Scenariusz z lekcji z przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości
TEMAT LEKCJI: Geneza oraz funkcjonowanie giełdy na przykładzie GPW
CZAS: 45 minut
CELOGÓLNY:: Uczeń będzie mógł sie dowiedzieć się jak powstała GPW, jaki ma wpływ na
gospodarkę, w jak funkcjonują notowania, do czego służą kursy akcji oraz najważniejszych indeksów,
jak można zarabiać na giełdzie ( GPW ) oraz dlaczego warto inwestować na rynku kapitałowym
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• praca z komputerem i rzutnikiem – posługiwanie się prezentacją dotyczącą omawianej
tematyki oraz Internetem ( pokazywanie popularnych portali mniej lub bardziej
opiniotwórczych, ukazywanie miejsc w sieci związanych z edukacją rynku kapitałowego.
podkreślanie ważnych informacji );
• kartka papieru z pytaniami dotyczącymi lekcji, na sprawdzenie się w domu ( z tyłu odpowiedzi
z uzasadnieniem )
• 8 zestawów z omówieniem różnego rodzaju problemów, niuansów z popularnych portali,
serwisów internetowych, które każda z grup będzie musiała omówić i zaprezentować w
odpowiednich momentach wskazanych przez nauczyciela:
1. Różnica i podobieństwa pomiędzy inwestorem instytucjonalnym, indywidualnym a
emitentem.(grupa 1)
2. Na czym polega kupno/sprzedaż akcji, a na czym krótka sprzedaż?(grupa 2)
3. Różnica i podobieństwa między notowaniami jednolitymi a ciągłymi.(grupa 3)
4. Rynkiem równoległym, a podstawowym.(grupa 4)
5. Najważniejsze instrumenty, którymi obraca się na rynku kapitałowym.(grupa 5)
6. Rynek pierwotny i wtórny, cechy charakterystyczne.(grupa 6)
7. Najważniejsze instytucje na rynku kapitałowym – omówienie tematu.(grupa 7)
8. Rola GPW na arenie międzynarodowej.(grupa 8)

METODY PRACY
(Taksonomia) CELE OPERACYJNE:

I. WIADOMOŚCI

POZIOM

KATEGORIA
A. ZAPAMIĘTANIE WIADOMOŚCI
Uczeń:
Stara się zrozumieć i zapamiętać takie pojęcia jak:
• rozwój i geneza GPW ( zarys historyczny )
• wpływ giełd na gospodarki krajów ( GPW na kształtowanie się gospodarek w
Europie Środkowo-Wschodniej )
•
•
•
•
•
•

Rozróżnia i zgłębia wiedzę z związaną z tematyką:
rynku podstawowego i równoległego
notowań ciągłych i jednolitych
rynku pierwotnego i wtórnego
zadań oraz przywilejów inwestora, a emitenta
zajmowaniu pozycji krótkiej i długiej
dywidendy i praw poboru

B. ZROZUMIENIE WIADOMOŚCI
•
•
•
•
•
•

Uczeń:
rozumie różnice pomiędzy poszczególnymi rynkami na GPW
jest w stanie wymienić najważniejsze etapy codziennego funkcjonowania giełdy
potrafi złożyć zlecenie najlepsze do zaistniałej sytuacji panującej na rynku
umie scharakteryzować najważniejsze instrumenty obrotu na rynku kapitałowym
zna podstawowe narzędzia zarówno analizy fundamentalnej jak i technicznej
potrafi wymienić i krótko scharakteryzować najważniejsze instytucje związane z
rynkiem kapitałowym

II. UMIEJĘTNOŚCI

C. STOSOWANIE WIADOMOŚCI W SYTUACJACH TYPOWYCH
Uczeń:
• wie gdzie i kiedy może znaleźć wiadomości o danej spółce i o „szerokim” rynku
• umie segregować informacje pochodzące z rynków na bardzo istotne od mniej
istotniejszych
• złożyć zlecenia giełdowa za pomocą arkusza zleceń
D. STOSOWANIE WIADOMOŚCI W SYTUACJACH
PROBLEMOWYCH.
Uczeń:
• potrafi ustosunkować się do komentarzy na zakończenie sesji
• umie złożyć zlecenia zarówno kupna jak i krótkiej sprzedaży w dogodnym dla
niego momencie

PRZYKŁADOWY TOK LEKCJI: ( w pogrubieniu treści, które trzeba zaakcentować, normalną
czcionką treści, które nie są aż tak istotne, ale z pewnością warto o nich wspomnieć ), numeracja
ustalona według chronologii lekcji
FAZA WPROWADZAJĄCA
Czynności nauczyciela
Czynności ucznia
1. Podaje temat lekcji, cele lekcji i formy
Uczniowie zapisują temat w zeszycie.
realizacji tematu. Rozdaje kartki po jednej
na 4 osoby, z problemami, które zostaną
3. Zostają poproszeni o podzielenie się na
omówione podczas prezentacji.
4 osobowe grupy, które omówią
2. Zadaje pytanie dotyczące notowań: „ Czy
problemy wskazane przez nauczyciela
jest osoba, która wie jaką wagę mają
podczas swojej
notowania i wykres przez was otrzymany..”
( po 2 minuty dla grupy)
4. Każda z grup otrzymuje 5 minut na
przygotowanie się do prezentacji
swojego tematu/problemu i włączenie

się we wskazanym momencie podczas
prezentacji prowadzonej przez
nauczyciela,

5.
6.

8.
10.

12,

14.
16.
18.

FAZA REALIZACYJNA
Czynności nauczyciela
Czynności ucznia
Zaczyna prezentację pt. „Geneza i
7. Lider grupy 8 prezentuje, aktualną rolę
funkcjonowanie GPW”
GPW na arenie lokalnej, europejskiej i
Nauczyciel zaczyna od omówienia genezy i
światowej.
historii giełdy ( góra 3 minuty ), wskazuje
9. Grupa 3 omawia system notowań na
na koleje etapy rozwoju i prosi pierwszą
GPW.
grupę o zaprezentowanie podstawowych
11. Osoba wyznaczona z grupy 5 tłumaczy
informacji dotyczących GP
każdy instrument wymieniony na
slajdzie.
Nauczyciel przedstawia pokrótce system
notowań na GPW i prosi przedstawiciela
13. Liderzy 1 i 7 teamu omawiają
grupy 3 o dopełnienie jego wypowiedzi
podmioty i instytucje
Nauczyciel wymienia instrument obrotu na
odpowiedzialne za regulacje, obrót i
GPW, po czym prosi grupę 5 o
zdobywanie kapitałem na GPW
15. Grupy 4 i 6 omawiają różnice
scharakteryzowanie poszczególnych
pomiędzy omawianymi segmentami
instrumentów.
rynku oraz cech charakterystyczne dla
Prowadzący zajęcia przesuwa slajd i
tych grup.
prezentuje najważniejsze instytucje i
17. Grupa 2 opowiada o kupne, sprzedaży
podmioty funkcjonujące na polskim
oraz nowym zleceniu na rynku
rynku kapitałowym, prosi grupę 1 i grupę
kapitałowym, mianowicie krótkiej
7 o omówienie tematu.
sprzedaży.
Następny slajd omawia nauczyciel przy
współudziale grup 4 i 6.
9 slajd dotyczący zleceń giełdowych
omawia grupa 2 razem z nauczycielem.
Nauczyciel loguje się na stronie
internetowej z rachunkiem demo (np. gra
giełdowa) i pokazuje przykładowy akrusz
zleceń oraz wykonuje zlecenie kupna i
sprzedaży.
.

FAZA PODSUMOWUJĄCA - sprawdzająca wiedzę
20. Nauczyciel zaczyna dyskusję,” jak
21. Uczniowie angażują się w dyskusje
zarabiać na giełdzie?”, gdzie każdy z
zapoczątkowaną przez opiekuna.
uczniów może popisać się wiedzą
nadprogramową.
22. Prowadzący pokazuje portale finansowe,
gdzie warto czytać i śledzić informacje.
23. Opiekun metodyczny dziękuje za lekcję i
rozdaję dla chętnych test z odpowiedziami
dotyczący omawianego tematu ( np. z
strony www,ferk.pl).

