyczące rozpoczęcia inwestycji na giełdzie

Różnica pomiędzy graniem na giełdzie a inwestowaniem na giełdzie polega na sto-
sowaniu się do szeregu wytycznych. Wskazówki te zostały zaczerpnięte głównie od na-
jbardziej uznanych inwestorów, a ci z Państwa, którzy śledzą naszą stronę, na pewno je 
znają. Ale dla kogoś, kto dopiero zaczyna inwestować na giełdzie, poniższe wskazówki są 
podstawowe. Jak powiedział Benjamin Graham: „Osiągnięcie zadowalających wyników 
inwestycyjnych jest łatwiejsze, niż sądzi większość ludzi, osiągnięcie wybitnych wyni-



15

ków jest znacznie trudniejsze, niż się wydaje”.  

Utrzymanie płynności w portfelu

Na początku, kiedy zaczynasz inwestować na giełdzie, możesz ulec pokusie zainwestowa-
nia wszystkich wolnych pieniędzy (pieniędzy, które nie są Ci potrzebne do niczego innego). 
Nawet jeśli wiele firm nagle zaczyna oferować atrakcyjne ceny, nie powinniśmy inwes-
tować we wszystkie i pozbawić się wolnych środków. Najbardziej wskazane jest działanie 
w taki sam sposób, jak robią to fundusze inwestycyjne, pozostawiając pewien procent 
kapitału zawsze w płynności. Dlaczego? Po pierwsze, ponieważ w pewnym momencie w 
sytuacji kryzysowej możemy potrzebować gotówki, która nie jest zamrożona. Ponadto, 
nawet jeżeli wydaje nam się, że mamy dobrą passę, nie jesteśmy wróżkami i nie możemy 
przewidzieć wszystkiego.

Krótko mówiąc, posiadanie części portfela w gotówce pozwoli nam na lepsze wykorzys-
tanie możliwości oferowanych przez rynek w każdym momencie. Oczywiście, procent 
wolnej gotówki nie jest ściśle określony. Możemy go zmieniać w zależności od możliwości 
oferowanych przez rynek. Innymi słowy, gromadzić płynność finansową, gdy jest niewiele 
możliwości do inwestycji, tak abyśmy mogli z nich skorzystać, gdy się pojawią.

Peter Lynch: „Jeśli nie znajdziesz żadnych atrakcyjnych firm, w które możesz 
zainwestować, zatrzymaj swoje pieniądze w banku, dopóki ich nie znajdziesz”.

Dywersyfikacja

Nie tylko geograficznie, ale i branżowo. Ważna jest również tak zwana czasowa dywersy-
fikacja. Oznacza to dokonywanie zakupów o tej samej wartości w tym samym odstępie 
czasu. Na przykład, jeśli planujemy wydać X euro na jakąś wartość, opłacalne może być 
dokonanie dwóch zakupów zamiast jednego i rozłożenie ich w czasie. Zaletą dywersyfika-
cji w kontekście czasu jest to, że jeśli cena spadnie, uśrednimy ją, uzyskując lepszą śred-
nią cenę ogólnego zakupu. Jeśli z drugiej strony cena wzrośnie, będzie to dla nas mniej 
opłacalne. Dlatego też, w zależności od rodzaju firm, w które inwestujemy, może to działać 
lepiej lub gorzej, inaczej trzeba inwestować w firmy dopiero rozwijające się, a inaczej w do-
jrzałe. Aby dokonać tymczasowej dywersyfikacji, należy zastosować się do pierwszej rady.

Z drugiej strony istnieje zróżnicowanie geograficzne. Zazwyczaj spółki, które zna się na-
jlepiej, znajdują się na rynku krajowym, dlatego też portfel jest zazwyczaj zorientowany na 
rodzimy rynek. Jednak dywersyfikacja geograficzna ma swoje zalety, ponieważ w naszym 
kraju możemy nie mieć wystarczającego dostępu do wszystkich sektorów i różnych gos-
podarek. W Hiszpanii istnieją duże banki, firmy budowlane i przedsiębiorstwa energe-
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tyczne, więc poszukiwanie tych sektorów za granicą miałoby mniejszy sens niż w innych, 
takich jak sektor prywatny, w którym możemy znaleźć duże firmy, takie jak Unilever czy 
General Mills.

Stan Weinstein: „Kiedy budujesz portfolio, musisz kierować się zdrowym rozsąd-
kiem. Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka. Ale też nie idź na drugi ko-
niec i nie używaj zbyt wielu koszy”.

Inwestowanie w wiarygodne firmy

Jeśli chcesz inwestować w perspektywie średnio- lub długoterminowej, musisz inwes-
tować w wiarygodne firmy o solidnych podstawach. Oznacza to, że zawsze szukamy 
dobrze prosperujących firm z pewnego rodzaju przewagą konkurencyjną. Mogą one mieć 
swoje wzloty i upadki, ale jeśli wejdziemy w wysoką część cyklu i zastosujemy się do 
dwóch poprzednich rad, możemy później uzyskać lepsze ceny zakupu. W ten sposób bę-
dziemy inwestować w wartościowe firmy o ugruntowanej pozycji na rynku, co pozwoli 
nam spać spokojnie. Niektórzy ludzie inwestują w firmy, znajdujące się w złej sytuacji eko-
nomicznej, często o tym nie wiedząc. Mają nadzieję na szybki zysk, mogą jednak stracić 
wszystko. Takie działanie oznacza raczej grę na giełdzie, niż inwestowanie na niej.

