
Program spotkania

Wrocław, 8 kwietnia 2015 r.
Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum
 

08.40-09.00

Rejestracja

9.00-9.30

Networking przy kawie

Prezentacja  prelegentek  oraz  dyskusja  na  temat  przyczyn  i  konsekwencji  niedostatecznej  liczby  kobiet  wśród  inwestorów
indywidualnych

9.30-9.45

Powitanie gości

9.45-10.15

Spotkanie poprowadzi ekspert rynku kapitałowego

Zanim zaczniesz inwestować

Instytucje rynku kapitałowego.Co na temat giełdy i jej instytucjonalnego otoczenia powinny wiedzieć początkujące●

inwestorki?
Obrót instrumentami finansowymi na rynkach GPW- Główny Rynek GPW , NewConnect, Catalyst, BondSpot. Czym różnią●

się od siebie poszczególne rynki i dla kogo są przeznaczone?
Instrumenty notowane na GPW. Jakie instrumenty finansowe są dostępne dla inwestorów indywidualnych, jak działają i●

jakie są zasadnicze różnice między nimi?

10.15-10.45

Spotkanie poprowadzi ekspert rynku kapitałowego

Inwestowanie dla średnio zaawansowanych

Instytucje finansowe i pośrednicy. Jak się z nimi związać, czym kierować się przy wyborze oraz czego oczekiwać od●

współpracy?
Rachunek inwestycyjny. Jak założyć rachunek i złożyć zlecenie? Jak złożyć zlecenie przez internet i jakie są rodzaje zleceń?●

Akcjonariusze. Jakie prawa i obowiązki mają akcjonariusze?●

Portfel inwestycyjny. Jak powinien być skonstruowany, by minimalizować ryzyko strat?●

10.45-11.15

Prowadzenie: Maja Goettig, Prezes Instytutu Analiz i Ratingu

Podejmuj racjonalne decyzje

Analiza sygnałów z rynku. Jak oceniać sytuację makroekonomiczną i umiejętnie reagować na informacje gospodarcze?●

Wiarygodne źródła informacji. Gdzie i czego szukać, by podejmować trafione decyzje inwestycyjne?●

Kryteria wyboru spółki, w której akcje warto zainwestować. Co należy sprawdzić i wiedzieć, by podjąć dobrą decyzję o●

zakupie akcji danej spółki?



11.15-12.15

Prowadzenie: Olga Kozierowska, dziennikarka, coach, Sukces Pisany Szminką

Uwierz w swój osobisty kapitał

Sukces napisany szminką… Historia Sukcesu Pisanego Szminką.●

Powtórka i rozgrywki. Sprawdź, czy na pewno wiesz wszystko o  rynku kapitałowym.●

12.15-12.30

Przerwa kawowa            

12.30-13.00

Prowadzenie: Maria Rotkiel, psycholog

Przede wszystkim inwestuj w siebie

Górki i dołki, czyli psychologia giełdy. Jak radzić sobie z huśtawką emocjonalną podczas hossy i bessy?●

Trener osobisty. Jak przełamać obawy i dobrze ocenić sytuację przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu inwestowania na●

giełdzie?
Kto ryzykuje, ten… ma lub nie ma. Jakie są Twoje skłonności do podejmowania ryzyka i czy potrafisz prawidłowo ocenić●

konsekwencje decyzji?
Jestem kwiatem lotosu na spokojnej tafli jeziora. Naucz się opanowywać emocje w czasie trudnych sytuacji giełdowych, w●

tym spadków cen akcji i ponoszenia strat.

13.00-13.30

Zakończenie spotkania

Wręczenie certyfikatów potwierdzających udział w spotkaniu

13.30

Lunch    
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