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Webinar I: Podstawy inwestowania



Agenda
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1. Akcje na tle innych instrumentów finansowych

2. GPW – jeszcze „tani” czy już „drogi” rynek?

3. Historyczne stopy zwrotu – ujęcie sektorowe

4. Analiza fundamentalna

5. Analiza techniczna

6. Sesja Q&A



Dlaczego warto inwestować?
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Inflacja CPI w marcu (GUS): 11 proc. r/r i 3,3 proc. m/m! 

Podstawowe kryterium decyzyjne: zysk a ryzyko

ryzyko

zysk

lokaty

obligacje 
skarbowe

obligacje 
korporacyjne

akcje

„Ten, kto chce złapać rybę, musi zaryzykować utratę przynęty”
Benjamin Franklin



Dlaczego warto inwestować?
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Lokaty bankowe:

• oprocentowanie lokat pozostaje niskie (spodziewany wzrost w najbliższych 2-3 
miesiącach)

• nieco wyższe oprocentowanie oferują lokaty krótkoterminowe (ograniczenie co 
do maks. kwoty)

Obligacje skarbowe:

• inwestycje relatywnie bezpieczne 
• wyższe oprocentowanie niż lokaty
• ryzyko zawieszenia spłaty odsetek

„Do szybkich zysków wiedzie zazwyczaj długa droga”
Humphrey Neill



Obligacje korporacyjne
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Dlaczego warto inwestować w akcje?
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Inwestowanie w akcje polega na poszukiwaniu spółek niedowartościowanych, zakupie 
ich akcji, a następnie wyjściu z inwestycji w momencie, w którym uważamy, że potencjał 
wzrostu notowań się wyczerpał.

Co jest ważne?
• identyfikacja i ocena potencjalnych ryzyk
• dywersyfikacja portfela
• ustalenie horyzontu inwestowania
• monitorowanie informacji istotnych i szybkie reagowanie na zmiany
• edukacja

„Szczęście wygrywa z umiejętnościami… na krótką metę”
Aswath Damodaran



Dlaczego GPW – rynki „tanie” i rynki „drogie”
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Wskaźnik Cape (zwany również C/Z Shillera)  jest bardzo podobny do wskaźnika 
C/Z. Jednak Cape jest bardziej przejrzysty i dokładny. Zamiast uwzględniać zysk 
spółki za ostatni rok, bazuje on na średnim zysku za ostatnie 10 lat. Zysk jest 
również korygowany o wskaźnik inflacji.

źródło: Barclays https://indices.barclays/IM/21/en/indices/static/historic-cape.app 
dane na 31.12.2021



Dywidendy– WIG20 vs WIG20TR
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WIG20 stopa zwrotu:
20 lat: +50,06%
10 lat: -8,94%
2 lata: +22,94%
YTD:  -12,95%

WIG20TR stopa zwrotu:
20 lat: +88,43%
10 lat: +26,86%
2 lata: +26,42%
YTD: -12,95%



Sektory rynkowe – gdzie tego szukać?
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Źródła informacji o spółce:
www. gpw.pl
www.biznesradar.pl



Historyczne stopy zwrotu (ostatnie 3 lata)
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WIG-Budownictwo +60,57% (3 lata)

WIG-Informatyka +81,38% (3 lata)

WIG-Chemia +1,67% (3 lata)

WIG-Górnictwo +37,54% (3 lata)

Źródło: Bankier



Historyczne stopy zwrotu (ostatnie 5 lat)
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WIG-Nieruchomości +33,92% (5 lat)

WIG-Media +39,68% (5 lat)

WIG-Banki +2,75% (5 lat)

WIG-Moto +10,31% (5 lat)

Źródło: Bankier



Historyczne stopy zwrotu (ostatnie 3-5 lat)
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WIG-Paliwa -5,37% (5 lat)

WIG-Leki -36,02% (3 lata)WIG-Spożywczy -22,80% (3 lata)

WIG-Odzież -3,73% (5 lat)

Źródło: Bankier
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„Nigdy nie inwestuj w biznes, którego działania nie rozumiesz”
Warren Buffett

Analiza fundamentalna versus techniczna

a może:

Analiza fundamentalna plus techniczna?

Znaczenie analizy w wyborze inwestycji

„Największym błędem w analizie fundamentalnej jest założenie, że firma i jej akcje są tym 
samym. Największym błędem w analizie technicznej jest traktowanie akcji i firmy jako 

dwóch odrębnych rzeczy.”
Phil Roth (Miller Tabak & Co.)



Analiza fundamentalna
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Analiza makroekonomiczna

Analiza sektorowa

Analiza sytuacyjna

Analiza finansowa spółki



Analiza makroekonomiczna
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Źródło: Stooq



Analiza sytuacyjna
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Źródło: Bankier



Analiza sytuacyjna
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Źródło: GPW



Analiza finansowa
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Źródło: Stockwatch



Analiza fundamentalna
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Analiza makroekonomiczna

Analiza sektorowa

Analiza sytuacyjna

Analiza finansowa spółki

Wycena akcji spółki



Analiza techniczna – co to jest?
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Analiza techniczna – wyciąganie wniosków z przeszłych wahań cenowych do 
przyszłości. 

Zasady: 
1. Rynek dyskontuje wszystko
2. Ceny podlegają trendom
3. Historia się powtarza



Analiza techniczna – co to jest trend?
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Analiza techniczna – trend wzrostowy
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Analiza techniczna – trend spadkowy
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Analiza techniczna – trend boczny
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Analiza techniczna – co to jest i po co?
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Źródła wiedzy
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1. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (https://www.sii.org.pl/)

https://www.sii.org.pl/


Źródła wiedzy
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2. Giełda Papierów Wartościowych (https://www.gpw.pl/szkola-gieldowa) 

https://www.gpw.pl/szkola-gieldowa


Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu 
jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy 
żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być 
interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, 
inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty 
finansowe objęte opracowaniem. 

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego 
Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do 
wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej 
dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 
w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 

Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na 
podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku 
BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie 
ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody 
poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. 

Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie 
generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej. Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą 
posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach 
finansowych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja 
Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 . 

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych
opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest prawnie 
chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).



Dziękujemy za uwagę!

Zapraszamy do zadawania pytań


