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Od redaktora... 
 
 

Witam serdecznie! 
 
Po dość długiej przerwie wracamy do publikacji Biuletynu Inwestycyjnego dla klientów mBanku. To mój 

prezent na Gwiazdkę dla wszystkich użytkowników SFI i eMAKLERA. Chciałbym serdecznie podziękować za 
wszystkie maile jakie otrzymałem od Was w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Nigdy nie sądziłem, że tak wiele osób 
Biuletyn czytuje i – co więcej – uznaje zawarte w nim informacje za ciekawe i użyteczne. Jednocześnie 
przepraszam za długi czas absencji Biuletynu i mam nadzieję, że w przyszłości do podobnej sytuacji nie dojdzie. 
W bieżącym numerze gruntownych zmian nie będzie – jedna, zauważalna gołym okiem – to powrót do 

tradycyjnego układu tekstu. Ta prośba przewijała się w wielu listach i niniejszym ją spełniam. Dla wielu z Was 
czytanie w układzie kolumnowym było niewygodne, teraz powinno być lepiej.   
 
Ponieważ zbliża się Boże Narodzenie, życzę Wam wszystkim zdrowych i rodzinnych Świąt oraz udanego 

odpoczynku od giełdowych zmagań. Natomiast Nowy Rok, niech przywita Was cieplejszą koniunkturą i obdarzy 
dwucyfrowymi stopami zwrotu. 
 
Zapraszam do lektury! 
 
Z inwestorskim pozdrowieniem,  
Maciej Witkowski 

 
 

Aktualności 
 
 

 
Informacje o wysokości aktywów i liczbie rachunków – SFI, eMAKLER 

 

W lipcu br. aktywa netto zgromadzone w ramach SFI sięgnęły 2,4 mld PLN, co było najwyższym wynikiem 
w historii tej usługi w mBanku. Niestety drugie półrocze nie obdarzyło nas zbyt korzystną koniunkturą, w efekcie 
czego (głównie w efekcie przeszacowania wartości jednostek uczestnictwa) aktywa spadły do 1,8 mld PLN na 

koniec listopada. Należy jednak 
podkreślić, że klienci mBanku zdali 
egzamin z cierpliwości i nie rozpoczęli 
masowego składania zleceń odkupienia 
jednostek. Giełda w Polsce zmierza do 
normalności i w związku z tym na 
inwestycję w fundusze należy spoglądać 
w horyzoncie 3-5 letnim, a nie jak 
dotąd – kilkumiesięcznym. 

Jednocześnie nadal obserwujemy 
dynamiczny przyrost ilości rachunków 
do obsługi funduszy – obecnie jest ich 
już niespełna 350 tysięcy. 
 

W usłudze eMAKLER również 
widoczna jest słaba koniunktura na 
GPW, co przejawia się zarówno w 
mniejszych aktywach jak i mniejszej 
skłonności do zawierania transakcji.  
Obecnie liczba rachunków 

maklerskich przekroczyła już 80 
tysięcy, a wartość środków 

zainwestowanych w akcje i obligacje wynosi 640 mln PLN. Łączne obroty klientów mBanku do końca listopada 
bieżącego roku wyniosły 5,4 mld PLN i były o 70% wyższe niż w roku ubiegłym.  
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Nowości w ofercie inwestycyjnej 
 
 

 
Obecny numer Biuletynu jest „gwiazdkowy” nie tylko z powodu samego powrotu Biuletynu, lecz również z 

powodu niespodzianek, jakie przygotowujemy dla mInwestorów tuż po Nowym Roku.  
 

 
Nowe fundusze w Supermarkecie FI 
 

Już 20.12 na platformie mBanku pojawią się trzy nowe subfundusze TFI Allianz Polska S.A. :  
 

1. Allianz Akcji Plus – aktywa subfunduszu inwestowane będą przede wszystkim w akcje 
oraz inne instrumenty oparte o akcje. Modelowy portfel subfunduszu składać się będzie w 
90% z akcji a w 10% z papierów dłużnych emitowanych głównie przez Skarb Państwa ( 

dopuszczać się będzie również inny udział akcji – od 70% do 100%). 
2. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek – aktywa subfunduszu inwestowane będą przede wszystkim 

w akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje małych i średnich spółek, których udział w portfelu 
stanowić będzie od 70 do 100%. Reszta, tzn. dłużne instrumenty finansowe stanowić będą od 0 do 30% 
portfela. 

