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praktycznie
dla początkujących



Plan na dzisiaj

• Dlaczego się tu spotykamy?


• Jak zacząć oszczędzać? Kilka słów o pasywnym oszczędzaniu.


• Dlaczego Finax?


• Demo, czyli klikamy po prawdziwym rachunku 🔥 

• Jak zainwestować przez Finaxa, ale trochę taniej → Zniżka SII



Typowe pytania od znajomych

Skąd pomysł na dzisiejszy Live /Webinar?

spoza świata finansów

Główną motywacją są



• Chciałbym zainwestować na giełdzie. Co teraz?


• W co teraz warto inwestować?


• Słyszałem, że jakieś konkretne akcje bardzo spadły. Może bym je kupił. Co o 
tym sądzisz? (rok temu w marcu i kwietniu bardzo dużo takich pytań 
słyszałem)


• Nie oszczędzam na emeryturę, a słyszałem, że trzeba. Jak się do tego zabrać?


• Podobno trzeba inwestować też za granicą? A dlaczego trzeba? Jak to 
zrobić? (to Ci bardziej zaawansowani)


• O co chodzi z tym Finaxem? Czy członkowie SII mają zniżkę w Finaxie? (to też 
Ci bardziej zaawansowani)



Typowe odpowiedzi i wątki w 
dyskusji

• Załóż rachunek IKE lub IKZE (a najlepiej oba na raz) i staraj się wypełnić roczne 
limity co roku. Aktualnie limit wpłat na IKE to 15 777 zł, na IKZE to 6310,80 zł (a 
dla osób prowadzących działalność gospodarczą aż 9466,20 zł).


• W czym jesteś dobry? Prawdopodobnie w tym co robisz na co dzień. Na tym się 
więc skoncentruj. Nie spekuluj na giełdzie, nie kupuj dzisiaj, żeby sprzedać za 
tydzień, czy miesiąc.


• Wyrób w sobie nawyk oszczędzania, nawet drobnych kwot.


• Kiedy zacząć? Najlepiej od dzisiaj.



Największy błąd w inwestowaniu 
to nie inwestowanie

S&P 500 za ostatnie 30 lat DAX za ostatnie 30 lat



Założyłem już rachunki IKE oraz 
IKZE. Co teraz?

• Niezależnie od wszystkiego dywersyfikuj.


• Skoncentruj się na ETF-ach. I tych z GPW i tych z rynków zagranicznych. One 
same w sobie zapewniają super dywersyfikację.


• „Jedz małą łyżeczką”. Nawet jak masz większy kapitał, podziel go na części i 
kupuj co pewien czas. Być może nie wstrzelisz się w dołek, ale też unikniesz 
kupowania na szczycie.


• Nabrałeś doświadczenia? Wiesz już co się dzieje? Potrafisz dokonać choćby 
najprostszej analizy fundamentalnej? Kup akcje jakichś spółek dywidendowych 
(polskich 🇵🇱 lub zagranicznych 🇺🇸).



Kierunek → oszczędzanie 
pasywne, unikanie spekulacji

• Do 98% aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych w Europie nie 
pokonuje indeksów w dłuższym horyzoncie (SPIVA Europe Scorecard, 2019).


• Dlaczego? Jakość zarządzania oraz wysokie, w porównaniu z pasywnymi 
formami inwestowania, opłaty. 



Kierunek → oszczędzanie 
pasywne, unikanie spekulacji

• Słynny zakład Warrena Buffetta z 
Tedem Seisem – W 2005 roku Warren 
Buffett założył się, że fundusz ETF – 
Vanguard S&P Fund pobije 5 dowolnie 
wskazanych funduszy aktywnie 
zarządzanych. Rękawicę podjął Ted 
Seides z funduszu Protege Partners. 
Po 10 latach Buffett wygrał zakład.



Chciałbym zacząć inwestować za 
granicą (lub w ogóle chciałbym 
zacząć inwestować). Co teraz?

Jak najprościej. Bez 
kombinowania.



Finax – najprostszy sposób 
inwestowania na rynkach światowych
• Słowacki 🇸🇰 broker oferujący usługę robodoradztwa, który kupuje w naszym 

imieniu ETF-y na rynku akcji i obligacji z całego świata denominowane w 
EUR. Uwaga! Od tej pory mamy część inwestycji w EUR.


• Finax oferuje 11 strategii z różnymi proporcjami akcji i obligacji, a więc z 
różnymi poziomami ryzyka. Wybór konkretnej strategii odbywa się 
automatycznie na podstawie profilu ryzyka, doświadczenia i wiedzy oraz 
wyznaczonego celu inwestycyjnego. Portfele składają się z 6 ETF-ów akcji i 4 
ETF-ów obligacji. Strategie stosują własny, automatyczny rebalancing.



Co to za ETF-y?
• Akcji dużych firm amerykańskich – Core S&P 500 UCITS ETF


• Akcji średnich firm amerykańskich – SPDR S&P 400 MID


• Akcji małych firm amerykańskich – Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF


• Akcji dużych i średnich firm europejskich – Stoxx Europe 600 UCITS ETF (DR) 1C


• Akcji małych firm europejskich – DBX EU SMALL 1C


• Akcji firm z rynków wschodzących – ISHR CORE EM IMI


• Globalne obligacje rządowe – DBX G GOV EUR 1C


• Europejskich obligacji korporacyjnych – DBX EUR CORP 1C


• Europejskich obligacji wysokodochodowych – DBX HY BOND EUR


• Obligacji rządowych krajów wschodzących – UBS EM SVRGN EUR



Demo



Trudne słówko – rebalancing

20%

80%

Akcje
Obligacje

20%

80%

10%

90%

30%

70%



Czy ma sens porównywanie ofert 
usług typu Finax, Aion Bank, 

Vanguard LifeStrategy, itp.? A może 
będę kupował te ETF-y samodzielnie?