Dużo łatwiej jest inwestować w ustatkowane firmy, lub w małe i być może niepopularne 
przedsiębiorstwa, w przypadku których mamy wrażenie, że rynek nie wycenia ich właści-
wie. Wreszcie, inwestowanie w dobre firmy to nie tylko inwestowanie w firmy z ROA, ROE, 
z bardzo wysokimi marżami i niskim zadłużeniem. Chociaż im więcej, tym lepiej, każdy se-
ktor jest inny i jeśli chcemy zróżnicować sektorowo, musimy zróżnicować cechy każdego 
z nich.

Warren Buffet: „Kupujcie firmy, które mają dobrą historię zysków i dominującą pozy-
cję w biznesie”.

Nie inwestuj za wszelką cenę

Tak samo ważne jest inwestowanie w solidne firmy, jak i nierobienie tego za wszelką cenę. 
Musimy mieć jasność, że nigdy nie będziemy inwestować po najlepszej możliwej cenie i 
musimy również wiedzieć, że lepiej jest inwestować w dobre firmy po przeciętnych cenach 
niż w zwykłe firmy po wyjątkowo atrakcyjnych. Dobre firmy mają zazwyczaj długotermi-
nowy trend wzrostowy i prowadzą handel na wysokim poziomie wielokrotności (PER, EV/
EBITDA, RPD). W tego typu firmach trudno jest inwestować poniżej ceny, jakiej byśmy 
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sobie życzyli, ale jeśli z tego powodu nie zainwestujemy, możemy stracić bardzo dobrą 
inwestycję.

Z drugiej strony, istnieją przedsiębiorstwa o niższym wzroście, bardziej stabilne, które 
mają tendencję do wzrostu w sposób nieorganiczny i które zazwyczaj wypłacają większe 
dywidendy. W tego typu firmach cena jest zazwyczaj daleka od wewnętrznej wartości 
ze względu na euforię i strach przed rynkiem. Tutaj wartość wielokrotności zazwyczaj na-
jlepiej wskazuje, kiedy cena jest wysoka lub niska w stosunku do wartości, jaką powinna 
mieć. Należy zauważyć, że sytuacja stabilnych firm niewiele zmienia się w ciągu roku, 
ale ich ceny mogą się bardzo różnić i to jest coś, co można wykorzystać. Podsumowując, 
punkt ten oznacza jasne określenie pojęcia niedoszacowania i przeszacowania oraz spo-
sobu jego wykorzystania, mając świadomość, że nigdy nie będziemy kupować na po mi-
nimalnej wartości i sprzedawać po maksymalnej. Niedowartościowanie często występuje 
w momentach paniki rynkowej, a przeszacowanie w momentach euforii.

Warren Buffet: „Prawdziwym inwestorem jest ten, który chce, aby akcje, które posia-
da w firmie, zeszły na dół, żeby mógł je kupić taniej”.

Inwestowanie dla siebie, ignorowanie zaleceń

Jeśli chodzi o inwestowanie, najlepszą rzeczą do zrobienia jest analiza firmy, zarówno 
pod względem jakościowym, jak i fundamentalnym. Może to wymagać więcej lub mniej 
pracy, w zależności od stopnia analizy, którą chcesz przeprowadzić, ale jest to coś, co trze-
ba zrobić i im więcej czasu spędzisz na tym, tym dokładniejsze i użyteczne będą wnioski. 
Charakter prowadzonego biznesu jest nie bez znaczenia. Istnieją przedsiębiorstwa i sek-
tory znacznie łatwiejsze do przeanalizowania niż inne, dlatego ważne jest, aby odrzucić te, 
które wymagają specjalistycznej wiedzy (zazwyczaj farmaceutyczne, finansowe i techno-
logiczne).

Możemy stosować się do punktów 1,2 i 4, ale jeśli inwestujemy bez uprzedniej analizy 
spółki tylko dlatego, że została nam polecona lub ponieważ jest ona popularna i dobrze 
znane, możemy zainwestować źle. A przecież może być dostępnych wiele innych, trafnie-
jszych możliwości. Decyzję można także podjąć, bazując na opinii mediów lub analityków 
inwestycyjnych. Osobiście jednak nigdy nie zainwestowałbym, bazując jedynie na informa-
cjach od nich. Oczywiście można dzięki nim uzyskać podstawową wiedzę na temat tego, 
czy, czy jest to dobra firma do inwestowania, czy jest niedowartościowana, czy zawyżona, 
ale lepiej nie zawierzać im całkowicie. Istnieją także fundusze inwestycyjne, które mogą 
inwestować w naszym imieniu. Korzystają one jednak tylko z akcji spółek, które mają we 
własnym portfelu, co ogranicza ich możliwości. Co więcej, nie znamy dokładnie polityki 
funduszy i sposobów, w jakie dysponują one naszym portfelem. Jeśli jednak dołączymy 
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do właściwych funduszy, może nam to otworzyć furtkę do firm, na które w przeciwnym 
wypadku nie zwrócilibyśmy uwagi.

Peter Lynch: „Nie podążaj za moimi wskazówkami, kupując udziały, bo nawet jeśli 
będę miał rację, to nie będziesz wiedział, kiedy je sprzedam”.
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Wróć do indeksu

3. Produkty finansowe do
inwestowania na giełdzie

Czym są akcje?

