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CZĘŚĆ I 
INDEKSY W USA



Co to są indeksy giełdowe?
To instrumenty składające się z akcji znajdujących się w obrocie publicznym, które obrazują 

sytuację danego obszaru rynku. Ten obszar rynku może być zdefiniowany sektorowo – np. indeks 

akcji technologicznych pokazuje, jak radzi sobie sektor technologiczny, itd. Cena indeksu porusza 

się jako wypadkowa ruchu cen poszczególnych spółek. Nie oznacza to jednak, że jeżeli np. indeks 

rośnie, to wszystkie akcje danego indeksu również będą rosły. Analogicznie, niektóre akcje mogą 

spadać, ale indeks będzie nadal w trendzie wzrostowym. Warto również zdawać sobie sprawę, że 

każda giełda ma swój własny główny indeks i zazwyczaj kilka innych pobocznych.

Funkcje indeksów giełdowych:
dostarczają kompleksowe dane o aktualnej sytuacji na rynku bądź jego wybranych segmentach, są 

punktem odniesienia, dzięki któremu możesz ponownie ocenić efektywność inwestowania, stanowią 

instrument bazowy dla pochodnych (opcji, kontraktów futures, kontraktów forward).
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DOW JONES (Dow Jones Industrial Average)
jeden z najważniejszych indeksów akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Nowym Jorku (New York Stock Exchange) i NASDAQ. Jest najstarszym działającym indeksem w 

USA. 

Kraj USA

Założyciele Charles Dow i Edward Jones

Start 1896 r. - 40,94 pkt. 

Godziny handlu (czas polski) 15:30 - 22:00

Ilość spółek 30 największych amerykańskich przedsiębiorstw

Najważniejsze spółki Apple, Boeing, Cisco, Coca Cola, Goldman Sachs, JP 
Morgan, Microsoft, The Walt Disney, Intel, IBM

Dow Jones został opublikowany po raz pierwszy 26 maja 1896 
roku. Składał się wtedy z akcji 12 spółek. W 1916 roku 
zwiększono portfel akcji do 20, a w 1928 roku do 30 spółek

Czy wiesz 
że?
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S&P 500 (Standard & Poor's)
indeks giełdowy w skład którego wchodzi 500 firm o największej kapitalizacji, są to głównie firmy 

amerykańskie. Indeks jest notowany na New York Stock Exchange i NASDAQ-u. 

Kraj USA

Start 1950 r.

Godziny handlu (czas polski) 15:30 - 22:00

Ilość spółek 500

Najważniejsze spółki
Amazon, Apple, Bank of America, Berkshire Hathaway, 
Facebook, General Motors, Google, Johnson & Johnson, 
Microsoft, McDonald's, Tesla, Visa

10 najwięks zych spółek w indeksie odpowiada za 26,5% 
kapitalizacji rynkowej indeksu.

Czy wiesz 

że? 
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NASDAQ 100 (NDX)
obejmuje 100 największych, niefinansowych firm obecnych na giełdzie NASDAQ. Obejmuje on 

zarówno firmy z USA, jak i spółki zagraniczne, reprezentujące takie branże jak technologia, 

informatyka, handel detaliczny, opieka zdrowotna, media i biotechnologia. 

Kraj USA

Start 1985 r.

Godziny handlu (czas polski) 15:30 - 22:00

Ilość spółek 100 największych spółek, przeważnie z branży IT

Najważniejsze spółki Amazon, Apple, Facebook, Google, Marriott, Microsoft, Netflix, 
Starbucks, Tesla

Indeks Nasdaq 100 jest w uproszczeniu podzbiorem indeksu 
Nasdaq Composite. Podczas gdy Nasdaq Composite obejmuje 
wszystkie tytuły notowane na giełdzie NASDAQ , Nasdaq 100 
wybiera z nich tylko 100 tych „najciekawszych”.

