


Agenda

📌 Jak to się wszystko zaczęło – krótka historia pasywnego inwestowania
✅ Fundusz indeksowy
✅ Fundusz notowany na giełdzie (ETF)

📌 Wykorzystanie ETF w praktyce
📌 BONUSY

✅ Jest tego ogrom – dzięki nim przy minimum wiedzy łatwo przekuć ją na realne działania
📌 Podsumowanie

UWAGA: To jest materiał dla początkujących!



Dla kogo ten materiał?

📌 Osoby początkujące – być może nawet bez jakiegokolwiek 
doświadczenia

📌 Osoby, które nie chcą głęboko wchodzić w szczegóły ale chcą 
zbudować tani, prosty portfel inwestycyjny



Sens inwestowania

📌 Aby nasze oszczędności mogły pracować ciężej niż na lokacie
✅ Rynek akcji w długim okresie najszybciej pomnaża kapitał pośród wszystkich klas aktywów
✅ Aby szybciej osiągnąć swoje cele finansowe (versus lokata w banku = realna strata)

📌 Aby nasz topniejący kapitał ludzki zastępować kapitałem finansowym
✅ Z wiekiem sił nie przybywa i być może będziemy pracować coraz mniej, a w końcu 

przejdziemy na emeryturę
✅ W tym czasie to nasz wypracowany kapitał może pracować na nasze utrzymanie

📌 W jakim tempie można pomnażać (realnie) kapitał?
✅ Rynek akcji na przestrzeni wielu dekad pomnaża kapitał w tempie około 5% powyżej inflacji



Koszty, koszty, koszty

📌 Jack Bogle, założyciel firmy Vanguard, zauważył, że problemem w 
branży są wysokie koszty
✅ Tak powstał pierwszy fundusz indeksowy dla mas w roku 1976 na indeks S&P 500
✅ Roczny koszt za zarządzanie: 0.43% (dziś taki fundusz kosztuje 0.03%)
✅ Uwaga: dziś w Polsce, w roku 2022, są fundusze o kosztach przekraczających 3%!
✅ Wysokie koszty = nawet kilkadziesiąt % niższy kapitał po kilku dekadach!

📌 Na 2076 aktywnych funduszy akcyjnych w USA za lata 1976-2006
✅ Mniej niż 1% po 30 latach pokonało rynek po uwzględnieniu kosztów za zarządzanie
✅ Wniosek

■ Statystycznie mniej niż 1 fundusz na 100 pokonywał rynek, czyli w praktyce 0



Skąd takie informacje?



Fundusz indeksowy

📌 Jest to fundusz w którym zarządzający nie stara się pobijać rynku 
(indeksu), czyli to co robi “klasyczny” fundusz inwestycyjny
✅ Stara się go natomiast jak najwierniej odwzorować
✅ Można go kupić podobnie jak klasyczny fundusz inwestycyjny (aktywny)
✅ W Polsce mało popularne i osobiście uważam, że ETF-y mają lepszą ofertę

📌 Jack Bogle mówił: zamiast szukać igły w stogu siana (super spółek), 
kup cały stóg (cały rynek)
✅ Dziś to proste dzięki funduszom indeksowym i ETF-om
✅ Jest to tak zwane “pasywne inwestowanie”

📌 Zalety?
✅ Redukcja kosztów
✅ Prostota
✅ Oszczędność czasu





Problem z inwestowaniem pasywnym



Co to jest ETF?

📌 ETF (Exchange Traded Fund) – fundusz notowany na giełdzie
✅ Jego jednostki można kupić na giełdzie podobnie jak inne aktywa (np. akcje) – aby go kupić 

potrzebujemy konto maklerskie (albo pośrednio via robodoradztwo)
📌 Historia

✅ Pierwsze próby jeszcze pod koniec lat 80. XX wieku
✅ Pierwszy ETF odnoszący sukces ma symbol SPY replikujący indeks S&P 500

■ Powstał w 1993 roku (jego koszt wtedy to 0.2%, dziś 0.09%)
■ Dziś to największy (ponad 300 mld USD AuM) i najbardziej płynny ETF na świecie

📌 Zalety
✅ Jeszcze niższe koszty niż fundusz indeksowy
✅ Transparentność (skład, wycena w czasie rzeczywistym, zwykle benchmark)
✅ Dywersyfikacja



ETF to tylko opakowanie!