Geneza i
funkcjonowanie giełdy
na przykładzie GPW

Cele
• Zrozumienie genezy oraz dalszej ścieżki rozwoju GPW
• Powiązanie GPW z polską gospodarką
• Poznanie dziennego przebiegu notowań ( krok po kroku)
• Rozróżnienie i krótka charakterystyka najważniejszych
instytucji związanych z funkcjonowaniem rynku
• Opis instrumentów, którymi obraca się na GPW
• Utrwalenie najważniejszych pojęć związanych z
funkcjonowaniem GPW
• Odpowiedź na pytanie: „Jak zarabiać na giełdzie?”
• Wstęp do analizy technicznej i fundamentalnej

Geneza GPW (najważniejsze etapy )
)

part 1

1. Pierwsza sesja odbyła się 12 maja 1817 w Warszawie
•

obracano wyłącznie obligacjami i wekslami

2. Okres od 1918 do 1938.r dynamiczny rozwój giełd w
Warszawie ( 90% obrotu ), Poznaniu, Łodzi i Lwowie.
•

obroty zdominowane przez handel akcjami

3. Zahamowanie rozwoju giełdy po roku 1945.r
•

gospodarka centralne zarządzana, negowanie
kapitalizmu

4. Lata po 1989.r – reaktywacja rynku kapitałowego w
Polsce
Sejm uchwalił ustawę „Prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowym i funduszach powierniczych”

Geneza GPW (najważniejsze etapy) part 2
5. 16 kwietnia 1991.r – pierwsza sesja na Warszawskim
parkiecie
•

wzięło w niej udział 7 domów maklerskich , notowano
na niej 5 spółek, wpłynęło 112 zleceń kupna i sprzedaży

6. W 1994.r giełda została pełnym członkiem
Międzynarodowej Federacji Giełd (FIBV)
7. Rozpoczęcie publikacji indeksu WIG 20 w 1997.r.
8. 13 listopada 2010.r – prywatyzacja Giełdy Papierów
Wartościowych
•

wzrost znaczenia i roli GPW na arenie europejskiej i
międzynarodowej ( grupa 8 )

Harmonogram notowań ( grupa 3 )
ciągłych i jednolitych na GPW, czyli zwykły dzień na GPW
godziny

Notowania ciągłe

godziny

Notowania jednolite

8.00-9.00

przyjmowanie zleceń na
otwarcie

8.30-11.00

przyjmowanie zleceń na
otwarcie

9.00

określenie kursu na
otwarcie

11.00-11.15 interwencja

9.00-16.10

notowania ciągłe

11.15

16.10-16.20

przyjmowanie zleceń na
zamknięcie

11.15-11.45 dogrywka

16.20

określenie kursu na
zamknięcie (fixing)

11.45-14.45 przyjmowanie zleceń na
zamknięcie

16.20-16.30

dogrywka

14.45-15

przyjmowanie zleceń na
zamknięcie

16.30-16.35

przyjmowanie zleceń na
otwarcie następnej

15-15.30

kreślenie kursu
jednolitego (fixing),
dogrywka

określenie kursu
jednolitego (fixing)

15.30-16.35 przyjmowanie zleceń na
otwarcie następnej sesji

Instrumenty obrotu na rynku
kapitałowym (grupa 5)
1. Akcje spółek
2. Obligacje Skarbu Państwa
3. Obligacje Przedsiębiorstw
4. Prawa poboru spółek
5. Prawa do nowych akcji spółek
6. Certyfikaty inwestycyjne
7. Prawa pierwszeństwa
8. Kontrakty terminowe na akcje, indeksy, waluty,
obligacje skarbowe
9. Opcje na indeksy giełdowe, akcje
10. Jednostka indeksowa MiniWIG20

Najważniejsi uczestnicy rynku
kapitałowego. (grupy 1 i 7 )
1. GPW
2. KNF
3. KDPW
4. New Connect
5. Domy maklerskie
6. Banki
7. Fundusze inwestycyjne, OFE
8. Inwestorzy indywidualni
9. Emitenci

Rynek GPW ( grupy 4 i 6 )
GPW w Warszawie stanowi główny element rynku
pierwotnego i wtórnego dla akcji, obligacji i innych
instrumentów finansowych. Dzieli się ona na:
•

rynek podstawowy
• rynek równoległy

Wymogi stawiane firmom wchodzącym na rynek
podstawowy są znacznie wyższe niż tym wchodzącym na
rynek równoległy. Powoduje to z jednej strony większe
koszty wejścia na giełdę, ale również zwiększenie
prawdopodobieństwo uzyskania środków finansowych w
wyniku emisji akcji.

Zlecenia giełdowe

part 1

( grupa 2)

Składając zlecenie inwestor musi określić następujące
elementy:
• rodzaj zlecenia, czyli czy chce kupić, czy sprzedać,
• nazwę instrumentu finansowego, który ma być
przedmiotem transakcji,
• cenę, po której chce dokonać transakcji, czyli tzw. limit
ceny lub rodzaj zlecenia bez limitu ceny,
• liczbę instrumentów, które chce kupić lub sprzedać (tzw.
wolumen zlecenia),
• termin ważności zlecenia,
• dodatkowe warunki realizacji zlecenia.

Zlecenia giełdowe

part 2

RODZAJE ZLECEŃ
Kryteria podziału zleceń składanych przez
inwestorów:

• Limit ceny w zleceniu
• Zlecenia z dodatkowym warunkiem wykonania
• Termin ważności zlecenia

Rodzaje zleceń

Kryterium limit ceny w zleceniu
•

zlecenia z limitem ceny

•

zlecenia bez limitu

–

PCR (po cenie rynkowej)

–

PCRO (po cenie rynkowej na otwarcie)

–

PKC (po każdej cenie)

Rodzaje zleceń

Kryterium termin ważności zlecenia
•

zlecenia z określonym terminem ważności

•

zlecenia bez określonej daty ważności

–

DZIEŃ (ważne do końca sesji giełdowej)

–

DOM (ważność domyślna, bezterminowo)

–

WiN (ważne do momentu zawarcia pierwszej
transakcji, niezrealizowana część zlecenia traci
ważność)

–

WuA (ważne do momentu zawarcia pierwszych
transakcji, musi być zrealizowane w całości lub nie
jest realizowane w ogóle

Rodzaje zleceń

z dodatkowym warunkiem wykonania

•

Wmin – minimalna wielkość (wolumen) wykonania

•

LimAkt – limit aktywacji

•

WUJ – wielkość ujawniana

Jak zarabiać na giełdzie ??
panel dyskusyjny

Przydatne strony internetowe
do rozwoju, analizy i pogłębianiu wiedzy o rynku
kapitałowym

