CENTRUM GIEŁDOWE, WARSZAWA,
UL. KSIĄŻĘCA 4

GPW

DATA: 21.04.2018

GODZINA: 10.00-18:00

PROGRAM DNIA

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
10:00 - Sala Notowań | POZIOM +2 - OTWARCIE
Przywitanie gości przez Marka Dietla, Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Cały dzień - Sala IMPERIUM POZIOM 0 - AKCJA GRYWALIZACJA
Kilkanaście stanowisk, wyposażonych w symulatory giełdowe obrazujące proces inwestowania
i wpływ działań inwestorów na sytuację rynkową.
Cały dzień - Sala IMPERIUM POZIOM 0 - ZOSTAW DZIECKO W DEPOZYCIE
Zajęcia dla najmłodszych z animatorami.
MIASTECZKO PRZYSZŁOŚCI
Sala Notowań
POZIOM +2
10:10 - 11:20

11:30 - 12:30

12:45 - 13:45

14:00 - 14:45

15:00 - 15:45

AKADEMIA MŁODEGO INWESTORA
Sala STUDIO
POZIOM +2

Dzieci wiedzą lepiej

- dyskusja z dziećmi - co to jest
giełda. Poprowadzi Katarzyna
Stoparczyk z Radiowej Trójki

Miasteczko Przyszłości
- zajęcia dla dzieci
z inwestowania

Miasteczko Przyszłości
- zajęcia dla dzieci
z inwestowania

Jak to się robi w Chicago

- poczuj się jak na parkiecie - Filip
Duszczyk, Account Manager,
Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie

Zrozumieć giełdę

- kursy, notowania, indeksy,
sejsa, zlecenia giełdowe,
ustalanie kursów i czytanie
notowań…. - techniki notowań
giełdowych na rynku akcji Krzysztof Sosnowski, Product
Manager Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie

Ryzyko na rynkach
finansowych

- prof. Krzysztof Borowski SGH
- wykład dla studentów oraz
wszystkich zainteresowanych

KINO AKCJI
Sala NAUTILIUS
POZIOM +3

UNIWERSYTET INWESTORA
Sala FORUM
POZIOM +1

Filmy edukacyjne
o inwestowaniu

Czy znasz swoje prawa dekalog praw inwestora
giełdowego

- Fundancja GPW
z komentarzem dla młodzieży

Jak rozmawiać z dzieckiem o finansach.
Mamo kup mi to! Pieniądz dla dzieci to czysta
abstrakcja, ale kiedyś poznają jego wartość i
znaczenie. Ten wykład będzie więc idealny dla
rodziców wprowadzających dzieci w życie i
świat pieniądza. Rodzice poznają sposoby, jak
wykreować w dzieciach pożądane postawy i
zachowania związane z wykorzystywaniem
pieniędzy - jak kupować, by nie żałować,
jak pomóc im nie zwariować w czasach
powszechnej konsumpcji, kiedy mają zaledwie
kilka, czy kilkanaście lat oraz jak nauczyć je
wszystkiego, co powinny wiedzieć o finansach,
choćby tych przydanych na co dzień.
- Katarzyna Sekścińska, Katedra Psychologii
Społecznej UW

Jak rozmawiać z dzieckiem o finansach

Filmy edukacyjne
o inwestowaniu

ABC inwestowania
w akcje

Filmy edukacyjne
o inwestowaniu

ABC inwestowania w
obligacje korporacyjne –

Filmy edukacyjne
o inwestowaniu

Podstawy zarządzania
portfelem papierów
wartościowych inwestora
indywidualnego w praktyce Rafał Irzyński (TBC), Analityk

Filmy edukacyjne
o inwestowaniu

Tajemnice funduszy ETF –

- Fundancja GPW
z komentarzem

- Fundancja GPW
z komentarzem

Pierwsze kroki inwestora na giełdzie

Na spotkaniu dowiesz się co dokładnie
musisz zrobić aby rozpocząć swoją przygodę
z giełdą. Poznasz najważniejsze narzędzia i
informacje, które inwestorzy giełdowi na co
dzień wykorzystują realizując swoje strategie
inwestycyjne na rynku. - Mateusz Madej, Dom
Maklerski BOŚ SA

Dywersyfikacja portfela

- prof. Krzysztof Borowski SGH

- prof. Krzysztof Jajuga

- Fundancja GPW
z komentarzem

- Fundancja GPW
z komentarzem

Akcje to najważniejszy i najbardziej
popularny instrument dostępny
na giełdzie. Dowiedz się czym
są, jakie prawa przysługują Ci
jako akcjonariuszowi oraz jakimi
zasadami warto kierować się
podejmując decyzje o wyborze
konkretnych walorów do swojego
portfela - Jakub Ciepiela, Dom
Maklerski BOŚ SA