📌 Pierwsze ETF-y replikowały indeksy rynku akcji – były pasywne
📌 Później doszły inne klasy aktywów: obligacje, towary, nieruchomości, a 

nawet kryptowaluty
📌 Również aktywne strategie są “ubierane” w ETF-y

✅ Tego obawiał się Jack Bogle…



Przykładowy ETF – globalny koszyk akcji



Do czego może służyć ETF?

📌 Budowa pasywnego portfela
✅ Ten przypadek nas tu najbardziej interesuje i pokażę konkretne przykłady
✅ Dla większości wg mnie to powinna być podstawowa forma inwestowania

📌 Aktywna stratagia
✅ ETF-y “smart-beta”
✅ Aktywne fundusze opakowane ETF-em (np. ARK, DBMF)
✅ Taktyczna alokacja (np. GEM)
✅ Spekulacja



Gdzie kupić ETF?



ETF-y europejskie i amerykańskie

📌 Inwestorzy w Polsce mają dostęp zwykle tylko do ETF-ów 
zarejestrowanych w Europie
✅ I to jest wystarczające dla większości (zwłaszcza początkujących inwestorów)
✅ ETF-y europejskie mają w nazwie zwykle skrót “UCITS”

📌 Aby mieć dostęp do ETF-ów zarejestrowanych w USA należy
✅ Otworzyć konto bezpośrednio w USA (np. tastyworks), – lub – 
✅ Mieć status inwestora profesjonalnego



Konto opodatkowane i nieopodatkowane

📌 Można rozważyć w pierwszej kolejności inwestowanie swoich pieniędzy 
poprzez konta emerytalne IKE/IKZE

📌 Inwestowanie na kontach opodatkowanych = obowiązek rozliczenia z 
fiskusem
✅ Polscy brokerzy dostarczają PIT-8C
✅ Zagraniczni brokerzy nie dostarczają PIT-8C, ale rozliczenie też może być proste

■ Unikać ETF-ów płacących dywidendy (wybierać tzw. ETF-y akumulujące)
■ Rozważyć kupowanie ETF-ów w jednym kraju (np. Niemcy – Xetra)
■ Korzystać z renomowanego brokera (np. IBKR, Degiro)
■ Informacje o podatkach w bonusowym “Kalkulatorze kosztów transakcyjnych”



Problem z ETF-ami

📌 Przekleństwo wyboru – na świecie jest około 10 tysięcy ETF-ów
✅ Wiele tych ETF-ów to skomplikowane produkty – trudno ocenić ich ryzyko
✅ Słynne “there’s an ETF for that”
✅ Rozwiązanie: ograniczenie się do prostych rozwiązań
✅ Jeden ETF może być notowany na kilku giełdach i w różnych walutach

📌 Dostęp ETF-ów na giełdzie to zaleta ale i wada…
✅ Może pojawić się pokusa spekulacji (tego obawiał się Jack Bogle)

📌 Potrzeba konta maklerskiego
✅ Początkującego inwestora może to (niepotrzebnie) przerażać

📌 Nadal niewielki wybór ETF-ów dla inwestora z Polski



Porady dla początkujących

📌 Pasywny portfel = globalny koszyk akcji + domieszka obligacji
✅ Reszta to “lukier” – zwykle zbędny (i kosztowny)

📌 Nie kombinować – prostota jest w cenie! 
📌 Nie inwestować w coś czego nie rozumiemy!

