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INWESTUJ W ZIEMI¢!
TEMAT NUMERU
Ba∏kaƒskie szanse 4–7
JAN MAZUREK
Czy lokowanie w bu∏garskie i rumuƒskie nieruchomoÊci
wcià˝ jest op∏acalne, a mo˝e ceny w tych krajach 
zbli˝y∏y si´ do Êrednich w UE?

Gie∏dowa goràczka nieruchomoÊci 8–9

ARTUR ZAKRZEWSKI
Od dawna wiadomo, ˝e jeszcze szybciej ni˝ domy i mieszkania 
b´dà dro˝eç dzia∏ki budowlane, dlatego coraz wi´cej funduszy 
daje mo˝liwoÊç zarobienia na tej hossie

INWESTUJEMY 
Jak wybraç fundusz inwestycyjny?  10–12
ROBERT NOGACKI
Coraz wi´cej TFI nierzetelnie przedstawia swojà ofert´, 
zawy˝ajàc zyski i ukrywajàc koszty. Niektóre to wprost 
promocje „tanich linii lotniczych”. Ale to si´ skoƒczy... 

Niebankowe TFI 14–15
ARTUR ZAKRZEWSKI 
Tworzà nowe strategie inwestowania, np. fundusze 
zamkni´te, z∏o˝one z akcji ma∏ych spó∏ek, 
ale nie tylko...

Strategie oszcz´dzania 16–18
BART¸OMIEJ JAB¸O¡SKI
Je˝eli boimy si´ o wysokoÊç naszej emerytury, a nie l´kamy si´
ekonomii, mo˝emy spróbowaç opracowaç w∏asnà strategi´
wieloletniego oszcz´dzania 

Nowe produkty finansowe 19
W kleszczach inflacji 20–22

JAN FIJOR
Inwestorzy na ca∏ym Êwiecie bojà si´ wybuchu inflacji, 
tym bardziej ˝e gospodarka USA zaczyna zwalniaç, 
a coraz bardziej brakuje surowców...

Lokowanie jak loteria 23

˚egnaj skarpeto!
Witaj funduszu...

W ten w∏aÊnie sposób Polacy na
gwa∏t wyciàgajà pieniàdze z kont
ROR i masowo wykupujà jak po-

padnie jednostki uczestnictwa TFI. Wed∏ug
wst´pnych szacunków 2,5 mln osób kupi∏o jednostki TFI za okrà-
g∏e 100 mld z∏!!! Sà nawet szacunki, ̋ e do koƒca roku ta kwota mo-
˝e si´ podwoiç. Tymczasem w 2001 roku na rachunkach TFI by∏o
zaledwie 10 mld z∏otych. Cz´Êç analityków chwali coraz wi´kszà
dojrza∏oÊç nabywców TFI. Podajà przyk∏ad, ˝e gdy w ubieg∏ym ro-
ku na prze∏omie maja i czerwca nastàpi∏a korekta, a ceny spad∏y
nawet o 20 procent, to nie by∏o widaç objaw paniki i masowego wy-
cofywania pieni´dzy z kont. Ale spadki sà i tak nieuniknione.
Choçby z powodu przewartoÊciowania spó∏ek z warszawskiego
parkietu napompowanych pieni´dzmi funduszy emerytalnych
i ma∏à poda˝à na GPW nowych spó∏ek. Tymczasem zbyt wielu nie-
dzielnych inwestorów, nie rozumiejàc zawi∏ych procesów rynku,
kieruje si´ w wyborze TFI tylko obiegowymi opiniami. A cz´Êç fun-
duszy niczym tanie linie lotnicze obiecuje z∏ote góry przy minimal-
nych kosztach. I dobrze, ̋ e paƒstwowe instytucje regulujàce rynek
papierów wartoÊciowych zacz´∏y bacznie przyglàdaç si´ ich has∏om
reklamowym (pisze o tym w bie˝àcym numerze ,,Kuriera Finanso-
wego” mecenas Robert Nogacki). Tymczasem hossa nie mo˝e
trwaç wiecznie, a op∏aty za prowadzenie konta nale˝à do najwy˝-
szych w Europie. Wed∏ug danych portalu Analizy Online w czerw-
cu 2007 roku na rachunki funduszy inwestycyjnych trafi∏o 5,2 mld
z∏, czyli 0,45 mld z∏ wi´cej ni˝ w marcu, który by∏ rekordowym
miesiàcem, jeÊli chodzi o nap∏yw Êrodków do funduszy. Oznacza to,
˝e w szeÊç miesi´cy tego roku do funduszy nap∏yn´∏y pieniàdze
szacowane na 24 mld z∏. Warto w tym przypadku przytoczyç infor-
macj´ z cytowanego ju˝ przeze mnie portalu: ,,Polacy najch´tniej
wybierali produkty, których aktywa sà inwestowane najbardziej
agresywnie, a co za tym idzie i ryzykownie. Sprzeda˝ netto fundu-
szy inwestujàcych w polskie akcje, wed∏ug naszych szacunków,
osiàgn´∏a rekordowy poziom bliski 4 mld z∏. Z kolei prezes ING In-
vestment Management Sebastian Buczek uwa˝a, ˝e do koƒca ro-
ku dominowaç b´dà fundusze parasolowe, tym bardziej ˝e rzàd
chce znowelizowaç ustaw´ o funduszach inwestycyjnych, aby u∏a-
twiç zamian´ istniejàcej oferty otwartych funduszy inwestycyj-
nych w fundusze parasolowe. Fundusz parasolowy sk∏ada si´
z tzw. subfunduszy o ró˝nych strategiach inwestycyjnych, czyli np.
od funduszy rynku pieni´˝nego do funduszy akcyjnych. Przy fun-
duszach parasolowych inwestor mo˝e zmieniaç subfundusze, nie
p∏acàc przy tych zmianach podatku od zysków kapita∏owych.
A sam podatek zap∏aci, dopiero koƒczàc inwestycj´. Tymczasem
jeÊli chcemy zabraç pieniàdze z jednego funduszu i przelaç je na
konto kolejnego, musimy zap∏aciç fiskusowi w chwili zakoƒczenia
inwestycji. Pami´tajmy, ˝e nikt poza nami nie uchroni nas przed
b∏´dami. Dlatego drogi Czytelniku, czytaj ,,Kurier Finansowy”...
Naprawd´ warto!!! 

