
 

Szkolenie w Olsztynie 

Twój czas, Twoja wiedza, Twoje inwestycje! 

 

• Wiesz już na czym polega inwestowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych? 

• Znasz najistotniejsze zagadnienia dotyczące definicji najpopularniejszych instrumentów finansowych? 

• Chcesz podjąć się inwestowania na GPW? 

• A może już jesteś aktywnym inwestorem i interesuje Cię analiza techniczna bieżącej sytuacji rynkowej? 

• Wykorzystaj swój czas na zdobycie wiedzy, która będzie nieocenionym wsparciem dla Twoich inwestycji! 

Zapraszamy do udziału w nowym cyklu szkoleń! 

Zapisz się już dziś i weź udział w bezpłatnym szkoleniu - uzupełnij formularz rejestracyjny na stronie 

http://www.dm.pkobp.pl/o-nas/aktualnosci/twoj-czas-twoja-wiedza-twoje-inwestycje-zapraszamy-do-udzialu-w-

nowym-cyklu-szkolen_3/ 

 

Przyjdź 12 października (środa) 

do Hotelu Wileńskiego 

przy ul. Knosały 5 

 

Zaczynamy o godzinie 18:00 

 

 

 

 

 

 

Dla uczestników szkolenia przygotowana została internetowa oferta specjalna! 

 

 

Uczestnicy spotkania otrzymają dyplom potwierdzający udział w szkoleniu.  

 

Wezmą również udział w losowaniu upominków.  

 

Szczegóły na stronie www.dm.pkobp.pl.  

 

Ewentualne pytania na temat szkolenia należy kierować na adres: dm.zws@pkobp.pl 
 
 
 

 
 

 
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu 
Cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa 
doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego dołożył starań,                              
aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. 
 
 
 
 



 

 

Szkolenie „Twój czas, Twoja wiedza, Twoje inwestycje!”  w Olsztynie,  

12 października 2016 r. (środa) 

Miejsce:  Hotel Wileński, ul. Knosały 5 

Godzina:  Zaczynamy o 18:00, rejestracja uczestników rozpocznie się o 17:30 

 

Agenda szkolenia: 

17:30   Rejestracja uczestników  

18:00   Oficjalne rozpoczęcie szkolenia 

I część 

18:10   GPW – instrumenty na wszystkie trendy 

• Instrumenty notowane na  GPW 

• Ryzyka i powiązanie oczekiwanej stopy zwrotu z poziomem ryzyka (od najbezpieczniejszych do 

najryzykowniejszych) 

• Analiza wsteczna 3 trendów panujących ostatnio na rynkach (WIG20, mWIG40, indeksy sektorowe GPW, 

spółki indywidualne, waluta, towary, indeksy zagraniczne) 

• Zaprezentowanie produktów GPW, za pomocą których inwestorzy mogli zarabiać na powyższych trendach 

(od najbezpieczniejszych do najryzykowniejszych) 

19:10   Rozwiń skrzydła w inwestycjach z Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego   

19:20   Przerwa kawowa  

II część 

19:30  Analiza bieżącej sytuacji rynkowej  

• AT na przykładach wybranych spółek notowanych na GPW  

• AT spółek na życzenie uczestników spotkania 

• AT wybranych spółek zagranicznych 

20:20   Zakończenie spotkania  

Uczestnicy spotkania otrzymają dyplom potwierdzający udział w szkoleniu. 

 

Zapraszamy! 

 

 


