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METODY

ZARZ DZANIA
PIENI DZMI

W tym rozdziale:

Rozwój inwestora.

Efektywno  rynku.

Sposoby zarz dzania portfelem.

 Etapy ewolucji inwestora
Przebieg gie dowej kariery wi kszo ci inwestorów ma do  podobny wygl d. Pocz t-
kowo przeci tnemu Kowalskiemu wydaje si , e gie da to kura znosz ca z ote jaja.
Wprawdzie zwykle nie ma on jeszcze wypracowanego adnego systemu inwesty-
cyjnego, jednak jego zdobycie wydaje si  tylko kwesti  czasu. Wobec braku w asnych
umiej tno ci pierwsza decyzja jest zwykle nast puj ca: b d  polega  na profesjona-
listach. W ten sposób inwestor zaczyna szuka  w asnego guru. Mo e nim by  makler,
znany analityk rynkowy lub cho by jaki  znajomy, który zaimponowa  mu wie-
dz . Niestety, z pewnych wzgl dów, które wyja ni  pó niej, ta metoda inwesto-
wania okazuje si  kompletn  klap . Kowalski dochodzi wi c do wniosku, e czas
wypracowa  w asn  strategi  inwestycyjn . I tak rozpoczynaj  si  poszukiwania se-
kretnego systemu, który w prosty i przyjemny sposób pozwoli na zdobycie fortuny.
Niestety, i ta metoda nie okazuje si  skuteczna. W efekcie po pewnym czasie przewa-
aj ca wi kszo  inwestorów dochodzi do — s usznego sk din d — wniosku, e

inwestowanie na gie dzie to po prostu ci ka praca jak ka da inna. Dalej jest ju
tylko gorzej. Cz  inwestorów my l ta przera a i odchodz  z rynku, inni trac
wszystkie pieni dze i wypadaj  z gry, a tylko nielicznym udaje si  zosta  na rynku
i zarabia .

Jakie konkluzje mo emy wyci gn  z powy szej historii?
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Po pierwsze, je li nie dysponujesz wolnym czasem, który móg by  po wi ci  na
inwestowanie, zrezygnuj. Inwestowanie na gie dzie wymaga dokonywania analiz,
czytania raportów i danych makroekonomicznych, monitorowania sytuacji w spó -
kach publicznych. Je eli nie b dziemy w stanie po wi ci  dostatecznej ilo ci czasu,
mog  ucierpie  na tym nasze wyniki inwestycyjne.

Po drugie, je li gie da naprawd  Ci  nie interesuje, je li nie poci ga Ci  inwe-
stowanie samo w sobie jako zaj cie, a nie jako sposób na zdobycie fortuny — zre-
zygnuj. Po co si  m czy ? Niech lepiej inni m cz  si  za Ciebie.

Po trzecie, je eli nie jeste  wystarczaj co cierpliwy i wytrzyma y, eby prze-
trwa  pocz tkowe okresy niepowodze  — zrezygnuj. Wielu najwi kszych inwesto-
rów w historii, zanim dorobi o si  swoich fortun, zbankrutowa o przynajmniej raz
w karierze. Je li chcemy inwestowa , musimy by  psychicznie przygotowani na to,
e nas te  to czeka.

Po czwarte, je eli nie potrafisz podejmowa  decyzji, nie ogl daj c si  na innych
— zrezygnuj. Gie da to miejsce, gdzie mo na polega  tylko i wy cznie na sobie.
Ba, powiem nawet wi cej: na gie dzie najwi cej zarabia si  wówczas, gdy wszyscy
inni si  myl , a tylko Ty masz racj . Czy potrafisz si  postawi  w takiej sytuacji?
Czy by by  zdolny kupi  akcje, gdy profesjonali ci z instytucji finansowych krzycz
do Ciebie z nag ówków gazet i programów telewizyjnych, eby  sprzedawa ? Na gie -
dzie nie wolno pod a  za t umem. Samodzielno  to podstawa.

Po pi te — przejd  od razu do ostatniego etapu rozwoju. Nie licz na rynkowych
guru. Nie staraj si  szuka  gie dowej wunderwaffe, która bez wi kszych problemów
zrobi z Ciebie milionera. Ci ko pracuj i nie oczekuj cudów. Niestety, smutna to
prawda, ale tylko taka metoda okazuje si  skuteczna w d u szym terminie.

