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Dla wszystkich, którzy przez lata zmagali siď finansowo i mieli odwagď oderwaý siď od
starych przekonaĹ i nawyków, aby zdobyý nowû przyszķoŎý dla siebie i swojej rodziny.
Dla nich wszystkich zostaķa napisana ta ksiûŮka jako pomoc i wsparcie. Podziwiam
waszû odwagď i Ůyczď wielu sukcesów. Najtrudniej jest zaczûý. Po prostu zacznij, a sam
siebie zaskoczysz. Uda ci siď!
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ROZDZIAŁ 1.

Dlaczego większość
ludzi nie jest bogata,
ale ty możesz taki być

Larry spojrzaķ na ekran komputera z uŎmiechem na twarzy. Byķ tak podekscytowany,
Ůe ledwie skubnûķ kanapkď. Byķ niezaleŮny finansowo, byķ po prostu milionerem. Kiedy
pomyŎlaķ, jak daleko doszedķ, poczuķ dumď. Nie mógķ siď doczekaý powrotu do domu,
aby podzieliý siď tû informacjû z Ůonû. Chwyciķ wiďc telefon, aby napisaý wiadomoŎý, ale
zatrzymaķ siď, chcûc powiedzieý jej o tym osobiŎcie. Chciaķ zobaczyý wyraz jej oczu,
gdy powie, Ůe nie musi siď juŮ wiďcej martwiý. ŭe jeŎli bďdzie chciaķa, to moŮe wybraý póķ
etatu lub rzuciý pracď. Czuķ siď dumny. Czuķ siď jak prawdziwy mďŮczyzna — utrzymu-
jûcy Ůonď i dzieci.

Rozejrzaķ siď po biurze i zastanawiaķ siď, co pomyŎleliby jego wspóķpracownicy, gdyby
wiedzieli. Gdyby tylko go posķuchali. Teraz moŮe im pokazaý, jak to osiûgnûý. SkoĹczyķ
kanapkď trzema gryzami, potarķ rďce z podniecenia i wróciķ do pracy.

Dlaczego tak jest, Ůe niektórzy ludzie potrafiû osiûgnûý wielkie bogactwo, podczas gdy
inni nie sû w stanie uciuķaý paru groszy? Dlaczego ich rezultaty tak bardzo siď róŮniû?

Szybka odpowiedŬ to: dziaķania, które podejmujemy. Dziaķania, które prowadzû nas
do osiûgania okreŎlonych rezultatów.

Pytanie wiďc brzmi: co napďdza nasze dziaķania? OtóŮ — nasze myŎli i emocje, jakie siď
wokóķ nich tworzû. Te myŎli, a w szczególnoŎci emocje, jakie one wywoķujû, pchajû nas do
dziaķania — lub braku dziaķania. I dziaķania te powodujû, Ůe osiûgamy wyniki lub nie.
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To nie nasi rodzice, rzûd, nasz szef, gospodarka czy gieķda ponoszû odpowiedzialnoŎý za
nasz sukces finansowy, naszû przeciďtnoŎý lub poraŮkď. To my, a raczej nasze myŎli,
przekonania i postawa.

Kiedy wiďc w koĹcu zobaczymy, Ůe to nasze myŎli, przekonania i postawy sû przyczynû
naszego finansowego powodzenia lub poraŮki — i przestaniemy obwiniaý wszystkich
i wszystko wokóķ, moŮemy zaczûý poprawiaý nasze zaplecze finansowe. Nie wczeŎniej.

Zdecydowanie sugerujď ci przeczytaý te paragrafy jeszcze raz, powoli…

Twoja obecna sytuacja finansowa jest wynikiem wielu decyzji, których dokonaķeŎ na
przestrzeni pewnego czasu. JeŎli robisz coŎ w kóķko tak samo, wkrótce staje siď to nawy-
kiem. NieŎwiadomie uruchamiamy te same wzorce, nie zdajûc sobie z tego sprawy i za-
stanawiamy siď, dlaczego nasza sytuacja finansowa pozostaje taka sama.

JeŎli wiďc chcesz zmieniý obecnû sytuacjď finansowû lub przyspieszyý jej rozwój, trzeba
Ŏwiadomie zrobiý to inaczej. Nieustannie musisz tworzyý nowe przyzwyczajenia. Nowy
nawyk, powiedzmy 20–30 minut dziennie rano, po poķudniu lub wieczorem, spďdzone
na powiďkszaniu twego bogactwa, bďdzie dziaķaý cuda.

Będziesz zaskoczony, że drobne kroczki, podejmowane każdego dnia,
mogą diametralnie zmienić twoją przyszłość finansową.

Jak wiďc mamy zaczûý zmieniaý te dziaķania, które w kóķko powtarzamy, jak mamy zaczûý
zmieniaý te nawyki?

 1. ZejdŬ na ziemiď, do swojej obecnej sytuacji (byý moŮe bolesnej) i upewnij siď,
Ůe jû zapamiďtasz.

 2. Odkryj, dokûd zamierzasz pójŎý (nie jest to takie proste).

 3. Wybierz taki wehikuķ, który ciď dowiezie tam, gdzie chcesz, najszybciej.

 4. Utwórz przekonania o swoim wehikule, Ůe moŮesz to zrobiý, i bazuj na tym
przekonaniu.

 5. Wystartuj.

 6. Doskonal siď w tym.

 7. Przyspiesz proces.

Zejdź na ziemię. Gdzie teraz jesteś?

Jest pewna opowieŎý o czķowieku udajûcym siď na lotnisko. Zagubiony, dostrzegķ
mďŮczyznď opartego o pķot przy drodze. Zatrzymaķ siď, by zapytaý go o drogď. „Prze-
praszam”, zapytaķ, „jaka jest najlepsza droga na lotnisko?” Ten, wciûŮ oparty o pķot,
myŎlaķ przez chwilď i odpowiedziaķ: „CóŮ, mogď ci powiedzieý, jak siď tam dostaý, ale ja
nie zaczynaķbym z tego miejsca”.
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Wszystkie podróŮe (wķûczajûc te ekscytujûce, które dopiero zamierzasz rozpoczûý),
musisz zaczûý od miejsca, w którym siď teraz znajdujesz. Nie z miejsca, w którym chciaķ-
byŎ byý, ani nawet nie z miejsca, w którym masz nadziejď, Ůe siď znajdujesz, ale z miejsca,
w którym faktycznie jesteŎ. Innymi sķowy — zejdŬ na ziemiď.

„Wielu ludzi nie dba o swoje pieniądze aż do momentu,
w którym się im skończą; inni robią to samo ze swoim czasem”.

Johann Wolfgang von Goethe

HISTORIA MARCUSA
Rzuciķem pracď, miďdzy innymi dlatego, Ůe czuķem siď rozczarowany brakiem
kontroli nad wķasnym Ůyciem. Pamiďtam, jak podaķem szefowi daty, w których
chciaķbym wziûý urlop, a on mi odpowiedziaķ: „To ja zdecydujď, kiedy bďdziesz
miaķ wolne, nie ty!”. I nie tyle co, ale w jaki sposób to powiedziaķ, zszokowaķo
mnie. Byķ agresywny, prawie zķy, tak jakby miaķ prawo mnie kontrolowaý.

Postanowiķem wiďc zaķoŮyý z bratem firmď, zajmujûcû siď marketingiem sie-
ciowym. Po dwóch latach naprawdď ciďŮkiej pracy byliŎmy gwiazdami w or-
ganizacji, celebrowani i szanowani na scenie, ale byķ jeden maķy problem, NIE
ZARABIALIōMY ŭADNYCH PIENIĎDZY! A jak tylko coŎ zarobiliŎmy, byli-
Ŏmy zachďcani do tego, by je ponownie wydaý na lot na miďdzynarodowe kon-
wencje z zespoķem, by ich motywowaý. Krótko mówiûc, sieý marketingowa to
plan gry na trzy do piďciu lat, a my po prostu nie mieliŎmy tyle czasu, potrze-
bowaliŎmy pieniďdzy teraz.