Dziękuje za uwagę

Podmioty, obracające pieniędzmi na rynku kapitałowym.
Uczestnictwo w obrocie instrumentami finansowymi - Domy maklerskie, banki
prowadzące działalność maklerską oraz podmioty zagraniczne prowadzące działalność
maklerską w Polsce
Zgodnie z nową Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi działalność maklerska może być
wykonywana wyłącznie przez: domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską, zagraniczne
firmy inwestycyjne i zagraniczne osoby prawne z państw należących do OECD.
Każdy inwestor zamierzający uczestniczyć w obrocie zorganizowanym powinien podpisać z jednym
z ww. podmiotów umowę o świadczenie usług brokerskich. Na jej podstawie firma inwestycyjna
będzie mogła w imieniu klienta składać zlecenia w obrocie na rynku regulowanym lub
w alternatywnym systemie obrotu.
Firmy inwestycyjne mogą również zawierać ze klientami umowy o:
- zarządzanie portfelem (odpłatne podejmowanie i realizacja decyzji inwestycyjnych na rachunek
klienta w ramach pozostawionych przez klienta do dyspozycji zarządzającego środków pieniężnych lub
maklerskich instrumentów finansowych);
- doradztwo inwestycyjne (przygotowanie i przekazanie w oparciu o potrzeby i sytuację klienta
pisemnej lub ustnej rekomendacji nabycia, zbycia lub powstrzymania się od zawarcia transakcji
dotyczącej maklerskich instrumentów finansowych).
Zgodnie z Ustawą działalność maklerska obejmuje m.in.:
1/ przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych;
2/ wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia tych instrumentów;
3/ nabywanie lub zbywanie na własny rachunek maklerskich instrumentów finansowych;
4/ zarządzanie portfelami, w skład których wchodzą maklerskie instrumenty finasowe;
5/ oferowanie maklerskich instrumentów finansowych;
6/ świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe jeśli ich
przedmiotem są maklerskie instrumenty finansowe oraz usług dodatkowych;
7/ prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych;
8/ doradztwo inwestycyjne w zakresie maklerskich instrumentów finansowych dopuszczonych do
obrotu zorganizowanego;
9/ organizowanie alternatywnego systemu obrotu;
10/ przechowywanie i rejestrowanie zmian stanu posiadania maklerskich instrumentów finansowych;
11/ udostępnianie skrytek sejfowych;
12/ udzielanie pożyczek na dokonywanie transakcji której przedmiotem jest maklerski instrument
finansowy, jeśli transakcja dokonywana jest za pośrednictwem firmy, która udziela pożyczki;
13/ doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa;
14/ doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw;
15/ doradztwie inwestycyjnym w zakresie maklerskich instrumentów finansowych;
16/ wymianie walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską.
Działalność maklerska wymaga zgody KNF.
Dom maklerski wykonuje swoją działalność za pośrednictwem maklerów oraz doradców
inwestycyjnych.
Maklerem oraz doradcą może być osoba fizyczna, wpisana na listę maklerów lub doradców
prowadzoną przez Komisję. Makler oraz doradca musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych,

musi korzystać z pełni praw publicznych, nie być karany m.in. za przestępstwa skarbowe, przeciwko
wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami
wartościowymi. Musi również złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin przed Komisją Egzaminacyjną
dla Doradców lub Maklerów Papierów Wartościowych.
Na dzień 2 sierpnia 2005. na listę doradców inwestycyjnych wpisanych było 227 osoby, a na listę
maklerów 1799 osób.
Tabela 1 Podmioty prowadzące działalność maklerską (2005)
Banki prowadzące działalność maklerską

9

Domy maklerskie

33

Liczba ogółem

42

Źródło: KNF
Warunki świadczenia usług przez dom maklerski w ramach wykonywanych przez nie czynności (w tym
opłaty i prowizje) zawarte są w regulaminie świadczenia usług i prowadzenia rachunków
inwestycyjnych, stanowiącym element umowy pomiędzy inwestorem, a domem maklerskim.
Prowadzenie działalności maklerskiej.
Dom maklerski działa na rynku zawsze we własnym imieniu, na rachunek:
- klienta - usługi brokerskie, albo
- na rachunek własny - działalność dealerska.
Lokowanie powierzonych środków - Fundusze inwestycyjne i Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych
Obok inwestorów indywidualnych uczestnikami rynku są również inwestorzy instytucjonalni. Należą do
nich m.in. fundusze inwestycyjne, których celem jest lokowanie zebranych publicznie środków
pieniężnych. Fundusz inwestycyjny jest tworzony i zarządzany przez Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych działające w formie spółki akcyjnej, będące organem funduszu i reprezentuje go
w stosunkach z osobami trzecimi. Zatrudnieni w funduszach profesjonalni doradcy inwestycyjni starają
się lokować jak najlepiej powierzone środki pieniężne w ściśle określone Ustawą o funduszach
inwestycyjnych papiery wartościowe i prawa majątkowe.
Wśród funduszy wyróżniamy fundusze tworzone jako: otwarte, specjalistyczne, zamknięte i mieszane.
Towarzystwo może zarządzać kilkoma funduszami inwestycyjnymi. Każdy z funduszy charakteryzuje
się różnym poziomem ryzyka w zależności od tego w jakie papiery wartościowe i instrumenty
finansowe lokuje środki.
Tabela 2 Towarzystwa i Fundusze Inwestycyjne (stan na dzień 16.10.2005)
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze inwestycyjne

Źródło: KNF
Emitenci papierów wartościowych - Spółki publiczne
Przedmiotem obrotu na rynku regulowanym (GPW, CeTO, Giełda Towarowa) mogą być jedynie
papiery wartościowe Spółek publicznych tzn. takich spółek, w których co najmniej jedna akcja jest
zdematerializowana. Dematerializacja papierów wartościowych następuje z chwilą ich rejestracji
w depozycie papierów wartościowych. Od tego momentu przestają mieć one formę dokumentu.
Tabela 3 Podmioty dopuszczone do publicznego obrotu przez KPWiG (stan na 23.10.2005)

23
188

Liczba podmiotów w publicznym obrocie, w tym:

313

Narodowe Fundusze Inwestycyjne

14

Spółki, które wprowadziły do publicznego obrotu wyłącznie obligacje

8

Podmioty, które wprowadziły do publicznego obrotu listy zastawne

2

Podmiotów, które wprowadziły do publicznego obrotu obligacje gminne

3

Źródło: KNF
Katarzyna Kochan

inwestor indywidualny, ekon. osoba fizyczna dokonująca inwestycji;
inwestor indywidualny najczęściej dokonuje niewielkich kwotowo inwestycji; nie zajmuje się
działalnością inwestycyjną zawodowo, może dysponować mniejszą wiedzą i doświadczeniem niż inni
uczestnicy rynku, a mała skala działalności uniemożliwia mu wywieranie istotnego wpływu na
przedmiot inwestycji; z tych powodów jest chroniony przez odpowiednie regulacje prawne (dotyczące
m.in. niedyskryminacyjnego traktowania inwestorów indywidualnych wobec inwestorów większych);
ochronie inwestorów indywidualnych sprzyja też zrzeszanie się inwestorów indywidualnych w
stowarzyszeniach, dysponujących nieporównanie większymi możliwościami oddziaływania na
przedmiot inwestycji niż pojedynczy inwestor indywidualny; najprężniejsze są stowarzyszenia
inwestorów indywidualnych we Francji, Szwecji i USA.
Źródło: http://biznes.pwn.pl

Zajmowanie pozycji na rynku
Pozycja długa (long)
Otwierającym i posiadaczem długiej pozycji jest nabywca kontraktu terminowego, przez co zobowiązuje się on do
przyjęcia (kupna) w przyszłości określonej ilości instrumentu bazowego po ustalonej cenie. Zajmując długą pozycję
Inwestor oczekuje więc wzrostu ceny instrumentu bazowego licząc, że w momencie wygaśnięcia kontraktu będzie ona
wyższa niż zapłacona w momencie zawarcia transakcji. Jeżeli przewidywania te okażą się słuszne Inwestor nabywa
(przyjmuje) instrument bazowy po cenie ustalonej w transakcji, czyli mniejszej niż aktualna na rynku kasowym, w postaci
fizycznej bądź rozliczenia finansowego. Powstała w ten sposób różnica stanowi zysk posiadacza długiej pozycji. Jeżeli
cena na rynku kasowym w momencie rozliczenia jest niższa niż ustalona w chwili zawarcia kontraktu, wówczas kupujący
zobowiązany jest nabyć instrument bazowy drożej niż wynosi jego rzeczywista cena ponosząc tym samym stratę.
Przykład
Inwestor nabywa (otwiera długą pozycję) kontrakt opiewający na 100 akcji spółki ABC po kursie 10 zł. przez co
zobowiązuje się do przyjęcia w określonym czasie 100 akcji spółki po cenie 10 zł. Załóżmy, że w dniu wygaśnięcia kurs
akcji będący podstawą rozliczenia kontraktów wyniósł 15 zł. Tym samym kupujący realizując swe zobowiązanie nabywa
100 akcji po ustalonej cenie, po czym sprzedaje na rynku kasowym uzyskując tym samym zysk w wysokości 500 zł. =
(15 zł. - 10zł.) x 100 akcji.
Jeżeli natomiast rzeczywisty kurs instrumentu w momencie rozliczenia spadnie np. do poziomu 7 zł. posiadacz długiej
pozycji poniesie stratę, nabywając akcje po cenie wyższej niż aktualna na rynku. W tym wypadku będzie to 300 zł. =
(7zł.-10zł.) x 100 akcji.
Zyski i straty posiadacza długiej pozycji w zależności od kształtowania się ceny instrumentu bazowego przedstawia
poniższy wykres (nie uwzględniający kosztów prowizji).