 Efektywno  rynku,
czyli dlaczego trzeba by  samodzielnym?
Efektywno  rynku to do  kontrowersyjny termin ukuty przez spo eczno  akade-
mick  zajmuj c  si  gie d . Niektórzy wierz , e rynek jest efektywny, inni temu
zaprzeczaj . Jak to zwykle bywa, prawda le y zapewne gdzie  po rodku. Bez wzgl du
na to, jakie jest nasze zdanie, efektywno  rynku warto rozumie , eby wiedzie ,
jak dzia a rynek i dlaczego poza samodzielno ci  nie ma innej drogi do zarabiania
pieni dzy. T umaczenie, czym jest efektywno , zacznijmy od prostego przyk adu.

Przypu my, e dostrzegli my, i  akcje spó ki X poruszaj  si  w bardzo wyra nym
trendzie. Spó ka X jest producentem lodów, wi c latem zwykle jej sprzeda  wyra nie
ro nie, co poci ga za sob  wzrost notowa , a zim  notowania spadaj . Kurs spó ki
w równych odst pach czasu formuje bardzo regularne szczyty i do ki. Wykres cen
akcji faluje wi c w sposób przedstawiony na wykresie 10.1.

Taka sytuacja — teoretycznie — jest marzeniem ka dego inwestora. Dlaczego?
Poniewa  wcale nie trzeba si  zastanawia  nad strategi , wystarczy kupowa  w do -
kach i sprzedawa  na szczytach. Nic prostszego. Nasz plan b dzie wygl da  mniej
wi cej tak jak na wykresie 10.2.
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Wykres 10.1. Notowania spó ki X
ród o: opracowanie w asne.

Wykres 10.2. Strategia inwestowania w akcje spó ki X
ród o: opracowanie w asne.
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Ca e rozumowanie jest teoretycznie jasne i logiczne, istnieje jednak jeden ma y
szkopu . Czy aby na pewno nikt inny nie spostrzeg by tego samego? Gdyby trend
rozrysowa  cztery regularne do ki i szczyty, z pewno ci  zauwa yliby to absolutnie
wszyscy inwestorzy. Nie pozosta oby to oczywi cie bez wp ywu na kurs. Gdyby
du a liczba graczy zacz a kupowa  w okolicach obecnych do ków, popyt sprawi by,
e by yby one o wiele p ytsze lub znik yby ca kowicie. Zobaczmy na wykresie 10.3,

jaki wówczas by by przebieg notowa .

Wykres 10.3. Strategia inwestowania w akcje spó ki X
ród o: opracowanie w asne.

W praktyce wykres zacz by si  prawdopodobnie coraz bardziej sp aszcza . Na
pierwszym szczycie sprzedaliby jedynie nieliczni inwestorzy, którzy dostrzegliby
trend ju  na tym etapie. Przy ka dym kolejnym do ku inwestorzy byliby coraz bar-
dziej pewni siebie. W efekcie w miar  rozwoju kursu wykres sp aszcza by si  coraz
bardziej i trend by by coraz mniej wyrazisty. Na ko cowym etapie trendu sprzeda-
wanie akcji praktycznie mija oby si  z celem, poniewa  fale spadkowe by yby praw-
dopodobnie nawet mniejsze ni  prowizje.

Jaki jest wniosek z powy szego rozumowania? Kieruj c si  analiz  wykresu, gracz
gie dowy staje przed wyborem spo ród dwu mo liwo ci. Pierwsza mo liwo  to
podj cie ryzykownej decyzji na podstawie krótkiej historii trendu, gdy jeszcze nie
jest przes dzona sytuacja, czy to aby na pewno jest trend. Druga opcja to wy-
czekanie, a  trend si  wykszta ci, i podj cie decyzji dopiero wówczas, jednak w takiej
sytuacji grozi nam niebezpiecze stwo, e inwestorzy my l cy podobnie doprowadz
do destrukcji waha  okresowych. Mo na powiedzie , e informacje wynikaj ce
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z historii notowa  zawarte s  w obecnych cenach. Im d u sza historia trendu, tym
wi ksze prawdopodobie stwo, e to, co obserwujemy, mo na nazwa  trendem,
a wi c tym mniejszy jest zysk mo liwy do zrealizowania.

