Portfolio
Nazywam się Radosław Chodkowski i w tym dokumencie omówię pokrótce moje
doświadczenia i osiągnięcia zarówno na polu inwestycyjnym, jak również w działalności blogerskiej
oraz ogólnej aktywności w sferze medialno-szkoleniowej. Dodane do tekstu hiperłącza pozwolą na
dotarcie do materiałów potwierdzających opisywane fakty.
Inwestowanie
Jestem inwestorem od 2009 roku. Początkowo moja aktywnośd ograniczała się tylko i
wyłącznie do rynku akcji, później rozszerzyłem ją o produkty strukturyzowane, odzwierciedlające
ceny metali szlachetnych i innych surowców. Posiadam również doświadczenie na rynku walutowym,
handlując niewielkimi pozycjami na głównych parach walutowych. Z powodu ograniczeo czasowych
związanych z pracą na etacie, porzuciłem to pole aktywności. Aktualnie koncentruję się na rynku
akcji, opcji oraz zarządzam niewielkim portfelem obligacji korporacyjnych.
Blogowanie
Pierwszego bloga pod nazwą Humanista na giełdzie założyłem w kwietniu 2010 roku.
Początkowo po to, aby opisywad swoje spostrzeżenia związane z rynkiem, ale w miarę rosnącej
popularności stał się on rozpoznawalnym elementem polskiej blogosfery finansowej. Aktualne
statystyki bloga dostępne są w Internecie. Blog traktuje o tematyce inwestycyjnej z perspektywy
indywidualnego uczestnika rynku, koncentrując się na podejściu opartym na analizie technicznej.
Drugi blog pod nazwą Opcje na akcje powstał pod koniec 2013 roku i zorientowany jest
wyłącznie na tematykę opcji. Aktualnie poruszane są zagadnienia związane głównie z opcjami
notowanymi na GPW, ale w przyszłości planowane jest rozszerzenie zainteresowania na opcje
egzotyczne oferowane przez brokerów spoza rynku regulowanego. Aktualne statystyki bloga
dostępne są w Internecie.
Istotnym polem aktywności jest również mój kanał w serwisie YouTube, w którym publikuję
nagrania dotyczące rozmaitych technik inwestycyjnych oraz bieżącej sytuacji rynkowej. Kanał liczy
aktualnie 1075 stałych widzów i zanotował ponad 150 tys. odsłon filmów. O dobrym odbiorze kanału
przez inwestorów świadczy stosunek ocen pozytywnych do negatywnych, kształtujący się w 2014
roku na poziomie 25:1. Aktualne statystyki kanału dostępne są w Internecie.

Zasięg oddziaływania
Jako osoba obecna w przestrzeni inwestycyjnej, tak wirtualnej, jak i realnej, korzystam z
licznych mediów społecznościowych. Ich zasięgi kształtują się następująco:
 Facebook: 1265 fanów Humanista + 235 fanów Opcje Na Akcje
 Twitter: 132 obserwujących
 Google+: 79 osób w kręgach, 989 tys. wyświetleo
 RSS: 500-600 osób subskrybujących bloga przez RSS
Publikacje i obecnośd w mediach
Jako autor bloga dwukrotnie znalazłem się na łamach Gazety Giełdy Parkiet:
 Nr 96 (5425) z 26-27 kwietnia 2014r. jako rozmówca w artykule o Humanistach na giełdzie
 Nr 97 (5427) z 28 kwietnia 2014r. jako jeden z ośmiu blogów giełdowych wartych
odwiedzenia.
Jestem również stałym redaktorem piszącym do Equity Magazine, internetowego magazynu
o inwestycjach. Moje teksty ukazały się w numerach: 15, 18, 19, 22, 23, 24, 26 i 27.
Miałem swój udział w tworzeniu darmowego ebooka pt. Od blogera do milionera, omawiając
inwestowanie okiem polskich blogerów giełdowych.
Przez około pół roku prowadziłem własny program na temat inwestycji w internetowym
RadiuWWW, aktualnie już nie istniejącym. Zapisy audycji można znaleźd na moim kanale YouTube.
Szkolenia i wykłady
W związku z prowadzoną działalnością blogowo-inwestycyjną, jestem zapraszany do
przeprowadzenia szkoleo i wykładów związanych z tą tematyką. Posiadają one zarówno charakter
komercyjny, jak również darmowy, dla studentów i kół naukowych. Dotychczas prowadziłem:
 Wykład dla koła naukowego Klub Inwestora SGH w ramach Investors’ Meetings
 Wykład dla koła naukowego SKN Investor Uniwersytetu Łódzkiego w ramach Homo
Economicus
 Szkolenie z zabezpieczania portfela akcji z wykorzystaniem opcji na Wig20 w ramach
Internetowego Dnia Inwestowania 2014 organizowanego przez Strefę Inwestorów
 Szkolenie Keep It Simple, Stupid we współpracy z TMS Brokers – Forex University
Inne aktywności
Trudno jest wybrad próbkę materiałów, z których jestem szczególnie dumny. Z pewnością
będą to opisane powyżej szkolenia, jak również cały blog OpcjeNaAkcje.pl, gdzie staram się tworzyd
teksty dogłębnie eksplorujące poruszaną materię.
Do treści wartych odwiedzenia z pewnością zaliczę serię nagrao dotyczących testowania
pomysłu na system inwestycyjny, w których zdradzam koncept jednego z moich podejśd do indeksu
Wig20.
A rzeczą, która cieszy mnie w największym stopniu jest społecznośd zaangażowanych
czytelników, którą udało się stworzyd i którzy doceniają wykonywaną przeze mnie pracę blogerainwestora.