Na tym etapie miaķem 50 000 funtów dķugów i spaķem na podķodze u brata.
MoŮe sobie myŎlisz: „Marcus, mam wiďkszy kredyt hipoteczny”, ale ja nie mia-
ķem nawet tego. Te 50 000 funtów byķo dķugiem bez pokrycia i bez Ůadnych
aktywów na moje nazwisko. Potrzebowaķem pieniďdzy natychmiast. Co ty
byŎ zrobiķ? PodjûķbyŎ pracď? Do tego namawiali mnie rodzice. WiďkszoŎý ludzi
pewnie by tak zrobiķa. Ale ja juŮ to odhaczyķem w swoim Ůyciu i zdecydowaķem,
Ůe to nie dla mnie.

MoŮesz pomyŎleý, Ůe to szaleĹstwo, ale podjûķem decyzjď wbrew radom rodzi-
ców. W tym czasie zagadaķ do mnie znajomy w temacie, który ja postrzegaķem
jako faktycznie niesamowitû okazjď — zainwestowanie w start-up, którym zarzû-
dzaķ. Dogadaķ siď z wynalazcû, który wymyŎliķ fajny pisuar. Przed podjď-
ciem decyzji zadaķem mu mnóstwo pytaĹ — do dziŎ ten wynalazca mówi,
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Ůe zadaķem mu wiďcej pytaĹ niŮ ktokolwiek wczeŎniej lub póŬniej. Chciaķem
byý pewny. Potem, gdy poczuķem siď zadowolony, podjûķem decyzjď o inwe-
stycji. PomyŎlaķem, Ůe faceci muszû sikaý, wiďc to musi byý rynek powtarzalny.

Nigdy nie zapomnď chwili, kiedy negocjowaliŎmy umowď za akcje. Prezes
uŎcisnûķ mojû dķoĹ i przyciûgnûķ mnie do siebie, spojrzaķ mi prosto w oczy
i powiedziaķ: „Masz dwa miesiûce, Ůeby zebraý 100 000 funtów. Nie obchodzi
mnie, czy bďdziesz spaķ, jadķ, ale spodziewam siď, Ůe dotrzymasz swojej czďŎci
umowy”. Te sķowa — i sposób, w jaki to powiedziaķ — dzwoniķy mi w uszach.
Musiaķem zdobyý te pieniûdze! Problem w tym, Ůe ich nie miaķem. Co robiý?
Nie mogķem siď po prostu poddaý, wiďc postawiķem na trzy elementy — przy-
jacióķ, rodzinď i… gķupców. Musieli mi uwierzyý, bo udaķo mi siď zdobyý
okoķo 100 000 funtów na zainwestowanie w tď nowû firmď. Byķ tylko jeden
problem, juŮ wczeŎniej byķem gķďboko pod kreskû, teraz znalazķem siď w po-
waŮnych dķugach, wiďc ta dziecina po prostu musiaķa wypaliý.
Przez nastďpny rok pracowaķem praktycznie za nic, upewniajûc siď, Ůe pieniû-
dze moje i moich dobroczyĹców byķy bezpieczne. Pomagaķem firmie ze sprze-
daŮû, czego nigdy wczeŎniej nie robiķem… i byķo to widaý. Nie dokonaliŎmy
wprawdzie wielu sprzedaŮy, ale udaķo nam siď go wprowadziý do kluczowych
lokalizacji, co okazaķo siď potem rzeczywiŎcie waŮne.
Pewnego dnia obudziķem siď i odkryķem, Ůe prezes uciekķ z moimi 100 000
funtów i zostaķem na lodzie bez nawet Ŏwiadectwa posiadania akcji. Miaķem
teraz swoje 50 000 funtów dķugu plus dodatkowe 100 000 funtów, z czego
poķowa wprawdzie nie byķa moja, ale czuķem siď tak jakby byķa — ostatecznie
zaangaŮowaķem swojû rodzinď i przyjacióķ i nie czuķem siď z tym dobrze.
Na szczďŎcie wypracowaķem sobie dobre relacje z wynalazcû produktu i przy-
stûpiliŎmy do tworzenia nowej firmy, zastďpujûc akcje, przyciûgajûc kapitaķ
wysokiego ryzyka i robiûc rzeczy w odpowiedni sposób. Ostatecznie biznes zo-
staķ sprzedany kilka lat póŬniej duŮej miďdzynarodowej firmie armatury sa-
nitarnej za prawie 10 milionów funtów. Po wytďŮonej pracy i bólu wszystko
dobrze siď skoĹczyķo.
Przeskoczmy kilka lat do przodu. Obecnie posiadamy nieruchomoŎci w Wiel-
kiej Brytanii i za granicû, zainwestowaliŎmy w wiele obiecujûcych interesów,
jeden z partnerem, którego dziaķalnoŎý wczeŎniej sprzedaliŎmy. Jednak naszym
gķównym celem jest handel i inwestycje. Mamy zespóķ handlowców, którzy
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inwestujû nasze pieniûdze oraz bardzo udanû inwestycjď treningowû i edukacyj-
nû, Investment Mastery Training (Mistrzowski Trening Inwestycyjny), który
niedawno obchodziķ swojû 10. rocznicď. W tym okresie uczyliŎmy tysiûce osób,
jak staý siď niezaleŮnymi finansowo dziďki rynkowi akcji i forexowi.

Jak wiďc widzisz, jeŎli mnie siď udaķo, tobie teŮ moŮe. JeŎli nie zaczynasz ze
150 000 funtów dķugów, jak ja, to jesteŎ w lepszej pozycji wyjŎciowej niŮ moja.

Obliczanie swojej Wartości Netto
Dobrze, wiďc co z tobû — w jakim punkcie finansowym zaczynasz? Jaka jest twoja
WartoŎý Netto? Twoja wartoŎý netto jest jedynû prawdziwû miarû twojej bieŮûcej sy-
tuacji finansowej. WiďkszoŎý ludzi myŎli, Ůe jest niû iloŎý pieniďdzy, jakû zarabiajû, ale
to nieistotne. Nie jest waŮne to, ile zarabiasz, ale ile jesteŎ w stanie odķoŮyý i potem
rozwijaý przez nastďpne lata.

IdŬ do przodu i poŎwiďý chwilď czasu, Ůeby obliczyý w przybliŮeniu:

Wszystko, co posiadasz Wszystko, co jesteł winien

Dom ………………………….. zł Hipoteka ………………………….. zł

Inwestycje ………………………….. zł Długi ………………………….. zł

Pieniądze ………………………….. zł Karty kredytowe w banku ………………………….. zł

Inne ………………………….. zł Pożyczki ………………………….. zł

Inne ………………………….. zł Inne ………………………….. zł

Razem ………………………….. zł Razem ………………………….. zł

Odejmij jedno od drugiego ................. zł
i wyjdzie ci twoja Wartość Netto1.

Teraz nadchodzi waŮna czďŎý. Spójrz na swojû WartoŎci Netto. Jak siď z tym CZUJESZ?
PoŎwiďý chwilď, by o tym pomyŎleý — naprawdď POCZUJ to. To wiďcej, niŮ myŎlaķeŎ?
ōwietnie, wyobraŬ sobie, co by siď staķo, jeŎli byŎ naprawdď siď w peķni zaangaŮowaķ.

A moŮe to mniej, niŮ myŎlaķeŎ? Jeszcze nie jest za póŬno — czy juŮ nie czas, by skupiý
siď na powiďkszaniu tej wartoŎci?

                                                          
1 JeŎli okaŮe siď to dla ciebie trudne do zrobienia, moŮesz poprosiý kogoŎ zaufanego z rodziny

lub przyjacióķ, by obliczyķ to z tobû.
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Przy okazji, czy twoja sytuacja finansowa jest lepsza niŮ moja? Miaķem 150 000 fun-
tów dķugów. MyŎlď, Ůe raczej jesteŎ w lepszej sytuacji niŮ ja na poczûtku tej nowej drogi,
wiďc pomyŎl: jeŎli ja daķem radď, ty zdecydowanie dasz sobie radď!