✅ Lepiej ograniczyć się do ETF-ów “plain-vanilla” (proste indeksy ważone kapitalizacją)
📌 Pamiętaj o podatkach

✅ ETF-y akumulujące
✅ Rebalancing (albo jego brak – vide LifeStrategy)

📌 Triada inwestowania – kontroluj to na co masz wpływ!
✅ Podatki
✅ Koszty
✅ Dyscyplina



Przykład wykorzystania ETF-ów w praktyce



3 proste pomysły na portfel

📌 #1: Vanguard LifeStrategy
✅ Liczba ETF-ów: 1
✅ Koszt za zarządzanie: 0.25%

📌 #2: Globalny koszyk akcji + obligacje
✅ Liczba ETF-ów: 2 (MSCI ACWI + obligacje)
✅ Koszt za zarządzanie: 0.20%

📌 #3: Akcje gospodarek rozwiniętych + wschodzących + obligacje
✅ Liczba ETF-ów: 3 (MSCI World + MSCI EM + obligacje)
✅ Koszt za zarządzanie: 0.13%



Gdzie szukać informacji o ETF-ach?

📌 extraETF
✅ Baza ETF-ów zarejestrowanych w Europie (język niemiecki) [https://de.extraetf.com]

📌 justETF
✅ Baza ETF-ów zarejestrowanych w Europie [https://www.justetf.com/en/]

📌 ETF.com
✅ Baza ETF-ów zarejestrowanych w USA i Kanadzie [https://www.etf.com]

📌 ETF Database (VettaFi)
✅ Baza ETF-ów zarejestrowanych w USA [https://etfdb.com]

📌 ETF Trends (VettaFi)
✅ Wiadomości ze świata ETF-ów [https://www.etftrends.com]

📌 Trackinsight
✅ Baza ETF-ów zarejestrowanych w Europie wraz z informacją o Tracking Difference 

[https://www.trackinsight.com/en]



BONUSY! (linki na stronie systemtrader.pl/097)

📌 Tutorial video!
✅ Jak poruszać się po katalogu ETF-ów w justETF.com

📌 Kalkulator kosztów transakcyjnych
📌 Kalkulator opłacalności IKE/IKZE
📌 Kalkulator rebalancingu





Chcesz więcej?

📌 Zapraszam do pobrania demo wersji oprogramowania #ST
✅ Już z początkiem listopada pojawi się nowa wersja i będzie możliwość zakupu
✅ https://systemtrader.pl/st
✅ UWAGA: Katalog ETF-ów po polsku jest dostępny w wersji DEMO bez ograniczeń!

https://systemtrader.pl/st


Podsumowanie

📌 ETF to fundusz inwestycyjny, którego jednostki są notowane na giełdzie
📌 ETF to świetne narzędzie mogące służyć do wielu celów – w tym do 

budowy prostego, taniego portfela
✅ Dla większości inwestorów to najlepsza metoda na efektywne pomnażanie swoich 

oszczędności
✅ Wymaga zrozumienia!

📌 ETF jednym ruchem może dać nam masową dywersyfikację w bardzo 
niskiej cenie (nawet 10-20 razy taniej niż produkty TFI!)

📌 ETF-y są transparentne



Ogłoszenia parafialne

📌 Zapraszam do konsumowania i komentowania moich treści
✅ Na blogu zainstalowałem nową wtyczkę obsługującą komentarze pod wpisami – można na 

przykład dostawać informację mailową o odpowiedzi na pytanie w dyskusji
✅ Będę wdzięczny za komentarze, lajkowanie, ocenianie w: social mediach, YouTube, iTunes

📌 Zapraszam do oglądania vlogów na YouTube
✅ 3-4 razy w tygodniu pojawia się nowy odcinek
✅ Jeśli chcecie żebym poruszył jakiś temat we vlogu dajcie proszę znać – choćby pod dowolnym 

odcinkiem vloga
📌 Kolejny odcinek?

✅ Wpływ podatków na strategię GEM



Dziękuję!🙂