Tomasz Krzyk, Dyrektor Biura
Analiz Papierów Dłużnych, Noble
Securities SA

Exchange Traded Funds:
ETF na GPW - jeden z
najpopularniejszych instrumentów
finansowych ostatnich lat
Historia sukcesu – ilość i
zgromadzone środki. Dlaczego
ETF osiągają lepsze wyniki niż
fundusze aktywnie zarządzane?
Jak w nie inwestować? Czy mają
jakieś wady? Kamil Szymański mBank Dom Maklerski

CENTRUM GIEŁDOWE, WARSZAWA,
UL. KSIĄŻĘCA 4
DATA: 20.04.2018

GODZINA: 14.00-20:00

PROGRAM DNIA

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
Sala Notowań

Sala NAUTILIUS

Sala Catalyst
(Sala Forum)

14:00

14:10 - 15:20

15:30 - 16:50

Otwarcie Dnia Inwestora
Indywidualnego na GPW przez
przedstawicieli zarządu GPW

Trendy inwestycyjne 2018

- panel dyskusyjny z udziałem
przedstawiciela GPW, analityków
giełdowych, przedstawiciela Stowarzyszenia
Inwestorów Indywidulanych, przedstawicieli
Domów Maklerskich

Krach czy hossa

- Wojciech Białek, Centralny Dom Maklerski

Kontrakty terminowe w praktyce

- Marcin Gruba, Product Manager, Giełda
Papierów Wartościwych w Warszawie

Ermanometria na rynkach
finansowych

- Przestrzenna analiza techniczna WIGu;
Jak wykorzystać Time Window w procesie
inwestowania; Wielowymiarowy aspekt czasu;
Piotr Neidek - mBank Dom Maklerski

Czy wierzyć w to co czytamy w
książkach? Fakty i mity na temat
wybranych narzędzi analizy
technicznej

Praktyczne aspekty budowy portfela
- Izabela Sajdak, CFA

- Paweł Małmyga Dom Maklerski PKO BP

16:50 - 17:10

Przerwa

Przerwa

Przerwa

17:10 - 18:30

Praktyka inwestowania

ABC opcji giełdowych

Albo podatek, albo IKE IKZE - jak
maksymalnie wykorzystać ulgi
podatkowe

18:40 - 20:00

- W czasie wykładu omówiony zostanie
proces budowania kapitału w krótkim i
długim terminie. Celem prezentacji jest
próba odpowiedzi na kilka niezwykle
istotnych dla każdego inwestora pytań.
Gdzie i w jaki sposób szukać zysków na
giełdzie? Na jakie stopy zwrotu możemy
liczyć w długim oraz krótkim terminie? Jaką
strategię wybrać dla siebie oraz jak się
powinniśmy do każdej z nich przygotować?
Omówione zostaną ścieżki wyboru, a
także zaprezentowane wybrane statystyki
dotyczące m.in. 100-letniej historii na Dow
Jones, kontraktów terminowych na WIG20,
indeksów MWIG40 oraz SWIG80. Zajmiemy
się także ryzykiem. Jakie ponosimy ryzyko?
Zostanie omówiony element dywersyfikacji
strategicznej oraz czasowej.
Paweł Szczepanik, makler papierów
wartościowych z uprawnieniami
doradczymi, inwestor oraz analityk
techniczny

Dlaczego inwestorzy nie działają
racjonalnie? Psychologia giełdy.

Praca nad psychologią stanowi w opinii
wielu praktyków najważniejszą część
składową sukcesu w inwestycjach. Na
spotkaniu poznasz tzw. heurystyki, czyli
pułapki naszego umysłu, które często mają
negatywny wpływ w trakcie podejmowania
decyzji inwestycyjnych. Dowiesz się także
w jaki sposób ograniczyć ich szkodliwe
działanie.- Mateusz Madej, Dom Maklerski
BOŚ SA

20:00

Poczęstunek

- Filip Duszczyk, Account Manager, Giełda
Papierów Wartościowych w Warszawie

Na szkoleniu poznasz zasady funkcjonowania
maklerskich kont emerytalnych IKE i IKZE.
Dowiesz się, w jaki sposób możesz skutecznie
oszczędzać dzięki nim na swoją emeryturę
oraz w jaki sposób mogą być wykorzystane w
optymalizacji podatkowej. - Sebastian Zadora,
Dyrektor Wydziału Sprzedaży Instrumentów
Finansowych Dom Maklerski BOŚ SA

ETF-y w portfelu inwestora
indywidualnego - poznaj zalety
- Bartosz Świdziński Head Of Business
Development - Erste Securities Polska SA

Podstawy psychologii inwestowania

- Chciwość, strach, niepewność – te emocje
rządzą rynkiem. Dowiedz się jakie błędy są
najczęściej popełniane przez inwestorów i
jak tych błędów unikać. Zdobądź wiedzę,
która pozwoli opanować emocje podczas
inwestowania. Paweł Krakowiak, Makler
Papierów Wartościowych, Noble Securities SA

