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Poznaj Ligę Ekspertów 

Liga Ekspertów to projekt edukacyjny, w którym przedstawiciele rynku finansowego prezentują 

portfele złożone z funduszy inwestycyjnych 

Skąd pomysł na Ligę Ekspertów? 

Polacy stronią od inwestowania – to wiadomo nie od dziś. Na nisko oprocentowanych depozytach 

trzymamy lwią część naszych oszczędności. O świadomym inwestowaniu wielu z nas po prostu nie 

myśli lub boi się popełnić błąd. Dlatego fundusze wciąż grają w naszych portfelach marginalną rolę. 

Analizy.pl postanowiły przedstawić ideę inwestowania w tego typu produkty w przystępnej formie, 

tak aby oswoić nas z myślą o systematycznym budowaniu kapitału na lata. Właśnie dlatego 

uruchomiliśmy Ligę Ekspertów. 

Kim są nasi eksperci? 

Zaproszenie do „Ligi” przyjęli m.in. przedstawiciele instytucji zarządzania aktywami, domów 

maklerskich czy banków. W projekcie biorą udział prezesi, dyrektorzy, zarzadzający i inni eksperci z 

branży funduszy. 

Jakie są zasady? 

Każdy uczestnik buduje dwa portfele inwestycyjne: 

 Ofensywny - skonstruowany z funduszy o dowolnym poziomie ryzyka, 

 Defensywny - skonstruowany w znacznie bardziej konserwatywny sposób, przede 

wszystkim z funduszy o niskim poziomie ryzyka – funduszy gotówkowych i pieniężnych, 

dłużnych oraz ochrony kapitału z maksymalnym możliwym udziałem pozostałych 

funduszy do 10% portfela.  

Uczestnicy mogą korzystać wyłącznie z funduszy szeroko dostępnych, czyli funduszy inwestycyjnych 

otwartych (FIO) i specjalistycznych otwartych (SFIO) oraz funduszy zagranicznych zarejestrowanych 

w Polsce. Zwracamy przy tym uwagę na limity pierwszych i kolejnych wpłat do funduszy. Na starcie 

każdy uczestnik ma do rozdysponowania wirtualne 100 tys. zł na portfel. 

Na czym polega wyjątkowość Ligi Ekspertów? 

Programy telewizyjne i inne projekty mające na celu przedstawianie portfeli inwestycyjnych są 

prowadzone od lat. To co wyróżnia Ligę Ekspertów, to większy nacisk na możliwość naśladowania 

portfela, duża elastyczność, a także bieżący dostęp do informacji (online). Wyniki i struktura 

portfela aktualizowane są każdego dnia notowań. Na bieżąco można więc śledzić rezultaty swoich 

ulubionych strategii. Co więcej, każdy uczestnik ma możliwość przeprowadzenia łącznie 24 zmian w 

ciągu roku w dowolnym momencie. To sprawia, że uczestnicy mogą szybko reagować na 

dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynkach. Ich historię wraz ze zmieniającą się alokacją 

portfela również można śledzić na profilach ekspertów. Ponadto, każdy z nich ma możliwość 

przygotowywania komentarza dotyczącego swoich wyników, połączonych z analizą i prognozą 

rynkową. Każdy profil jest więc unikalnym drogowskazem, który może pomóc odnaleźć się w 

meandrach rynków kapitałowych.  

 

 

 



 

© Copyright by Analizy Online S.A.  www.analizy.pl  2 
 

 

 

Masz pytania dotyczące Ligi Ekspertów? Skontaktuj się z nami! 

Zespół analityków 

liga@analizy.pl  

tel. 22 431 82 94 

Wojciech Kiermacz 

wojciech.kiermacz@analizy.pl 

 

Anna Zalewska 

anna.zalewska@analizy.pl 

 
Spółka Analizy Online jest niezależną firmą analityczną zajmującą się monitoringiem rynku polskich i zagranicznych instytucji  

zbiorowego lokowania środków: funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych).  

W zakres analiz rynku funduszy wchodzą między innymi rankingi funduszy, ocena efektywności działań zarządzających oraz analiza ich 

wpływu na polski rynek finansowy. 
 

Działalności firmy obejmuje również monitoring rynku produktów strukturyzowanych, zmian akcjonariatu polskich spółek publicznych 
oraz analizę rynku polskich papierów dłużnych. 
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