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PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Wykład 30’ – proces podejmowania decyzji
inwestycyjnych

Warsztaty 30’ – samodzielne podejmowanie
decyzji inwestycyjnych

Prezentacje 30’ – ocena procesu

podejmowania decyzji inwestycyjnych
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METODY PODEJMOWANIA
DECYZJI INWESTYCYJNYCH:

• BO INNI TAK ZAINWESTOWALI
• BO MI KTOŚ DORADZIŁ
• POWAŻNA ANALIZA RYZYKA I ZYSKU

BO INNI TAK ZAINWESTOWALI:

• Zachowania stadne
• Zasadniczo głupie
• Ale nie takie znowu głupie
• Jeśli chcesz być w stadzie, to bądź szybki
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•
•
•
•
•
•

BO MI KTOŚ DORADZIŁ:
Jaki ten „ktoś” ma w tym interes?
Dlaczego dzieli się ze mną przepisem na
zarabianie pieniędzy?
Dlaczego chodzi/dzwoni po ludziach, zamiast
korzystać z radości życia?
Czy ten „ktoś” wie, co sprzedaje?
Najczęściej nie wie „co”, ale wie „jak”

Zadaj doradcy kilka inteligentnych pytań

WAŻNE PRZY PODEJMOWANIU
DECYZJI INWESTYCYJNEJ:

• Kwota
• Czas
• Ryzyko
• Zysk
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Kwota:

• Ile mamy pieniędzy do zainwestowania?
• Czy w najbliższym czasie to się zmieni?
• Kwota w dużej mierze określa, w co można
zainwestować

• Im większa kwota, tym większe powinny być
możliwe zyski

CZAS:
•
•
•
•
•

•

Jakich przepływów finansowych spodziewamy się w
przyszłości?
Czy będziemy zwiększać inwestycję?
Czy będziemy zmniejszać inwestycję?
Czy potrzebujemy stałego dochodu z inwestycji?
Oczekiwana płynność w dużej mierze określa, w co
można zainwestować
Im dłuższa inwestycja, tym większe powinny być
możliwe zyski
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ANALIZA RYZYKA:
•
•
•
•
•
•

Czy dostanę moje pieniądze z powrotem?
Z czego to wynika?
Gdzie jest to napisane?
Czy instytucja/osoba podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego?
Wyspy podwodne
Każda inwestycja związana jest z ryzykiem

ANALIZA ZYSKU:

• Po wcześniejszej analizie ryzyka!
• Z czego to wynika?
• Gdzie to jest napisane?
• Jakie są koszty?
• Czy to jest możliwe?
• Im większy zysk, tym większe ryzyko
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ŻADNA ANALIZA NIE DAJE
PEWNOŚCI:

• Nikt nie wie, która inwestycja okaże się
lepsza

• Najlepsze strategie mogą prowadzić do
bankructwa

• Najgłupsze inwestycje mogą przynieść zyski
• Wyniki inwestycyjne zależą od zachowania
innych inwestorów

PODSUMOWANIE:
•
•
•
•

•
•
•

Jeśli chcesz być w stadzie, to bądź szybki
Zadaj doradcy kilka inteligentnych pytań
Im większa kwota, tym większe powinny być możliwe
zyski
Im dłuższa inwestycja, tym większe powinny być
możliwe zyski
Każda inwestycja związana jest z ryzykiem
Im większy zysk, tym większe ryzyko
Wyniki inwestycyjne zależą od zachowania innych
inwestorów
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WARSZTATY:

• Horyzont inwestycyjny
• Ocena ryzyka
• Ocena potencjalnego zysku
• Relacja zysku do ryzyka analizowanych
inwestycji

• Osoba do prezentacji

PREZENTACJE – 6 GRUP PO 3’:
•
•
•
•

•

Ile pieniędzy chcemy zainwestować
Na jak długo chcemy zainwestować
Jak oceniamy ryzyko analizowanych inwestycji
Jak wyliczyliśmy potencjalny zysk
analizowanych inwestycji

Dlaczego ostatecznie podjęliśmy taką a nie inną
decyzję inwestycyjną
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