Pozycja krótka (short)
Otwierającym i posiadaczem krótkiej pozycji jest sprzedający kontrakt terminowy, przez co zobowiązuje się on do
dostarczenia (zbycia) w przyszłości określonej ilości instrumentu bazowego po ustalonej cenie. W tym wypadku
oczekiwania Inwestora są więc przeciwne do otwierającego długą pozycję i spodziewa się on, że w momencie
wygaśnięcia rzeczywista cena instrumentu bazowego będzie niższa w stosunku do ustalonej w kontrakcie. Jeżeli
założenia te sprawdzą się realizując swe zobowiązania Inwestor nabywa instrument bazowy na rynku kasowym, po
czym sprzedaje go (dostarcza) po wyższej cenie wynikającej z kontraktu, osiągając tym samym zysk równy iloczynowi
różnicy kursów i ilości instrumentu bazowego. Jeżeli natomiast rzeczywisty kurs w momencie wygaśnięcia jest wyższy
niż ustalony w kontrakcie sprzedający zmuszony jest nabyć instrument bazowy i dostarczyć go po niższej cenie zgodnie
z umową ponosząc tym samym stratę równą iloczynowi tej różnicy i ilości instrumentu.

Przykład
Inwestor sprzedaje (otwiera krótką pozycję) kontrakt dotyczący 100 akcji spółki ABC po kursie 100 zł. przez co
zobowiązuje się do dostarczenia w określonym czasie 100 akcji po cenie 100 zł. Załóżmy, że w dniu wygaśnięcia kurs
akcji będący podstawą rozliczenia kontraktów wyniósł 60 zł. Tym samym sprzedający wypełniając zobowiązanie nabywa
na rynku 100 akcji po cenie 60 zł., po czym sprzedaje je zgodnie z warunkami kontraktu po 100 zł. uzyskując tym
samym zysk w wysokości 4000 zł. = (100 zł. - 60zł.) x 100 akcji.
Jeżeli natomiast rzeczywisty kurs instrumentu w momencie rozliczenia wzrośnie np. do poziomu 120 zł. posiadacz
krótkiej pozycji poniesie stratę, nabywając akcje na rynku po cenie wyższej i zbywając je po kursie wynikającym z
kontraktu. W tym wypadku będzie to 2000 zł. = (100zł.-120zł.) x 100 akcji.
Zyski i straty posiadacza krótkiej pozycji w zależności od kształtowania się ceny instrumentu bazowego przedstawia
poniższy wykres (nie uwzględniający kosztów prowizji).

Źródło: www.bankier.pl

„Notowania ciągłe
W tym systemie notowane są następujące instrumenty:
•

akcje spółek o dużej płynności oraz akcje NFI,

•

akcje spółek wprowadzanych na rynek podstawowy,

•

prawa pierwszeństwa z obligacji,

•

obligacje skarbowe i korporacyjne,

•

certyfikaty inwestycyjne,

•

produkty strukturyzowane,

•

prawa poboru z akcji notowanych w systemie notowań ciągłych,

•

prawa do akcji (PDA), które będą notowane w systemie notowań ciągłych,

•

instrumenty pochodne - kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe.

Inwestorzy składają zlecenia do domów maklerskich, które są przekazywane na giełdę, gdzie są
umieszczane w arkuszu zleceń oczekujących. W ciągu sesji notowań ciągłych kurs instrumentu zmienia
się wielokrotnie. Transakcja jest zawierana wówczas, gdy dane zlecenie odpowiada warunkom
zlecenia z drugiej strony rynku (np. zlecenie kupna trafia na właściwe zlecenie sprzedaży lub zlecenie
sprzedaży na właściwe zlecenie kupna).
Przy kolejności realizacji zleceń obowiązują dwa kryteria: cena i czas złożenia zlecenia. Jeżeli na
realizację oczekują dwa zlecenia o takiej samej cenie realizacji, jako pierwsze będzie zrealizowane to,
które wpłynęło do arkusza zleceń wcześniej.
Kurs jednolity
W tym systemie notowane są następujące instrumenty:
•

akcje spółek o małej płynności,

•

prawa poboru z akcji, które są notowane wg kursu jednolitego,

•

prawa do akcji, które będą notowane wg kursu jednolitego,

•

produkty strukturyzowane.

Na podstawie złożonych wcześniej zleceń, jest ustalany przez giełdę stały kurs (fixing), po którym
będą realizowane zlecenia znajdujące się na arkuszu zleceń. Ustalanie kursu w systemie notowań
jednolitych następuje dwukrotnie w ciągu dnia. Przed fixingiem jest przeprowadzana interwencja, w
czasie której animatorzy rynku, w celu zwiększenia płynności obrotu, mogą modyfikować wcześniej
złożone przez siebie zlecenia. Jeżeli dla danego instrumentu finansowego nie ma animatora rynku,
wówczas inwestorzy mogą modyfikować złożone wcześniej przez siebie zlecenia.
W obu przypadkach modyfikacja może polegać jedynie na: (i) zwiększeniu wolumenu złożonego

zlecenia, (ii) zwiększeniu limitu ceny w zleceniach kupna, (iii) zmniejszeniu limitu ceny w zleceniach
sprzedaży”.
źródło: http://www.bankier.pl/wiadomosci/print_multi.html?article_id=1710287
Harmonogram sesji giełdowej
Na warszawskim parkiecie istnieją dwa systemy notowań: ciągłe oraz jednolite
Różnica pomiędzy notowaniami ciągłymi, a tzw. Fixingiem (system jednolitego
kursu) związana jest z ustalaniem ceny. Podczas notowań ciągłych cena może być
ustalana wielokrotnie, w drugim przypadku cena ustalana jest dokładnie dwa razy.
Cały inwestycyjny szum rozpoczyna się o godzinie 8.00- jednak nie dochodzi do
jakichkolwiek transakcji. Aż do godziny 9.00 mamy do czynienia
z przyjmowaniem zleceń na otwarcie i to na ich podstawie powstają
tzw. teoretyczne kursy otwarcia (TKO), które aktualizowane są na bieżąco.

O godzinie 9.00 ma miejsce Fixing- nie są przyjmowane nowe zlecenia, natomiast
dochodzi do realizacji zleceń składanych podczas fazy przed otwarciem. W czasie tej
części sesji ustalony zostaje kurs otwarcia, którym jest ostatni TKO.
Od godziny 9.00 aż do 16.10 trwa okres w którym toczy się zażarta
walka- dochodzi do licznych transakcji, a cena ustalana jest wielokrotnie.
Jest to system notowań ciągłych.
Później ma miejsce powtórka z godzin porannych, a mianowicie w przeciągu 10
minut czyli do godziny 16.20 ma miejsce składanie zleceń na zamknięcie, wszystkie
transakcje przyjmowane są na takiej samej zasadzie jak to ma miejsce od 8.00 do

9.00.
O godzinie 16.20 ma miejsce drugi Fixing podczas, którego ustalona zostaje cena
zamknięcia, która widnieć będzie w arkuszach zleceń, aż do następnego poranka.
W tym momencie wydawałoby się, że nic nie może się wydarzyć. Jeżeli chodzi o
kurs to nic się nie zmieni, natomiast zmianie może ulec obrót, a co za tym idzie
wolumen.
Powodem jest kolejna faza sesji, która trwa okrągłe 10 minut, a transakcje
dokonywane są po cenie zamknięcia. .
Ostatni dech giełdy ma miejsce w przeciągu kolejnych 5 minut, podczas których
składane są zlecenia na otwarcie kolejnej sesji giełdowej, które wpływać będę na
TKO następnego ranka. Zatem godzinę 16.35 możemy uznać za godzinę zamknięcia
sesji giełdowej.
System notowań jednolitych
W przypadku warszawskiego parkietu notowania prowadzone są w dwóch systemach: ciągłym oraz
jednolitym. Podczas tego poradnika zwrócimy uwagę na ten drugi system notowań !!!
W przypadku notowań jednolitych występują trzy fazy:
1) Faza przed otwarciem- podczas tego okresu przyjmowane są wszystkie zlecenia kupna i
sprzedaży (od PKC po zlecenia ze zwykłym limitem) , na podstawie których określony zostaje
Teoretyczny Kurs Otwarcia (TKO). Tak jak w przypadku systemu notowań ciągłego nie dochodzi do

zawarcia jakiejkolwiek transakcji.