Czy wiesz 
że? 
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CZĘŚĆ II
INDEKSY W EUROPIE



DAX 40 (Deutscher Aktienindex)
najważniejszy niemiecki indeks akcji i jeden z najważniejszych indeksów Europy. Indeks jest 

obliczany za pomocą elektronicznego systemu handlowego XETRA. Wskaźnik jest notowany na 

giełdzie we Frankfurcie.

Kraj Niemcy

Start 1988 r. - 1163,52 pkt.

Godziny handlu (czas polski) 09:00 - 17:30

Ilość spółek 40 największych spółek pod względem kapitalizacji oraz 
obrotu

Najważniejsze spółki Adidas, Allianz, Bayer, BMW, Deutsche Bank, Deutsche 
Telekom, E.ON, Siemens, Volkswagen, Lufthansa

24 listopada 2020 r.  Deutsche Börse ogłosiła rozszerzenie 
DAX z 30 do 40 spółek oraz zaostrzenie przepisów w 
odpowiedzi na skandal księgowy Wirecard.

Czy wiesz 

że? 
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FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange)
indeks akcji giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie. Indeks 

obejmuje 100 największych spółek spełniających wiele wymagań dotyczących płynności, 

kapitalizacji itp. 


Indeks FTSE uznaje się za barometr brytyjskiej gospodarki. Obok indeksów DAX i CAC 40 należy on 

do największych w Europie.

Kraj Wielka Brytania

Start 1984 r. - 1000 pkt.

Godziny handlu (czas polski) 09:00 - 17:30

Ilość spółek 100

Najważniejsze spółki Barclays, BP, Royal  Dutch/Schell, HSBC, Vodafone, Royal 
Bank of Scotland, GlaxoSmithKline, Tesco

Spółki wchodzące w skład indeksu stanowią około 80% 
kapitalizacji giełdy LSE.

Czy wiesz 
że?
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CAC 40 (Cotation Assistée en Continu)
francuski indeks, który skupia w sobie 40 najsilniejszych spółek, spośród 100 o najwyższej 

kapitalizacji na Giełdzie Paryskiej (Bourse de Paris). 

Kraj Francja

Start 1987 r. - 1000 pkt.

Godziny handlu (czas polski) 09:00 - 17:30

Ilość spółek 40

Najważniejsze spółki Total, Sanofi-Aventis, BNP Paribas, AXA, Carrefour, Crédit 
Agricole, Danone, L'Oreal, LVMH, Orange

Francuski indeks CAC 40 to benchmark giełdy Euronext. W 
skład indeksu wchodzą również spółki z giełd z Amsterdamu, 
Brukselii Lizbony.

Czy wiesz 

że? 
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IBEX 35
to indeks giełdowy grupujący 35 największych i najpłynniejszych spółek akcyjnych Giełdy Papierów 

Wartościowych w Madrycie. 

Kraj Hiszpania

Start 1987 r. - 3000 pkt.

Godziny handlu (czas polski) 09:00 - 17:30

Ilość spółek 35

Najważniejsze spółki Telefónica, Banco Santander, BBVA, Iberdrola, Repsol

W latach 2000-2007 indeks osiągnął lepsze wyniki niż wiele 
jego zachodnich odpowiedników, napędzany stosunkowo 
silnym wzrostem gospodarczym w kraju, który szczególnie 
pomógł spółko m budowlanym i nieruchomościom.

Czy wiesz 
że? 
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MIB 40 (Milano Indice di Borsa)
jest głównym indeksem giełdowym, który śledzi wyniki 40 wiodących i najbardziej płynnych spółek 

notowanych na Borsa Italiana w Mediolanie.

Kraj  Włochy

Start 1992 r. - 100 pkt. 

Godziny handlu (czas polski) 09:00 - 17:30

Ilość spółek 40

Najważniejsze spółki Enel, Ferrari, Generali, UniCredit, Pirelli

Borsa di commercio di Milano (Giełda w Mediolanie) została 
założona przez Eugène de Beauharnais, wicekróla 
Napoleońskiego Królestwa Włoch, namocy dekretów z 16 
stycznia i 6 lutego 1808 r. i do 1997 roku była własnością 
publiczną.

