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O
d dziecka nas uczà, ˝e cz∏o-

wiek powinien raczej „byç” ni˝

„mieç”, tymczasem ci, którzy

„majà”, zwykle bardziej „sà” ni˝ ci, któ-

rym ciàgle brakuje. Ludzie bogatsi ˝yjà

d∏u˝ej, rzadziej si´ rozchodzà, wi´cej czy-

tajà, cz´Êciej chodzà do teatru, cz´Êciej

podró˝ujà, majà wi´cej hobby i – wbrew

potocznym opiniom – sà zdrowsi, bez-

pieczniejsi i szcz´Êliwsi. 

Oto lista wskazówek, które i nas mogà

takimi uczyniç:

II.. ˚eby mieç, trzeba chcieç mieç. Pami´-

taj, ˝e o poziomie twojego ˝ycia decydu-

jesz ty sam. Pominàwszy wyjàtkowo

przykre sploty zdarzeƒ, wi´kszoÊç ludzi

˝yje tak, jak chce ˝yç. Mo˝na nawet za-

ryzykowaç twierdzenie, ˝e ludzie posia-

dajà tyle, ile chcà posiadaç. JeÊli uwa-

˝asz, ˝e zarabiasz za ma∏o, zmieƒ prac´

na lepiej p∏atnà. Naucz si´ czegoÊ bar-

dziej intratnego. 

IIII.. Licz i zapisuj! Praktyka uczy, ˝e posta-

nowienie w formie pisanej jest osiem razy

skuteczniejsze w realizacji ni˝ postano-

wienie tylko pomyÊlane. Zapisywanie do-

chodów i wydatków dyscyplinuje, pomaga

w analizie i uczy gospodarnoÊci. 

IIIIII.. Staƒ si´ gospodarny. D∏ugie rozmowy

telefoniczne sà dro˝sze od krótkich. Kupuj

karty telefoniczne z przedp∏atà. JeÊli na-

prawd´ nie potrzebujesz komórki, to jej

nie kupuj. Ostra jazda samochodem

zwi´ksza zu˝ycie paliwa o ok. 20–30 proc.

Czasem korzystniej pojechaç autobusem

ni˝ taksówkà. Wakacje last minute sà

z regu∏y o 15 proc. taƒsze ni˝ wykupione

w okresie standardowym. Papierosy nie

tylko szkodzà, one tak˝e du˝o kosztujà –

ok. 3000 z∏ rocznie na osob´!       

IIVV.. Twórz kapita∏. Oszcz´dzaj! Ludzie

ubodzy przeznaczajà na oszcz´dnoÊci to,

co im zostanie po wydatkach. I dlatego sà

ubodzy. Ludzie bogaci najpierw oszcz´dza-

jà, potem wydajà. Z ka˝dej pensji, docho-

du, wygranej wyp∏aç sobie okreÊlonà kwot´

(nawet 5 z∏ tygodniowo) i od∏ó˝ jà; wyda-

waj tylko to, co ci zosta∏o po od∏o˝eniu

oszcz´dnoÊci. Pami´taj: ludzie bogatsi sà

zdrowsi i d∏u˝ej ˝yjà. 

VV.. Inwestuj! Nie musisz byç wcale Warre-

nem Bufettem, Barbarà Piaseckà-Johnson czy

Martà Stewart, wystarczy, jeÊli ulokujesz

swoje pieniàdze na wy˝szy procent, ni̋  p∏aci

bank. RentownoÊç obligacji Skarbu Paƒstwa

wynosi (w skali 25–30 lat) ok. 6–7 proc. rocz-

nie. W takim tempie podwajasz swoje zasoby

mniej wí cej co 10–12 lat. JeÊli to tempo cí  nie

zadowala, spróbuj kupowaç akcje du˝ych,

ustabilizowanych firm.

VVII.. Nowy samochód wyglàda cool, ale to

gwóêdê do finansowej trumny. Ledwie

wyjecha∏eÊ od dealera, a ju˝ straci∏eÊ ok.

15 proc. tego, co przed kwadransem za

swoje cacko zap∏aci∏aÊ. Nie szpanuj. Milio-

nerzy kupujà samochody u˝ywane. Merce-

desami, bmw i audi je˝d˝à ludzie nieodpo-

wiedzialni finansowo. Staraj si  ́nie jeêdziç

bez sensu. Spacer jest zdrowszy!