Krytyczne wartości netto — jedyny cel finansowy,
jaki będzie ci kiedykolwiek potrzebny

Dlaczego twoja WartoŎý Netto jest tak waŮna? Bo kiedy wystarczajûco siď zwiďkszy,
bďdziesz finansowo niezaleŮny. Nazywa siď to Krytycznû WartoŎciû Netto (KWN).
Oto, jak to dziaķa. Jak sûdzisz, ile potrzebujesz rocznie na Ůycie — 50 000 zķotych, 75 000
zķotych, 100 000 zķotych, 200 000 zķotych, wiďcej? Powiedzmy, Ůe twoim celem byķoby
mieý 50 000 zķotych dochodu rocznie. To byķby twój dochód roczny bez chodzenia
do pracy. Innymi sķowy, to 50 000 zķotych pasywnego dochodu. Nastďpnie powinie-
neŎ mieý sumď 1 000 000 zķotych w bezpiecznej inwestycji, która daje ci 5% rocznie.
Te 5% z 1 000 000 zķotych da ci 50 000 zķotych rocznie. Pamiďtaj, Ůe musisz pķaciý po-
datki, wiďc powinieneŎ rozwijaý swojû WartoŎý Netto do wartoŎci wiďkszej niŮ 1 000 000
zķotych lub mieý wiďkszy procent zwrotu z inwestycji. Tylko 1% wiďcej, czyli 6% zamiast
5% oznacza, Ůe zarobisz 60 000 zķotych zamiast 50 000 zķotych ze swoich 1 000 000
zķotych. Przy 10% rocznie bďdziesz miaķ 100 000 zķotych rocznie dochodu pasywnego.

Wiďc teraz wiesz, na czym siď skupiý — na roŎniďciu twojej wartoŎci netto, tak abyŎ
osiûgnûķ swoje KWN tak szybko, jak to moŮliwe. Jedynym powodem, dziďki któremu
jestem teraz multimilionerem, jest to, Ůe doŎwiadczyķem wielkiego bólu psychicznego,
bďdûc w dķugach i podjûķem decyzjď o zmianie swojego sposobu myŎlenia, aby osiûgnûý
bogactwo. W zasadzie odniosķem sukces finansowy, bo przez ostatnie kilka lat skoncen-
trowaķem siď na wzroŎcie mojej WartoŎci Netto, by osiûgnûý mojû KWN. To nie jest
magia. To siď nazywa Skupienie.

JeŎli skupiķbym siď na innych rzeczach, NIE byķbym w miejscu, w którym jestem te-
raz. JeŎli poŎwiďcasz czemuŎ czas i wysiķek przez dķuŮszy czasu to udaje, ci siď to osiûgnûý.
To jest prawo naturalne. To jest równieŮ logiczne. Wiďc teraz wiesz, Ůe powinieneŎ siď
skupiý na powiďkszaniu swojej WartoŎci Netto, tak by osiûgnûý poŮûdanû Krytycznû
WartoŎý Netto. To nie bďdzie magia. Bďdzie siď to nazywaý fokusowaniem.

Wierzymy, Ůe Ŏwietnym sposobem, aby to osiûgnûý, jest handel i inwestycje. Jest to
najszybsza droga zdobycia pieniďdzy przy najmniejszym wysiķku. Kocham nieruchomo-
Ŏci i biznes, ale handel i inwestycje pozwalajû znacznie oszczďdziý czas. Nauczymy ciď,
jak to robiý, by staķo siď to dodatkiem do tego, co robisz obecnie. Nie musisz rezygnowaý
z pracy, dziaķalnoŎci gospodarczej lub inwestowania w nieruchomoŎci.
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Podsumowanie
W tym rozdziale poruszyliŎmy zagadnienia …

x Dlaczego niektórzy ludzie zdobywajû bogactwo, a inni nigdy nie bďdû w stanie go
osiûgnûý.

x PodróŮy, którû musiaķem przebyý — i jeŎli nie masz 150 000 funtów dķugu,
to zaczynasz z lepszej sytuacji niŮ moja.

x Zrozumienia wagi WartoŎci Netto i jak jû obliczyý.

x UmiejďtnoŎci budowania bogactwa i znaczenia wķasnej Krytycznej WartoŎci Netto.



14 ROZDZIAŁ 1. Dlaczego większość ludzi nie jest bogata, ale ty możesz taki być
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ROZDZIAŁ 4.

Inwestowanie

W co inwestować?
Rozpoczďcie tradingu i inwestowania moŮe byý na poczûtku jak pole minowe. Naj-
pierw musisz zdecydowaý, czy kupowaý akcje, towary, takie jak ropa, zķoto lub srebro
czy handlowaý na rynku Forex itp. Kiedy siď juŮ zdecydujesz, musisz wiedzieý, jakû
strategiď chcesz wykorzystaý. Istniejû dosķownie tysiûce róŮnych strategii; nastďpnie
uŮywasz wehikuķów, takich jak akcje podstawowe lub ich opcje, transakcje terminowe
itp. I jakiego poŎrednika zatrudnisz — normalnego brokera czy lewarowanego brokera
uŮywajûcego CFD lub spreadbetting? Nastďpnie musisz wiedzieý, jakû strategiď wybraý.
Jakie ramy czasowe wybierzesz do swoich strategii — wykresów jednominutowych,
5-minutowych, 15-minutowych, dziennych, tygodniowych itp.? A potem sû wskaŬniki…
i kaŮdy ma swoje wķasne ustawienia — kombinacjď uruchamiajûcû miliony.

Jak widzisz, dla poczûtkujûcego moŮe to byý nieco przytķaczajûce. W Investment Mastery
lubimy jednak prostotď. Zacznijmy od kilku faktów na temat rynku akcji.

Jak powiedziaķem wczeŎniej, chcď, abyŎ sobie wyobraziķ gieķdď jako wielki skarbiec.
Co jest w Ŏrodku skarbca? Pieniûdze! A co powstrzymuje nas przed dostaniem siď do
niego? Jedynie odpowiednia kombinacja do zamka. Naucz siď jej i bďdziesz mógķ siď do
niego dostawaý tak czďsto, jak tylko bďdziesz chciaķ. Wszystko zaleŮy od tego, ile czasu
chcesz temu poŎwiďciý. JeŎli poŎwiďcisz wiďcej czasu, wiďcej zarobisz.

O gieķdzie warto wiedzieý to, Ůe jeŎli ma tendencjď, by iŎý raz w dóķ raz w górď, raz po
razie, to w dķuŮszej perspektywie czasu tendencja i tak jest generalnie wzrostowa. Spójrz
na poniŮszy wykres.
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To jest Dow Jones, najbardziej znany indeks USA. Skķada siď z 30 najlepszych amery-
kaĹskich firm. Widzisz, Ůe w perspektywie dķugoterminowej kierunek jest wzrostowy?
Ale sû teŮ okresy, w których kierunek jest SPADKOWY. I sû okresy, w których kierunek
jest boczny. To jest coŎ, o czym wiďkszoŎý ludzi nie wie. Istniejû TRZY sposoby zarabia-
nia pieniďdzy — WZROSTOWY, SPADKOWY i BOCZNY. WiďkszoŎý ludzi uwaŮa,
Ůe idea inwestowania zawiera siď w zarabianiu pieniďdzy, kiedy rynki idû w górď. To
z pewnoŎciû jeden ze sposobów, ale sû dwa inne. WiďkszoŎý ludzi albo ich nie zna, albo
nie wie, jak z nich skorzystaý.

JeŎli potrafisz korzystaý tylko z 1 na 3 kierunki, to w zasadzie zostawiasz 2/3 pieniď-
dzy na stole. Czy moŮesz to sobie wyobraziý? Dobra wiadomoŎý jest jednak taka, Ůe
kiedy nauczysz siď korzystaý ze wszystkich trzech kierunków, bďdziesz miaķ duŮo
wiďksze szanse na zarabianie niŮ 99,9% ludzi tam inwestujûcych.

