
Inwestowanie w szumie informacyjnymInwestowanie w szumie informacyjnymInwestowanie w szumie informacyjnymInwestowanie w szumie informacyjnym

„Możesz mieć milion narzędzi, opinii, analiz i 

ekspertyz, ale ostatecznie zostaniesz i tak tylko Ty i 

dwa przyciski przed Twoimi oczami: kup i sprzedaj.”

Tomasz Jaroszek



Metody szkoleniowe/zasady webinarówMetody szkoleniowe/zasady webinarówMetody szkoleniowe/zasady webinarówMetody szkoleniowe/zasady webinarów

• Wyłącz telefony, tv, tablet, inne zakładkiWyłącz telefony, tv, tablet, inne zakładkiWyłącz telefony, tv, tablet, inne zakładkiWyłącz telefony, tv, tablet, inne zakładki
• Notuj wszystko co wpadnie Ci do głowyNotuj wszystko co wpadnie Ci do głowyNotuj wszystko co wpadnie Ci do głowyNotuj wszystko co wpadnie Ci do głowy
• Energia i skupienie są najważniejszeEnergia i skupienie są najważniejszeEnergia i skupienie są najważniejszeEnergia i skupienie są najważniejsze
• Pytania zostawiamy na Pytania zostawiamy na Pytania zostawiamy na Pytania zostawiamy na konieckonieckonieckoniec
• Wykonuj ćwiczenia Wykonuj ćwiczenia Wykonuj ćwiczenia Wykonuj ćwiczenia –––– z nich uczysz się z nich uczysz się z nich uczysz się z nich uczysz się 

najwięcej!najwięcej!najwięcej!najwięcej!



Dlaczego ja?

• Praca w redakcjiPraca w redakcjiPraca w redakcjiPraca w redakcji
• Własne inwestycje Własne inwestycje Własne inwestycje Własne inwestycje 
• Pytania od czytelnikówPytania od czytelnikówPytania od czytelnikówPytania od czytelników
• DaytradingDaytradingDaytradingDaytrading vs. vs. vs. vs. 

inwestowanieinwestowanieinwestowanieinwestowanie
• Uzupełnienie wiedzy na Uzupełnienie wiedzy na Uzupełnienie wiedzy na Uzupełnienie wiedzy na 

rynkurynkurynkurynku



Plan działania

• Szum informacyjnySzum informacyjnySzum informacyjnySzum informacyjny
• Jak działają mediaJak działają mediaJak działają mediaJak działają media
• Kupuj gdy leje się krewKupuj gdy leje się krewKupuj gdy leje się krewKupuj gdy leje się krew
• Paradoks ekspertaParadoks ekspertaParadoks ekspertaParadoks eksperta
• Ukraina, media a rynekUkraina, media a rynekUkraina, media a rynekUkraina, media a rynek
• Taśmy WprostTaśmy WprostTaśmy WprostTaśmy Wprost
• Bonus: lekcja CDPBonus: lekcja CDPBonus: lekcja CDPBonus: lekcja CDP



Czym jest szum Czym jest szum Czym jest szum Czym jest szum 
informacyjny?informacyjny?informacyjny?informacyjny?

• Lawina informacji, które dotyczą 
tylko i wyłącznie krótkiego terminu 
i które same nie układają się w 
spójny obraz rynku

• Informacje do dowolnej 
interpretacji, jeśli nie mają 
kontekstu

• Ważne dla daytradera, mylące dla 
inwestora



ĆwiczenieĆwiczenieĆwiczenieĆwiczenie

• Popatrz na swój portfel, swoją strategię. 

• Posłuchaj przekazu.

• Zapisz emocje, jakie Ci towarzyszą. O czym myślisz. Jak to wpływa na 
Twój portfel. Czy to zmienia coś w Twojej strategii?

• Zapisz wnioski. Nie myśl o nich, zapisz je. 



Media zarabiają na oglądalności!Media zarabiają na oglądalności!Media zarabiają na oglądalności!Media zarabiają na oglądalności!



Media zarabiają na oglądalności!Media zarabiają na oglądalności!Media zarabiają na oglądalności!Media zarabiają na oglądalności!



Gdy leje się krew…Gdy leje się krew…Gdy leje się krew…Gdy leje się krew…



Gdy leje się krew…Gdy leje się krew…Gdy leje się krew…Gdy leje się krew…



Gdy leje się krew…Gdy leje się krew…Gdy leje się krew…Gdy leje się krew…



Wrzesień 2008 Wrzesień 2008 Wrzesień 2008 Wrzesień 2008 –––– luty 2009:luty 2009:luty 2009:luty 2009:
Gazeta WyborczaGazeta WyborczaGazeta WyborczaGazeta Wyborcza
RzeczpospolitaRzeczpospolitaRzeczpospolitaRzeczpospolita
ForbesForbesForbesForbes
Puls BiznesuPuls BiznesuPuls BiznesuPuls Biznesu
Fakt Fakt Fakt Fakt 
Super ExpressSuper ExpressSuper ExpressSuper Express

Gdy leje się krew… to więcej czytaszGdy leje się krew… to więcej czytaszGdy leje się krew… to więcej czytaszGdy leje się krew… to więcej czytasz



Gdy leje się krew… wyciągaj wnioskiGdy leje się krew… wyciągaj wnioskiGdy leje się krew… wyciągaj wnioskiGdy leje się krew… wyciągaj wnioski



News żyje 24h, 48h, czasem 72hNews żyje 24h, 48h, czasem 72hNews żyje 24h, 48h, czasem 72hNews żyje 24h, 48h, czasem 72h

„„„„Mario Draghi, szef EBC jednym zdaniem odwrócił 
trend na EUR/USD. Pytanie czy to w ogóle zauważyłeś i 
przeanalizowałeś?”