Akcja stanowi odpowiednią część kapitału zakładowego spółki, rozumiejąc przez kapi-
tał zakładowy wartość wkładów wspólników. Innymi słowy, akcje przyznają ich posiadac-
zowi status właściciela i dzięki temu, akcjonariusz ma pewne prawa, takie jak prawo do 
głosowania na zgromadzeniach lub prawo do udziału w zyskach.

Spółki notowane na giełdzie zazwyczaj mają swój kapitał zakładowy podzielony na dużą 
liczbę akcji, dzięki czemu każdy może kupić określoną liczbę akcji na giełdzie w kraju, w 
którym jest notowany. Czyniąc to, osoba ta staje się właścicielem części (udziału) tego 
przedsiębiorstwa. Jednakże jego udział procentowy w przedsiębiorstwie będzie prawdo-
podobnie bardzo niski i nie będzie miał wystarczających uprawnień, aby narzucić swoją 
wolę zarządzania przedsiębiorstwem. Na przykład, rodzina Botinów kontroluje Banco San-
tander z zaledwie 0,74% kapitału.

Powinieneś traktować swoje inwestycje w akcje jak każdy inny biznes, który posiadasz. 
Jeśli ufamy firmie, która działa, a nawet rozwija się, to dlaczego nie stać się jej właści-
cielem? Z drugiej strony, jeśli masz firmę, w której nie masz dobrych perspektyw na pr-
zyszłość, najbardziej logiczną rzeczą do zrobienia byłoby sprzedanie jej, nawet jeśli oznac-
za to utratę pieniędzy, ponieważ możesz stracić jeszcze więcej. W przypadku udziałów, 
inwestycje według podstaw opierają się, w mniejszym lub większym stopniu, na tym ar-
gumencie.

Dlaczego firmy i akcje są notowane na giełdzie?

Przedsiębiorstwa, w obliczu konieczności finansowania inwestycji lub konieczności 
pozyskania kapitału na spłatę długów, mogą skorzystać z IPO. W tym celu emitowane 
i wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym są nowe akcje. Zobowiązuje to spółki 
do podania do publicznej wiadomości swoich sprawozdań finansowych, tak aby każdy 
potencjalny akcjonariusz posiadał wszystkie informacje niezbędne do wyceny spółki.

Dla firmy, notowanie na giełdzie pozwala jej być bardziej widoczną dla potencjalnych klien-
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tów, uzyskać lepsze warunki finansowania i pewien prestiż. Dla klientów, dostawców i 
inwestorów firmy notowanie na giełdzie jest gwarancją przejrzystości i wypłacalności.

Co decyduje o wartości akcji?

Wartość akcji jest określana przez podaż i popyt tej spółki na rynku: kiedy spółka wchodzi 
na giełdę, emituje określoną ilość akcji, jeśli mają one więcej nabywców niż sprzedających, 
ich cena wzrośnie i odwrotnie, jeśli spółka wchodzi na giełdę i nie ma wystarczającego 
popytu, wartość spadnie.

Co to jest ETF?

Exchange Traded Funds (ETF) to narzędzie inwestycyjne, które łączy fundusze inwesty-
cyjne z akcjami. ETF to koszyk akcji, które możemy kupować i sprzedawać na rynku jak 
akcje, a wszystko to przy minimalizacji kosztów ponoszonych przez inwestycję.ETFS są 
znane jako tańsza alternatywa dla funduszy indeksowych. Charakteryzują się tym, że jego 
traktowanie i notowanie jest takie samo, jak udział w rynku, z ciągłym wahaniem ceny, co 
nie ma miejsca w przypadku funduszy inwestycyjnych. W związku z tym inwestor może 
w każdej chwili kupić i sprzedać swoje pozycje na ETF. ETF są koszykami akcji, a jednym 
z ich głównych celów jest odtworzenie indeksu referencyjnego, takiego jak IBEX 35. Dzięki 
temu produktowi osiągniemy zwrot bardzo zbliżony do indeksu lub sektora, który powiela 
w dłuższej perspektywie czasowej, pomniejszony o naliczone prowizje. ETF może powie-
lać wiele różnych produktów, takich jak akcje, obligacje, towary, jak również prawie każdy 
składnik aktywów.

Co to jest CFD?

CFD jest umową pomiędzy dwiema stronami na wymianę różnicy pomiędzy ceną zakupu 
i sprzedaży akcji lub innych produktów. Kontrakty CFD nie wymagają pełnej zapłaty war-
tości nominalnej operacji, działają poprzez prosty system gwarancji, który otwiera więcej 
możliwości w naszych operacjach giełdowych, zwłaszcza w handlu intraday.

Trochę historii CFD
Kontrakty CFD zostały stworzone wiele lat temu przez fundusze hedgingowe w celu za-
pewnienia dostępu do wysoko lewarowanych transakcji. Jest to produkt, który został póź-
no zaoferowany prywatnym inwestorom, a w Hiszpanii do tej pory oferowany jest jedynie 
znaczącym klientom. Żaden z nich nigdy nie przekazał swoich zysków do sektora prywat-
nego. Jednak w Wielkiej Brytanii, gdzie dystrybucja do klienta indywidualnego odbywa się 
od 4 do 5 lat, jej popularność jest dziś ogromna. Jak działają CFD?
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Emitent kontraktów CFD (tj. pośrednik finansowy) płaci na giełdzie pełną kwotę zakupu 
akcji, a jednocześnie dokonuje zakupu, wystawiając kontrakt CFD na rzecz inwestora. W 
ten sposób przekształca on ruch akcji w codzienne rozliczenia za różnice w swoim koncie.