Zacznijmy od nauczenia siď, jak zarabiaý Ŏrednio- lub dķugoterminowo, co oznacza
miesiûce, a nawet lata. Odbywa siď to przez kupowanie po niskich cenach i sprzedawanie
po wysokich. W co moŮemy zainwestowaý? Pozwól, Ůe zadam ci pytanie. Czy akcje
mogû spaŎý do zera, innymi sķowy, czy cena moŮe spaŎý do zera? OdpowiedŬ brzmi:
„Tak, moŮe”. Teraz pozwól mi zadaý ci inne pytanie. Czy caķa gieķda moŮe spaŎý do
zera? OdpowiedŬ brzmi: nie, poniewaŮ oznaczaķoby to, Ůe wszystkie akcje spadķyby
do zera. Zatem kupowanie indeksu akcji nie moŮe zejŎý do zera. A co z caķym sekto-
rem, powiedzmy sektorem technologicznym? Czy moŮe spaŎý do zera? Nie. Czy jakiŎ
przemysķ w tym sektorze, powiedzmy przemysķ póķprzewodników, moŮe spaŎý do ze-
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ra? Maķo prawdopodobne. A co ze zķotem i zerem? Maķo prawdopodobne. A ropa?
Nie w najbliŮszej przyszķoŎci. Zatem to wszystko sû rzeczy, w które chcemy zainwe-
stowaý. Dlaczego? PoniewaŮ kiedy inwestujemy, chcemy mieý pewnoŎý, Ůe inwestu-
jemy w coŎ, co nie spadnie do zera. MoŮemy kupiý to wszystko przez tzw. ETF. ETF
to Exchange Traded Fund (Fundusz Notowany na Gieķdzie), który po prostu jest ko-
szykiem akcji przygotowanym dla ciebie. Nie musisz kupowaý od funduszu zarzûdzajû-
cego i ponosiý opķaty z tytuķu zarzûdzania, po prostu kupujesz ETF z póķki, juŮ wypeķ-
nione firmami.

Wskaźniki
PoniŮszy obraz to wykres cenowy 100 indeksów FTSE. Jak wskazuje sama nazwa, to
indeks gieķdy brytyjskiej, zwany Financial Times Stock Exchange. Indeks ten tworzony
jest przez 100 firm. Czy jest prawdopodobne, Ůe spadnie do zera? Nie. To oznaczaķoby
bowiem, Ůe wszystkie 100 firm zeszķoby do zera. Dlatego to dla nas dobry kandydat na
zainwestowanie.

FTSE

ZauwaŮ, Ůe cena przez caķy czas idzie w górď i w dóķ — za kaŮdym razem, kiedy spada
daje nam nowû szansď, by wejŎý i za kaŮdym razem, kiedy roŎnie, daje nam moŮliwoŎý,
Ůeby siď wycofaý.

AmerykaĹskim odpowiednikiem FTSE jest Dow Jones (powyŮej), który jest tworzony
przez 30 najlepszych amerykaĹskich firm. My preferujemy handel Standard and Poor
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500 (SP500). Skķada siď z 500 firm, a tym samym daje nam bardziej ogólne wskaŬniki
tego, co dzieje siď na gieķdzie. Jest równieŮ bardziej zmienny, wiďc mocniej wychyla siď
w górď i w dóķ, dajûc nam wiďcej punktów wejŎcia, kiedy spada i wiďcej punktów wyjŎcia,
kiedy roŎnie.

Innym wykresem, który lubimy, jest Nasdaq 100, który skķada siď gķównie z akcji spóķek
technologicznych.
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NASDAQ

Całe sektory
Indeksy sû Ŏwietne, poniewaŮ skķadajû siď z wielu firm, a tym samym szansa ich spad-
niďcia do zera jest Ůadna. Ale nie dajû nam zbyt duŮej zmiennoŎci. ZmiennoŎý to war-
toŎý, w której cena siď porusza. Chcemy, by cena szķa jak najbardziej w górď i w dóķ,
abyŎmy mogli kupowaý i sprzedawaý z jak najwiďkszym zyskiem. Zatem gdzie jeszcze
moŮna szukaý? MoŮe w caķych sektorach? Skķadajû siď one z wielu firm, ale mogû byý
bardziej zmienne w zaleŮnoŎci od tego, jak dany sektor jest w danym czasie postrzegany.
Spójrzmy na przykķad poniŮej:

ZauwaŮyķeŎ, Ůe wahania miďdzy maksimami i minimami mieszczû siď pomiďdzy 7–10%?
To jest ideaķ. Nie wszystkie sektory tak bardzo siď wahajû — spójrz na sektor farmaceu-
tyczny (pierwszy wykres na kolejnej stronie): waha siď jedynie 5%.

Musimy wiďc wybraý te, które najmocniej siď wahajû, dajûc nam zarazem pewnû iloŎý
stabilnoŎci — zwykle te dwie rzeczy siď wykluczajû. Im wiďcej zmiennoŎci, tym mniej
stabilnoŎci. Im wiďcej stabilnoŎci, tym mniejsza zmiennoŎý.

 Jak wiďc moŮemy otrzymaý wiďkszû zmiennoŎý i nadal zachowaý bezpieczeĹstwo —
pamiďtaj, Ůe akcje mogû spaŎý do zera. A co z caķymi branŮami? Jest maķo prawdopo-
dobne, Ůe zķoto, srebro lub platyna spadnû do zera.
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Całe branże
Spójrz na poniŮsze wykresy. Pierwszy to zķoto. ZauwaŮ, jak nisko spadķ. To nietypowe,
by zķoto spadķo o 15%, zanim znów siď odbiķo w górď.

Złoto
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Teraz spójrz na srebro — nie jest to rzadkoŎciû, by srebro spadķo o 20% lub wiďcej.
Ilekroý spada zķoto, srebro spada mocniej. Gdy wzrasta cena zķota, cena srebra roŎnie
bardziej, jakby byķa do niej przyczepiona na elastycznej taŎmie. Tak wiďc srebro cha-
rakteryzuje siď o wiele wiďkszû zmiennoŎciû, a mimo to jest maķo prawdopodobne, by
spadķo do zera.

Srebro

Tak jak srebro, sû inne branŮe, które mogû byý niestabilne, np. platyna…

Platyna
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 … i ropa mogû byý bardzo zmienne.

Ropa

Zatem staramy siď kupiý coŎ, co jest trwaķe. Im bardziej coŎ jest pewne, tym mniej jest
zmienne. Jednak musimy byý ostroŮni, aby nie kupiý czegoŎ, co w ogóle nie bďdzie siď
poruszaý. Potrzebujemy pewnej zmiennoŎci, aby zarabiaý! Sztukû jest wiďc znaleŬý
coŎ, co jest bezpieczne i zarazem da nam potrzebny ruch. Dlatego inwestujemy w akcje.

Spółki
Ale nie jakiekolwiek spóķki. Szukamy bezpiecznych walorów. Co to oznacza? Spóķki,
które sû powszechnie znane i uŮywane przez ciebie i twoich znajomych. Na przykķad,
i to nie jest rekomendacja, tylko pytanie: czy ty i twoi znajomi uŮywacie produktów
Microsoft i, co waŮniejsze, czy zamierzacie ich nadal uŮywaý? Czy Microsoft moŮe
zbankrutowaý? A Apple? Czy moŮesz sobie wyobraziý, Ůe Disney zbankrutuje w ciûgu
najbliŮszych kilku lat? Maķo prawdopodobne. A Intel? Maķo prawdopodobne. Cisco?
Maķo prawdopodobne. Zatem jest kilka spóķek, które moŮna rozwaŮaý jako strategiď
kupuj i trzymaj, ale nie wszystkie spóķki.

Jak znaleźć dobre firmy za pomocą analizy fundamentalnej
WiďkszoŎý ludzi szuka firmy, w KTÓRú moŮe zainwestowaý, tzn. w zdrowû firmď
z dobrymi „fundamentami”. Analiza fundamentalna pokazuje aktualnû kondycjď
firmy i rozsûdek mówi nam, Ůe jeŎli znajdziemy odpowiedniû firmď, to w koĹcu cena
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akcji wzroŎnie. To bardziej strategia dķugoterminowa — wiďkszoŎý ludzi nie zdaje sobie
sprawy, Ůe moŮna znaleŬý najlepszû firmď na Ŏwiecie, ale to nie oznacza, Ůe cena akcji
wzroŎnie w najbliŮszym czasie. Równie waŮny jest krótkoterminowy sentyment na
rynku — cena moŮe spadaý w dóķ przez tygodnie lub nawet miesiûce, zanim wzroŎnie.
Dlatego stosujemy analizď technicznû, tzn. KIEDY zainwestowaý w zdrowû firmď. Klu-
czem do sukcesu jest znaleŬý odpowiedniû zdrowû firmď, którû moŮna kupiý, stosujûc
analizď fundamentalnû, po czym wyczuý odpowiedni moment na wejŎcie za pomocû
analizy technicznej.