Tak, ma sens, po przekroczeniu pewnej skali inwestycji
i własnych umiejętności

• Nasze oszczędności są bardzo duże, liczone np. w setkach tysięcy lub 
milionach złotych. Wówczas każde 0,1 p.p. różnicy w opłatach ma znaczenie.


• Nasze doświadczenie i kompetencje inwestycyjne są odpowiednio wysokie – 
potrafimy sami kupić odpowiedni zestaw ETF-ów (lub konkretnych akcji), 
potrafimy dokonać rebalancingu w odpowiednich momentach.


• Mamy wystarczająco dużo czasu, żeby się samodzielnie zajmować naszymi 
inwestycjami.



W przeciwnym przypadku
gdy jesteśmy na początku drogi

• Nie ma sensu, szkoda czasu. Wówczas Finax wygrywa prostotą, tym, że nie 
trzeba się tym zajmować. Wpłacamy, np. co miesiąc, jakąś kwotę 
oszczędności, a Finax zajmuje się resztą.


• Decyzja o oszczędzeniu/zainwestowaniu choćby 1000 zł jest lepsza od 
braku podjęcia takiej decyzji. 

• Finax jest też odpowiedzią na problem oszczędzania małych kwot. W 
przypadku samodzielnych inwestycji, np. kupna akcji, czy ETF-ów w biurze 
maklerskim musimy pamiętać o minimalnych prowizjach maklerskich.



Czy jest sens inwestować, gdy rynki 
są na historycznych szczytach?



• Na krótki termin być może nie ma sensu. Może ma sens, ale trzeba być od 
tego specjalistą.


• Na długi termin, tak. Liczy się czas inwestowania, a nie to czy akurat trafimy 
w górkę lub dołek.

„Zarabianie na giełdzie nie polega na 
kupowaniu i sprzedawaniu, tylko na czekaniu”

Charlie Munger



Podatek giełdowy w przypadku 
inwestycji w Finax

• Inwestycje za pośrednictwem Finaxa są inwestycjami na rynku kapitałowym, więc musisz je 
rozliczyć za pomocą PIT-38.


• UWAGA! Finax nie wystawi Ci PIT-u 8C pod koniec roku, ale za to dostarczy pełne rozliczenie 
transakcji wraz z podsumowaniem przychodów, kosztów i osiągniętego wyniku w danym roku.


• Kiedy muszę złożyć PIT-38 jeżeli inwestuję tylko w Finaxie?


• Jeżeli sam wycofałeś pieniądze z Finaxa lub zmieniłeś skład portfela (np. z 70:30 na 80:20).


• Na Twoim koncie doszło do rebalancingu.


• Ponieważ są to operacje na rynkach zagranicznych musisz też wypełnić PIT-ZG.


• Wszystkie szczegóły są opisane tutaj → https://www.finax.eu/pl/blog/wszystko-co-trzeba-
wiedziec-o-placeniu-podatkow-z-finax

https://www.finax.eu/pl/blog/wszystko-co-trzeba-wiedziec-o-placeniu-podatkow-z-finax
https://www.finax.eu/pl/blog/wszystko-co-trzeba-wiedziec-o-placeniu-podatkow-z-finax


Finax a inwestycje przez IKE, 
IKZE i… OIPE

• Finax nie jest polskim podmiotem 🇸🇰, więc nie może oferować rachunków 
typu IKE oraz IKZE.


• Ale może doczekamy się w Finaxie OIPE (Ogólnoeuropejski Indywidualny 
Produkt Emerytalny).


• Rachunek OIPE ma być transgraniczny, prosty, przejrzysty, elastyczny w 
wypłacie i polityce inwestycyjnej. Dystrybuowany online. Dostawcy OIPE mają 
także obowiązek oferowania produktu podstawowego z roczną opłatą za 
zarządzanie na poziomie maksymalnie 1%. (polskie rozwiązanie 
zaproponowane przez Ministerstwo Finansów bazuje na IKE, ten sam limit, 
brak podatku od zysków kapitałowych).





Zniżka dla członków SII

Podstawowa oferta Finax
Oferta dla członków SII (ze 

składką na poziomie 
rozszerzonym)

Opłata za zarządzanie 1% + VAT (20%) 0,5% + VAT (20%)

Opłata za niskie wpłaty (poniżej 
1000 EUR) 1% + VAT (20%) brak opłat za niskie wpłaty dla 

wszystkich członków SII

Inwestując w Finax kwoty powyżej 66,5 tys. zł członkostwo w SII na poziomie 
rozszerzonym jest „darmowe”, tj. wartość zniżek przewyższa wartość składki!



Więcej informacji o Finaxie
Strona Finaxa:


https://www.finax.eu/pl

Opis zniżki dla członków SII:


https://www.sii.org.pl/14066/znizki/
biura-maklerskie/finax.html


https://www.finax.eu/pl
https://www.sii.org.pl/14066/znizki/biura-maklerskie/finax.html
https://www.sii.org.pl/14066/znizki/biura-maklerskie/finax.html

