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Niniejszy warsztat poświęcony zostanie jednej z najpopularniejszych na rynku 
kapitałowym technik wykorzystywanych do analizy finansowej i wyceny notowanych 
spółek. Ich uczestnik zdobędzie nie tylko podstawową wiedzę na temat analizy 
fundamentalnej, ale także nauczy się ją wykorzystywać w praktyce. Specjalnie 
przygotowane studium przypadków (case studies), oparte na dobrze znanych 
inwestorom spółkach z polskiego rynku kapitałowego, dostosowane zostaną do 
poziomu zaawansowania uczestników – zaawansowani inwestorzy będą mieli okazję 
poszerzyć lub sprawdzić swoją wiedzę w bardziej złożonych zadaniach. 
 
Część 1. Wstęp do analizy fundamentalnej i analizy raportów okresowych: 

• czym jest analiza fundamentalna i jaki jest jej cel, 
• na co warto zwracać uwagę czytając raporty spółek, 
• analiza rentowności, płynności, efektywności zarządzania majątkiem, 

zadłużenia, 
• największe pułapki w sprawozdaniach finansowych. 

 
Część 2. Case study - ocena atrakcyjności inwestycyjnej spółki na przykładach 
z polskiego rynku: 

• CD Projekt i deweloperzy gier – perspektywiczna branża czy rosnąca bańka? 
• JSW na koksie – jak wielkie straty zamieniły się w miliardowe zyski? 
• PBG – czyli dowód na to, że warto myśleć samodzielnie, 
• kilka innych ciekawych przykładów z warszawskiej giełdy.  

 
Część 3. Wstęp do wyceny porównawczej: 

• czym jest wycena porównawcza, 
• najważniejsze wskaźniki wykorzystywane przy wycenie porównawczej, 
• pułapki w wycenie porównawczej. 

 
Część 4. Case study – wycena porównawcza na przykładach spółek z polskiej giełdy: 

• ile są warte nasze akcje, czyli jak wycenić spółkę metodą porównawczą, 
• branża mediowa (Wirtualna Polska Holding, 4fun Media, Agora), czyli 

porównywanie gruszek z jabłkami, 
• Redwood, Peixin, Vistal – czy niskie wskaźniki rynkowe tworzą okazje 

inwestycyjne, 
• LiveChat Software, 11 bit studios, Grupa Żywiec – czy wysokie wskaźniki 

rynkowe oznaczają, że spółka jest droga, 
• 50%/50% czy 70%/30%, czyli jak manipulować „wartością” spółek. 

 
UWAGA! Uczestników warsztatów prosimy o wzięcie ze sobą laptopa (zalecane), 
ewentualnie kalkulatora i przyborów do pisania. 