3. Allianz Budownictwo 2012 – aktywa subfunduszu inwestowane będą przede wszystkim w akcje 
spółek świadczących usługi budowlane, produkujących materiały budowlane oraz inwestujących w 
nieruchomości lub zarządzających nieruchomościami, a także spółek, których działalność może być 
związana z organizacją przez Polskę i Ukrainę finałów piłkarskich mistrzostw Europy w 2012 roku – 
udział tych instrumentów w portfelu stanowić będzie od 70 do 100%. Fundusz inwestuje aktywa Allianz 
Budownictwo 2012 także w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, głównie 
emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w listy 
zastawne emitowane przez banki hipoteczne - od 0 do 30%. 

 
Rekomendowany przez TFI Allianz Polska S.A. okres inwestycji dla powyższych subfunduszy powinien wynosić 

nie mniej niż 3 – 5 lat. Minimalna kwota pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszy to 200 zł, 
kolejnych nabyć 50 zł. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą TFI Allianz Polska S.A. dostępną na platformie 
mBanku. 
 
Ponadto przypominamy, że w październiku 2007 roku World Investment Opportunities Funds rozszerzyło 

swoją ofertę o dwa nowe subfundusze tj. WIOF Central Asian Opportunities Fund oraz WIOF CIS Bond 
Fund, dla których minimalna kwota pierwszego i kolejnych nabyć jednostek uczestnictwa subfunduszy wynosi 
1 000 zł. 
W październiku br. został także opublikowany ranking towarzystw funduszy inwestycyjnych przygotowany 

przez „Rzeczpospolitą” i firmę Analizy Online. Raport wykazał, że Skarbiec TFI S.A., Union Investment TFI 
S.A. (dostępne na platformie mBanku) i ING TFI S.A to najlepsze Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.  
 
Serwis inwestycyjny 
 
 
Zapewne wszyscy klienci zauważyli, że mBank posiada nowe 

strony internetowe. Na zmianie szaty graficznej jednak nie 
kończymy. Już w styczniu planowane jest uruchomienie „strefy 
mInwestora” w ramach serwisu mBanku, do której dostęp będzie 
ograniczony hasłem (logowanie analogiczne jak do systemu 
transakcyjnego), a w której na początek znajdziecie informacje 
ekonomiczne i giełdowe dostarczane na  żywo przez Euromoney 
Polska (serwis IS Businesswire), analizy dostarczane przez Dom 
Inwestycyjny BRE Banku, oraz informacje o planowanym 
wdrożeniu funduszu zamkniętego dla klientów mBanku. Z 
czasem ilość analiz i informacji zawartych w serwisie będzie się 
sukcesywnie zwiększać.  
 
Ankieta dotycząca eMAKLERA 
 
Obecnie  jesteśmy w trakcie badania jakościowego usługi 

eMAKLER – wielu z Was zapewne znalazło stosowny komunikat w 
serwisie transakcyjnym. Wyniki tej ankiety pozwolą nam przygotować plan rozwoju eMAKLERA na najbliższe 2 
lata. Zapewne niektóre rzeczy będziemy w stanie zrobić od razu, na inne trzeba będzie trochę poczekać. Tym nie 
mniej chcemy aby eMAKLER był lepszy i bardziej atrakcyjny. 

     Czy wiesz że... 
 
W mBanku dostępny jest 
najnowocześniejszy na rynku kredyt na 
zakup akcji w ofercie pierwotnej – 
mEmisja? 
 
Umowę o mEmisję podpisujesz tylko raz, 
a następnie kredyt obsługujesz przez 
Internet ! 
 
Dowiedz się więcej: 
www.mbank.pl/indywidualny/kredyty 
 
 



 
Fundusz zamknięty 
 
mBank wspólnie ze spółką z grupy BRE – BRE Wealth Management – pracuje nad wprowadzeniem do oferty 

mBanku funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Fundusz będzie kierowany przede wszystkim do osób 
posiadających znaczne nadwyżki finansowe i poszukujących rozsądnych długoterminowych zysków, ale przy 
szczególnym nacisku na bezpieczeństwo zainwestowanych środków. Pierwsza subskrypcja planowana jest w 
lutym. Więcej szczegółów na temat nowego funduszu już w styczniowym numerze Biuletynu. 
 