2) Wyznaczenie kursu jednolitego- Fixing- ustalenie za pomocą złożonego algorytmu
kursu jednolitego na podstawie zleceń wystawionych w pierwszej fazie
3) Dogrywka- w tej części składane są dodatkowe zlecenia, ale tylko z limitem ceny, która została
określona podczas drugiej fazy notowań.
Oczywiście tak jak w systemie notowań ciągłych transakcje są zawierane w zgodzie z
priorytetami: ceny oraz czasu.
A) Zlecenia realizowane są w zgodzie z priorytetem ceny
- najpierw zlecenia kupna o wyższym limicie później o niższym,
- najpierw zlecenia sprzedaży o niższym kursie, a następnie o kursie wyższym.
B) Zlecenia realizowane są zgodnie z regułą czasu:
- najpierw zlecenia, które zostały złożone wcześniej (w przypadku takiego samego rodzaju zlecenia,
bądź takiej samej ceny)
Niezrealizowane zostaną te zlecenia:
A) Kupna- których cena (limit ceny) jest niższa niż wyznaczony kurs
B) Sprzedaży- których cena (limit ceny) jest wyższa niż wyznaczony kurs
W sytuacji w której wyznaczony kurs nie zmieści się w widełkach, podany zostaje do wiadomości kurs
na podstawie którego nie są zawierane jakiekolwiek transakcje. Jest to kurs odniesienia dla następnej
sesji.
W przypadku systemu notowań jednolitych na warszawskim parkiecie dochodzi dwukrotnie do
powtórzenia opisanego wcześniej procesu- tzn. mamy do czynienia z dwoma fixingami. Poniżej
harmonogram sesji w przypadku notowań jednolitych.
8.00-11.00 Przyjmowanie ofert na otwarcie- faza przed otwarciem

11.00-11.15 Interwencja*
11.15 Fixing- określenie kursu jednolitego
11.15-11.45 Dogrywka
11.45-14.45 Przyjmowanie zleceń na otwarcie
14.45-15.00 Interwencja*
15.00 Fixing- określenie kursu jednolitego
15.00-15.30 Dogrywka
15.30-16.35 Przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji
*nikt nie może składać nowych zleceń, animator rynku (najczęściej jest nim biuro maklerskie)
modyfikuje swoje wcześniejsze zlecenia aby poprawić płynność papieru. W przypadku gdy papier nie
ma animatora, każdy uczestnik rynku może poprawiać wcześniejsze zlecenia
źródło: http://edukacja.invest24.pl/index_systemjednolity.htm

Rynek podstawowy i regulowany
Rynek równoległy
Rynek równoległy – jeden z dwóch segmentów rynku giełdowego, przeznaczony dla papierów
wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, charakteryzujących się m.in.
mniejszym kapitałem i niższą płynnością. Obejmuje on akcje spółek dopuszczonych do obrotu na
Giełdzie Papierów Wartościowych, ale nie spełniających warunków bycia notowanymi na rynku
podstawowym.
Warunki dotyczące notowania spółki na rynku równoległym [edytuj]


Sporządzenie i zatwierdzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego przez właściwy organ
nadzoru chyba, że sporządzenie i zatwierdzenie dokumentu informacyjnego nie jest wymagane;



w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;



zbywalność akcji nie jest ograniczona.

Rynek podstawowy – jeden z dwóch segmentów rynku giełdowego, przeznaczony dla papierów
wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, charakteryzujących się odpowiednio
wysokim kapitałem i wysoką płynnością. Indeksem rynku podstawowego w Polsce jest WIG.
Warunki dotyczące notowania spółki na rynku podstawowym [edytuj]


Sporządzenie i zatwierdzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego przez właściwy organ
nadzoru chyba, że sporządzenie i zatwierdzenie dokumentu informacyjnego nie jest wymagane;



w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;



zbywalność akcji nie jest ograniczona;



wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem o dopuszczenie do
obrotu giełdowego;



wartość akcji objętych wnioskiem, lub wartość kapitałów własnych emitenta wynosi
równowartość w złotych co najmniej 1.000.000 EURO;



akcje objęte wnioskiem znajdujące się w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada
nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, stanowią co najmniej 25%
wszystkich akcji spółki, lub w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5%
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się co najmniej 500.000 akcji spółki o
łącznej wartości wynoszącej równowartość w złotych co najmniej 17.000.000 EURO;



emitent publikował sprawozdania finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich
badania przez co najmniej trzy kolejne lata obrotowe poprzedzające złożenie wniosku o
dopuszczenie, lub spółka podała do publicznej wiadomości, w sposób określony w odrębnych
przepisach, informacje umożliwiające inwestorom ocenę jej sytuacji finansowej i gospodarczej
oraz ryzyka związanego z nabywaniem akcji objętych wnioskiem, w przypadku gdy za

dopuszczeniem do obrotu na rynku oficjalnych notowań przemawia uzasadniony interes spółki lub
inwestorów.
Zobacz też [edytuj]
ewConnect – zorganizowany rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, prowadzony
poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu. Pierwszasesja odbyła się 30
sierpnia 2007. 26 kwietnia 2010 na rynku NewConnect notowanych było 125 spółek o
łącznej kapitalizacji 3,244 mld zł[1].
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Charakterystyka [edytuj]

Siedziba Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Rynek przeznaczony jest dla powstających bądź młodych firm o stosunkowo niewielkiej
przewidywanej kapitalizacji (do ok. 20 mln zł), działających w sektorach tzw. nowych technologii: IT,
media elektroniczne, biotechnologia, energia alternatywna itp., opartych głównie na aktywach
niematerialnych[2]. Formalności i koszty debiutu na NewConnect są niższe w porównaniu z
regulowanych rynkiem GPW; m.in. nie jest konieczne sporządzanie prospektu emisyjnego. Mniejsze są
także obowiązki informacyjne ciążące na emitentach: raporty kwartalne są nieobowiązkowe i nie ma
wymogu audytowania raportów półrocznych. Spółki mogą wybrać standardy rachunkowości[3].
Specyfika nowego rynku powoduje, że inwestycje w papiery wartościowe notowanych tam spółek są
obciążone większym ryzykiem, ale jednocześnie pozwala liczyć na większe stopy zwrotu[2].

Członkami nowego rynku, czyli podmiotami uprawnionymi do zawierania transakcji na rachunek
własny bądź klienta, są m.in.: PKO BP, Bank Austria Creditanstalt i BISE SA[4].
Pierwsze oferty: spółki Mera Schody i Wrocławski Dom Maklerski, przeprowadzone w trybie private

placement, cieszyły się dużym zainteresowaniem inwestorów: popyt znacząco przewyższył podaż[5].
Inauguracyjna sesja giełdowa odbyła się 30 sierpnia 2007, notowanych było 5 spółek: Virtual Vision
(producent filmów i gier komputerowych), ViaGuara z branży monopolowej, Wrocławski Dom
Maklerski, spółka informatyczna S4E oraz Digital Avenue[6].
Indeks rynku [edytuj]
Obecnie na rynku NewConnect istnieje tylko jeden indeks o nazwie NCIndex. Należy on do klasy
indeksów dochodowych, zatem przy wyznaczaniu jego wartości uwzględnia się nie tylko ceny
wchodzących w jego skład akcji, ale też dywidendy i prawa poboru. Datą bazową indeksu jest 30
sierpnia 2007 a pierwszą wartością – 100 punktów. NCIndex obejmuje wszystkie spółki notowane
obecnie na NewConnect[7].
Źródło: www.wikipedia.com

Instrumenty obrotu na GPW, rynku kapitałowym
•

akcje – PW łączące w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym wynikające z
uczestnictwa w spółce akcyjnej.

