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„WIRTUALNA GRA GIEŁDOWA”
SPIS TREŚCI:
1.RYS HISTORYCZNY giełdy papierów wartościowych w Polsce
strategia GPW
informacje podstawowe o indeksach giełdowych
2.SŁOWNICZEK-podstawowe pojęcia związane z giełdą
3.STRATEGIA INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH
4.ANALIZA MOJEGO PORTFELA INWESTYCYJNEGO-struktura ilościowa
5.STRUKTURA WARTOŚCIOWA PORTFELA INWESTYCYJNEGO
6. DYNAMIKA ZMIAN WARTOŚCI MOJEGO PORTFELA
7. DYNAMIKA ZMIAN WARTOŚCI MOJEGO PORTFELA NA TLE INDEKSU WIG
8.HISTORIA ZLECEŃ( ujęta w załączniku)
9.CHAREKTYRYSTYKA spółek ,które znalazły się w moim portfelu
a)analiza strukturalna b)analiza techniczna
10.ZAŁĄCZNIK (historia zleceń i notowania kursów cen posiadanych przeze mnie akcji)

1.RYS HISTORYCZNY
Pierwsza giełda papierów wartościowych w Polsce otwarta została w Warszawie 12 maja 1817 roku.
Sesje odbywały się w godzinach 12.00 - 13.00. W XIX w. przedmiotem handlu na giełdzie
warszawskiej były przede wszystkim weksle i obligacje. Handel akcjami rozwinął się na szerszą
skalę w drugiej połowie XIX w. W latach między I a II wojną światową giełdy w Polsce działały na
podstawie rozporządzenia Prezydenta o organizacji giełd. Oprócz giełdy warszawskiej istniały także
giełdy papierów wartościowych w Katowicach, Krakowie, Lwowie, Łodzi, Poznaniu i Wilnie.
Podstawowe znaczenie miała jednak giełda w Warszawie, na której koncentrowało się 90%
obrotów. W 1938 r. na warszawskiej giełdzie notowano 130 papierów: obligacje (państwowe,
bankowe, municypalne), listy zastawne oraz akcje. Z chwilą wybuchu II wojny światowej giełda w
Warszawie została zamknięta. Wprawdzie po roku 1945 podjęto próby reaktywowania działalności
giełd w Polsce, jednak ich istnienie było nie do pogodzenia z narzuconym systemem gospodarki
centralnie planowanej. We wrześniu 1989 r. nowy, niekomunistyczny rząd rozpoczął program
zmiany ustroju i odbudowy gospodarki rynkowej. W Polsce - równoczenie z prywatyzacją konieczne było stworzenie niezbędnej infrastruktury rynku kapitałowego. Pięćdziesięcioletnia
przerwa w funkcjonowaniu polskiego rynku kapitałowego stworzyła sytuację pustki prawno instytucjonalnej. Oznaczało to w praktyce brak doświadczeń i wiedzy fachowej, lecz również
ogromne możliwości rozwoju. Zdecydowano się na bezpośrednie nawiązanie do wzorców
zagranicznych rynków kapitałowych, a więc przeniesienie nowoczesnych rozwiązań regulacji
prawnych i organizacyjnych. Obserwowana standaryzacja i globalizacja rynków kapitałowych na
świecie nie stwarzała większych szans oryginalnym modelom krajowym. Zaletą takiego wyboru
było zdecydowane przyspieszenie procesu i przyjęcie od razu rozwiązań docelowych.

Rynki kapitałowe
Indeksy giełdowe - opracowanie
Indeksy giełdowe - wykład
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Giełda Papierów Wartościowych
Indeksy giełdowe Polska i świat
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