Koniec z „konstrukcjà cepa” na GPW
Czy rynek kapita∏owy mo˝e byç tak
prosty jak zamieszczone w tytule przys∏owiowo proste narz´dzie rolnicze?
Ju˝ prawie roczna przesz∏oÊç rynków
kapita∏owych, szczególnie w Polsce,
pokaza∏a, ˝e niestety nie. Znakomita
wi´kszoÊç kupujàcych jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych za poÊrednictwem polskiej GPW w ostatnim
kwartale 2007 roku straci∏a wi´kszoÊç
zainwestowanego kapita∏u.
Bardzo wielu dziennikarzy, speców
od „rynków”, tak we wrzeÊniu- paêdzierniku 2007 roku udowadnia∏a pewnoÊç kontynuacji hossy na polskiej
GPW, jak w ostatnich 3 miesiàcach
oznajmia si´ obywatelom naszego kraju krach ogólno-Êwiatowy o ogromie
porównywalnym do tego z lat 19291933 (M∏odzie˝y przypominam, ˝e by∏
to najwi´kszy kryzys w dziejach gospodarki rynkowej).
Wyglàda jednak na to, ˝e cywilizowany Êwiat z gospodarkà rynkowà
szybko si´ globalizujàcy zaczyna sobie
z problemem radziç. I to w sposób bardzo nowatorski. Banki centralne najwi´kszych gospodarek Êwiata wprowadzi∏y polityk´ trudniejszego pieniàdza
dla trudniejszych odbiorców (np.: instytucje finansowe), jednoczeÊnie
pompujàc w rynki dziesiàtki (setki)
mld dolarów (euro, funtów, itp.) w celu utrzymania p∏ynnoÊci na dotychczasowym poziomie.
Nie wdajàc si´ w prób´ t∏umaczenia
powodów takiego post´powania (kilka
Nagród Nobla w dziedzinie ekonomii
w ostatnich latach), pobie˝ny oglàd indeksów gie∏dowych na Êwiecie i w kraju pozwala na pierwszà ocena stanu
rynków: STABILIZUJÑ SI¢. Ale uwaga!! Nie oznacza to wcale, ˝e b´dzie
ros∏o jak po sznurku na wzór i podobieƒstwo hossy z ubieg∏ych lat. Inwestorzy zawsze b´dà, ich iloÊç b´dzie ros∏a. IloÊç pieni´dzy przeznaczonych
na inwestycje w Polsce b´dzie wi´ksza,
gdy˝ sytuacja gospodarcza jest doskona∏a i kraj nasz jest skazany na szybki
rozwój i zbli˝anie si´ poziomem
do krajów starej Europy.

O czym inwestor powinien w pierwszej kolejnoÊç zdecydowaç?
1.OkreÊliç horyzont czasowy inwestycji i zwiàzek z jej celem inwestowania np:
a) 5-10 lat kupno domu, mieszkania,
samochodu, op∏acenia nauki
dziecku,
b) 20-30-40 lat – budowanie kapita∏u na emerytur´
2. Ustalenie strategii inwestycyjnej odpowiedniej do celu inwestycyjnego.
3. Przy relatywnie niskim stanie cen
(TAK JEST DZISIAJ) wspólnie
z kompetentnym doradcà uk∏adamy
portfel inwestycyjny pami´tajàc
o najszerszej z mo˝liwych dywersyfi-

westycyjnego w uj´ciu walutowym,
geograficznym, rodzaju u˝ywanych
instrumentów finansowych, podmiotów zarzàdzajàcych,
• ustal cel inwestowania i wyznacz horyzont czasowy dla ka˝dego celu
osobno,
• jeÊli wybierasz gie∏d´ papierów wartoÊciowych, naucz si´ kupowaç
na spadkach a sprzedawaç na wzrostach (to te˝ jest trudne),
• koniecznie wspó∏pracuj z kompetentnym doradcà finansowym (z´ba
sam sobie nie leczysz).

kacji. (decyzje za skutki bierze zawsze klient – jego pieniàdze)
4. Pami´tamy o g∏ównych zasadach
obowiàzujàcych na rynku.

Uwierzcie mi Paƒstwo: powy˝sza waga utrzymujàca stan równowagi pomi´dzy ró˝nymi klasami aktywów dobrze
monitorowana przynosi nadzwyczajne
rezultaty.

DoÊwiadczenie 14 lat w praktyce rynkowej nakazuje przypomnieç inwestorom:
• najpierw chroƒ kapita∏, potem myÊl
o zyskach,
• cz´Êcià kapita∏u szukaj nadzwyczajnych okazji do extra zysków,
• pomyÊl o sukcesywnym pomna˝aniu
kapita∏u – „kropla drà˝y ska∏´”,
• pomyÊl o strategiach d∏ugoterminowych (10-20 lat),
• nie podà˝aj z inwestycjami za t∏umem (jest to bardzo trudne),
• zalecam dywersyfikacj´ portfela in-

Ni˝ej przedstawiam schemat dywersyfikacji wielop∏aszczyznowej.

Ciekawostka: pojawi∏ si´ na rynku
produkt strukturyzowany o bardzo wysokim poziomie dywersyfikacji…
W jednym produkcie sà: nieruchomoÊci, akcje, waluty, surowce.
Jacek Rembiszewski
14 lat sta˝u na rynku finansowym