Tym do  d ugim rozumowaniem doszli my do tego, czym jest wspomniana
ju  efektywno  rynku. Mówimy, e rynek akcji danej spó ki jest efektywny, je eli
wszystkie dost pne informacje o tej spó ce s  natychmiast i w sposób prawid owy
odzwierciedlane w cenie akcji. Mo na te  mówi  o efektywno ci ca ego rynku ak-
cji, je eli rozwa a si  informacje i ceny dotycz ce wszystkich (lub przewa aj cej
wi kszo ci) akcji1. Im szybciej informacje s  odzwierciedlane przez kursy akcji, tym
bardziej efektywny jest rynek.

Nasz poprzedni przyk ad dotyczy  informacji wynikaj cych z przesz ych cen.
Oczywi cie efektywno  odnosi si  nie tylko do kwestii technicznych, ale równie  fun-
damentalnych. Wyniki spó ki, wska niki finansowe, analizy specjalistów — wszystko
to ma wp yw na notowania i mie ci si  w poj ciu efektywno ci. Celem uporz d-
kowania ró nych kategorii informacji akademiccy specjali ci od rynku akcji wy-
ró niaj  trzy formy efektywno ci: efektywno  s ab , redni  i mocn .

Efektywno  s aba
O efektywno ci s abej mówimy wtedy, gdy w cenach odzwierciedlone s  wszystkie
informacje wynikaj ce z przesz ych cen akcji oraz wielko ci ich obrotu. Skutek te-
go jest taki, e wszystkie strategie oparte na analizie technicznej oraz — szerzej —
na przesz ych notowaniach powinny by  nieskuteczne, czyli nie dawa  ponad-
przeci tnych zysków.

Efektywno  rednia
Efektywno  rednia znacznie poszerza katalog informacji, które s  wkalkulowane
w s abej, w gr  wchodz  równie  wszystkie inne powszechnie dost pne wiadomo-
ci dotycz ce spó ki. Chodzi tu nie tylko o raporty finansowe i komunikaty spó ek,

ale tak e o wzmianki na temat koniunktury w bran y, wypowiedzi ekspertów czy
nawet artyku y prasowe. S owem — wszystko, czego mo na dowiedzie  si  na temat
firmy, nie ami c prawa.

Efektywno  mocna
Efektywno  mocna to najpe niejsza forma efektywno ci. Oznacza ona, e w ce-
nach zawarte s  absolutnie wszystkie istniej ce informacje — równie  te, które nie
s  powszechnie dost pne. Mam tu na my li na przyk ad specjalistyczne raporty
dost pne jedynie niektórym inwestorom czy chocia by informacje poufne. Zak ada
si , e nawet je li jaka  wiadomo  nie jest powszechnie znana, to je li wiedz  o niej
— przypu my — insiderzy, z pewno ci  wykorzystaj  to do zarobku. Je eli rynek
jest mocno efektywny, teoretycznie nie mo na w aden sposób osi gn  ponad-
przeci tnych zysków.

                                                          
1 K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 148.
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Je eli rynek jest efektywny, nie ma sensu wk ada  jakiegokolwiek wysi ku w opra-
cowywanie skomplikowanych strategii inwestycyjnych i analizowanie zachowania
kursów akcji, poniewa  w aden sposób nie uda nam si  wypracowa  ponadprze-
ci tnych zysków. W gruncie rzeczy najlepsze, co mo emy zrobi , to wzi  do r ki
kostk  i wylosowa  akcje, które kupimy. Statystycznie i tak zarobimy tyle co wszyscy,
poniewa  wszystkie informacje wkalkulowane s  w ceny i nic nowego nie jeste-
my w stanie teoretycznie wymy li . Teoretycznie. Bo w praktyce sprawy wcale nie

musz  wygl da  tak klarownie.
Za ó my, e wszyscy inwestorzy na rynku uznaj , e rynek jest efektywny, i prze-

stan  analizowa  kursy akcji. Co wówczas? Rynek przestanie by  efektywny. W rze-
czywisto ci prawda le y gdzie  po rodku. Rynek mo e by  efektywny, ale nie do ko ca.

 Co ma efektywno  do samodzielno ci?
Dlaczego to wszystko, co napisa em, jest takie wa ne? eby zrozumie , e wszystko,
o czym przeczytamy lub us yszymy, jest ju  w jakim  stopniu wkalkulowane w cen .
Je eli jaki  analityk stwierdzi publicznie, e papiery spó ki X s  wietn  inwestycj ,
to nie warto ich kupowa , poniewa  us ysza o to równie  100 tysi cy innych inwe-
storów, którzy rzuc  si  do zakupów. Co wi cej, wcze niej na pewno to samo
zrobili inwestorzy, którzy otrzymali raporty owego analityka. S owem — musimy
polega  na sobie.