VVIIII.. Antoni S∏onimski przestrzega∏

przed po˝yczkami: „po˝yczasz cudze, na

krótko, a oddaç musisz swoje i na za-

wsze”. Nie po˝yczaj na zbytki, ani na

coÊ, co z czasem traci wartoÊç, stàd je-

dynymi, w miar´ uzasadnionymi po˝ycz-

kami sà te na dom i w∏asny biznes. 

VVIIIIII.. Karta kredytowa nie jest kredytem.

To pieniàdz bezgotówkowy u∏atwiajàcy

transakcj´. Kropka! P∏aç kartà tylko tyle,

ile jesteÊ w stanie sp∏aciç co miesiàc. Bez-

pieczna jest tylko karta p∏atnicza. Posia-

daj tylko jednà kart´. Pami´taj, ˝e gotów-

ka z bankomatu kosztuje nieraz do 5 proc.

swojej wartoÊci.

IIXX.. Unikaj sklepów firmowych i butików.

D˝insy Lee w sklepie firmowym Gap lub

Lee kosztujà od 20 do 50 proc. wi´cej ni  ̋ta-

kie same d˝insy w zwyk∏ym supermarkecie.

Kupuj rzeczy firmowe... w supermarketach.

Nie przywiàzuj si  ́do jednej marki czy fir-

my. Unikaj instynktów stadnych, maso-

wych mód, trendów etc. Mody przychodzà

i odchodzà, a potem wracajà. Od koƒca lat

70. moda mini wraca∏a 3 razy. Poluj na prze-

ceny i promocje – jesienià kupuj letnie sanda-

∏y, a wiosnà zimowe swetry lub ∏y˝wy. Nie

wstydê si  ́kupowaç rzeczy u˝ywane, o ile

nie sà zniszczone czy zu˝yte. Roczne narty

kosztujà o po∏ow  ́taniej ni  ̋narty nowe. Po-

dobnie jest z namiotami, rowerami, pianinem

elektrycznym czy kojcem dla dziecka.  

XX.. Kupuj za gotówk´. Korzystniej jest kupiç

samochód za rok, ale za gotówk´, ni˝ dzi-

siaj, zaciàgajàc na jego kupno po˝yczk´. Lu-

dzie bogaci kupujà za gotówk´. P∏acàc go-

tówkà, p∏acisz od 10 do 20 proc. mniej. Nie

wstydê si´ targowaç. Ró˝e po targach

z kwiaciarkà mogà kosztowaç od 20–30 proc.

taniej, ni˝ wynosi ich „normalna” cena. Ku-

pujàc za gotówk´, nie wpadasz w d∏ugi!

Zacznij zmieniaç swoje obyczaje finanso-

we dzisiaj. Nie zwlekaj! JeÊli brak ci prze-

konania, przeczytaj ten tekst raz jeszcze!

Jan M. Fijor

www.fijor.com

Dekalog milionera
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JAK WYBRAå TFI?
TEMAT NUMERU
TFI dla rozsàdnych    4–6
RAFA¸ BANAÂ 
Wybór portfela inwestycyjnego to du˝e wyzwanie dla typowego
Kowalskiego. Liczy si´ nie tylko gruboÊç portfela, ale tak˝e
indywidualne sk∏onnoÊci do ryzyka, cierpliwoÊç i racjonalna 
ocena zysków w okreÊlonym horyzoncie czasowym

Parasol dobry na wszystko 8–9
ARTUR ZAKRZEWSKI 
Coraz wi´cej osób decyduje si´ na fundusze parasolowe TFI, 
w których zmiana portfela w subfunduszach nie wymaga 
p∏acenia „podatku Belki” od zysków kapita∏owych

Finansowe okno na Êwiat 10–12
MARTA MACIEJA-ÂWIÑTKIEWICZ 
Choç polskie domy maklerskie pozwalajà na stworzenia
indywidualnego portfela inwestora opartego o zagraniczne 
fundusze i akcje, ale ani oferta, ani koszty nie sà satysfakcjonujàce 
na tle reszty rynków kapita∏owych UE