Jeżeli na koniec sesji inwestor nie sprzeda swojego CFD, pośrednik finansowy zastosuje 
stopę procentową, która zazwyczaj wynosi (Euribor + jeden spread) / 365. Ponieważ to 
właśnie pośrednik jest faktycznym właścicielem akcji, pieniądze są powiązane i nie mogą 
przynosić żadnego zysku, więc za każdy dzień, w którym inwestor nie sprzeda swojego 
CFD, będą stosowane odsetki.

Istnieją dwa rodzaje CFD:

1. Kontrakty CFD o zakresach obrotu określonych przez emitenta. Emitent ustala 
zakres cen transakcyjnych i klient musi je zaakceptować jeśli chce otworzyć pozycję. 
Nie ma głębi rynku, a jedynie cena kupna i cena sprzedaży z rozpiętością między nimi 
zawsze wyższą niż na giełdzie. Emitent czerpie korzyści z różnicy pomiędzy ceną swo-
jego przedziału a rzeczywistą ceną wymiany, którą może natychmiast pokryć. Inwestor 
płaci więcej niż na giełdzie, jeśli chce kupić, a dostaje mniej, jeśli chce sprzedać. W 
większości przypadków brokerzy oferujący tego typu kontrakty CFD dają mylący syg-
nał, mówiąc, że nie pobierają prowizji. To prawda, ale dlatego, że czerpią zyski z cen 
wykonania.

2. CFD z bezpośrednim dostępem do rynku (przejrzysty) Taka transakcja skutkuje rzec-
zywistym obrotem na giełdzie, a głębokość rynku wykorzystywana do obrotu jest taka 
sama jak w przypadku obrotu giełdowego, czyli giełdowego arkusza zleceń. Inwestor 
może zobaczyć swoje zlecenia i egzekucje w giełdowym tickerze. Po wprowadzeniu 
zlecenia CFD, zostanie ono przekazane bezpośrednio na rynek w imieniu emitenta, co 
zamienia transakcję na rozliczenie różnic.

Co to są obligacje?

Być może jeden z najmniej znanych giełdowych produktów inwestycyjnych, ale jeden z 
najbezpieczniejszych w czasach niepewności. Obligacje są aktywami o stałym dochodzie 
emitowanymi długoterminowo przez przedsiębiorstwo, organ publiczny lub rząd. W Hisz-
panii różni się one od Obligación tym, że termin emisji jest krótszy.

Zazwyczaj jest to instrument notowany na rynku wtórnym, więc jego rentowność, jeśli 
zostanie sprzedany przed upływem terminu zapadalności, będzie określana nie tylko na 
podstawie zarobionych odsetek, ale także na podstawie zmian w kapitale własnym, jakie 
może przynieść jego zakup i sprzedaż, w zależności od jego notowanej ceny w danym 
momencie.
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Co to jest broker i najlepsi brokerzy giełdowi

Co to jest broker

Makler (broker) jest agentem lub podmiotem, który w imieniu swojego klienta prowadzi 
negocjacje z drugą stroną, pobierając prowizję od każdej transakcji. Innymi słowy, jest to 
osoba lub podmiot, który działa jako pośrednik pomiędzy kupującym a sprzedającym w 
zamian za prowizję.

Głównym zadaniem brokera (oprócz bycia pośrednikiem) jest dostarczanie informacji o 
produktach, cenach i warunkach na rynku. Są one szczególnie ważne przy sprzedaży akcji, 
obligacji i innych usług finansowych.

To, że korzystamy z usług brokera, jest spowodowane tym, że oprócz pewnych korzyści, 
pozwala nam na lepszy dostęp do rynku. Po pierwsze, znają oni rynek i mają kontakty, 
które nawiązali z potencjalnymi klientami. Po drugie, brokerzy dysponują zasobami i nar-
zędziami umożliwiającymi dotarcie do jak największej bazy nabywców. Przed wynajęciem 
usług brokera, musimy się upewnić, że posiada on odpowiednią licencję.

Jak znaleźć najtańszego brokera?

Najtańszym brokerem jest ten, który pobiera od nas najniższe możliwe opłaty za handel 
akcjami w Hiszpanii.

Jeśli dopiero zaczynasz, to pewnie zastanawiasz się, jakie prowizje może pobierać makler. 
Poniżej znajduje się proste wyjaśnienie.

Stawki prowizji maklerskiej

Na giełdzie istnieje duża różnorodność prowizji w zależności od wykonywanej operacji i 
rodzaju usługi oferowanej przez każdego brokera. Dlatego, zanim podejmiemy decyzję, 
który z nich jest najtańszym brokerem, powinniśmy przeanalizować rodzaje prowizji, które 
musimy zapłacić za inwestowanie na giełdzie:

 • Opłata za prowadzenie rachunku papierów wartościowych: Chociaż istnieją maklerzy, 
którzy nie pobierają tej opłaty, kwota ta odnosi się do kosztów prowadzenia rachunku 
papierów wartościowych.

 • Opłata powiernicza: pobierana przez maklera w zależności od liczby nabytych akcji i 
spółek, stanowi okresowy koszt zdeponowania akcji. Nie wszyscy brokerzy pobierają 
tę opłatę.

 • Prowizja od sprzedaży: broker pobiera od nas opłaty za każdy zakup i sprzedaż akc-
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ji. Jest to najczęstsza prowizja pobierana przez brokerów i ta, która będzie miała na-
jwiększy wpływ na Twoją działalność.