Ten sam problem niesie ze sob  pos ugiwanie si  popularnymi strategiami in-
westycyjnymi i technikami. Skoro s  one popularne, to znaczy, e stosuje je bardzo
wielu ludzi, co z kolei przek ada si  na fakt, e s  nieskuteczne. Musimy zatem ra-
dzi  sobie sami. Czasami jest to bardzo trudne, poniewa  trzeba my le  niekon-
wencjonalnie, wbrew powszechnym pogl dom. W a nie dlatego samodzielno  jest
tak wa na w inwestowaniu na gie dzie.

W praktyce istnieje tylko jedna metoda pozwalaj ca osi gn  lepsze wyniki ni
szeroki rynek. Konieczne jest spe nienie dwóch warunków. Po pierwsze, musimy ob-
stawi  inaczej ni  wi kszo  inwestorów. Obstawiaj c tak jak wszyscy, osi gniemy
takie wyniki jak wszyscy, czyli przeci tne. Po drugie, musimy mie  racj . Przecie
nawet je eli za o ymy inaczej ni  rynek, ale pope nimy b d, z pewno ci  nie osi -
gniemy dobrych rezultatów.

 Metody zarz dzania portfelem
Skoro i tak wszystkie informacje na temat akcji i inwestowania s  ju  w cenach, to
po co w ogóle czyta  o znanych metodach zarz dzania portfelem? Chocia  nie mo-
emy ich traktowa  jako gotowych strategii, które mo emy po prostu powtórzy

i zarobi  krocie, warto je zna . S  to narz dzia, które mog  nas zainspirowa  lub
sta  si  podstaw  do opracowania w asnej metody inwestowania pieni dzy.

Metody analizy rynku akcji mo na generalnie podzieli  na trzy podstawowe ka-
tegorie.
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Analiza fundamentalna
Opiera si  na ekonomicznych podstawach spó ki i jej otoczenia. Rozwin a si  po-
cz tkowo w latach 30. ubieg ego wieku. Cz sto uwa a si  j  za najbardziej po-
prawn , poniewa  pozwala wytyczy  — przynajmniej teoretycznie — wewn trzn ,
prawdziw  warto  analizowanych instrumentów.

Analiza techniczna
Popularna metoda w ród polskich inwestorów gie dowych. U jej podstaw znajduje
si  za o enie, e notowania cen akcji poruszaj  si  trendami. Wszystkie istniej ce
narz dzia sk adaj ce si  na analiz  techniczn  s u  w praktyce do wykrycia i wy-
korzystania istniej cych gie dowych trendów.

Analiza portfelowa
Analiza, która bardziej ni  na przewidywaniu przysz ych cen skupia si  na budo-
waniu portfela. Metoda portfelowa bazuje na kalkulacji dwóch czynników — zysku
i ryzyka — oraz relacji mi dzy nimi. Rozwin a si  w latach 50. poprzedniego wieku.

Analiza rynku akcji jest podstaw  inwestowania na gie dzie. Dok adny przegl d
rozpocznijmy od analizy fundamentalnej. W nast pnej kolejno ci omówimy analiz
techniczn , portfelow  oraz przyjrzymy si  finansom behawioralnym i psychologii
inwestowania.
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prawo do maj tku spó ki w przypadku jej

likwidacji, 67
prawo do udzia u w walnym zgromadzeniu, 68
prawo do udzia u w zyskach spó ki, 66
prawo g osu, 69
prawo pierwsze stwa w obj ciu nowych

akcji, 67

prawo poboru, 95
price to earnings ratio, 158
priorytet ceny, 40
priorytet czasu, 40
procedura przeprowadzania transakcji, 52
procent sk adany, 229
produkty firmy, 139
produkty strukturyzowane

czas trwania inwestycji, 101
gwarancja minimalnej stopy zwrotu, 100
mar a emitenta, 108
mechanizm funkcjonowania, 103
obligacje, 106
ochrona 100-procentowa, 100
ochrona cz ciowa, 100
ochrona kapita u, 100, 105
opcje, 107
poziom ochrony kapita u, 100, 105
sk adniki, 106
sposób dzia ania, 102
stopa zwrotu, 101
wbudowany instrument pochodny, 102
wspó czynnik partycypacji, 104
zarobek emitenta struktur, 107

prowizje, 14
prowizje od obrotu akcjami

lub obligacjami, 14
prowizje od obrotu instrumentami

pochodnymi, 14
przeci cie, 206
przeczekanie, 195
przed otwarciem, 51, 53
przed zamkni ciem, 54
przeprowadzanie transakcji, 48
przeszacowanie akcji, 119
przewarto ciowanie akcji, 119
put, 89, 92
PV, 76, 154, 229, 231