 
 

Promocje w mInwestycjach 
 
 
W połowie grudnia br. zakończył się konkurs zorganizowany przez Union Investment TFI S.A. Aby wziąć w nim 

udział należało złożyć zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa wybranych subfunduszy znajdujących się pod 
parasolem UniFundusze FIO. Nagrodami w konkursie były bony do salonu perfumeryjnego Sephora o wartości 
400 zł dla pierwszych 50 Uczestników, którzy zgromadzą największe aktywa w okresie trwania konkursu. Wyniki 
konkursu dostępne są na stronie http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/sfi/#tabs=6 
 
Z przyjemnością informujemy, że mBank wraz z TFI Allianz Polska S.A. przygotowuje kolejną promocję w 

obszarze mInwestycji pt. „Akcyjne nowości w mBanku”. Aby wziąć w niej udział 
należy w terminie 21.12.2007 – 21.01.2008 złożyć zlecenie nabycia jednostek 
uczestnictwa jednego z subfunduszy zarządzanych przez TFI Allianz Polska S.A. tj.: 
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, Allianz Akcji Plus, Allianz Budownictwo 
2012 na kwotę co najmniej 5 000 zł i nie dokonać odkupienia zainwestowanych 
środków do dnia 29.02.2008 r. włącznie. Nagrodami głównymi w konkursie są 
aparaty cyfrowe dla dwóch Uczestników, którzy zgromadzą największe aktywa w 
okresie trwania konkursu.  

 
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!  

 
 

 

Analiza rynku 
Czy na GPW powróci optymizm? 

 
 

To pytanie zadają sobie chyba wszyscy inwestorzy, którzy posiadają jakiekolwiek pieniądze ulokowane w 
akcjach czy też funduszach innych niż pieniężne/obligacyjne. Niestety jak zawsze odpowiedź nie jest prosta. Jeśli 
chodzi o giełdę, to kluczowym jest aby nie próbować przewidzieć co się stanie (jeden scenariusz) lecz co może 
się stać (wiele scenariuszy) i dostosować swoje działanie na wypadek wystąpienia każdego z nich. Oczywiście 
warto nadać im pewne prawdopodobieństwa wystąpienia i mieć własne zdanie co do tego który jest najbardziej 
realistyczny, ale osobiście nigdy nie odważyłbym się powiedzieć, że jestem pewien, iż „za najdalej 3 miesiące na 
GPW powrócą wzrosty”. 

 
 
Zanim przejdziemy do analizowania wykresów, spójrzmy na 

to co stało się w ostatnich tygodniach w nieco bardziej 
racjonalnych kategoriach, niż można to usłyszeć w 
wiadomościach czy też przeczytać w gazetach. 

 
Walec który przetoczył się przez warszawską giełdę w 

listopadzie i przy okazji którego wiele tak zwanych „rynkowych 
chorągiewek” wieszczyło już krach i ogólny armageddon, dotknął 
przede wszystkim małych i średnich spółek. Jeśli spojrzymy na 
indeks WIG20, to oczywiście można powiedzieć, że pomiędzy 
29.10 a 27.11 stracił on 9,77%, ale nie jest to bynajmniej 
żadne wydarzenie, które powinno nas skłaniać do większego pesymizmu niż podczas spadków lipcowych czy też 
korekty z maja 2006 roku.  

Pech chciał, że dwie korekty miały miejsce w jednym półroczu i z tego powodu nasilenie doznań było daleko 
większe niż w roku 2006, tym nie mniej same spadki daleko niższe – pamiętajmy, że w maju ubiegłego roku 
indeks WIG20 osunął się aż o 24,2%, a więc stracił ¼ swojej wartości!!! Gdzie zatem porównanie obecnej 
korekty do armageddonu? 

 

     Czy wiesz że... 
 
Jeśli nie znasz któregoś z użytych pojęć 
Analizy Technicznej, zapoznaj się z 
encyklopedią AT na stronach mBanku! 
 
Dowiedz się więcej: 
www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje 
 



Oczywiście ktoś zapyta od razu – a co z małymi spółkami? Oczywiście tutaj sprawa jest zupełnie inna – 
spadki były o wiele bardziej dotkliwe. Dość powiedzieć, że sWIG80 w okresie od lipca do listopada stracił ponad 
30% wartości – ale jest to proces, który trwa od pół roku a w listopadzie mieliśmy po prostu jego kolejną falę.   

W przypadku małych i średnich spółek mamy typowy przykład bąbla, który po prostu musiał pęknąć. Jeśli 
inwestorzy bez opamiętania kupują akcje, których wskaźnik P/E grubo przekracza 100, albo wręcz osiąga 
astronomiczne wielkości rzędu 300, to tylko siebie mogą obwiniać o to, że ponoszą teraz straty.  