Czy wiesz 
że? 
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CZĘŚĆ III 
INDEKSYW AZJI



NIKKEI 225 ( Nikkei Stock Average)
najważniejszy indeks giełdowy w Azji notowany na Tokijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od 

1971 roku jest codziennie wyliczany przez dziennik Nihon Keizai Shimbun. 

Kraj Japonia

Start 1950 r. - 100 pkt

Godziny handlu (czas polski) 01:00 - 07:00

Ilość spółek 225

Najważniejsze spółki Canon, Fuji Electric Holdings Co., Mitsubishi, Toyota, 
Softbank, Nikon, Sony

Amerykańskie giełdy NYSE i Nasdaq są dwiema największymi 
na świecie (pod względem kapitalizacji rynkowej notowanych 
naniej spółek), to trzecią co do wielkości jest giełdaw 
Tokio(TSE).

Czy wiesz 
że? 
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HSI 50 (Hang Seng Index)
indeks akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Hongkongu (Hong Kong 

Stock Exchange). Spółki wchodzące w skład indeksu stanowią około 70% kapitalizacji giełdy. 

Kraj Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki 
Ludowej Hongkong

Start 1969 r. 

Godziny handlu (czas polski) 02:30 - 09:00

Ilość spółek 50

Najważniejsze spółki HSBC Holdings, Li & Fung, China Mobile, Lenovo Group 
Ltd, Bank of China

Największą z firm notowanych na giełdzie w HongKongu jest 
China Mobile. Spółka ta znajduje się na 25 miejscu 
największych spółek świata.

Czy wiesz 

że? 

www.instaforex.eu 16



Podsumowanie:
Indeksy giełdowe są jednym z najbardziej popularnych instrumentów handlowych wśród traderów 

ze względu na ich charakterystykę, przede wszystkim stale utrzymywaną tendencję do 

stopniowego wzrostu i względnie wysoką przejrzystość, co pozwala na łatwiejsze zrozumienie ich 

zachowania

Poradnik przygotował: Łukasz Klufczyński Analityk w 

Insta Forex Polska


Wieloletni obserwator oraz pasjonat rynków giełdowych i 

walutowych. Autor wielu webinarów z zakresu analizy 

technicznej, fundamentalnej, psychologii inwestowania i 

obsługi platformy MT4. Kładzie nacisk na elementy 

fundamentalne, podpierając się analizą techniczną, a 

celem jest bezpieczne inwestowanie i money managment. 

Jego zdaniem najlepiej zarabiać tam, gdzie są duże 

pieniądze i właśnie to spowodowało zainteresowanie 

tematem rynków i inwestycji.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków 

pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72.54% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje 

straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy 

rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty 

pieniędzy. 

www.instaforex.eu 17



Copyright © 2021 


by Łukasz Klufczyński & Instant Trading EU Ltd. 

Zawartość tego e-booka ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady handlowej, ani 

inwestycyjnej. 


Instant Trading EU Ltd. nie będą odpowiedzialne za jakiekolwiek straty, które mogą pośrednio lub 

bezpośrednio wynikać z informacji zawartych w tym e-booku. 


Handlowanie na rynku Forex oraz CFD, cechuje się dużym ryzykiem i może nie być stosowne dla 

wszystkich inwestorów. 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, 

dystrybuowana lub transmitowana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym 

kopiowanie, nagrywanie i inne metody elektroniczne lub mechaniczne, bez wcześniejszego 

pisemnego zezwolenie autora, z wyjątkiem przypadku krótkich notek zawartych w recenzjach i 

niektórych innych niekomercyjnych zastosowaniach dozwolonych przez prawa autorskie. 

Insta Forex Polska 


ul. Piękna 15 


00-549 Warszawa 


instaforex.eu 


kontakt@instaforex.eu 


+48223070940 
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