Q
quick ratio, 150

R
rachunek inwestycyjny, 13
rachunek przep ywów pieni nych, 146
rachunek zysków i strat, 143

budowa, 143
przychody, 144
zysk netto, 146
zysk operacyjny, 145
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raporty inwestycyjne, 16
rebalansowanie, 56
receivables turnover, 151
recesja, 123, 125
rekomendacje, 15
Relative Strength Index, 208
rentowno  aktywów, 153
rentowno  kapita u w asnego, 153
rentowno  sprzeda y, 153
return on assets, 153
return on equity, 153
return on sales, 153
ROA, 153
rodzaje ryzyka, 20
ROE, 153
ROS, 153
rotacja sektorowa, 138
rozkwit, 124
rozliczanie kontraktów terminowych, 82
rozliczanie transakcji, 48
rozstanie, 195, 196
RSI, 208
rynek

akcji, 24
akcji w Polsce, 69
kapita owy, 63
obligacji w Polsce, 70
ryzyko, 101, 228, 245
ceny surowców, 25
emocje, 27
finansowe, 20
inflacja, 23
kredytowe, 26
ograniczanie strat, 28
operacyjne przedsi biorstwa, 20
osobiste, 26
p ynno ci, 26
podatki, 23
polityka, 23
rynek akcji, 24
specyficzne, 223
stopy procentowe, 21
systematyczne, 223
waluty, 25
zarz dzanie ryzykiem, 27
zmniejszanie, 27
zysk, 31

S
samodzielno , 112, 116
Simple Moving Average, 203

sin industries, 138
skala arytmetyczna, 173
skala logarytmiczna, 174
Sovall Sam, 138
spadaj ca gwiazda, 191
spó ka akcyjne, 66
spó ki cykliczne, 137
spó ki defensywne, 138
sprawiedliwa cena obligacji, 76
sprzeda  detaliczna, 131
sprzeda  nowych aut, 130
Stardard & Poor’s, 70
startupy, 69
STOP LIMIT, 45
STOP LOSS, 45
stopa bezrobocia, 133
stopa referencyjna, 126
stopa zwrotu, 245
stopy procentowe, 21, 127, 228

akcje, 21
wp yw na decyzje inwestorów, 22
wp yw na sytuacj  klientów, 22
wp yw na sytuacj  w firmie, 22
wp yw po redni, 22

strategia rotacji sektorowej, 138
straty, 236
surowce, 25
sWIG80, 60
swing trading, 204
sygna y transakcyjne ze wska ników, 206
system internetowy, 17
system notowa , 35
system notowa  ci g ych, 51
system notowa  jednolitych, 51
system transakcyjny, 214, 215

dobór wska ników, 215
testowanie systemu, 216
wybór rynków docelowych, 215

szczyt koniunktury, 124

S
rednia arytmetyczna, 203
rednia liniowo wa ona, 203
rednia wa ona wolumenem, 203
rednia wyk adnicza, 203
rednie krocz ce, 196
rednie ruchome, 196

inwestowanie, 198
mylne sygna y, 200
obliczanie, 197
stosowanie jednej redniej ruchomej, 198
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stosowanie kilku rednich ruchomych, 201
wybór, 200

wiece, 190

T
techniki wycen akcji, 153
technologia, 142
transakcje, 48
transakcje forward, 83
transakcje futures, 83
transakcje na opcjach, 90
trend, 163, 165

formacje kontynuacji trendu, 180
formacje kontynuacji trendu

spadkowego, 196
formacje kontynuacji trendu

wzrostowego, 195
formacje odwrócenia lub kontynuacji

trendu, 185
formacje odwrócenia trendu spadkowego

na wzrostowy, 193
formacje odwrócenia trendu wzrostowego

na spadkowy, 191
formacje sygnalizuj ce odwrócenie

trendu, 175
formacje wiecowe, 190
rednie ruchome, 198

trend
boczny, 165
following, 204
horyzontalny, 164, 165
is your friend, 134, 199
spadkowy, 164
wzrostowy, 164
bessy, 196
prostok tny, 185
prostok tny rozszerzaj cy si , 187

