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1. Wst p
W dzisiejszych czasach spotykamy si z zarz dzaniem niemal na ka dym
kroku. Kierownik sklepu z multimediami zarz dza swoimi pracownikami,
podczas gdy taksówkarz zarz dza samym sob
by czerpa

oraz zakupionym pojazdem,

z tego zyski. Istnieje mnóstwo takich przyk adów, jak cho by

dyrygent kieruj cy zespo em muzyków, dyrektor administruj cy szko
czy mechanik prowadz cy warsztat samochodowy. Ka dy z nas w mniejszym
lub wi kszym stopniu jest managerem, przy czym w wielu przypadkach mo e si
okaza ,

e poziom zarz dzania, jaki sob

reprezentujemy, o wiele bardziej

wp ywa na osi gany sukces ani eli nasze zaawansowanie w danej dziedzinie
(specjalizacja). Bardzo cz sto okazuje si ,

e lepszy zarz dzaj cy - mimo

posiadania nieco gorszego dystrybuowanego produktu - jest w stanie „pobi ”
konkurencj , która niestety nie radzi sobie z zarz dzaniem, mimo e dysponuje
analogicznym produktem lepszej jako ci.
Zarówno inwestowanie, jak i trading mo na porówna do prowadzenia
biznesu, gdzie zarz dzanie jest podstawow

czynno ci

wykonywan

przez

przedsi biorc (inwestora/tradera). W tym konkretnym przypadku przedsi biorca
musi zna

si

niemal na wszystkim, gdy

bardzo cz sto (przynajmniej

do pewnego momentu) jest on trzonem przedsi biorstwa, które prowadzi
(ew. buduje).
Jak si okazuje, nie tylko przedsi biorca musi mie rozeznanie w wielu
ró nych dziedzinach. Podobnie jest z managerem, który powinien rozwija
si w wielu dyscyplinach nauki

powi zanych z zarz dzaniem, na przyk ad

w zarz dzaniu finansami, rachunkowo ci zarz dczej, marketingu, zarz dzaniu
zasobami ludzkimi, zarz dzaniu projektami, zarz dzaniu czasem, gdzie elementy
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ka dej z wymienionych specjalizacji mog zosta wykorzystane w codziennej
pracy.
Podstawow rol tej publikacji jest sprawienie, aby nie pozwoli , eby
„luka zarz dzania” by a powodem, przez który nie radzisz sobie na rynkach
finansowych. Niniejsze opracowanie ma na celu pomóc Ci w

nie w tym

zakresie. Ponadto chcia bym Ci pokaza , e zarz dzanie nie musi by zwi zane
wy cznie z prowadzeniem biznesu czy prac

w korporacji, gdy

jako

inwestor/trader wr cz powiniene by w nim bieg y, aby sta si jeszcze lepszym
w kierowaniu swoim przedsi wzi ciem.
W dalszej cz ci publikacji poznasz praktyczn wiedz , która – mam
nadziej – zmieni Twoje podej cie do dzia ania na rynkach finansowych. Ka dy
rozdzia zawiera inny element, który po przeanalizowaniu mo e zosta przez
Ciebie wdro ony do posiadanej metodologii. Wi kszo

z prezentowanych

elementów mo e by niezale nie przyswajana, jednak wszystkie razem tworz
pewn spójn ca

, która ostatecznie ma na celu wp yn

na pojmowanie przez

Ciebie istoty rynków finansowych.
Ca emu opracowaniu przy wiecaj s owa Mohameda El-Eriana, który jest
jedn z najbardziej szanowanych osobisto ci w wiecie finansów:
„[…] Dobrze jest korzysta z synergii pomi dzy ró nymi dyscyplinami
nauki”1.

1

El-ErianMohamedKiedy rynki si zderzaj , Warszawa 2010, str. 13.
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2. Zarz dzaj cy na rynku

Nie bez powodu osoby, które w wi kszo ci przypadków maj decyduj ce
zdanie na temat portfela inwestycyjnego, nazywane s

zarz dzaj cymi.

Oczywi cie z jednej strony jest to swego rodzaju gra s ów, jednak zauwa ,
e osoby pe ni ce wspomniane stanowisko spotykamy w ka dym dzia aj cym na
rynku funduszu, bez wzgl du na to, czy mamy na my li rynek akcji, obligacji czy
nawet instrumentów pochodnych. Ciekawe jest to, e takie samo nazewnictwo
dotyczy równie

tych inwestorów instytucjonalnych, którzy nie dzia aj

na

rynkach regulowanych. Chodzi tu o fundusze typu venture capital/private equity,
jak równie

ró nego rodzaju fundusze alternatywne czy te

hedgingowe

dzia aj ce na rynku Over The Counter (rynek pozagie dowy). Osoby takie pe ni
w danym funduszu podobn

rol , co managerowie najwy szego szczebla

w rozmaitych organizacjach/przedsi biorstwach. Nale y dodatkowo podkre li ,
e to w

nie managerowie nale

do grona najlepiej op acanych pracowników,

co z kolei nie jest podyktowane przypadkiem, a sam natur wykonywanej przez
nich pracy.
Wa ne jest, aby pozna narz dzia stosowane przez zarz dzaj cych, eby
mo liwa by a odpowiednia opieka nad w asnym portfelem. Naszym zadaniem
powinna by zatem analiza i adaptacja wszelkich narz dzi managerskich, które
mog si przyda na rynku finansowym.
Wiadomym jest,

e nie sposób odpowiednio zarz dza

czymkolwiek

bez uprzedniego rzetelnego przygotowania. Oczywi cie owo przygotowanie
nie opiera si jedynie na samej teorii. Wa ne jest tak e do wiadczenie zebrane
w trakcie jej praktycznego wdra ania oraz dalszego stosowania.
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Kolejne karty tej publikacji maj za zadanie stopniowo przybli

Tobie,

Drogi Czytelniku, nie tylko narz dzia wykorzystywane przez zarz dzaj cych,
ale równie stosowan przez nich metodologi oraz dowody potwierdzaj ce
uszno

prezentowanego

powi zania

dziedziny

zarz dzania

z rynkami finansowymi.
Chcia bym, aby podsumowaniem tego dzia u by o okre lenie g ównej
zasady, która powinna przy wieca

ka demu zarz dzaj cemu pragn cemu

wykorzysta swoje umiej tno ci na rynkach finansowych. Oto ona:
„Dzia am na rynkach finansowych za pomoc decyzji podejmowanych
na podstawie przemy lanych za

i dok adnej wiedzy o samym rynku, jego

mechanizmach oraz dost pnych zasobach”.
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