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Inwestuj c, uwzgl dniamy konieczno
zabezpieczenia bie cej p ynno ci, a wi c
zawsze powinni my mie  rezerwy. Gene-
ralnie nie ufaj doradcom, którzy w ga-
zetach, w TV, w radiu, w internecie itd. 
doradzaj  wszystkim.

St d te  motta moje na t  trzeci  od-
s on  naszej rozmowy o inwestowaniu s
nast puj ce:

1. Jeste  jak Warren Buffet, a wi c nie 
b d  leszczem – rynek to polowanie z na-
gonk  lub zaganianie leszczy w sieci.

2. Nie ufaj rekomendacjom innym 
ni  w asny instynkt i kalkulacja – reko-
mendacje steruj  naszymi emocjami, a to, 
co jest w rekomendacjach, rynek ju  zdys-
kontowa , a wi c nie daj si  nabra .

Takie oczywiste okazje, jak kupno 
akcji PZU SA zdarzaj  si  niecz sto, a do 
wszystkich innych inwestycji musisz si
sam dobrze przygotowa . Pami taj, e
duzi inwestorzy wprost uwielbiaj  polo-
wanie na leszcze, a mali musz  umie  nie 
znale  si  na ich talerzu.

A teraz czas na dziewi t  zasad  inwe-
stycyjn . Zaczn   od inwestycji w siebie, 
bo musisz posiada  pakiet startowy, czyli 
minimum wiedzy o sobie i o rynku, a tak-
e czas na inwestowanie. Napisz sobie, 

kim jeste  i co chcesz osi gn  poprzez 
inwestowanie, swój apetyt na ryzyko. Ile 
czasu mo esz przeznaczy  na ch odno 
skalkulowane decyzje inwestycyjne. Który 
z rynków zaczynasz zna  i rozumie  zasa-
dy nim rz dz ce. Sp d  w internecie kilka 
wieczorów i jeden ca y weekend. Potraktuj 
powa nie swój prywatny pakiet startowy, 
po wi  mu nie mniej czasu jak plano-
waniu i przygotowaniu Twojej prywat-
nej wycieczki autem na po udnie W och. 
Musisz zna  swój profi l, czyli jak d ugo 
i jakie kwoty mo esz zainwestowa , jakie 
s  Twoje poziomy p ynno ci, jakie masz 

rezerwy. Odpowiedz sobie, czy b dzie to 
Twoje zaj cie codzienne czy te  od czasu 
do czasu!!! Okre l apetyt na ryzyko, np. e
jak zarobi  na inwestowaniu 20 proc.  to 
mówi  uda o si  i wyjmuj  z rynku np. 20 
tys. z  + 20 proc. czyli 4 tys. z  (bo wtedy 
dopiero mo esz sobie powiedzie  np. ha, 
ha uda o si  i zarobi em w 4 miesi ce tyle, 
ile bym zarobi  brutto, maj c 80 tys. z  na 
rocznej lokacie na 5 proc. OK, ale równie
musisz mie wiadomo , e ryzykowa e ,
bo mog e  te 20 tys. umie ci  na lokacie na 
5 proc. p.a. i wtedy po 4 miesi cach Twój 
zysk brutto wyniós by 333 z  brutto (przed 
„podatkiem Belki”). Oznacza to, e Twoja 
nadwy ka z ryzykownego inwestowania 
to 3667 z . Jednak e aby mie  takie zwro-
ty na kapitale, musisz wej  samodzielnie 
na rynek akcji. 

A tak naprawd  to musisz si  tego ryn-
ku nauczy , bo inaczej b dziesz leszczem 
(na 99,99 proc.). Musisz mie  elementarn
wiadomo , e na gie dzie zyski jednych 

inwestorów s  w zasadzie fi nansowane 
stratami innych. Móg  wyst pi  te  inny 
scenariusz, czyli po 4 miesi cach z 20 tys. 
z  mog o zosta  np. 16 tys. z , czyli strata 
20 proc. Jak zareagujesz Ty i Twoi najbli -
si? Musisz zrozumie , e bez podstawowej 
wiedzy o sobie i o rynku, bez przeprowa-
dzenia kilkudziesi ciu prostych operacji na 
rynku walutowym etc. wst p do inwesto-
wania powinien by  dla Ciebie wzbronio-
ny. Nauka to stopniowe przechodzenie od 
poznania rynku klasycznych produktów 
bankowych i skarbowych (np. obligacje 
OS), poprzez rynek walutowy, dalej inwe-
stowanie po rednie w rynek GPW w jed-
nostki uczestnictwa funduszy inwestycyj-
nych o wy szym poziomie ryzyka, i dopiero 
wej cie w wy szy stopie  wtajemniczenia, 
czyli rynek gie dowy. Ca y czas uwa na 
lektura stron internetowych po wi conych 

rynkom, kupowanie i czytanie „Parkietu”. 
Kiedy , czyli 10–12 lat temu, wystarcza o
10–12-miesi czne w drowanie (inwe-
stycyjne edukowanie w formie learning 
by doing) po poszczególnych obszarach 
rynku, aby wiadomie wej  na gie dowy 
rynek akcji. Dzisiaj ta edukacyjna cie ka 
zazwyczaj trwa oko o 24 miesi cy i lepiej 
jej nie skraca  w czasie i nie chodzi  te  na 
skróty. Na koniec najwa niejsza aczkolwiek 
cz sto pom  ana kwestia, czyli czas. Jak nie 
mo esz codziennie po wi ci  30 -60 minut 
na spokojne analizowanie rynku i tego, co 
móg by  na nim zrobi , to nie marnuj ka-
pita u i swoich nerwów. Jak nie masz czasu 
i masz ma o pieni dzy, pozostaj  Ci tylko 
lokaty bankowe i program systematyczne-
go oszcz dzania (PSO) w wybranym przez 
Ciebie TFI! Bez z udze ! Jak nie masz cza-
su, a masz du o pieni dzy i dedykowanego 
Ci opiekuna w ramach private banking, to 
popro  go o rad , co zrobi , bo by  mo e
dobrym rozwi zaniem mo e by  asset ma-
nagement.

ZBIGNIEW R. WIERZBICKI

Bierno  inwestora kosztuje najwi cej, bo traci szanse na zysk, a kapita  zjada infl acja 
i zmiany kursowe. Najpierw oszcz dzamy, a dopiero maj c oszcz dno ci, bardziej 
ryzykownie inwestujemy. Pami tajmy o dywersyfi kacji terminów otwierania pozycji 
i ich zamykania.

INWESTOWANIE W CZASACH 
NIEPEWNO CI (trzecia ods ona)

Dr Zbigniew R. Wierzbicki. 20 lat do wiadczenia
mened erskiego w sektorze fi nansowym, w tym 
15 lat w zarz dzaniu aktywami. Obecnie dyr. ds. 
doradztwa fi nansowego i marketingu w CRM SA 
i wyk adowca w Wy szej Szkole Finansów i Zarz -
dzania w Warszawie.
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