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W roku akademickim 2010/2011 w pracach koła uczestniczyły 4 osoby.
Z uwagi na niedawne utworzenie koła, działalność w semestrze letnim miała głównie
charakter organizacyjno-przygotowawczy, mający na celu zapewnienie realizacji celów koła w roku
akademickim 2011/2012.
W ramach działań organizacyjnych utworzono pierwszą wersję strony internetowej
(umieszczoną na serwerze UE), która zawiera informacje na temat bieżącej i przyszłej działalności
koła. Założony został także profil koła w serwisie społecznościowym Facebook, będący jednym
ze składowych elementów planowanych działań marketingowych. Razem ze stroną do użytku
oddane zostało także forum zapewniające efektywniejszą działalność członkom koła (poprzez
umożliwienie częstszej wymiany informacji).
Natomiast w ramach działalności naukowej – w semestrze letnim odbyły się trzy spotkania
koła poświęcone tematyce rynków kapitałowych oraz doborowi spółek akcyjnych do portfela
długoterminowego (którego prowadzenie jest jednym z elementów stałej działalności koła), a także
formom inwestowania alternatywnym wobec akcji.
Należy również wspomnieć o udziale dwóch obecnych członków koła (będącego wtedy
jeszcze w trakcie organizacji) w konferencji "IVF Winter School 2010: Porfitable business methods
on the FOREX markets to be used in the entrepreneurial sphere in the V4" ) odbywającej się
w dniach 14-18 grudnia 2010, który to również zaowocował następującymi publikacjami:



Behavioral Finance in FOREX – Wojciech Kaczmarczyk;
The use of trend indicators and oscillators in order to reduce the risk of the
transaction – Sebastian Szelka.

Rozpoczęcie realizacji pozostałych celów stawianych przed kołem planowane jest
na początku kolejnego semestru (wrzesień) - plan pracy koła w roku akademickim 2011/2012
kształtuje się następująco:







promocja koła oraz zwiększenie ilości członków,
powiązana z promocją koła organizacja konkursów promujących inwestycje na rynkach
kapitałowych,
organizacja cyklicznych spotkań członków poświęconych tematyce rynków kapitałowych,
nawiązanie współpracy międzynarodowej,
analiza wybranych spółek notowanych na GPW oraz NewConnect,
badania nad korelacjami polskich spółek,
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prowadzenie portfela długoterminowego (opartego głównie na spółkach indeksu WIG20),
prowadzenie portfela spekulacyjnego,
opracowanie strategii dywidendowej - opartej na kalendarzu dywidendowym,
stworzenie „kącika” dla zainteresowanych przygotowaniem do egzaminów na maklera
lub doradcę inwestycyjnego,
dalszy rozwój strony internetowej oraz bieżące informowanie o działalności koła kanałem
serwisu społecznościowego Facebook.

Oprócz powyższych punktów planowany jest również aktywny udział członków koła
w konferencjach poświęconym tematyce rynków kapitałowych.

wiceprezes Zarządu Koła
Wojciech Kaczmarczyk
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