INWESTUJEMY
Za wczeÊnie na recesj´ 14–15

ARTUR ZAKRZEWSKI 
Sytuacja na warszawskim parkiecie nie daje podstaw 
do panicznego wyzbywania si´ akcji. Wzrosty na GPW 
majà silne podstawy w dobrej koniunkturze gospodarczej

Co w∏o˝yç do portfela 16–19
BART¸OMIEJ JAB¸O¡SKI, TOMASZ NAWROCKI     
Polskie spó∏ki z bran˝y wysokich technologii obecne na GPW 
sà warte zainteresowania, ale ocena ich rynkowej wartoÊci 
wymaga specyficznych narz´dzi

In vino veritas 20–22

JAN MAZUREK                  
Wino to nie tylko odwieczny sk∏adnik kultury – to tak˝e obiekt
spekulacji cenowych i du˝ych zysków dla przewidujàcych graczy 

Bez paniki! 
To tylko korekta... 

No i sta∏o si´... nasi gracze gie∏dowi
uwierzyli, ̋ e zawirowania na amery-
kaƒskim rynku kredytów hipotecz-

nych majà wp∏yw na notowania na warszaw-
skim parkiecie! Zacz´li masowo sprzedawaç akcje, wierzàc, ̋ e to po-
czàtek pot´˝nej bessy. Ulegli zbiorowej panice. Nieprzypadkowo na
jednym z internetowych portali ,,rekin” napisa∏ w komentarzu pod
adresem zaniepokojonej gie∏dowej ,,drobnicy”: ,,wyzbywajcie si´
szybko akcji leszczyki, tym taniej je od was kupi´”. Co mo˝na do te-
go jeszcze dodaç? Tylko to, ˝e nasi ,,gracze” wykazali si´ sporà na-
iwnoÊcià, pozbywajàc si´ zbyt szybko akcji. Zachowali si´ jak stado
owiec, gdy z GPW znikn´∏y pieniàdze cz´Êci zachodnich inwesto-
rów, którzy uwa˝ajà Polsk´ za „wschodzàcy” (czytaj: niepewny) ry-
nek. Ani sytuacja w gospodarce, ani os∏awiony „standing” spó∏ek
notowanych na gie∏dzie nie sk∏ania do nerwowych ruchów, czyli do
zamykania pozycji i ,,realizowania zysków”. W naszym najnow-
szym numerze ,,Kuriera Finansowego” piszemy, dlaczego warto za-
chowaç zimnà krew i cierpliwie przeczekaç sierpniowe gie∏dowe
turbulencje oraz przedterminowe wybory parlamentarne. W tym
numerze skupiliÊmy si´ na sposobie wybierania funduszy TFI, pod
kàtem tego, jakich zysków oczekujemy, jak d∏ugo na nie mo˝emy
poczekaç oraz  jakimi Êrodkami dysponujemy. Prezentujemy te˝
analizy dotyczàce REALNEGO wp∏ywu zawirowaƒ z globalnego
rynku finansowego na nasze spó∏ki gie∏dowe i TFI. Piszemy tak˝e
o technice wyceny akcji spó∏ek z bran˝y IT  notowanych na parkie-
cie. Dla myÊlàcych polecamy artyku∏ Artura Zakrzewskiego o fun-
duszach parasolowych. To coraz popularniejsza forma pomna˝ania
oszcz´dnoÊci. Ma wiele zalet: u∏atwionà form´ zmiany struktury
portfela inwestycyjnego. Co wi´cej – zmiany zawartoÊci portfeli in-
westycyjnych (np. z akcji na obligacje) dokonywane w obr´bie sub-
funduszy uwalniajà nas od zap∏acenia „podatku Belki” od zysków
kapita∏owych. Ale majà innà wad´: doÊç wysokà op∏at´ poczàtkowà
(ok. 3 proc. od inwestowanej sumy). Jednak od dawna wiadomo, ˝e
koszty zwiàzane z kupnem jednostek TFI sà u nas relatywnie wy-
sokie na tle Êredniej europejskiej. W pierwszym jesiennym numerze
,,Kuriera Finansowego” znajdà Paƒstwo analizy dotyczàce rynku
wina traktowanego jako lokata, ubezpieczeniowych polis dla stu-
dentów, doubezpieczania mieszkania. Nie zapominamy tak˝e o ryn-
ku bankowym. Dlatego piszemy o po˝yczkach hipotecznych pobie-
ranych na ró˝ne, w tym spekulacyjne cele. Jako ciekawostk´ publi-
kujemy tekst o zainteresowaniu irlandzkich i brytyjskich banków
pieni´dzmi naszej emigracji zarobkowej... Ka˝dy boi si´, ˝e nasze
ulubione auto mo˝e „zniknàç” i cudownie „odnaleêç si´” za
wschodnià granicà. Lub zostaç zamienione na sk∏adzik cz´Êci za-
miennych dla masowo importowanego z∏omu. Nie ka˝dego staç na
satelitarny, antykradzie˝owy monitoring oparty o GPS. Tymcza-
sem o tym, co si´ dzieje z naszym autem, mo˝emy si´ dowiedzieç
z SMS-a. O tym rozwiàzaniu piszemy w bie˝àcym numerze ,,Kurie-
ra”.  Zapraszam do lektury...