Zacznijmy od analizy fundamentalnej — znalezienia odpowiednich firm. Istnieje
sporo ponad 8000 spóķek publicznych. Celem jest wiďc stworzenie bardziej porďcznej
listy zwanej Spóķki Obserwowane, do powiedzmy 50 lub mniej firm. To bďdû firmy, na
których bďdziemy siď koncentrowaý.

Jakie elementy bďdziemy braý pod uwagď, kiedy bďdziemy szukaý odpowiednich firm?
PoniŮej jest kilka pomysķów, jak zaczûý stosowaý analizď fundamentalnû. Nie bďdzie dla
ciebie zaskoczeniem, Ůe zysk jest wykorzystywany kilkakrotnie:

Wskaźnik PEG
PEG to Price Earning to Grow Ratio (Poziom Wzrostu Zysków). WskaŬnik ten skķada
siď z trzech czďŎci.

 1. P = Price (Cena)

 2. E = Earnings (Zyski za akcje) — razem tworzû one sķynny wspóķczynnik PE,

 3. G = Earnings Growth (Wzrost Zysków)

Cena / Zyski za akcje

Wsrost zysków

Powiedzmy, Ůe mamy wspóķczynnik P/E 8. Jako akcjonariusz chcesz wiedzieý, jaki jest
zysk za jednû akcjď, tzn. mam jednû akcjď, ile zarobiķem? Powiedzmy, Ůe cena konkretnej
akcji w tej chwili to 24 dolary i w tym roku zarobiliŎmy 3 dolary na akcji.

Zatem, 24 dolary / 3 oznacza, Ůe mamy wskaŬnik P/E na poziomie 8, co oznacza, Ůe
osoba która planuje kupiý akcje teraz pķaci 8 dolarów za kaŮdego dolara (to jest to samo,
co 24 dolary za kaŮde 3 dolary), i to jest zarobek firmy. Wiďc pķacisz za przyszķe dochody.
Im wyŮszy wskaŬnik PE, tym wiďcej pķacisz za przyszķy dochód. G oznacza zysk na
wzrost akcji, czyli iloŎý zysku za akcjď, który jest przewidywany w stosunku procentowym.

Zdezorientowany? Nie martw siď. Wszystko, co musisz wiedzieý, to Ůe stosunek PEG
ma byý niŮszy niŮ 1,5 lub nawet niŮszy niŮ 1, jeŎli jesteŎ naprawdď restrykcyjny. JeŎli
wskaŬnik PEG wynosi 1, to uznaje siď, Ůe jest doŎý dobrze oszacowana, tzn. wartoŎý jest
dobra. PoniŮej 1 i szukasz akcji, która jest niedoszacowana.
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Wzrost Zysków
W PEG mamy prognozď wzrostu zysków (G). Jest to tak waŮne, Ůe zasķuguje na osob-
ny rozdziaķ. Musimy zapytaý samych siebie: „Czy zyski rosnû i bďdû wiďksze w przy-
szķym roku niŮ w tym?”. Chcemy widzieý, Ůe zarobki wzrosnû przez nastďpne piďý lat.
JeŎli zyski idû w górď, to jest prawdopodobne, Ůe inwestorzy bďdû w przyszķoŎci ku-
powaý akcje, a jeŎli idû w dóķ, prawdopodobnie zacznû sprzedawaý. Wiďc skûd mamy
wiedzieý, Ůe bďdziemy mieli w przyszķoŎci zyski? Dobre pytanie. Tutaj musimy polegaý
na szacunkach ekspertów analitycznych.

Zatem, potrzebujemy 5 lat wzrostu zarobków na zyskach za akcjď (EPS) pomiďdzy
15% a 30%. Wszystko powyŮej tego poziomu jest nie do utrzymania w dķuŮszym czasie.

Dług
Chcemy siď równieŮ upewniý, Ůe firma ma dķugi. MoŮe siď to wydawaý dziwne, ale jeŎli
nie ma zadķuŮenia, to oznacza, Ůe nie rozwija siď wystarczajûco szybko, czyli nie wy-
korzystuje zasobów, które ma pod rďkû, aby dokonaý maksymalizacji wszystkiego, co
moŮe. Z drugiej strony nie chcemy, by miaķa zbyt duŮe dķugi, na wypadek, gdyby nie
mogķa ich spķaciý i zbankrutowaķa.

Zatem patrzymy na wskaŬnik zadķuŮenia, który wskazuje procent majûtku spóķki, jaki
posiadajû, który jest zaspokajany jego dķugiem.

WskaǍnik dųugu = Caųkowite ZadųuǏenie / Caųkowite Aktywa x100
(aby otrzymađ wartoƑđ procentowČ)

WskaŬnik zadķuŮenia powyŮej 100% oznacza, Ůe firma ma wiďcej dķugów niŮ majûtku.
Natomiast wskaŬnik zadķuŮenia poniŮej 100% oznacza, Ůe firma ma wiďcej aktywów
niŮ dķugu.

Szukamy wiďc wskaŬnika zadķuŮenia, który jest poniŮej 35%. JeŎli zadķuŮenie spóķki
jest wyŮsze, czďsto okazuje siď, Ůe zarzûdowi jest bardzo trudno poŮyczaý wiďcej po okre-
Ŏlonej cenie, by rozwinûý firmď. Bez ekspansji na nowe rynki, co zwykle robi siď z uŮy-
ciem dķugów, wzrost korporacyjny w koĹcu zwalnia i ostatecznie dotknie to ceny akcji.

Firmy z niŮszym dķugiem majû czďsto lepsze perspektywy na rozwój w przyszķoŎci, po-
niewaŮ wciûŮ mogû zwiďkszaý swoje zadķuŮenie, ale pamiďtaj, Ůe nadal szukamy firm
o okreŎlonym poziomie zadķuŮenia.

Nastďpny element jest mniej istotny, ale warto o nim wiedzieý.
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Własność Instytucjonalna
Jaki procent spóķki jest w posiadaniu duŮych szych, instytucji, funduszy emerytalnych,
inwestycyjnych, powierniczych? Z jednej bowiem strony nie chcesz, by byķo ich zbyt
wiele, ale z drugiej strony, nie chcesz inwestowaý w spóķki, o których nikt nic nie wie,
nikt ich nie sprawdza i o których nigdy nie sķyszaķeŎ. Chcesz siď upewniý, Ůe inwestujesz
w firmď, którû sprawdziķy osoby o wiďkszym niŮ ty doŎwiadczeniu na rynku i Ůe w niû
inwestujû. Rozumiesz? Nieco wķasnoŎci instytucjonalnej nie zaszkodzi. Nie za duŮo, nie
za maķo, Ŏrednio, pomiďdzy 25 a 55%. Ostatni element.

Cena
Chciaķbym, aby cena byķa powyŮej 5 dolarów, najlepiej 10 dolarów. Powinna byý po-
wyŮej 10 dolarów, bo chcď mieý pewnoŎý, Ůe to nie to, co nazywamy Maķû Kapitalizacjû
Akcji. Chciaķbym, by byķo wystarczajûco duŮo pķynnoŎci, tj. kupna i sprzedaŮy. Czy
wiedziaķeŎ, Ůe wiďkszoŎý instytucji nie sprawdza akcji poniŮej 5 dolarów? A ja chciaķbym,
aby to robili. Chciaķbym, Ůeby pisali o moich akcjach. Dlaczego chciaķbym, aby instytu-
cje pisaķy, publikowaķy, rozmawiaķy i tweetowaķy? To marketing i znacznie wiďcej poten-
cjalnych kupców dowie siď o nich i bďdzie w nie inwestowaý. Zatem cena musi byý wiďksza
niŮ 10 dolarów.

Chcesz wiedzieý, jak znaleŬý te firmy? MoŮemy je filtrowaý na www.FINVIZ.com.

Jest to DARMOWY wyŎwietlacz akcji, na którym widzimy 6720 akcji, które speķniajû po-
wyŮsze kryteria, umoŮliwiajûc znalezienie moŮliwie najodpowiedniejszych dla nas akcji.



