Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
„W dniu 24 września zwiedziliśmy z naszą wychowawczynią panią Jolantą Kitura Giełdę Papierów Wartościowych.
Byli z nami także uczniowie z kl.
I_ET z ich wychowawcą panem Marcinem Zimbickim.”

„Dowiedzieliśmy się, że pierwsza Giełda Papierów Wartościowych w Polsce została
otwarta w Warszawie 1817 roku jako Giełda Kupiecka, a później od 1873 r. funkcjonowała ona jak Giełda Warszawska.”
„Przedmiotem handlu były przede wszystkim weksle i obligacje.”
„Oprócz Giełdy Warszawskiej istniały także giełdy papierów wartościowych w Krakowie, Katowicach, Lwowie, Łodzi, Poznaniu oraz Wilnie.”
„W 1991 r., została utworzona Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest to
spółka akcyjna założona przez Skarb Państwa.”
„Giełda Papierów Wartościowych znajduje się w budynku będącym wcześniej siedzibą
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.”
„Usłyszeliśmy, że najważniejsze giełdy na świecie znajdują się w Nowym Jorku, Tokio,
Londynie, Hong Kongu.”
„Na Giełdzie dokonuje się transakcji kupna - sprzedaży papierów wartościowych takich
jak akcje, obligacje oraz towarów.”
„Każdy inwestor działający na giełdzie musi określić: czy chce kupić czy sprzedać np.
swoje akcje. Z prezentacji dowiedzieliśmy się, że giełda umożliwia realizację dwóch zleceń, z limitem ceny i bez limitu ceny. Usłyszeliśmy jakie zwierzęta symbolizują wzrost
i spadek cen.” Poznaliśmy nowe dla nas pojęcia hossy i bessy, inwestora, co kryje się
pod skrótem WIG 20 oraz NewConnect.”

„Niedźwiedź symbolizuje bessę czyli spadek cen papierów wartościowych czy towarów
na giełdzie. Związane jest to ze stosowaną przez niego metodą ataku – uderzeniem
łapą z góry na dół.”
„Byk symbolizuje hossę i odpowiada długoterminowemu wzrostowi cen na giełdzie, co
także związane jest z metodą ataku – uderzeniem rogami z dołu do góry. Zobaczyliśmy
salę notowań.”
„Chciałbym w przyszłości zająć się kupnem i sprzedażą akcji, ale trochę boję się ryzyka.
Mam nadzieję, że po zdobyciu dodatkowych informacji i kiedy będę już dorosły, będzie
to możliwe. Zdobyte wiadomości myślę, że wykorzystamy na przedmiocie z podstaw
przedsiębiorczości.”
artykuł napisali uczniowie z klasy I_BH
pod okiem pani Jolanty Kitury