Stanis∏aw Brzeg-Wieluƒski 
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Aktywny inwestor 24–25

JAN FIJOR 
Nawet najwi´ksze gie∏dowe rekiny nie mogà znaleêç pewnej dziedziny 
do inwestowania po upadku wielu firm z bran˝y IT, skokach cen paliw, 
metali i spadku cen amerykaƒskich nieruchomoÊci...

Pora na Fangora 26–27
ANNA PIECHACZEK
Polski artysta jest równie ceniony jak prace Nowosielskiego, 
a ka˝dy jego obraz to pewna lokata naszych pieni´dzy 

Na k∏opoty hedging 28–30
BART¸OMIEJ JAB¸O¡SKI
Zdecydowanie si´ na zaciàgni´cie kredytu, wià˝e si´ z przyj´ciem 
na siebie okreÊlonego ryzyka walutowego. Wahania kursowe 
mogà znaczàco wp∏ynàç na wartoÊç p∏aconych rat kredytu

˚YJEMY BEZPIECZNIE 
Bancassurance 31–33
DOROTA SKROBISZ
Sprzeda˝ ubezpieczeƒ w okienkach bankowych rozwija si´ 
w Polsce bardzo dynamicznie. Zarzàdzajàcy bankami 
i firmami ubezpieczeniowymi majà powody do zadowolenia, 
w tym roku wartoÊç sprzeda˝y produktów 
ubezpieczeniowo-bankowych wyniesie a˝ 12 mld z∏

WYDAJEMY
Gad˝ety na wakacje 34–36
ARTUR KRÓL   
Jaki aparat fotograficzny warto kupiç, jakie odtwarzacze 
sà obecnie najmodniejsze?

Bàdê lojalny w powietrzu 38–39
JAN M. FIJOR  
Warto zapisaç si´ do programów lojalnoÊciowych linii lotniczych, 
mo˝na dzi´ki temu zarobiç na darmowy bilet w przysz∏ym roku 

Na Topie 42–43 
Do czytania, oglàdania i s∏uchania 44–45

PIENIÑDZE RZÑDZÑ ÂWIATEM 
Jak zachowaç p∏ynnoÊç finansowà 46–48
DOROTA OSTROWSKA
Co to jest faktoring, czy mo˝e nam pomóc, gdy prowadzona 
przez nas firma popadnie w k∏opoty z p∏ynnoÊcià finansowà?

Kradzie˝ to˝samoÊci 52–54

S¸AWOMIR DOLECKI    
Podszywanie si´ pod strony banków sta∏o si´ najprostszà formà 
wykradania hase∏ do kont internetowych. Jak si´ przed tym broniç? 

W ÂWIETLE JUPITERÓW 
Wola Chojnata – pa∏ac marzeƒ 55–56
STANIS¸AW BRZEG-WIELU¡SKI  
JeÊli chcesz po˝yç jak XIX-wieczny fabrykant lub ziemianin, 
musisz odwiedziç ten pa∏ac, to tylko 60 km od Warszawy, 
w po∏owie drogi do ¸odzi...