48 ROZDZIAŁ 4. Inwestowanie

Pamiďtaj, Ůe nie gramy w tď samû grď co wszyscy pozostali — znaleŬý firmď, która
pójdzie w górď o 1000% i uczyni nas milionerami w przeciûgu nocy. Choý dobrze to
brzmi, nie jest takie ķatwe do osiûgniďcia. Zamiast tego, mamy zamiar znaleŬý odpowiednie
firmy i uŮyý strategii, które omówimy w najbliŮszych rozdziaķach.

6720 i wiďcej akcji to dla nas zbyt wiele do analizy (choý miaķem znajomego handlow-
ca, który spďdzaķ 5 godzin tygodniowo, po prostu wpatrujûc siď w ekran). Obecne strony
do filtrowania akcji takie jak www.Finviz.com automatycznie je filtrujû zgodnie z na-
szymi kryteriami, co pozostawia nam duŮo ķatwiejszû do zarzûdzania liczbď, powiedzmy
25 akcji miesiďcznie. Tak wiďc otrzymujemy samû esencjď, filtrujûc przy uŮyciu naszych
kryteriów, aby otrzymywaý za kaŮdym razem mniejszû liczbď. Tak to dziaķa.

ChociaŮ wprowadzenie ceny powyŮej 10 dolarów niewiele zmienia, to wprowadzenie
ESP wzrostu na ponad 35% przez najbliŮsze 5 lat oznacza, Ůe pozostaķo tylko 836! To
dobry poczûtek, ale wciûŮ zbyt duŮo wykresów do analizy. Wstaw dķug poniŮej 30%
i liczba zejdzie do 370. WciûŮ zbyt duŮo. Dodaj wķasnoŎý instytucjonalnû i liczba zawďŮa
siď do 321, ale to wciûŮ zbyt dķuga lista do zarzûdzania. Czas, Ůeby wytoczyý ciďŮkie
dziaķa. PEG poniŮej 1 i liczba spada do 52! Wyglûda na to, Ůe jedynie 52 akcje spoŎród
kosmicznej liczby 7000+ sû obecnie niedowartoŎciowane. Nic dziwnego, biorûc pod uwa-
gď, Ůe mamy hossď od 2009 roku.

Pamiďtaj, Ůe chcemy otrzymaý listď ķatwiejszû w zarzûdzaniu, wiďc im mniejsza liczba,
tym lepiej — zwiďkszenie wzrostu EPS do ponad 20% obniŮa tď liczbď do 29. To znacznie
ķatwiejsze do zarzûdzania. Zatem tak wyglûda koĹcowy ekran:

JeŎli chcesz, aby ta liczba zmniejszyķa siď jeszcze bardziej, musisz po prostu dodaý wiďcej
kryteriów. Jak widzisz, jest wiele do wyboru. Na przykķad, moŮesz znaleŬý firmy, dajûce ci
roczne dywidendy za przepķywy pieniďŮne. Albo zmieniý niektóre wartoŎci w kryteriach,
które wybraliŎmy. Im bardziej rygorystyczne wartoŎci, tym mniej akcji siď pojawi. Im
luŬniejsze wartoŎci — tym wiďcej akcji.
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Rzuýmy okiem na niektóre z tych akcji. Chciaķbym zaczûý od tych, które sû najbardziej
niedowartoŎciowane. ZauwaŮ, Ůe to nie oznacza, Ůe to najlepszy moment na ku-
powanie akcji, w rzeczywistoŎci rzadko tak jest — to po prostu oznacza, Ůe jest za-
niŮona. Nadal mogû przez jakiŎ czas pozostawaý niedowartoŎciowane — nikt nie wie, na
jak dķugo — a nie chcď decydowaý siď na dķugoterminowû pozycjď typu: kupuj i trzymaj,
kiedy wszystko, czego potrzebujď, to krótkoterminowy handel, aby otrzymaý coŎ pomiď-
dzy 5–10% w ciûgu kilku tygodni, a jeŎli to konieczne — miesiďcy.

Kiedy kliknď zakķadkď „Wyceny”, pojawia siď lista róŮnych kryteriów. Chcď zaczûý od
najniŮszego wskaŬnika PEG. Klikajûc na górze mogď je w ten sposób sortowaý, od naj-
niŮszego wskaŬnika PEG zaczynajûcego siď u góry.

Umieszczajûc kursor na symbolu akcji po lewej stronie, moŮna szybko spojrzeý na jej
wykres gieķdowy, aby sprawdziý, czy sû tam jakieŎ ukķady, które ci odpowiadajû. Oso-
biŎcie najbardziej lubiď ten pierwszy z najniŮszym PEG (patrz zdjďcie poniŮej), po-
niewaŮ wzrasta, ale huŎta siď w dóķ i w górď. To daje nam dobrû pozycjď wejŎcia. Cena
jest w tej chwili za wysoka — wydaje siď w Ŏrodku jej zasiďgu. Musi znów siď obniŮyý
i wtedy moŮemy rozwaŮaý punkt wejŎcia.

JeŎli chcemy znaý najwyŮsze zyski za akcjď (EPS) w przeciûgu najbliŮszych 5 lat, równieŮ
moŮna to zobaczyý — wykres na kolejnej stronie.

ZauwaŮ, Ůe DKL, która zostaķa sklasyfikowana jako numer 1 na PEG, jest szacowana
na numerze 4 na ESP przez nastďpne 5 lat.
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Podsumowanie
W tym rozdziale omówiliŎmy…

 1. W co moŮemy inwestowaý w perspektywie Ŏrednio- i dķugookresowej.

 2. WskaŬniki, sektory i gaķďzie przemysķu wykorzystujûc ETF i pojedyncze spóķki.

 3. Pojedyncze spóķki: jak znaleŬý odpowiednie spóķki, wykorzystujûc analizď
fundamentalnû:

a) wskaŬniki PEG
b) wzrost zysków
c) dķugi
d) wķasnoŎý instytucjonalna,
e) cena.
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ROZDZIAŁ 8.

Zaczynamy

Masz motywacjď i znasz strategie. Oto kilka rzeczy, które bďdziesz potrzebowaķ, zanim
zaczniesz:

 1. Zdecyduj siď na strategiď.

 2. Zdecyduj siď na brokera.

 3. Zdecyduj, od jakiej sumy chcesz zaczûý.

 4. Zdecyduj, kto mógķby ci pomóc szybko dostaý siď tam, gdzie chcesz.

Zdecyduj się na strategię
Wszystko, co musisz na poczûtku zrobiý, aby zaczûý, to zdecydowaý, która z przed-
stawionych strategii najbardziej ci odpowiada. Nie sugeruj siď tû, która przynosi naj-
wiďcej korzyŎci finansowych. Ludzie wciûŮ do mnie przychodzû, Ůebym nauczyķ ich naj-
bardziej dochodowych strategii. Mógķbym zaczûý im wyjaŎniaý Strategiď Tradingu
Forex, gdzie trzeba byý przed komputerem pomiďdzy 8.00 rano a 3.30 po poķudniu, tak
jak moi handlowcy, osiûgajûcy 7% miesiďcznie. Ale prawdopodobnie nie bďdû mieli
na to czasu. Do tego ta strategia nie nadaje siď dla zupeķnie poczûtkujûcych.

Zacznij od strategii, która naprawdď pasuje do twojego stylu Ůycia i osobowoŎci. Ze
wszystkich opisanych przeze mnie strategii, przynajmniej jedna bďdzie do ciebie paso-
waý. Wiem, Ůe chciaķbyŎ to wszystko osiûgnûý szybciej, kaŮdy by chciaķ, ale prawda jest
taka, Ůe wiďkszoŎý ludzi musi siď nauczyý raczkowaý, zanim zacznie chodziý, biegaý,
jeŬdziý na rowerze, prowadziý samochód czy wreszcie lataý samolotem. Z gieķdû jest tak
samo.
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Próba znalezienia strategii, która przynosi najwiďcej pieniďdzy, to nie jest dobry po-
mysķ. Ta strategia moŮe siď okazaý skuteczna dla kogoŎ innego, ale nie dla ciebie. Zacznij
najpierw od tych strategii, które opisaķem.