 • Opłata giełdowa: należy pamiętać, że coraz więcej akcji hiszpańskich jest przedmio-
tem obrotu na rynkach alternatywnych, więc niektórzy brokerzy zaoferują Ci możliwość 
uniknięcia tej opłaty.

 • Prowizja za pobieranie dywidend: niektórzy pośrednicy włączają tę prowizję do opłaty 
za transakcje zakupu i sprzedaży lub rozdzielają ją i pobierają osobno.

 • Opłata za wypłatę: w niektórych przypadkach pośrednicy pobierają od nas opłatę za 
wyjęcie naszych pieniędzy z banku.

 • Opłata za wymianę waluty: w przypadku akcji hiszpańskich opłata ta nie będzie Pańs-
twa dotyczyć, ponieważ wszystkie transakcje odbywają się w euro.

Maklerzy kupujący akcje w Hiszpanii

Moglibyśmy podzielić pośredników w celu zakupu hiszpańskich akcji na trzy grupy.

Brokerzy bez prowizji: XTB, eToro, JFD, Admiral Markets:

 • Nie oferują wszystkich hiszpańskich akcji, ale oferują największe.
 • Musisz przeanalizować różnicę między zakupem a sprzedażą.  
 • Powinieneś przeanalizować resztę prowizji poza kupnem i sprzedażą.

Brókers online: DEGIRO, Clicktrade, Self Bank, Interaktywni Brokerzy:

 • Mają zazwyczaj niskie stawki i wysoką podaż produktów.
 • W przypadku cudzoziemców należy wziąć pod uwagę obowiązujące procedury (mo-

dele D-6 i 720).
 • Obecnie większość ich klientów znajduje się w Hiszpanii.

Maklerzy bankowi: Bankinter, ING, Renta 4, BBVA, Santander, itd.:

 • Nadal mają bardzo wysokie opłaty, zwłaszcza za utrzymywanie i prowadzenie konta.
 • Mają specjalne, niższe stawki dla akcji hiszpańskich i aktywnych inwestorów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat brokerów do inwestowania w Hiszpanii, ich 
cech, zalet i wad, przeczytaj artykuł „Tańszy broker do kupowania akcji w Hiszpanii”. A 
jeśli chcesz zacząć inwestować na rynkach międzynarodowych, przejdź do zakładki „Na-
jtańszy broker w kupnie międzynarodowych akcji 2020 (USA, Londyn i Europa)”, tam bę-
dziesz mógł poznać wszystkie szczegóły. Strategie inwestycyjne na rynku giełdowym.

Przy średnio- i długoterminowym inwestowaniu na giełdzie istnieje kilka rodzajów stra-
tegii inwestycyjnych: wzrost, dywidendy, inwestowanie w wartość, GARP, kupno i po-
siadanie, itp. W przypadku większości z nich konieczne będzie przeprowadzenie analizy 
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fundamentalnej w celu określenia, czy akcje tej, czy innej spółki są odpowiednie dla reali-
zowanej przez nas strategii inwestycyjnej.

Nie oznacza to, że akcje spółki mogą się zmieścić tylko w jednym rodzaju strategii inwes-
tycyjnej na giełdzie. Na przykład, spółka odpowiednia dla strategii dywidendowej może 
zostać włączona do portfela Buy and Hold.

Inwestycja indeksowana

Indeks inwestycyjny jest strategią inwestycyjną, która polega na inwestowaniu w indeksy 
giełdowe za pośrednictwem ETF lub indeksowanych funduszy inwestycyjnych, które au-
tomatycznie odtwarzają swój indeks wzorcowy.

Ta strategia inwestycyjna zrodziła się z niemożności pokonania rynku (indeksu giełdowe-
go) przez wielu inwestorów i menedżerów w sposób ciągły, rok po roku. Znane również 
jako inwestycje pasywne, zalety inwestycji w indeks to przede wszystkim dywersyfika-
cja, którą osiąga się poprzez inwestowanie w pojedynczy składnik aktywów oraz mała 
liczba możliwych komplikacji związanych z inwestowaniem w fundusze indeksowe. Nie 
musimy analizować indywidualnie spółek wchodzących w skład każdego z indeksów.

Inwestowanie w wartość

Value investing to strategia inwestycyjna, której celem jest inwestowanie w firmy, które 
prowadzą handel po szczególnie atrakcyjnych cenach. Value Investing stara się jak najle-
piej wykorzystać różnice, jakie rynek oferuje między ceną a wartością wewnętrzną. Celem 
tego typu inwestycji jest kupno akcji, gdy są one przedmiotem obrotu ze znaczną różnicą 
w stosunku do ich wartości wewnętrznej, tj. ze znacznym marginesem bezpieczeństwa. 
Akcje te mogą być następnie sprzedane, gdy osiągną wartość wewnętrzną lub gdy prze-
kroczą ją o pewien procent, na przykład 10%. Krótko mówiąc, wartość inwestycji polega 
na tym, aby kupić tanio i sprzedać drogo. W celu znalezienia wartości wewnętrznej, czyli 
wartości, na którą spółka powinna być notowana, będziemy musieli dokonać fundamen-
talnej analizy sprawozdań finansowych danej spółki. Tylko wtedy będziemy wiedzieć, że 
rzeczywiście kupujemy udziały w okazyjnej cenie.

