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Przeprowadziliśmy symulację, w co realnie warto 
inwestować, dysponując 100 tys. zł. Pod uwagę 
braliśmy: mieszkania na wynajem, akcje giełdowych 
spółek, lokaty bankowe, obligacje skarbowe, 
produkty strukturyzowane, złoto, srebro i platynę. 
O wynikach naszego porównania warto przeczytać 
w analitycznym artykule Marcina Szypszaka.
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osZuKuJE PoLaKów!

taKżE w nuMErZE
n AFERA FREE FUND n RYNEK
W PIGUŁCE – INSTRUMENT ETF  
n bEzPIECzNE zASADY  
KUPoWANIA W INTERNECIE  
n FAŁSzYWI DoRADCY

Banki wciąż kuszą klientów różnymi produktami 
inwestycyjnymi z gwarancją kapitału oraz 
oszczędnościowymi, w tym lokatami i polisami 
lokacyjnymi. Który produkt przyniesie nam większy 
zysk? Czym różni się typowa lokata bankowa 
od polisy lokacyjnej? Czy parametry produktu 
znacznie wpływają na różnice w oprocentowaniu? 

Polska jest jedynym krajem UE, gdzie obywatele 
muszą uiścić aż 152 zł za płacenie podatku VAT. 
Trzeba też odprowadzać podatek za dochód, 
którego nie było… We Francji nie płaci się 
podatku, dopóki nie wpłynęły pieniądze za pracę 
czy usługę. Dotyczy to także VAT. 

cena 5,00 zł (w tym 7% VAT)

NIETYPOWE INWESTYCJE

DZIEŁA SZTUKI 
STAROŻYTNOŚCI
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Pytanie, w co lokować nasze oszczędności, bulwersuje 
nie tylko zwykłych Kowalskich, ale także rządy najwięk-
szych państw tego najlepszego ze światów. Złoto nazywane przez starożytnych Egipcjan „ciałem Bogów” cieszy się 
nieustającym popytem na światowych rynkach. Nie tylko sam surowiec, ale także jako obiekt spekulacji dotyczącej 
skali wydobycia i jego kursów w przyszłości. Złoto cieszy się ogromnym zainteresowaniem gwałtownie bogacących 
się społeczeństw Indii oraz Chin i nie widać, aby światowe wydobycie tego kruszcu spełniało oczekiwania milionów 
konsumentów traktujących je jako realny wyróżnik społecznego statusu oraz skuteczny sposób zabezpieczenia się na 
przyszłość. Ta reguła dotyczy także Polski, dlatego tak wiele „złotych” funduszy inwestycyjnych oferuje swoje usługi. 
Jednak pamiętajmy, aby sprawdzać ich wiarygodność. Można to zrobić przez oceny z forów internetowych, ale naj-
pewniejszym źródłem będą ostrzeżenia zamieszczone na internetowej stronie Komisji Nadzoru Finansowego. Polski 
rynek od prywatyzacji i sprzedaży w ofercie publicznej akcji Banku Śląskiego nie widział tak wielkiego zaintereso-
wania akcjami jak w przypadku prywatyzacji Giełdy Papierów Wartościowych. Jej akcje nie będą dawały aż takiego 
przebicia jak w przypadku Banku Śląskiego z 1993 r, ale to typowy blue chip – papier wartościowy na pokolenia 
(IBM, Coca-Cola, Boeing itp.), przekazywany w testamencie naszym potomkom. O tym, że warto zainteresować się 
akcjami spółek notowanych na GPW świadczą takie dane, jak najwyższe od 2 lat indeksy oraz wskaźniki cena/zysk 
oraz cena/wartość księgowa, które pokazują, że większość spółek notowanych na parkiecie nie jest spekulacyjnie 
napompowana. Analitycy rynku uważają, że rok 2011 nie będzie dawał tak dużych zysków z obligacji, akcyjnych 
funduszy inwestycyjnych i lokat jak obecnie. To zła wiadomość dla Polaków, którzy zgromadzili na lokatach 
bankowych około 100 mld złotych (a 10 razy tyle mają pochowane w skarpetach). A propos lokat, pa-
miętajcie proszę, że o konkurencyjności lokaty decyduje nie tylko sama wysokość oprocentowania, ale 
dzienna kapitalizacja i prowizja banku, któremu powierzamy nasze oszczędności. Na czym zarobić? 
Osobiście odradzałbym aktywa lub instrumenty finansowe denominowane w obcych walutach. 
To, co się obecnie dzieje, to walka Ameryki z Chinami i Europą o kurs dolara. Berlin, Paryż i Pe-
kin jednym głosem zarzucają Waszyngtonowi świadomą grę na obniżenie wartości dolara, aby 
zwiększyć konkurencyjność produktów z napisem „made in USA”. Dlatego gra np. na Foreksie 
przypomina jazdę górską kolejką. A ta dla mniej wprawnych z reguły kończy się problemami 
zdrowotnymi. Warto pomyśleć o nieruchomościach, które można taniej kupić niż parę lat 
temu, a choć dadzą mały zysk – np. z wynajmu lokalu, będą najbezpieczniejszą obok 
złota formą oszczędzania. Zwłaszcza że deweloperzy odczuwają wzrost zawiera-
nych transakcji kupna mieszkań. Warto także w tej materii zachować sporo roz-
sądku. W imieniu naszego wydawnictwa, autorów i swoim życzę Państwu 
samych udanych inwestycji w Nowym Roku.