Zdecyduj się na brokera
Musimy korzystaý z poŎrednika, aby kupowaý i sprzedawaý, prowadziý sprzedaŮ krótkû
i odkupywaý spóķki publiczne. Za kaŮdym razem musimy mu zapķaciý. Wiďc pķacimy za
kaŮdym razem, kiedy kupujemy ORAZ za kaŮdym razem, kiedy sprzedajemy. Ogólna
zasada jest taka, Ůe nie chcemy pķaciý brokerowi wiďcej niŮ 1% sumy, którû inwestujemy,
czyli jeŎli inwestujesz 1000 funtów, to opķata maklerska nie powinna byý wiďksza niŮ
10 funtów. ZauwaŮ, Ůe im wiďcej zainwestujesz, tym broker bďdzie ciď mniej kosztowaķ
— generalnie opķaty maklerskie nie zmieniajû siď, tj. jeŮeli inwestujesz 10 000 funtów,
broker wciûŮ pobierze tylko 10 funtów lub 0,1%. Brzmi to zdecydowanie lepiej!

Istnieje kilka rodzajów poŎredników:

BROKER OFERUJĄCY PEŁNĄ OBSŁUGĘ

Niektórzy ludzie lubiû korzystaý z usķug brokera oferujûcego peķnû obsķugď. Oznacza
to, Ůe broker bďdzie robiý coŎ wiďcej, niŮ tylko wypeķniaý twoje zamówienia. Korzystajûc
z posiadanych badaĹ, bďdzie ci pomagaķ inwestowaý i nawet rekomendowaķ te inwe-
stycje, które jego zdaniem sû dla ciebie odpowiednie. To moŮe wydawaý siď przydatne,
zwķaszcza, gdy zaczynasz, ale zanim pójdziesz tû drogû, rozwaŮ, co nastďpuje:

POLEGASZ NA CZYJEJŚ OPINII

My w Investment Mastery wierzymy, Ůe powinniŎmy przejûý kontrolď nad wķasnymi
finansami. JeŎli opierasz siď na czyjejŎ opinii, nigdy nie nauczysz siď strategii inwesty-
cyjnych. Co siď stanie, jeŎli broker jest naprawdď dobry i nagle przechodzi na emery-
turď lub opuszcza dom maklerski? Zostajesz bez pomocy, nadal nie wiedzûc, co robiý.
JesteŎ zaleŮny od brokera. Chcemy tego za wszelkû cenď uniknûý. Ta ksiûŮka ma ciď
zapewniý, Ůe nie musisz juŮ nigdy wiďcej byý od nikogo zaleŮny.

CI BROKERZY SĄ DROŻSI

DoŎý duŮo juŮ tu powiedziano. JesteŎmy tu po to, Ůeby zarabiaý, a wszelkie dodatkowe
koszty uderzajû ciď po kieszeni. Pamiďtaj, Ůe w szczególnoŎci w VCA i w kaŮdej innej
strategii, w której kupujesz co miesiûc, musisz zapķaciý brokerowi za kaŮdym razem. JeŎli
inwestujesz 100 funtów, to musisz sobie znaleŬý brokera z bardzo niskû prowizjû, który
naprawdď rozumie, czego szukasz. Opķata maklerska — 10 funtów za kaŮde 100 funtów
inwestycji jest nie do przyjďcia, bo bďdziesz pod kreskû 10% jeszcze zanim w ogóle za-
czniesz.
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ZAZWYCZAJ SAMI NIE INWESTUJĄ W FIRMY, KTÓRE CI REKOMENDUJĄ

Ja zasiďgam porady jedynie od kogoŎ, kto sam inwestuje i kupuje firmy, które reko-
menduje, czyli robi to, co mówi. Pamiďtam brokera, który zadzwoniķ do mnie z No-
wego Jorku, Ůebym zainwestowaķ trochď pieniďdzy w pewnû firmď. „Panie de Maria,
wszystko, o co proszď, to Ůeby zainwestowaķ pan maķû sumď pieniďdzy, tylko 5000 do-
larów, i kiedy trochď dla pana zarobiď, moŮemy pomówiý o wiďkszej sumie”. Brzmiaķo
to dobrze, ale kiedy zapytaķem go, ile on zainwestowaķ w te akcje, odpowiedziaķ, „Nie
wolno nam inwestowaý w firmy, które polecamy”. Byý moŮe to prawda, ale jeŎli sam nie
inwestuje, to ja nie jestem zainteresowany.

Zatem korzystamy z usķug internetowego brokera ze zniŮkû — im taĹszy, tym lepiej.

BROKER INTERNETOWY Z NISKĄ PROWIZJĄ

Brokerzy ci pracujû przez Internet — zazwyczaj nie dzwonisz do nich, choý niektórzy
pozwalajû ci na telefon, na wysyķanie e-maili, na wejŎcie na chat na Ůywo. Po prostu
skķadasz zamówienie przez Internet i tam jest wszystko dla ciebie robione. Nie musisz
z nikim rozmawiaý. Gķównym powodem korzystania z ich usķug jest to, Ůe sû tani.

PoniŮej kilku dostďpnych brokerów:

x Interactive Brokers Group

x TradeStation

x ExpressFutures.com

x Generic Trade

x ProActive Futures

CFD brokers

MoŮna korzystaý z ich usķug tylko w tradingu krótkoterminowym, nie w inwestycjach
dķugoterminowych. Wszyscy sû dostďpni w Internecie:

x IG Markets

x CMC Markets

x ETX Capital

x FX Pro

x Interactive Brokers

Nie rekomendujď Ůadnego w szczególnoŎci, chociaŮ mogď powiedzieý, Ůe Interactive
Brokers jest najtaĹszy. Aczkolwiek ich platforma nie jest ķatwa w obsķudze. Zawsze
doradzam wiďc poczûtkujûcym wypróbowaý innû w pierwszej kolejnoŎci, upewniý siď,
Ůe naprawdď wiesz, co robisz, a potem przejŎý do Interactive Brokers.
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Zawsze byliŎmy fanami OptionsXpress, ze wzglďdu na ich doskonaķe konto demo. My
korzystamy z OptionsXpress dla akcji, a z IG dla kontraktów CFD na akcje.

ZDECYDUJ, OD JAKIEJ SUMY CHCESZ ZACZĄĆ

Ludzie czďsto mnie pytajû, ile pieniďdzy potrzeba na start. Ogólnie sûdzď, Ůe 2000
funtów to minimum, ale oczywiŎcie z lewarowanym brokerem moŮesz zaczûý z sumû
nawet 500 funtów. Musisz mieý wystarczajûcû iloŎý doŎwiadczenia i umiejďtnoŎci, jeŎli
uŮywasz lewarowanego brokera i tak naprawdď potrzebujesz tych 2000 funtów, ŮebyŎ
mógķ dokonaý co najmniej dwóch transakcji, nie umieszczajûc ich w jednej spóķce. Pa-
miďtaj, Ůe nie chcemy wydawaý wiďcej niŮ 1% na brokera, dlatego 1000 funtów to bďdzie
absolutne minimum za transakcjď.

Pamiďtaj, Ůe to dopiero poczûtek. Pierwsze prawo procentu skķadanego to zaczûý z jak
najwiďkszû sumû pieniďdzy. Drugie prawo procentu skķadanego to konsekwentnie
dodawaý jak najwiďcej pieniďdzy na swoje konto kaŮdego miesiûca. Proszď, proszď
pamiďtaj, aby to robiý. Niemal nikt tego nie robi i traci WIELE zysków. Pamiďtaj, Ůe nie
musisz mieý wiďcej procent zysków kaŮdego miesiûca, musisz po prostu reinwestowaý
swoje zyski i dodawaý pieniûdze na swoje konto. Z kolei ten sam procent zysków na
wiďkszym ryczaķcie moŮe zdziaķaý cuda. JeŎli wiesz, jak zarobiý 3% miesiďcznie, dosķow-
nie ustawiķeŎ siď na caķe Ůycie.

ZDECYDUJ, KTO MÓGŁBY CI POMÓC SZYBKO DOSTAĆ SIĘ TAM, GDZIE CHCESZ

Omówimy to w nastďpnych rozdziaķach.