Inwestowanie odwrotne

Inwestycja odwrotna polega na inwestowaniu w przedsiębiorstwa, które zostały mocno 
dotknięte przez sytuację gospodarczą, cykl koniunkturalny lub jakąkolwiek inną przyczy-
nę. Inwestowanie odwrotne polega również na inwestowaniu w firmy, które nie są „modne” 
i co do których istnieją wystarczające powody, aby sądzić, że kiedyś osiągną one wysoką 
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cenę.  Krótko mówiąc, oznacza ona wybieranie przedsiębiorstw, których wartość gwałtow-
nie spadła w ostatnim czasie lub utrzymuje się na niskim poziomie.

Growth: inwestycje w przedsiębiorstwa wzrostowe

Strategia inwestycyjna znana jako „wzrost”, lub „inwestycja w firmy wzrostowe” jest próbą 
zidentyfikowania firm, które w najbliższych latach mogą się znacząco rozwinąć. Często 
są to małe firmy, które prowadzą działalność od niedawna.

Z obu powodów są to spółki notowane po wysokich cenach, ze względu na duże ocze-
kiwania co do przyszłego wzrostu. Jednak te oczekiwania dotyczące wzrostu nie muszą 
zostać spełnione, a inwestycja nie zawsze musi zakończyć się sukcesem. Z tych właśnie 
powodów strategia ta jest zazwyczaj bardziej ryzykowna niż inne, chociaż jeśli się powie-
dzie, ma tendencję do uzyskania wysokiego zwrotu.

Inwestując w spółki wzrostu, oprócz analizy fundamentalnej, musimy przeprowadzić ana-
lizę jakościową przedsiębiorstwa, aby określić, czy rzeczywiście jest to inwestycja, która 
może tak bardzo wzrosnąć w przyszłości.

Strategia GARP (wzrost po rozsądnej cenie)

Strategia GARP znajduje się w połowie drogi między inwestowaniem w wartość a inwes-
towaniem we wzrost. Strategia GARP skupia się szczególnie na firmach o umiarkowan-
ym wzroście, które nie są zawyżone cenowo (jak to ma miejsce w przypadku wielu firm 
wzrostowych) lub nadmiernie obniżane, eliminując tym samym firmy o niskiej zdolności 
do wzrostu.
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Kupuj i trzymaj

Strategia Buy & Hold polega na kupnie akcji i utrzymaniu ich przez długi czas. Oznacza 
to, że wybrane przedsiębiorstwa muszą mieć przewagę konkurencyjną i - przede wszyst-
kim - że będą utrzymywać ją w perspektywie długoterminowej.

W tego typu inwestycjach ceny zakupu są mniej istotne, ponieważ w dłuższej perspe-
ktywie czasowej dąży się do wysokiej aktualizacji wyceny. Jedynym powodem sprze-
daży akcji w przypadku tej strategii może być pogorszenie sytuacji przedsiębiorstwa, co 
oznaczałoby utratę przewagi konkurencyjnej i ograniczenie wzrostu przedsiębiorstwa w 
perspektywie długoterminowej.

Krótko mówiąc, Buy & Hold inwestuje w wyjątkowe spółki, nawet jeśli są one notowane po 
wysokich cenach i nigdy ich nie sprzedaje. Według Warrena Buffeta, lepiej jest kupować 
świetnie prosperujące firmy po rozsądnych cenach, niż zwykłe firmy po okazyjnych ce-
nach.

Inwestycja dywidendowa

Inwestycje dywidendowe polegają na inwestowaniu w spółki, które z roku na rok wypła-
cają wysoką dywidendę w sposób powtarzalny i rosnący. Zazwyczaj są to spółki duże 
i stabilne, które nie mają już wielu możliwości znaczącego rozwoju i dużą część zysku 
wypłacają swoim udziałowcom właśnie w formie dywidend.

Inwestowanie w tego typu spółki ma na celu reinwestowanie otrzymanych dywidend w 
większą liczbę akcji spółek wypłacających dywidendy, tak aby każdego roku dochód otr-
zymywany w formie dywidend był większy. Strategia ta jest stosowana jako alternatywa 
dla inwestycji w lokaty i aktywa niskiego ryzyka, które zapewniają niski zwrot, a więc jest to 
strategia skoncentrowana na perspektywie długoterminowej. Najlepszymi firmami do rea-
lizacji tej strategii są firmy, które z roku na rok osiągają stabilne i - jeśli to możliwe - rosnące 
zyski. Wymogiem inwestowania w spółki w ramach tej strategii jest rentowność dywidend 
i zrównoważony rozwój. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o dywidendach, przeczytaj 
tutaj wszystko, co musisz wiedzieć o dywidendach. 
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Dogs of the Dow

Ta strategia inwestycyjna polega na tym, że inwestor co roku wybiera dziesięć akcji Dow 
Jones Industrial Average, których dywidenda stanowi najwyższy procent ich ceny. Strate-
gia ta może znaleźć zastosowanie także na każdym innym rynku.

Cykliczne inwestycje w spółki

Inwestycje w spółki cykliczne polegają na kupowaniu spółek z dolnej części cyklu i spr-
zedaży ich w górnej jego części, gdy cena jest bardzo wysoka i wielu inwestorów oc-
zekuje wysokich zysków przez długi czas. Jednak charakter cyklicznych przedsiębiorstw 
oznacza też, że z roku na rok osiągają one nieregularne zyski, ponieważ są zazwyczaj 
uzależnione od ceny towaru.