od redaktoraod redaktora

KURIER FINANSOWY NR 4(22)/2010



SPIS TREŚCI

4 KURIER FINANSOWY NR 4(22)/2010

Poradnik inwestora 
Inwestowanie w czasach niepewności    
(odsłona czwarta) 5
Zbigniew R. wieRZbicki 

GieŁda 
Inwestować inaczej – kontrakty na różnice  
kursowe (CFD) 6
Kontrakty na różnice kursowe pozwalają zarabiać na 
wzrostach i spadkach wartości danego aktywa – np. sre-
bra, indeksu S&P 500, ropy naftowej – przy wykorzystaniu 
mechanizmu dźwigni finansowej. Umożliwiają inwesto-
rom osiąganie zysków z aktywów, których wartość znacz-
nie przekracza sumę niezbędną do zawarcia transakcji. 
bogdan Sadecki

Rynek w pigułce 9

Chcesz wziąć udział w rynkowej hossie, a nie wiesz, jakie 
spółki dobrać do portfela? Twoim wyznacznikiem stopy 
zwrotu jest zmiana głównego indeksu największych gieł-
dowych spółek (WIG20)? Czy chciałbyś ponosić mniejsze 
opłaty niż w funduszach inwestycyjnych? To załóż ra-
chunek maklerski i zainteresuj się instrumentem ETF na 
indeks WIG20. 
MaRek RogalSki 

inwestYCJe
Stówka na przyszłość 10
Trafna lokata gotówki to dziś niemały problem. Kry-
zys gospodarczy obnażył błędy światowych syste-
mów finansowych, zmieniając tym samym nasta-
wienie do inwestycji. Dotyczy to przede wszystkim 
drobnych ciułaczy, którzy z giełdą papierów wartościo-
wych czy funduszami inwestycyjnymi mieli do tej pory 
niewiele wspólnego. Wielu z nich utwierdziło się w błęd-
nym przekonaniu, że najlepszym sposobem ochrony 
majątku jest tzw. domowa skarpeta, ostatecznie lokata 
bankowa. Analizy mówią co innego. Mimo wszelkich 
zawirowań opłaca się inwestować, bo to nie tylko dobry 
sposób na ocalenie oszczędności, ale szansa na ich po-
mnożenie…
MaRcin SZypSZak 

Czy warto wchodzić w złote struktury? 14 
Na znaczeniu zyskują wszelkie formy inwestycji pozwa-
lające zarabiać na zmianach cen złota. Takie możliwości 
dają oferowane przez banki tzw. produkty strukturyzo-
wane. W tym przypadku wysokość zysku jest powiązana 
z wartością określonego wskaźnika rynkowego – ceny 

