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Idea inwestowania
dywidendowego
Dlaczego inwestor indywidualny często traci
pieniądze i jak dywidendy mogą mu pomóc?
Czym się różni inwestycja od spekulacji?
Jakie są etapy pomnażania majątku przez
inwestora indywidualnego?

Dywidendy polskie
czy zagraniczne?
Jakie są zalety i wady inwestowania w Polsce?
Dlaczego warto mieć w portfelu spółki
zagraniczne?
Jakie przewagi daje inwestowanie w
amerykańskie spółki?

Inwestowanie
pasywne czy aktywne?
Na czym polega inwestowanie pasywne i
czym się różni od aktywnego?
Co inwestor zyskuje jeśli stosuje pasywne
metody?
Jak i po co połączyć inwestycje dywidendowe
z pasywnymi?

Fundusze ETF na akcje
spółek dywidendowych
w praktyce
Dla kogo są ETFy na spółki dywidendowe?
Jaki jest stan rynku europejskich funduszy ETF
na spółki dywidendowe?
Czy dywidendowe ETFy mogą zastąpić
inwestowanie w spółki?
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Konto maklerskie: jakie
wybrać pod portfel
dywidendowy?
Jak wybrać najlepsze konto pod inwestowanie
dywidendowe?
Na co zwrócić uwagę oprócz wysokości prowizji?
O ważnych informacjach o wysokości podatków i
różnych sposobach ich naliczania?

Dlaczego każdy inwestor
powinien mieć konto IKE?
Dlaczego konto IKE jest najlepsze pod
inwestycje dywidendowe?
Jakie korzyści płyną z jego posiadania?
Czy jest sens inwestować przez IKE jeśli
planujemy zamknąć je przed 60 rokiem życia?

IKE dla inwestora
dywidendowego
Jakie są zasady działania konta IKE i korzyści
płynące z jego posiadania?
Jakie mamy rodzaje kont IKE oraz limity wpłat?
Jakie są dostępne i preferowane instrumenty
finansowe na koncie IKE ?

IKZE dla inwestora
dywidendowego
Jakie są zasady działania konta IKZE i korzyści
płynące z jego posiadania?
Jakie mamy rodzaje kont IKZE oraz limity wpłat?
Jakie są dostępne i preferowane instrumenty
finansowe na koncie IKZE?
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Inwestowanie
dywidendowe na GPW i NC
Jak w praktyce użyć kont IKE i IKZE w
inwestowaniu na polskiej giełdzie?
Jakie są przykłady krajowych spółek
dywidendowych?
Które momenty są najlepsze do
akumulowania akcji spółek dywidendowych?

Narzędzia inwestora
dywidendowego
Jakie są kluczowe źródła informacji dla
inwestora zagranicznego?
Skąd wziąć arkusze z danymi spółek
wypłacających dywidendy (dywidendowi
arystokraci i nie tylko)?
Które narzędzia są pomocne w
prowadzeniu pozycji?

WIGdiv – zalety i wady
polskiego indeksu
dywidendowego
Jaka jest metodologia tworzenia i liczenia
tego indeksu?
Które spółki wchodzą w jego skład i jakie
warunki musiały spełnić?
Jak wykorzystać ten indeks w inwestowaniu?

Waluty w inwestowaniu
dywidendowym
Na czym polega „home bias” i dlaczego
szkodzi naszym wynikom inwestycyjnym?
Jaki wpływ na nasz portfel mają różne
waluty w których inwestujemy?
Jak wygląda kwestia walut w rozliczeniach
podatkowych?
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Inwestowanie dywidendowe
skoncentrowane w USA
Jakie są progi przychodu do osiągnięcia w
pasywny sposób?
Jaki jest najlepszy model dokonywania zakupów
spółek podnoszących dywidendy?
Czy warto inwestować na drogim rynku?

Zalety inwestowania
w USA
Jakie są najważniejsze zasady inwestowania
w USA?
Z czego wynika przewaga rynku
amerykańskiego nad innymi?
Jaka jest rola dywersyfikacji, publikacji
prognoz przez spółki i pokrycia analitycznego?

Zalety wielowalutowego
rachunku maklerskiego
Jaka jest rola wielowalutowości portfela
inwestycyjnego?
Które zalety należy wykorzystać, a na które
wady wcześniej się przygotować?
Jak wygląda w praktyce tworzenie i obsługa
wielowalutowego portfela akcyjnego?

Zlewarowana
dywidenda
W jaki sposób zwiększyć wpływy z tytułu
dywidend?
Jak finansować inwestycje dzięki funduszom
naszego brokera?
Jak wyglądają przykładowe symulacje
inwestycji dywidendowych z użyciem lewara?
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