Bardzo szybko rynek, czyli my, przyzwyczailiśmy się, że akcje dają sto i więcej procent zysku w ciągu kilku 
miesięcy. Tym czasem nawet bardzo dynamiczne firmy, które błyskawicznie się rozwijają i mają dobrą strategię, 
nie są w stanie zapewnić, aby tak galopujące ceny akcji były odpowiednio wspomagane przez wzrost zysków. 
Procesy inwestycyjne wymagają czasu i jeśli mamy informację, że jakaś spółka wchodzi na nowy rynek, buduje 
nową fabrykę czy przejmuje inną spółkę, to ekonomiczny wynik tej operacji pojawi się najwcześniej za kilka 
miesięcy, a ceny potrafią to zdyskontować w ciągu kilku sesji – weźmy za przykład choćby Bioton. To 
szaleństwo, za które teraz płacimy, ale dotyczy ono tylko części giełdy. 

Jeśli inwestor zachował rozsądną równowagę w portfelu pomiędzy spółkami małymi i „perspektywicznymi” 
a spółkami dużymi o solidnych fundamentach, to nie odczuł póki co spadków aż tak bardzo, jako że na rynku 
„blue chips” nie stało się jak dotąd nic dramatycznego. Problem polega na tym, że inwestorzy prawie 
zawsze wiedzą ile dane papiery kosztują, ale bardzo rzadko wiedzą, ile te papiery są warte. A cena i 
wartość, szczególnie w przypadku giełdy, to pojęcia dramatycznie różne.  

 
I ostatnia sprawa do której chciałbym się odnieść „post factum”, to kryzys „subprime mortgage” w USA i 

jego wpływ na to, co dzieje się u nas.  Oczywiście sprawa jest dla banków poważna i nie wolno jej lekceważyć. 
Tym nie mniej kiedy informacje o kryzysie zaczęły się pojawiać i natychmiast u nas posłużyły jako 
wytłumaczenie wielu słabych dni na giełdzie, w niczym to nie przeszkodziło indeksowi Nasdaq w Stanach 
ustanowić  na koniec października nowego historycznego szczytu powyżej 2800 pkt.  

Z logicznego punktu widzenia kryzys „subprime” w USA ma na prawdę niewiele wspólnego z tym, co 
decyduje o wartości fundamentalnej polskich spółek, czyli ich wynikami finansowymi. Nie można porównywać 
chociażby stopnia zadłużenia społeczeństwa amerykańskiego do społeczeństwa polskiego. Kryzys na pewno 
rzuca nowe światło na sprawę zarządzania ryzykiem w bankach, ale nie spodziewajmy się iż okaże się nagle, 
że w Polsce nie spłaca się 25% kredytów hipotecznych. Być może polska gospodarka okres hiper-przyspieszenia 
ma już za sobą (każda gospodarka jest cykliczna i musi czasami zwolnić), ale nadal jest w dobrej kondycji i wiele 
spółek poprawia wyniki przy każdej ich publikacji. Niestety najczęściej te spółki „walec bessy” rozjeżdża równie 
skutecznie jak te na prawdę „śmieciowe”, i wyjątków od tej zasady jest niewiele. 

Dlatego moja osobista teza jest taka, że wszechobecność rynków finansowych w mediach, powstanie 
telewizji dedykowanych biznesowi i finansom, nadających non-stop i (takie są prawa rynku), wciąż 
poszukujących nowych sensacyjnych doniesień, spowodowała, że rynki (w postaci drobnych inwestorów) stały 
się o wiele bardziej podatne na chwilowe impulsy emocjonalne. Nie mają one wiele wspólnego z racjonalną 
oceną tego co się dzieje. Tym nie mniej, powodują, że kursy akcji się osuwają – choćby na najniższych obrotach, 
ale jednak podążają na południe. Nasze zadanie w tym momencie to nie dyskutowanie o tym, czy spadki są 
racjonalnie uzasadnione, lecz odpowiednie reagowanie na ich fakt. Jak to się utarło  - z rynkiem nie 
warto dyskutować, lepiej ten czas skonsumować na działanie. 

 
Co dalej z indeksami? 
 