Podsumowanie
W tym rozdziale omówiliŎmy…

x Zdecyduj siď na strategiď.

x Zdecyduj siď na brokera.

x Zdecyduj, od jakiej sumy chcesz zaczûý.

x Zdecyduj, kto mógķby ci pomóc szybko dostaý siď tam, gdzie chcesz.



80 ROZDZIAŁ 9. Drogi na skróty do Sukcesu Finansowego

JeŎli póŬniej zobaczyķbyŎ tego samego instruktora wsiadajûcego do samolotu z bardzo
krucho wyglûdajûcû babciû i staķbyŎ na ziemi, patrzûc, jak wyskakujû, jak otworzyķ siď
spadochron i jak bezpiecznie wylûdowali z okrzykami radoŎci, i jeŎli widziaķbyŎ to wiele
razy tego dnia, i kaŮdego dnia w nastďpnym tygodniu, moŮe nawet byķbyŎ gotów spró-
bowaý.

WczeŎniej, bez wzglďdu na to, jacy ludzie by ci to powiedzieli, nie uwierzyķbyŎ. Ale te-
raz wierzysz, Ůe to moŮliwe, bo widziaķeŎ to wiele razy. Tak samo jest z budowaniem
bogactwa. JeŎli widzisz kogoŎ, kto faktycznie to robi, to potem jest znacznie ķatwiej
uwierzyý, Ůe to moŮliwe, a nastďpnie zrobiý dokķadnie to samo.

Dlatego na naszych ostatnich 2-dniowych warsztatach, które prowadziliŎmy, poprosi-
ķem czķonków 3 zaķóg, wszyscy byli absolwentami tego samego warsztatu, aby podeszli
do przodu sali. Powiedziaķem uczestnikom, Ůe to bardzo waŮne, by uwierzyý, Ůe to jest
moŮliwe i poprosiķem troje z nich, by opowiedzieli innym, jak im idû inwestycje. Jed-
na z nich, Hanneke zarobiķa 35%, odkûd zaczďķa na poczûtku tego roku. Petra zarobiķa
60%, odkûd zaczďķa 8 miesiďcy temu, a Jeremy — ponad 70% w tym samym czasie.

MoŮna byķo wyczuý zmianď wŎród sķuchajûcych, poniewaŮ zaczďli wierzyý, Ůe to moŮliwe.
„JeŎli tym trojgu siď udaķo, dlaczego nie mnie?” To poczûtek sukcesu.

Odwzorowywanie sukcesu
Drugim skrótem do sukcesu finansowego jest znalezienie kogoŎ, kto jest w miejscu,
do którego ty zmierzasz i skopiowaý to, co on zrobiķ, aby uzyskaý te same wyniki. To siď
nazywa sukcesem „odwzorowywania”. Przyspiesza to caķy ten proces 10-krotnie. MoŮesz
przejŎý przez dķugie godziny pracy, niepowodzenia i frustracje, straty, nie wspominajûc
o stratach pieniďdzy itp. i zajďķoby ci to wiele lat. JeŎli chcesz to zrobiý dziesiďý razy
szybciej, wykonaj nastďpujûce kroki:

A. ZnajdŬ kogoŎ, kto jest w miejscu, do którego ty zmierzasz.

B. Upewnij siď, Ůe jest gotowy podzieliý siď tym, jak to zrobiķ — poproŎ,
aby to zrobiķ.

C. Rób to co on, miejmy nadziejď, z jego pomocû.

Najtrudniej jest znaleŬý osobď, która jest gotowa podzieliý siď swojû wiedzû. Nie dla-
tego, Ůe to Ŭli ludzie, ale co mogķoby byý dla nich zachďtû, motywacjû? To sû zajďci za-
rabianiem ludzie, dlaczego mieliby traciý czas i wysiķek, Ůeby ci pomagaý?

To musi byý jakaŎ wymiana wartoŎci — to mogû byý pieniûdze, a moŮe ty moŮesz im
w czymŎ pomóc, wiďc bďdzie to wymiana usķuga za usķugď. Zapytaj, jak moŮesz im
pomóc. WiďkszoŎý ludzi usilnie zastanawia siď, jak ta druga osoba moŮe im pomóc,
nigdy nie przyjdzie im do gķowy zapytaý, jak sami mogû pomóc.
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Ja osobiŎcie braķem udziaķ w wielu seminariach, zanim w koĹcu spotkaķem kogoŎ, kto
byķ gotów wziûý mnie za rďkď i dokķadnie pokazaķ mi, co robiý. PoniewaŮ byķa to praca
jeden na jednego, kosztowaķa mnie maķû fortunď. Ale byķo warto — dopiero wtedy
zaczûķem konsekwentnie zarabiaý. Obliczyķem teŮ, Ůe na kaŮdym wydanym funcie
odzyskaķem 56 funtów. Teraz cieszď siď, Ůe wydaķem tyle na wķasne ksztaķcenie, poniewaŮ
wiem, Ůe to wķaŎnie edukacji zawdziďczam mojû fortunď.

Masz juŮ ten krok za sobû po przeczytaniu mojej ksiûŮki. Mam nadziejď, Ůe zobaczy-
my siď ma naszych jednodniowych seminariach organizowanych w Polsce nawet dwa
razy w roku.

Uważnie wybierz grupę wsparcia

„Lepiej jest spędzać czas z ludźmi lepszymi niż ty sam.
Wybierz znajomych, których zachowanie jest lepsze niż twoje,

a będziesz dryfował w tym kierunku.”
Warren Buffett

Trzecim skrótem jest otoczyý siď tak wieloma ludŬmi, którzy osiûgnďli to, co ty chcesz
osiûgnûý, jak to tylko moŮliwe. To nie zawsze jest ķatwe, wiďc przynajmniej otocz siď
ludŬmi, którzy sû na tej samej ŎcieŮce, co ty, lub ciut dalej. Ma to ogromnû moc, zazwy-
czaj bowiem Ůyjesz zgodnie z oczekiwaniami twojej grupy wsparcia. Przykķad: jeŎli chcesz
przestaý jeŎý czekoladď, ale otaczasz siď ludŬmi, którzy jedzû czekoladď na Ŏniadanie,
obiad i kolacjď, to moŮe byý ci trudno oprzeý siď ciûgķej pokusie. A teraz wyobraŬ sobie,
Ůe wokóķ ciebie sû ludzie, którzy bďdû przeraŮeni, widzûc ciď z czekoladû i zakķadajû, Ůe
ty teŮ jej nie jesz, czy nie widzisz, Ůe to mogķoby byý dla ciebie lepsze Ŏrodowisko?

Inny przykķad. WyobraŬ sobie, Ůe jesteŎ otoczony ludŬmi, którzy nie wierzû, Ůe moŮesz
handlowaý i inwestowaý — nieustannie ci powtarzajû, Ůe tracisz czas. A teraz wyobraŬ
sobie, Ůe otaczajû ciď inwestorzy, którzy zarabiajû 3, 4, 5 lub 6% albo i wiďcej miesiďcznie.
W którym Ŏrodowisku twoje inwestycje bďdû lepiej prosperowaý?

Ostatnie 10 lat naszej dziaķalnoŎci dydaktycznej dotyczûcej tradingu i inwestowania
nauczyķo nas, Ůe wszyscy potrzebujemy trochď pomocy i wsparcia, aby wyrwaý siď z na-
szych finansowych ograniczeĹ i zbudowaý prawdziwe bogactwo. Raz za razem nasi
uczniowie mówiû nam, Ůe najcenniejszû czďŎciû naszych kursów jest póŬniejsze wsparcie
i dynamika grupy, które pozwalajû im dyskutowaý i dzieliý siď doŎwiadczeniami z in-
nymi, którzy sû na tej samej ŎcieŮce. Obopólne korzyŎci — kiedy uczysz siď w oparciu
o sukces innej osoby lub kiedy przezwyciďŮacie problem, okazujû siď bezcenne.
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Podsumowanie
W tym rozdziale omówiliŎmy…

 1. Drogi na skróty do sukcesu finansowego.

 2. Pierwszy skrót to uwierzyý, Ůe ci siď uda.

 3. Drugi skrót to odwzorowywanie sukcesu.

 4. Trzeci skrót to uwaŮny dobór grupy wsparcia.