•

obligacje – PW, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje
się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia

•

opcje – PW dające posiadaczowi prawo do kupna lub sprzedaży określonego dobra (np. akcji)
po cenie, która określona jest z góry.

•

kontrakty terminowe – rodzaj umowy zawieranej pomiędzy giełdą a kupującym
(sprzedającym), w której obliguje się on do kupna (sprzedaży) określonego dobra po
określonej cenie, w określonym terminie.

Źródło: www.bankier.pl
Notowanie praw poboru na giełdzie
Prawo poboru może być przedmiotem obrotu jako samodzielny instrument. Jest ono notowane na
giełdzie od następnego dnia sesyjnego po dniu podania przez emitenta informacji o cenie emisyjnej
akcji nowej emisji, nie wcześniej jednak niż następnego dnia sesyjnego po dniu ustalenia prawa
poboru. Ostatnim dniem notowania jest sesja giełdowa odbywająca się trzeciego dnia sesyjnego przed
dniem zakończenia przyjmowania zapisów na akcje.
Na następnej sesji giełdowej po ostatnim dniu uprawniającym do nabycia akcji z prawem poboru, kurs
akcji podawany jest z oznaczeniem "bp" (bez prawa poboru).
Kursem odniesienia na pierwsza sesję giełdową po ostatnim dniu uprawniającym do nabycia akcji
z prawem poboru (D) jest ostatni kurs zamknięcia pomniejszony o teoretyczną wartość prawa poboru
(w przypadku, gdy kurs akcji z prawem poboru jest wyższy od ceny emisyjnej nowych akcji).
Przykład 1
Dzień
ustalenia
prawa
poboru
12.05.2005

Podanie
ceny
emisyjnej
nowych
akcji

Początek
przyjmowania
zapisów na
akcje nowej
emisji

23.05.2005 24.05.2005

02.06.2005

D-3
03.06.2005

Początek
notowania
praw
poboru na
giełdzie

D-2

D-1

Koniec
przyjmowania
zapisów na
akcje nowej
emisji
(D)

06.06.2005 07.06.2005 08.06.2005 09.06.2005
Koniec
notowania
praw
poboru na
giełdzie

Aby skorzystać z możliwości zakupu akcji nowej emisji w ramach prawa poboru trzeba być
posiadaczem akcji w dniu ustalenia prawa poboru (konto 210), zgodnie z zapisami w Krajowym
Depozycie lub tez nabyć prawo poboru na giełdzie.
Przykład 2
Ostatni dzień uprawniający
do nabycia akcji z prawem
poboru
D

Można sprzedać akcje
zachowując prawo do
nabycia
akcji nowej emisji

D+2

Dzień ustalenia
prawa do poboru
D+3

D+1
9.05.2005 (poniedziałek)






10.05.2005 (wtorek)

11.05.2005
(środa)

12.05.2005
(czwartek)

Przedmiotem obrotu na giełdzie jest prawo poboru z jednej akcji.
Jednostką transakcyjną jest jedno prawo poboru.
W przypadku praw poboru nie są przyjmowane zlecenia PCR, PCRO i PKC.
Kurs otwarcia, kurs transakcyjny, kurs zamknięcia może być wyższy niż niższy od kursu
odniesienia najwyżej o 100%.

Źródło:www.bossa.pl

Prawo pierwszeństwa
Prawo pierwszeństwa jest papierem wartościowym dającym posiadaczowi przywilej do nabycia akcji
nowej emisji danej spółki po określonej cenie. Termin realizacji praw pierwszeństwa poprzez zakup
akcji spółki jest z góry określony i kończy się w dniu wygaśnięcia praw pierwszeństwa.
Skorzystanie z prawa pierwszeństwa wiąże się z umorzeniem określonej liczby walorów, które zostały
wykorzystane w celu nabycia akcji nowej emisji.
Ważną cechą prawa pierwszeństwa jest to, że może ono być przedmiotem obrotu jako samodzielny
papier wartościowy. Posiadacz prawa pierwszeństwa może więc zbyć posiadane prawa pierwszeństwa,
co jednak oznacza, że nie będzie mógł objąć akcji nowej emisji.
Źródło: www.newtrader.pl
Certyfikaty inwestycyjne
Jednym z instrumentów notowanych na giełdzie papierów wartościowych są certyfikaty inwestycyjne.
Certyfikaty to papiery wartościowe emitowane wyłącznie przez zamknięte, specjalistyczne zamknięte
lub mieszane fundusze inwestycyjne. Ich liczba jest zawsze stała i może się zmieniać jedynie
w przypadku nowej emisji.
1. Certyfikaty emitowane przez fundusze zamknięte i mieszane:
a) są zawsze papierami na okaziciela,
b) mają zdematerializowaną formę,
c) są niepodzielne,
d) reprezentują jednakowe prawa majątkowe,
e) podlegają obowiązkowo wprowadzeniu do publicznego obrotu.
Certyfikaty dopuszczone do obrotu publicznego są następnie wprowadzane do notowań na rynku
regulowanym giełdowym lub pozagiełdowym (CeTO).
Fundusz inwestycyjny mieszany może dokonywać wykupienia certyfikatów na żądanie uczestnika
funduszu. Odkupywanie certyfikatów musi następować z częstotliwością nie mniejszą niż raz w roku.
Fundusze zamknięte nie mają obowiązku odkupywania certyfikatów.
2. Certyfikaty emitowane przez specjalistyczne fundusze zamknięte:
a) mogą być papierami wartościowymi imiennymi lub na okaziciela,
b) nie podlegają obowiązkowi wprowadzenia do obrotu publicznego,
c) dopuszczone do publicznego obrotu mogą być wyłącznie na okaziciela,
d) mogą mieć formę dokumentu (certyfikaty poza obrotem publicznym) lub zdematerializowaną
(w przypadku podlegających obowiązkowi wprowadzenia do obrotu publicznego),

e) mają taką samą wartość nominalną,
f) umożliwiają ich nabywcom realizację niektórych funkcji korporacyjnych: udział w zgromadzeniu
inwestorów,
g) jeden certyfikat daje na zgromadzeniu inwestorów prawo do jednego głosu,
h) imienne mogą być uprzywilejowane w zakresie prawa głosu (nie więcej niż dwa głosy), jeśli tak
stanowi statut.
Certyfikaty funduszy specjalistycznych, które nie mogą być emitowane poprzez:
a) proponowanie nabycia skierowane bez wykorzystania środków masowego przekazu do nie więcej
niż 300 osób albo
b) proponowanie nabycia certyfikatów, których jednostkowa wartość nominalna jest nie mniejsza niż
równowartość 40 000 euro.
Certyfikaty inwestycyjne na okaziciela notowane na giełdzie podlegają codziennej wycenie rynkowej
na sesjach giełdowych. Innym sposobem wyceny jest cyklicznie dokonywanie jej przez emitenta.
Częstotliwość wyceny określona jest w statucie (nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy) i wynika
z oszacowania wartości instrumentów finansowych, w które zainwestował fundusz.
Jako pierwsze zadebiutowały na Giełdzie certyfikaty funduszu gwarantowanego Skarbiec - Gwarancja
2002. Fundusz ten jest jednocześnie pierwszym w Polsce funduszem gwarantowanym. Oznacza to, że
kwota jaką otrzyma uczestnik na koniec trwania funduszu - w październiku 2002 r., nie spadnie
poniżej gwarantowanej wartości - w tym przypadku 100 PLN (cena emisyjna wynosi 102,50 PLN).
Gwarancja minimalnej kwoty jest możliwa, ponieważ około 60% zgromadzonych środków fundusz
zainwestuje w polskie papiery wierzycielskie, głównie obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu.
Reszta środków ulokowana zostanie w terminowe transakcje opcyjne na indeks Dow Jones Eurostoxx
50, obejmujący 50 największych i najbardziej renomowanych spółek z krajów Unii Europejskiej.

