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DZIAŁALNOŚĆ KOŁA NAUKOWEGO
W ROKU AKADEMICKIM 2011/12

I.

Działalność w semestrze zimowym

Początek bieżącego roku akademickiego związany był głównie z pracami organizacyjnymi
wieńczącymi proces tworzenia koła naukowego – m.in. ukończono stronę internetową koła,
wykupiono domenę internetową (www.prodaj.pl), a także pozyskano nowych członków (obecnie w
ramach koła aktywnie działa ponad 10 osób). Przeprowadzono również skuteczną promocję koła
wewnątrz uczelni (plakaty, ulotki, facebook, udział w uczelnianych targach kół naukowych).
W ramach bieżącej działalności w semestrze zimowym 2011/2012 do dnia dzisiejszego
odbyło się 6 spotkań członków koła, których tematyka została przedstawiona w tabeli poniżej:
Data
27 października
4 listopada
18 listopada
25 listopada
2 grudnia
9 grudnia

Tematyka spotkania
Spotkanie inauguracyjne, sprawy organizacyjne, podstawowe zagadnienia inwestycyjne
Analiza Techniczna, rynek równoległy Newconnect, korelacje Newconnect z GPW
Analiza sprawozdań finansowych spółek akcyjnych
Analiza Strefy Euro, Instrumenty Pochodne
Analiza Finansowa, Finanse Behawioralne
Praktyczne aspekty inwestowania (sala informatyczna)

Do rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej planowane są kolejne cykliczne spotkania
naprzemiennie poświęcone praktyce inwestycyjnej (w salach informatycznych) oraz teoretycznym
aspektom inwestowania (m.in. zaawansowane narzędzia analizy technicznej, złożona analiza
fundamentalna, wpływ sytuacji globalnej na polską giełdę, analiza struktur giełdy, prawne aspekty
spółek kapitałowych etc.).
Dodatkowo w ramach cyklicznych spotkań planowane jest wspólne utworzenie przez
członków akcyjnego portfela długoterminowego opierającego się głównie na spółkach sektora WIG20 – skład portfela, jego zmiany, a także okresowa wycena będą publikowane na stronie internetowej
koła.
Ponadto w bieżącym semestrze członkowie koła (Wojciech Kaczmarczyk oraz Rafał
Rydzewski) brali udział w Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Inwestowaniu, gdzie w ramach drużyny
reprezentującej Uniwersytet Ekonomiczny zajęli 3 miejsce, a dodatkowo Wojciech Kaczmarczyk
zajął 3 miejsce w klasyfikacji indywidualnej. Oprócz tego członkowie koła brali udział
w konkursach organizowanych przez Ernst & Young, niestety nie odnotowując większych sukcesów.
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W ramach działalności stricte naukowej członkowie koła są w trakcie realizacji dwóch
projektów, które pod koniec semestru powinny zaowocować publikacjami z zakresu: inwestycji na
rynkach finansowych, psychologii rynków, rynku równoległego Newconnect, produktów
bankowych, a także teoretycznych zagadnień ekonomii.
Czworo członków koła weźmie w dniach 13-15 stycznia udział w I Ogólnopolskim –
Studenckim Kongresie Nauk Ekonomicznych „STER” we Wrocławiu i Karpaczu organizowanym
przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

II.

Planowana działalność w semestrze letnim

Plany działania koła w kolejnym semestrze nie są oczywiście równie precyzyjne jak w
semestrze zimowym (co wynika ze specyfiki tego typu organizacji), jednakże na chwilę obecną
można już przedstawić pewien ich zarys.
Kontynuowane będą cotygodniowe spotkania członków (w dotychczasowym układzie – tj.
naprzemiennie poświęcone teorii i praktyce), w ramach których oprócz analizy rynków finansowych
oraz zarządzania utworzonym portfelem długoterminowym planowane jest stworzenie portfela
krótkoterminowego (spekulacyjnego).
Należy również zaznaczyć, że w wypadku rozwoju kryzysu na rynkach finansowych (wzrost
wolatylności, spadek rentowności etc.) regularne spotkania koła w większym niż dotychczas stopniu
skupią się na inwestycjach alternatywnych względem rynków kapitałowych – głównie rynku
walutowym (FOREX) oraz inwestycjach opartych na aktywach rzeczowych.
Na etapie planowania jest również zorganizowanie spotkania z osobami zawodowo
zajmującymi się tematyką rynków finansowych (maklerzy, pracownicy banków etc.), dzięki któremu
wszyscy zainteresowani tematyką studenci będą mogli poznać działalność inwestycyjną od jej
instytucjonalnej strony. O ile uda pozyskać się odpowiednich partnerów instytucjonalnych
planowana jest również organizacja wewnątrzuczelnianych konkursów i odczytów promujących
inwestycje na rynkach kapitałowych, ale też i samą działalność w kole naukowym.
Ponadto koło będzie dążyć do dalszego udziału członków w różnorakich konferencjach
i konkursach poświęconych zagadnieniom inwestycyjnym – co oczywiście będzie uwarunkowane
istnieniem tego typu wydarzeń. Jeżeli będzie ku temu sposobność koło rozpocznie również prace nad
kolejnymi publikacjami.
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