Stanis∏aw Brzeg-Wieluƒski 
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Ilustracje wykorzystane w numerze pochodzà z banku zdj´ç THETA

Wielki kryzys? 24–26
JAN FIJOR
Nie tylko zbyt hojnie rozdawane kredyty hipoteczne spowodowa∏y obecne
k∏opoty w USA

Schy∏ek amerykaƒskiego snu? 27–29

JAN MAZUREK
Zamorski gigant mo˝e mieç jeszcze wi´ksze k∏opoty 
z powodu coraz wi´kszej presji azjatyckiej konkurencji 

Widmo krachu krà˝y nad Europà 30–32
ROBERT NOGACKI
Âwiat globalnej finansjery to skomplikowany system naczyƒ po∏àczonych 

Lokowanie jak loteria 33
Tym razem swoje pomys∏y na pomna˝anie oszcz´dnoÊci 
prezentujà: polski finansista z Londynu, dyrektor banku 
z bran˝y IT oraz szef PR telekomu 

BANKI
Marzenie za hipotek´ 34–36
KRZYSZTOF MACIEJEWSKI
Coraz cz´Êciej po˝yczki bankowe (zabezpieczone hipotekà) wykorzystywane sà
do innych celów ni˝ budowa domu. 
Zdarza si´, ˝e sà za nie kupowane jednostki TFI lub akcje 

Imigranci do okienek 37–39
KRZYSZTOF MACIEJEWSKI
Brytyjskie banki walczà o naszych emigrantów, którzy chcà 
przysy∏aç funty do Polski 

˚YJEMY BEZPIECZNIE
Polisy dla studenta 40–42
DOROTA SKROBISZ
Kilka towarzystw ubezpieczeniowych przygotowa∏a  polisy 
skrojone pod ograniczone mo˝liwoÊci finansowe polskiego ˝aka  

Fa∏szywa oszcz´dnoÊç 43–45
DOROTA SKROBISZ
DoÊç cz´sto pozorne oszcz´dnoÊci na polisie mieszkaniowej wychodzà 
bokiem. Na przyk∏ad wtedy, gdy los zmusi nas do wyciàgni´cia 
pieni´dzy od ubezpieczyciela, a polisa nie uwzgl´dnia∏a rosnàcych cen 
mieszkaƒ i domów 

WYDAJEMY 
Elektroniczni tropiciele 48–49
HALINA TARASEWICZ
JeÊli nie staç ci´ na ochron´ twojego auta przed z∏odziejami 
z wykorzystaniem nawigacji GPS, pomyÊl o taƒszym systemie 
monitoringu samochodu przez banalny... SMS!

Na Topie 50–51
Dolce Vita 52–53
PIENIÑDZE RZÑDZÑ ÂWIATEM 
Z∏otówki le˝à na korcie 54–55

ARTUR ROLAK
Sukcesy Agnieszki Radwaƒskiej w US Open pokazujà, ˝e nie brakuje 
w Polsce utalentowanych graczy. Czy mo˝na wykorzystaç te sukcesy, 
aby zarobiç na wybudowaniu kortu na wynajem?