Zacznijmy tradycyjnie od najważniejszego indeksu – WIG20 – w układzie dziennym i tygodniowym. To, co 

obecnie widoczne jest na wykresie, 
można nazwać decydującym starciem 
pomiędzy bykami i niedźwiedziami. 
Linia trendu widoczna na obrazku po 
lewej stronie, to długoterminowy trend 
wzrostowy, trwający od marca 2003 
roku. Istotne jest to, że żadna z 
dotychczasowych korekt nie była w 
stanie naruszyć tej linii, co było jasną 
przesłanką do nie podejmowania 
nerwowych działań.  

Obecnie, jak widać, sytuacja jest o 
wiele bardziej groźna, ponieważ wykres 
już zetknął się z wspomnianą linią. 
Oczywiście nawet, jeśli ją w niewielkim 
stopniu przebije, nie będzie to od razu 
oznaczało, że przełącznik z etykietą 
„bessa” został przełączony, takie 
sytuacje się zdarzają. Pojawia się 
jednak pytanie, jak daleko wykres 
może „bezpiecznie” przebić linię 
trendu?  



W tym przypadku odpowiedź kryje się nieco „poniżej” – na poziomie 3329 pkt mamy bowiem dołek z 16 
sierpnia i będzie on silnym wsparciem dla popytu. Osobiście sygnału do zmiany nastawienia do rynku 
upatrywałbym dopiero w sytuacji, kiedy WIG20 przebije linię trendu oraz znajdzie się poniżej wspomnianego 
lokalnego minimum.  Taka sytuacja stworzyłaby dla niedźwiedzi idealną okazję do uformowania podwalin dla co 
najmniej średnioterminowego trendu spadkowego – na wykresie mielibyśmy już lokalny, niżej położony, szczyt 
odbicia z 12 grudnia, oraz nowe lokalne minimum.  

 
Czy taki scenariusz jest prawdopodobny? Nadzieją dla byków jest to, że RSI jest już mocno wyprzedany i 

zdecydowanie może pomóc popytowi w obronie linii wsparcia. Sygnał sprzedaży MACD miał miejsce poniżej linii 
„0”, więc w zasadzie jest w tym przypadku bez znaczenia. Sytuacja zatem sprzyja odbiciu i moim zdaniem 
będziemy mieli krótki „efekt stycznia” w postaci obrony kluczowego wsparcia. Czy jednak rynek będzie miał siłę 
na dalsze wzrosty – trudno oceniać. W obecnej sytuacji prognozowanie czegokolwiek na okres dłuższy niż 2-3 
tygodnie naprzód, wydaje się być obarczone znacznym ryzykiem błędu. Dlatego kluczowe jest nasze 
zachowanie, a nie to z jakim prawdopodobieństwem sytuacja rozwinie się w jedną bądź drugą stronę.  Do 
momentu, kiedy bykom uda się bronić wsparcia, nie zamierzam podejmować żadnych nerwowych działań. 

 
I na koniec rozważań o sytuacji na WIG20 słowo o scenariuszu pozytywnym – jeśli bykom uda się obronić 

wsparcie i następnie klimat będzie na tyle sprzyjający, by kontynuować wzrosty, to pierwszym poważnym 
testem będzie szczyt z 12 grudnia. Dopiero jego pokonanie i wyjście wykresu wyżej da nam nieco spokoju i 
przekonania, że najgorsze już za nami. Jeśli byki nie uporają się z tym poziomem, zdecydowanie wzrośnie 
ryzyko kolejnego ataku na linię trendu lub zamknięcia się indeksu w trendzie bocznym, czego również 
nie można wykluczyć w średnim terminie. 

 
Małe i średnie spółki 
 
Ponieważ mWIG i sWIG zachowują się niemal identycznie, to analizę ograniczymy do pierwszego z nich.  

Sytuacja jest zdecydowanie 
„niedźwiedzia” i średnioterminowo 
mamy trend spadkowy - świadczą o 
tym następujące fakty: 

• pokonanie przez wykres ponad 
2-letniej linii trendu 
wzrostowego, 

• uformowanie się opadających 
dołków i szczytów, kolejno 
16.08, 15.10 (odbicie) oraz 
21.11. 

Wiele wskazuje również na to, że 
szczyt odbicia z 7 grudnia może być 
kolejnym, trzecim niżej położonym 
lokalnym maksimum. 