Dlatego też inwestowanie w spółki cykliczne odbywa się zazwyczaj w perspektywie śred-
niookresowej, starając się określić niskie i wysokie momenty cyklu w celu zakupu i sprze-
daży.

Strategia inwestycyjna momentum

Strategia momentum polega na otwieraniu długich pozycji na akcjach, które stały się naj-
mocniejsze w ciągu ostatnich 3-12 miesięcy i utrzymywaniu ich przez kolejne 3-12 mie-
sięcy. Strategia ta okazała się opłacalna i została szczegółowo przeanalizowana przez 
Narasimhana Jegadeesha i Sheridana Tytmana.

W tym przypadku rodzaj przedsiębiorstw i ich podstawy są nieistotne, liczy się tylko to, 
że w ostatnich miesiącach nastąpił duży wzrost ich wartości. Typowymi firmami o dyna-
micznej strategii są te, które mają obecnie pozytywny trend, z zyskami przewyższającymi 
oczekiwane, są modne itp.
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Wróć do indeksu

4. Rodzaje analizy giełdowej: 
analiza techniczna i analiza 
podstawowa

Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna ma na celu określenie wartości firm na podstawie ich wyników i 
posiadanych przez nie aktywów. Jak? Za pomocą szeregu mierników:

1. PER: Powiązanie kapitalizacji rynkowej spółki z jej zyskiem netto, tj. zyskiem na akcję, z 
jej ceną za akcję. Mówi nam on, ile lat potrzeba, aby wygenerowane zyski zrównały się 
z jego kapitalizacją rynkową.

2. CENA / PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH: wskaźnik służący do porównania 
wartości rynkowej spółki z jej przepływami pieniężnymi. Im niższy współczynnik, tym 
lepsza jego wartość.  

3. CENA / WARTOŚĆ KSIĘGOWA    
4. ROE: mierzy zwrot, jaki akcjonariusze uzyskują z funduszy zainwestowanych w pr-

zedsiębiorstwo, tj. Zdolność przedsiębiorstwa do wynagradzania swoich akcjona-
riuszy.  

5. NET DIVIDEND PER SHARE: jest to kwota zysku netto osiągniętego przez spółkę, która 
jest dzielona pomiędzy liczbę akcji.

6. DIVIDEND PROFITABILITY: mierzy procentowy udział w cenie akcji, który każdego 
roku trafia do akcjonariuszy w formie dywidendy.

7. ZYSK NETTO (W MILIONACH).
8. EBITDA (MILIONÓW): jest to zysk operacyjny brutto obliczony przed uwzględnieniem 

możliwości odliczenia kosztów.
9. DPR: to ta część zysku, która odpowiada każdej części przedsiębiorstwa, wskazuje na 

jego rentowność.

Analiza techniczna

W analizie technicznej należy przyjrzeć się wykresom notowań, ewolucji ich ceny i nie 
bierze się pod uwagę wyników ani aktywów firmy. Zawsze radzę używać 2 lub 3 wskaź-
ników, aby uniknąć odchyleń od analizy. Informacje te są zazwyczaj dostarczane przez 
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naszą platformę brokerską (w niektórych przypadkach mogą być opóźnione), więc lepiej 
byłoby używać ich w czasie rzeczywistym.

1. Wskaźnik trendów, Weighted Moving Average, która służy do identyfikacji początku 
trendów, ich śledzenia i wykrywania ich końca. Jego ogólna interpretacja jest taka, że 
jeśli cena porusza się powyżej MMP, to MMP ma kierunek wzrostowy (dodatnie na-
chylenie) i można uznać go za sygnał do kupna. Jeśli cena porusza się poniżej MMP, 
to oznacza, że MMP ma tendencję spadkową (ujemne nachylenie), co można uznać za 
sygnał do sprzedaży. Ważne sygnały kupna i sprzedaży nie pojawiają się, kiedy MMP 
zmienia kierunek, ale kiedy cena porusza się powyżej lub poniżej MMP.

2. Wskaźnik wolumenu określający liczbę papierów wartościowych będących przedmio-
tem obrotu w wybranym okresie (śróddzienny, dzienny, tygodniowy...). Zgodnie z teorią 
DOW, objętość musi towarzyszyć trendowi. Wielkość wolumenu wskazuje na spójność 
ruchu.

3. Względna siła oscylatora RSI mierzy siłę ceny. Graficznie RSI oscyluje w zakresie od 
0 do 100, co wskazuje na obszary wykupu (od 70/80 do 100) i wyprzedaży (poniżej 
30/20 do 0). Wskazuje trend wzrostowy, kiedy zbliża się do 100 i trend spadkowy, kiedy 
zbliża się do 0. W praktyce sygnały kupna pojawiają się zazwyczaj, kiedy przekracza się 
poziom 30, a sygnały sprzedaży, kiedy dochodzi się do limitu 70. Jeśli chcesz dowie-
dzieć się więcej, pobierz nasz przewodnik po wskaźnikach technicznych.

Analitycy spierają się o to, która analiza jest bardziej wiarygodna. Niektórzy twierdzą, że 
wystarczy przeprowadzenie jedynie analizy technicznej, podczas kiedy inni sądzą, że wys-
tarczy tylko analiza fundamentalna. Obydwie mają swoje plusy i minusy: fundamentalna 
jest niezbędna, ponieważ mówi nam o sytuacji firmy, a techniczna, ponieważ daje nam 
sygnał do wejścia lub wyjścia z inwestycji.