trójk t rozszerzaj cy si , 187
True Range, 212
TZ, 75

U
ujemna korelacja stóp zwrotu papierów, 222
ustalenie kursu fixingowego, 52

V
value stocks, 28
Volume Weighted Moving Average, 203
VWMA, 203

W
wahania stóp procentowych, 21
waluty, 25
warrant, 96
warto  bie ca, 230
warto  bie ca niesko czonej liczby

równych p atno ci pieni nych, 232
warto  bie ca niesko czonej liczby

równych p atno ci zwi kszaj cych si
w post pie geometrycznym, 233

warto  bie ca regularnych p atno ci
pieni nych, 231

warto  firmy, 119
warto  ksi gowa, 149, 159
warto  oczekiwana, 246
warto  przysz a, 228
warto  rynkowa, 56, 149
warto  wewn trzna, 119
wbudowany instrument pochodny, 102
wczesna recesja, 139
wczesne o ywienie, 138
wielko  ujawniona, 47
WIG, 57, 173
WIG20, 59
wisielec, 191
w asne finanse, 31
w a ciwy depozyt zabezpieczaj cy, 84
wska nik

bie cej p ynno ci, 150
d ugu, 152
koniunktury w budownictwie, 129
konwergencji/dywergencji rednich

ruchomych, 208
ogólnego zad u enia, 152
Optymizmu Konsumentów, 132
pokrycia zobowi za  d ugoterminowych

rzeczowymi sk adnikami maj tku, 152
rotacji nale no ci, 151
rotacji nale no ci w dniach, 151
rotacji zapasów, 151
rotacji zapasów w dniach, 151
szybki p ynno ci, 150
zad u enia d ugoterminowego, 152
zad u enia kapita u w asnego, 152

wska niki
analizy technicznej, 203
bran owe, 61
d ugoterminowe, 206
efektywno ci, 151
ekonomiczne, 128
impetu, 207
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intraday, 206
krótkoterminowe, 206
p ynno ci, 150
rentowno ci, 153
rednioterminowe, 206

techniczne, 204, 207
trendowo ci rynku, 211
wolumenu, 212
zad u enia, 151
zmienno ci, 210

WSP.KORELACJI(), 251
wspó czynnik korelacji, 251
wspó czynnik partycypacji, 104
wst pny depozyt zabezpieczaj cy, 84
WuA, 48
wybór domu maklerskiego, 13
wybór stylu inwestowania, 204
wycena akcji, 123, 153

C/S, 159
C/WK, 159
C/Z, 158
metoda dochodowa, 154
metoda porównawcza, 157
metoda zdyskontowanych wolnych

przep ywów pieni nych, 157
model sta ego poziomu dywidend, 155
model sta ego tempa wzrostu dywidend,

156
wykresy, 168

formacje kontynuacji trendu, 180
formacje liniowe, 174
formacje odwrócenia lub kontynuacji

trendu, 185
formacje sygnalizuj ce odwrócenie

trendu, 175
formacje wiecowe, 190
liniowe, 168
skala arytmetyczna, 173
skala logarytmiczna, 173
s upkowe, 169
wiecowe, 171

wynagrodzenie przeci tne, 132
wyznaczanie optymalnej struktury

portfela, 253
wzrost bran y, 134

Z
zamkni te fundusze inwestycyjne, 96
zapasy, 149
zarz dzanie portfelem, 116
zarz dzanie ryzykiem, 27
zlecenia, 37

arkusz zlece , 37
bez limitu ceny, 39
czas trwania, 47
GPW, 39
limit aktywacji, 45
minimalna wielko  wolumenu, 46
PCR, 42
PCRO, 52
PKC, 42, 52
po cenie rynkowej, 42
po cenie rynkowej na otwarcie, 43
STOP LIMIT, 45
STOP LOSS, 45
wa ne bez okre lonego terminu

wa no ci, 47
wa ne do ko ca sesji, 47
wa ne do pierwszego wykonania, 48
wielko  ujawniona, 47
WuA, 48
z cen  równ  ustalonemu kursowi, 53
z limitem aktywacji, 53
z limitem ceny, 39
z okre lon  dat  wa no ci, 47

zleceniapo ka dej cenie, 42
zmniejszanie ryzyka, 27
zysk, 31, 245

finansowy, 99
ksi gowy, 146
netto, 146
operacyjny, 145
operacyjny, powi kszony

o amortyzacj , 145
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