 
Ryzyko kontynuowania zniżek 

na małych i średnich spółkach jest 
obecnie na prawdę wysokie. Wiele 
wskazuje bowiem na to, że 
niedźwiedzie w najbliższym czasie 
mogą przetestować ostatnie minimum 
na poziomie 3745 pkt. Sytuacja na 
wykresie oscylatora RSI wskazuje, że w 

tym obszarze powinno pojawić się znaczne wsparcie popytu, ale jest to tylko założenie natury psychologicznej. 
Jeśli ogólny klimat inwestycyjny na GPW się nie poprawi, to odbicie może być bardzo niewielkie.  

O wiele bardziej znaczącego wsparcia upatrywałbym w poziomie 3582 pkt – jest to lokalny dołek z grudnia 
2006 roku i de facto jedyna bariera chroniąca indeks przed zejściem do poziomu 3000 pkt lub nawet niżej.  

Dlatego w najbliższych tygodniach należy skupić się przede wszystkim na obserwowaniu zachowania 
ineksu w okolicach dwóch wspomnianych minimów. Jeśli bykom uda się obronić poziom 3745 pkt, będzie 
to dobry znak. Jeśli nie, to cała nadzieja we wspomnianym wsparciu na 3582 pkt. Zejście indeksu poniżej tej 
bariery byłoby bardzo złym prognostykiem na przyszłość i spowodowało, że na długo zapomniałbym o 
inwestowaniu w małe spółki. 

 
Podsumowanie 
 
Zarówno w sektorze „blue chips” jak i w przypadku małych i średnich spółek mamy obecnie sytuację, w 

której ważą się dalsze losy indeksu – jesteśmy bardzo blisko średnioterminowych rozstrzygnięć. W 
przypadku WIG20 sytuacja wygląda nieco lepiej, natomiast w przypadku małych i średnich spółek mówimy o 
ratowaniu się przed katastrofą, jaką niewątpliwie byłby spadek indeksu mWIG do poziomu 3000 pkt.  



Na giełdzie nigdy nie wskazane są pochopne działania, dlatego skupmy się na obserwowaniu kluczowych 
wsparć i reagowaniu na to, jak rynek sobie z nimi poradzi. Inwestorzy z żyłką hazardzisty będą zapewne nawet 
próbować niewielkich zakupów na tychże wsparciach, ale należy pamiętać, że jest to bardzo ryzykowne i w 
zasadzie należy być przygotowanym na błyskawiczne pozbywanie się walorów w przypadku realizacji 
negatywnego scenariusza. Osobiście patrząc na rynek co najmniej średnioterminowo, poczekam z ewentualnymi 
zakupami do pojawienia się większych symptomów poprawy koniunktury, czyli w choćby wyjścia WIG20 powyżej 
ostatniego odbicia z 12 grudnia. 

 
Życząc jak najwyższych zysków, 
 
Maciej Witkowski 
 

 
Powyższa analiza jest tylko i wyłącznie wyrazem poglądów jej autora i nie należy jej traktować jako 
jakiejkolwiek rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych.  
 
 
 
Jak uruchomić usługi inwestycyjne (SFI, eMAKLER) w mBanku? 
 
 

1. Jeżeli jesteś posiadaczem eKONTA możesz: 
 

- zadzwonić do mLinii i aktywować usługę (otrzymasz pocztą oświadczenie SFI lub umowę maklerską, 
które należy podpisać i odesłać do nas) 
 
- pobrać dokumenty ze stron mBanku (www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje): oświadczenie SFI lub 
umowę maklerską  w formie PDF, wypełnić i wysłać na adres: 

mBank,  
Bankowość Detaliczna BRE Banku SA 
Wydział Operacji Bankowych 
Skrytka Pocztowa 2108 
90-959 Łódź. 

2. Jeżeli nie masz eKONTA: 
 

Możesz otworzyć eKONTO dzwoniąc na mLinię lub wypełniając internetowy formularz na stronach 
www.mbank.pl 
 
Oświadczenie umożliwiające aktywację SFI zostanie standardowo dołączone do umowy o prowadzenie 
rachunku eKONTO, natomiast z umową maklerską musisz zaczekać do otwarcia rachunku eKONTO 
(wówczas postępuj zgodnie z pkt 1).  

 
 
Zespół mInwestycji 
 
 
 

                                                                                          
 

 Maciej Witkowski                    Zbyszek Trzeciak                   Monika Chwiedziewicz           Jarek Urbańczyk 
Wicedyrektor Biura Sprzedaży   Makler papierów wartościowych         Specjalista ds. funduszy          Specjalista ds. OFE 
         

 
Jeśli masz pytania lub sugestie dla autora Biuletynu pisz: 
 
maciej.witkowski@mbank.com.pl 

  