Źródło:www.bossa.pl

Rynek pierwotny i wtórny

Rynek pierwotny
aby emitent mógł emitować papiery wartościowe w ramach rynku
publicznego, musi najpierw udostępnić do publicznej wiadomości (w
sposób i w terminach prawnie określonych) prospekt emisyjny,
który jest uprzednio weryfikowany i zatwierdzany przez
państwowy organ nadzoru
Prospekt emisyjny jest dokument stanowiący nie tylko pierwsze i
najważniejsze źródło informacji o emitencie, ale również jedyny
prawnie wiążący dokument, na podstawie którego jest możliwe
zaoferowanie papierów wartościowych w ramach rynku publicznego
publikacja prospektu emisyjnego stanowi szczególną ochronę
inwestorów poprzez zapewnienie im możliwie szerokiego zakresu
informacji na temat oferowanych papierów wartościowych, jak
również informacji na temat ich emitenta
obsługą techniczną i organizacyjną sprzedaży papierów
wartościowych zajmuje się zawsze dom maklerski, który odpowiada
za sprawne i prawidłowe przeprowadzenie tej operacji

Rynek wtórny
z rynkiem tym mamy do czynienia wówczas, gdy po
wyemitowaniu i przydziale papierów wartościowych nowej emisji
ich pierwszemu właścicielowi, papiery te są następnie
sprzedawane na rynku przez osoby inne niż emitent
polega na obrocie papierami wartościowymi między inwestorami
nie dokonuje się zasilenie emitenta w kapitał
kształtuje się wartość (cena) papierów wartościowych
miejsce gdzie właściciel papierów może je sprzedać

dzielimy na regulowany i nieregulowany
Źródło: opracowanie własne

Instytucje rynku kapitałowego i ich rola
Nadzór nad rynkiem - Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego rozpoczęła działalność w dniu 19 września 2006 r. z dniem wejścia
w życie przepisów ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. Przejęła ona
zadania zniesionej przepisami ww. ustawy Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór m.in. nad podmiotami prowadzącymi działalność na
rynku kapitałowym, w tym: firmami inwestycyjnymi, emitentami dokonującymi oferty publicznej,
funduszami inwestycyjnymi, towarzystwami funduszy inwestycyjnych, spółkami prowadzącymi rynek
regulowany oraz giełdy towarowe, spółką prowadzącą depozyt papierów wartościowych, bankami
powierniczymi i innymi podmiotami wymienionymi w Ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.
Do zadań Komisji należy:
1.
2.

podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku kapitałowego;
sprawowanie nadzoru nad działalnością podmiotów nadzorowanych oraz wykonywaniem przez
te podmioty obowiązków związanych z ich uczestnictwem w obrocie na rynku kapitałowym;
3.
podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku
kapitałowego;
4.
wykonywanie innych zadań określonych ustawami;
5.
przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku
kapitałowego.
Celem nadzoru jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku kapitałowego,
w szczególności bezpieczeństwa obrotu oraz ochrony inwestorów i innych jego uczestników, a także
przestrzegania reguł uczciwego obrotu.
Nadzór nad działalnością KNF sprawuje Prezes RM.
Prowadzenie rynku giełdowego - Giełda Papierów Wartościowych
Prowadzenie giełdy papierów wartościowych jest przedmiotem działalności spółki akcyjnej - Giełda
Papierów Wartościowych w Warszawie SA, której założycielem jest Skarb Państwa.
Spółka prowadząca giełdę może również organizować alternatywny system obrotu (system obrotu
dokonywany poza rynkiem regulowanym, którego przedmiotem są papiery wartościowe lub
instrumenty rynku pieniężnego).
Celem spółki jest:
1. Organizowanie publicznego obrotu papierami wartościowymi.
2. Promowanie obrotu papierami wartościowymi.
3. Upowszechnianie informacji związanych z tym obrotem.
Zasady działania Giełdy określają obok Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Statut Giełdy
oraz jej regulamin.
Akcjonariuszami giełdy mogą być: domy maklerskie, Skarb Państwa, banki, towarzystwa funduszy
powierniczych, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa emerytalne, zakłady ubezpieczeń
oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu i notowanych na
giełdzie.
Organami Giełdy są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza zwana Radą Giełdy oraz Zarząd Giełdy.
Walne Zgromadzenie Giełdy jest najwyższym organem Giełdy. Do udziału w nim mają prawo wszyscy
akcjonariusze Giełdy. Do jego kompetencji należy m.in. dokonywanie zmian w Statucie GPW,
zatwierdzanie Regulaminu Rady Giełdy, wybór członków Rady Giełdy.

Rada Giełdy składa się z 12 przedstawicieli: banków, domów maklerskich, instytucji finansowych, izb
gospodarczych i emitentów. Nadzoruje ona działalność Giełdy. W zakresie jej obowiązków jest również
uchwalanie Regulaminu Giełdy oraz wszelkich jego zmian, dopuszczanie, zawieszenie i wykluczenie
z obrotu giełdowego papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o ile Regulamin
Giełdy nie stanowi inaczej.
Zarząd składa się z 5 osób: Prezesa wybranego na okres trzech lat przez Walne Zgromadzenie oraz
4 członków. Zarząd Giełdy kieruje bieżącą działalnością Giełdy, zarządza jej majątkiem oraz
reprezentuje ją na zewnątrz. W zakres jej działalności wchodzą wszystkie czynności, które nie są
zastrzeżone dla Rady Giełdy lub Walnego Zgromadzenia.
Prowadzenie rynku pozagiełdowego - Centralna Tabela Ofert
Centralna Tabela Ofert jest, obok Giełdy Papierów Wartościowych, jednym z dwóch funkcjonujących
dotychczas w Polsce systemów obrotu papierami wartościowymi, dopuszczonymi do obrotu
publicznego.
MTS-CeTO Spółka Akcyjna jest podmiotem prowadzącym i nadzorującym rynek pozagiełdowy. Może
również organizować alternatywny system obrotu. Jej akcjonariuszami są banki, domy maklerskie,
Skarb Państwa Związek Banków Polskich - Izba Gospodarcza, MTS S.p.A. oraz Giełda.
Rynek pozagiełdowy przeznaczony jest dla papierów wartościowych, które nie mają szans na
notowanie na giełdzie. Należą do nich m.in. obligacje emitowane przez gminy czy też akcje spółek nie
spełniających surowych warunków dopuszczenia do obrotu giełdowego.
Dwa podstawowe zadania MTS-CeTO to:
1. Wspomaganie rozwoju małych, dynamicznych spółek o stosunkowo krótkiej historii, mających
dobre perspektywy rozwoju, poszukujących środków na rozszerzenie skali działalności,
2. Budowanie publicznego rynku obligacji komunalnych i korporacyjnych oraz rynku dla
przedsiębiorstw użyteczności publicznej.
Prowadzenie depozytu i ewidencji transakcji - Krajowy Depozyt
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA jest podmiotem bez którego niematerialny obrót
papierami wartościowymi jest praktycznie niemożliwy. W jego rejestrach znajdują odzwierciedlanie
wszystkie transakcje zawierane na rynku, a także zmiany cech papierów wartościowych i emisji.
Przechowywanie papierów wartościowych i dokonywanie rozliczeń zawartych transakcji odbywa się
w formie zapisów komputerowych, co wynika z dematerializacji papierów wartościowych.
Działalność Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA na rynku, to:
1/ rejestrowanie zdematerializowanych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym giełdowym i pozagiełdowym lub wprowadzonym do
alternatywnego systemu obrotu;
2/ nadzorowanie zgodności wielkości emisji z liczbą papierów wartościowych, zarejestrowanych
w depozycie papierów wartościowych, znajdujących się w obrocie;
3/ obsługa realizacji zobowiązań emitentów wobec uprawnionych z papierów wartościowych
znajdujących się w obrocie;
4/ rozliczanie transakcji zawieranych na rynku regulowanym giełdowym i pozagiełdowym;
5/ rozliczanie transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu w zakresie
zdematerializowanych papierów wartościowych;
6/ czynności związane z wycofywaniem papierów wartościowych z depozytu;
7/ dokonywanie rozrachunku w instrumentach finansowych i środkach pieniężnych w związku
z zawieranymi na rynku transakcjami oraz obsługą realizacji zobowiązań emitentów;
8/ prowadzenie systemu zabezpieczania płynności rozliczeń, w tym systemu gwarantowania rozliczeń
transakcji zawartych na rynku giełdowym i pozagiełdowym;