30

Wróć do indeksu

5. Wskaźniki wyceny spółki

Istnieją pewne wskaźniki finansowe, które mogą być dla nas bardzo interesujące, aby po-
równać firmy i zobaczyć, które z nich są bardziej atrakcyjne od konkurencji: m.in. Free 
Cash Flow Yield, Book Value Ratio, Earnings To Growth Ratio. Ogólnie rzecz biorąc, ws-
kaźniki te są wykorzystywane do porównywania przedsiębiorstw z tego samego sektora 
i o podobnej wielkości lub do porównywania ich z historyczną średnią dla tego samego 
przedsiębiorstwa.

Powinniśmy wiedzieć, że wskaźniki mogą być obliczane w dwóch wielkościach: albo war-
tości zagregowane (kapitalizacja rynkowa, zyski...) albo wartości na akcję. Możemy albo 
porównać kapitalizację rynkową w odniesieniu do innej zagregowanej wielkości (zyski, 
sprzedaż, wartość księgowa...), albo porównać cenę za akcję pomiędzy zyskami na akcję 
(sprzedaż na akcję).

Jakie są najważniejsze wskaźniki finansowe?

 • Stosunek ceny do wartości księgowej
 • Stosunek cena/zyski do wzrostu \ PEG Cena/zyski Wzrost
 • Stosunek cena/sprzedaż \ Cena/sprzedaż  
 • Dywidenda Zysk \ Dywidenda Zysk \ Dywidenda
 • Enterprise Value Multiple \ EV/ ebitda: Enterprise Value/ ebitda
 • Free Cash Flow Yield \ Free Cash Flow / Market Cap
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6. Stosunek ceny do wartości
księgowej

Ten wskaźnik mówi nam o zależności między kapitalizacją rynkową a wartością księgową. 
Moglibyśmy również podzielić cenę akcji przez wartość księgową jednej akcji.

Wartość księgową oblicza się poprzez odjęcie od niej zobowiązań i wartości niematerialn-
ych i prawnych. Ten wskaźnik mówi nam, ile zapłacilibyśmy za firmę, gdyby miała wkrótce 
złożyć wniosek o upadłość. Generalnie niski wskaźnik informuje, że firma jest niewartoś-
ciowa, chociaż może to być również spowodowane tym, że coś złego dzieje się wewnątrz 
firmy. Pomocne byłoby porównanie innych firm w sektorze, jak również innych wskaźni-
ków wyceny.

Wartość księgowa stanowiłaby „wartość minimalną” przedsiębiorstwa, ponieważ nie uwz-
ględnia ona przyszłych zysków.

Stosunek ceny do zysków do wzrostu (PEG). Wskaźnik ten uwzględnia nie tylko zyski firmy, 
jak to ma miejsce w przypadku wskaźnika PER (Price Earnings ratio), ale także określa 
stosunek ceny do wzrostu zysku.

Zasadniczo wskaźnik ten dawałby nam pełniejsze informacje na temat zachowania się 
zysków w stosunku do ceny akcji niż PER. Musimy wziąć pod uwagę, że o ile wysoki ws-
kaźnik P/E może nas skłonić do myślenia, że firma jest rentowna, o tyle wskaźnik PEG 
może nam powiedzieć coś innego i dlatego zobaczymy, jak jest obliczany.

PEG mówi nam, czy akcje są przeszacowane lub niedowartościowane, chociaż nie jest to 
precyzyjny wskaźnik w spółkach o niskim lub wysokim wzroście zysku. Zazwyczaj jest on 
stosowany w przypadku rozwijających się firm.

Interpretacja jest taka, że niski wskaźnik wskazuje, że wartość udziałów jest zaniżona, a 
wysoki wskaźnik wskazuje, że wartość udziałów jest zawyżona.

Stosunek ceny do sprzedaży

Mówi nam ona o relacji między notowaną ceną a sprzedażą na akcję, lub o relacji między 
kapitalizacją rynkową a sprzedażą. Ten wskaźnik informuje, jaką wartość otrzymuje firma 
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za każdego zarobionego dolara. Jeśli wynik podziału na kapitalizację rynkową i sprzedaż 
jest niski, spółka może być niedoszacowana, a jeśli wskaźnik jest wysoki, spółka może 
być przeszacowana. Jest to kluczowa liczba wykorzystywana do porównywania przedsię-
biorstw w tej samej branży.

W tym przykładzie, którego cena za akcję wynosi 10 jednostek, kapitalizację obliczylib-
yśmy, mnożąc ją przez liczbę wyemitowanych akcji.

Następnie widzimy, jak można to obliczyć na dwa sposoby:

 • Wykorzystanie danych zagregowanych (kapitalizacja/sprzedaż)
 • Obliczanie danych dla każdego działania. W tym celu należy podzielić sprzedaż przez 

liczbę wyemitowanych akcji.

Zysk z tytułu dywidend

Stopa zwrotu z dywidendy mówi nam o procencie, jaki otrzymamy w dywidendach wypła-
canych przez spółkę za naszą inwestycję. Należy rozważyć, czy dywidenda jest wypła-
cana z przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę, czy jest ona wypłacana z 
wykorzystaniem długu, czy też poprzez kolejne podwyższenia kapitału.

Oblicza się ją na podstawie procentowego udziału zysków, które spółka dzieli między akc-
je, co daje nam dywidendę na akcję, a ta będzie stanowiła procentowy udział w cenie no-
towań lub cenie, po której nabyliśmy akcje. Istnieją strategie, które skupiają się wyłącznie 
na inwestowaniu w dywidendy.
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