Tomasz JaroszekTomasz JaroszekTomasz JaroszekTomasz Jaroszek



Big PictureBig PictureBig PictureBig Picture

„Nie „Nie „Nie „Nie 
pozwolę pozwolę pozwolę pozwolę 
upaść upaść upaść upaść 
strefie strefie strefie strefie 
euro”euro”euro”euro”



Jak powstaje Jak powstaje Jak powstaje Jak powstaje newsnewsnewsnews

Temat Temat Temat Temat –––– teza/hipotezateza/hipotezateza/hipotezateza/hipoteza
Ekspert x 2Ekspert x 2Ekspert x 2Ekspert x 2----3 3 3 3 –––– potwierdzenie potwierdzenie potwierdzenie potwierdzenie 
tezytezytezytezy
Zakończenie, podpis autoraZakończenie, podpis autoraZakończenie, podpis autoraZakończenie, podpis autora

Cel: oglądalność Cel: oglądalność Cel: oglądalność Cel: oglądalność 



CDP – siła newsa

„Premiera 
Wiedźmina 3 
przesunięta”



CDP – siła newsa

„Premiera 
Wiedźmina 3 
przesunięta”



Taśmy WprostTaśmy WprostTaśmy WprostTaśmy Wprost
„Polski złoty o godz. 10 traci do głównych walut 

4 grosze, a na giełdzie indeks WIG30 jest na 
prawie 1,5-procentowym minusie. Inwestorzy 
spekulują, czy Marek Belka poda się do dymisji po 
ujawnieniu przez "Wprost" nagrania jego 
rozmowy z ministrem spraw wewnętrznych 
Bartłomiejem Sienkiewiczem.



Taśmy WprostTaśmy WprostTaśmy WprostTaśmy Wprost



Pamiętacie ten 
obrazek?

źródło: ZeroHedge



Ukraina Ukraina Ukraina Ukraina ---- obserwacjaobserwacjaobserwacjaobserwacja

• Zamknięcie luki 
(technicznie)

• Oficjalne 
zakończenie walk

• Dofinansowania 
w poszczególne 
sektory 
gospodarki



Nigdy nie wygrasz z rynkiemNigdy nie wygrasz z rynkiemNigdy nie wygrasz z rynkiemNigdy nie wygrasz z rynkiem

26.06.2014



Nowy Nowy Nowy Nowy chiński fundusz CEE Equity, najnowszy gracz na chiński fundusz CEE Equity, najnowszy gracz na chiński fundusz CEE Equity, najnowszy gracz na chiński fundusz CEE Equity, najnowszy gracz na 
polskim rynku, wyposażony w 2 mld USD, chce polskim rynku, wyposażony w 2 mld USD, chce polskim rynku, wyposażony w 2 mld USD, chce polskim rynku, wyposażony w 2 mld USD, chce 
inwestować w Polsce w infrastrukturę, energetykę, inwestować w Polsce w infrastrukturę, energetykę, inwestować w Polsce w infrastrukturę, energetykę, inwestować w Polsce w infrastrukturę, energetykę, 
telekomunikację i specjalistyczną telekomunikację i specjalistyczną telekomunikację i specjalistyczną telekomunikację i specjalistyczną produkcjęprodukcjęprodukcjęprodukcję.... Fundusz Fundusz Fundusz Fundusz 
będzie działał 10 lat, zbędzie działał 10 lat, zbędzie działał 10 lat, zbędzie działał 10 lat, z opcjąopcjąopcjąopcją przedłużenia o dwa lata. Na przedłużenia o dwa lata. Na przedłużenia o dwa lata. Na przedłużenia o dwa lata. Na 
początek ma do zainwestowania 0,5 mldpoczątek ma do zainwestowania 0,5 mldpoczątek ma do zainwestowania 0,5 mldpoczątek ma do zainwestowania 0,5 mld dolarów, a gdy dolarów, a gdy dolarów, a gdy dolarów, a gdy 
wyda 60 proc. tej kwoty, może liczyć na dalsze 1,5 mld wyda 60 proc. tej kwoty, może liczyć na dalsze 1,5 mld wyda 60 proc. tej kwoty, może liczyć na dalsze 1,5 mld wyda 60 proc. tej kwoty, może liczyć na dalsze 1,5 mld 
USD. Na USD. Na USD. Na USD. Na pojedyncze pojedyncze pojedyncze pojedyncze inwestycje ma przeznaczać od 60 do inwestycje ma przeznaczać od 60 do inwestycje ma przeznaczać od 60 do inwestycje ma przeznaczać od 60 do 
400 mln zł400 mln zł400 mln zł400 mln zł....

Źródło: Puls BiznesuŹródło: Puls BiznesuŹródło: Puls BiznesuŹródło: Puls Biznesu

Bonus! Bonus! Bonus! Bonus! –––– szukaj chińskiego kapitałuszukaj chińskiego kapitałuszukaj chińskiego kapitałuszukaj chińskiego kapitału



Dziękuję za te 60+ minut!Dziękuję za te 60+ minut!Dziękuję za te 60+ minut!Dziękuję za te 60+ minut!