9/ zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obowiązkowego systemu rekompensat.
Może on również m.in.:
- rejestrować inne instrumenty finansowe,
- dokonywać rozliczania transakcji zawieranych na towarowym rynku papierów wartościowych oraz
prowadzić- system zabezpieczenia płynności rozliczeń zawieranych na tym rynku transakcji,
- obsługiwać obrót papierami wartościowymi innymi niż zdematerializowane;
Akcjonariuszami KDPW mogą być wyłącznie podmioty prowadzące giełdę, rynek pozagiełdowy, domy
maklerskie, firmy inwestycyjne, Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski i banki.
Źródło: KNF

Rola GPW na arenie lokalnej, europejskiej i międzynarodowe. Wpływ GPW na
gospodarkę.
„Po pierwsze, bez giełdy tempo procesu polskiej prywatyzacji byłoby o wiele mniejsze. Giełda była,
jest i będzie stosunkowo skutecznym sposobem na sprzedaż państwowych przedsiębiorstw. Giełdowa
prywatyzacja dużych przedsiębiorstw przyczyniła się do wzrostu ich mikroekonomicznej wydajności, co
ma oczywisty wpływ na wzrost produktywności w skali całej gospodarki (chociaż trzeba pamiętać, że
prywatyzacja nie jest rozwiązaniem samym w sobie, o czym często zapominają skrajni liberałowie, bo
kluczem do osiągnięcia wyższej produktywności jest poprawa jakości zarządzania, a nie sam fakt
prywatyzacji).

Po drugie, giełda poprawiła jakość nadzoru właścicielskiego. Coraz skuteczniejsza kontrola działalności
zarządów przedsiębiorstw przez inwestorów, w szczególności przez krajowe i zagraniczne fundusze
inwestycyjne i emerytalne, przyczyniła się do poprawy jakości zarządzania, i - w konsekwencji - do
zwiększenia wartości przedsiębiorstw dla ich akcjonariuszy i całej gospodarki.

Po trzecie wreszcie, działalność giełdy ma znaczący społeczny i ekonomiczny efekt edukacyjny. Dzięki
istnieniu giełdy, również menedżerowie przedsiębiorstw nie notowanych na giełdzie może po raz
pierwszy dowiedzieli się - poprzez zarówno środki masowego przekazu, jak i nacisk środowiskowy - o
takich pojęciach jak zwrot z kapitału, czy tworzenie wartości firmy dla akcjonariuszy. Podobnie z całym
społeczeństwem - giełda przysłużyła się finansowej edukacji społeczeństwa, której coraz wyższy
poziom - choć dalej niski - zwiększa możliwości mobilizacji społecznych środków finansowych i ich
wykorzystania dla finansowania inwestycji.”
źródło: http://www.tiger.edu.pl/seminaria/gielda.htm
"System finansowy to mechanizm współtworzenia i przepływu siły nabywczej między nie finansowymi
podmiotami gospodarczymi, w skład którego wchodzą: instrumenty finansowe, rynki finansowe,
instytucje finansowe oraz zasady określające sposób ich funkcjonowania"

[1]

.

Do powstania systemu finansowego doprowadził rozwój pieniądza oraz pojawienie się podmiotów
chcących udostępnić nadwyżki pieniądza podmiotom, które odczuwają niedobór środków finansowych.
Tak powstają rozmaite przepływy kapitałowe między podmiotami życia gospodarczego
(gospodarstwami domowymi, przedsiębiorstwami i państwem).
Przepływy kapitałowe mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania każdej gospodarki. Przede
wszystkim stanowią one istotę mobilności kapitałów, która jest niezbędna do dostosowywania się
każdej gospodarki do zmieniających się warunków ekonomicznych. Dodatkowo, międzynarodowe
przepływy pieniężne, dają szansę zaspokajania popytu na kapitał w różnych krajach. Fakty te
sprawiają, że istnienie sprawnych mechanizmów zapewniających przepływy kapitałów jest jednym z
warunków dobrego funkcjonowania gospodarki każdego kraju. Międzynarodowe przepływy kapitałowe
mogę odbywać się na dwa sposoby: przez system bankowy oraz przez
rynek papierów wartościowych, na którym szczególną rolę odgrywają giełdy papierów
wartościowych, będące miejscem obrotu różnorakich instrumentów finansowych. Stąd funkcjonowanie

giełdy, czyli wypełnianie podstawowych funkcji publicznego rynku kapitałowego ma istotne znaczenie
dla przepływów kapitałowych i rozwoju gospodarek w ujęciu krajowym i globalnym.
W wielu państwach giełdy papierów wartościowych są bardzo ważnym elementem składowym
istniejących systemów finansowych. Systemy finansowe bez płynnych i efektywnych giełd nie mogłyby
sprawnie i skutecznie funkcjonować, a co za tym idzie przyczyniać się do ogólnego rozwoju państw i
gospodarki światowej jako całości. Giełdy finansowe są obecnie jednymi z najważniejszych rynków
zorganizowanych, na których codziennie następuje obrót licznymi instrumentami finansowymi. Na
giełdach handluje się instrumentami tysięcy firm, w tym największych korporacji o zasięgu globalnym.
We współczesnej gospodarce wielkość obrotów instrumentami finansowymi jest znacznie większa od
wolumenu handlu wszystkimi produktami fizycznymi i usługami, co tym bardziej zwiększa rolę, jaką
współcześnie pełnią giełdy i system finansowy w gospodarce światowej.”
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Temat kryzysów na światowych giełdach jest bardzo rozległy i trudno zdefiniować jedną uniwersalną
przyczynę takich kryzysów. Do jednych z podstawowych źródeł zalicza się nierozważną politykę
makroekonomiczną państwa, w tym złą politykę monetarną. W ostatnich latach coraz większe
znaczenie przypisywane jest jednak globalizacji i możliwości wystąpienia znaczących kryzysów w
momencie nagłych, masowych przepływów kapitałowych.
Globalizacja sprawia, że wszystkie rynki finansowe są ze sobą połączone, tworząc wielki światowy
rynek. Ze względu na swoją wielkość centrum tego globalnego układu jest rynek amerykański.
Niedawne poważne problemy na rynku amerykańskim dotknęły również GPW, przede wszystkim ze
względu na nagłe zwiększenie się globalnej awersji do ryzyka. Uspokojenie się tych nastrojów dość
szybko podniosło ceny akcji na całym świecie.
Ze względu na bardzo skomplikowaną strukturę powiązań na światowym rynku kapitałowym trudno
wskazać grupę czynników, na które warto zwracać największą uwagę. Bardzo mocno na polski rynek
będą wpływać takie informacje, jak cena miedzi, kurs jena czy też świeżo opublikowana liczba nowych
bezrobotnych w USA. W związku z tym o wiele lepsze od analizowania dziesiątek pojedynczych
zmiennych jest śledzenie zachowań inwestorów na innych światowych rynkach wschodzących, do
których zaliczana jest nasza gospodarka. Zarówno w Europie (tu można wymienić giełdę turecką czy
rosyjską), w Azji (Północna Korea, Indie, Chiny) i w Ameryce Południowej (Brazylia, Meksyk) można
doszukać się ważnych wskazówek co do potencjalnych dalszych losów naszego rynku. Spadki lub
wzrosty na tamtych giełdach są istotne dla wycen aktywów w Polsce, tym samym są jednym z
najciekawszych wskaźników dla naszych inwestorów.
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