złota. Konstrukcja produktu ustrukturyzowanego obej-
muje dwie części: gwarantowaną, zapewniającą nabywcy 
bezpieczeństwo ulokowanych środków oraz inwestycyj-
ną, która pozwala zarabiać na zmianie ceny instrumentu 
bazowego. Emitent produktu strukturyzowanego zobo-
wiązuje się w stosunku do nabywcy, że w terminie wy-
kupu instrumentu wypłaci mu kwotę rozliczenia według 
ustalonej z góry formuły. Oferowane przez banki produk-
ty strukturyzowane, oparte na notowaniach złota, wy-
stępują najczęściej w postaci lokat, produktów ubezpie-
czeniowych, certyfikatów depozytowych i bankowych 
papierów wartościowych. Forma prawna decyduje o tym, 
czy inwestor zapłaci podatek od zysków kapitałowych. 
Uniknąć go pozwala jedynie polisa na życie i dożycie, 
z uwagi na zwolnienie określone w ustawie o podatku 
dochodowym od osób fizycznych.   
wanda pełka  

Skorzystaj na wyprzedaży 16
Koniec roku to tradycyjnie czas wyprzedaży. Gdy konsu-
menci skwapliwie korzystają z przedświątecznych okazji, 
przedsiębiorcy traktują obniżki z rezerwą. Jedną z przyczyn 
jest zbliżający się wraz z końcem roku remanent, który w po-
wszechnej opinii skutecznie niweluje korzyści wynikające 
z nabycia towarów w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Cał-
kiem niesłusznie. Towary handlowe to jedna z najlepszych 
krótkoterminowych inwestycji dla małej firmy, zaś negatyw-
nych skutków remanentu uniknąć można dość łatwo.
kaRol JeRZy MóRawSki 

Stare, ale…  18 
Rzeźbione figurki, zdo-
bione patery, starożyt-
ne medaliony. Wśród 
polskich kolekcjone-
rów panuje dziś co-
raz powszechniejsza 
moda na dzieła z okre-
su starożytności. Wielu 
z nich dostrzegło już, 
że tę pasję można w 
łatwy sposób przekuć 
w dochodowy biznes. 
W Polsce rodzi się 
rynek obrotu artefak-
tami. Ten zarobi, kto 
pierwszy znajdzie na 
nim swoje miejsce…
MaRcin SZypSZak 

Banki 
Doradcy specjalnej troski 19
Skandal finansowy, który dotyczył umów zabezpieczają-
cych wynik transakcji polskich eksporterów przed ryzy-
kiem walutowym uświadomił nam, jak wielkie znaczenie 
ma uczciwość i profesjonalizm w tak delikatnej materii, 
jaką są finanse.
Jan MaZuRek 

konsUMenCkie PoradY 
Bezpieczne zasady kupowania w sklepach  
internetowych 22

Najważniejszym elementem bezpieczeństwa w zaku-
pach w sklepach internetowych są opinie osób, które 
wcześniej dokonały zakupów. Według badań przeprowa-
dzonych w kwietniu 2010 r. wśród użytkowników porów-
nywarki cen Ceneo.pl prawie 80 proc. kupujących przed 
podjęciem decyzji o zakupie wyszukuje informacji na 
temat sprzedającego. Aż 58 proc. robi to w porównywar-
kach cen, a pond 30 proc. korzysta z forów internetowych. 
Ciekawe, że kupujący chętnie dzielą się opiniami o swoich 
doświadczeniach.
Michał bonaRowSki 

Podatki 
Nadużycia zgodne z prawem 28
Polskie prawo podatkowe jest nie tylko niestabilne, skom-
plikowane i niejednoznaczne, ono jest przede wszystkim 
w dużym stopniu niesprawiedliwe, a więc i nielegalne. 
Przykład pierwszy z brzegu. Co prawda podatek VAT jest 
dziś w Europie standardem, ale Polska jest bodaj jedynym 
krajem Unii, w którym za prawo płacenia podatku trzeba... 
zapłacić. Aby stać się podatnikiem VAT, musiałem wpierw 
uiścić opłatę w wysokości 152 zł.
Jan M. FiJoR

okieM teMidY 
Finansowy galimatias po polsku 30 

Trwające od 14 miesięcy śledztwo w sprawie afery free-
FUND nie doprowadziło na razie do żadnych rozstrzy-
gnięć, choć nie jest wykluczone, że zamieszane w nią 
spółki złamały prawo. Z drugiej strony inwestorzy, którzy 
robili interesy z Wrocławskim Domem Maklerskim i czują 
się przez niego oszukani, nie zdecydowali się go pozwać 
do sądu. 
MacieJ kuSZnieRewicZ 
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