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POLSKA

POPRZEDNIA SESJA W SKRÓCIE
Ostatnia sesja pogorszyła zanotowane wyniki przez indeksy akcyjne w
minionym miesiącu i całym trzecim kwartale. Nastoje inwestorów pogorszyły
plany włoskiego rządu odnośnie przyszłorocznego budżetu. Zakładany poziom
deficytu budżetowego w wysokości 2,4% PKB jest znacząco wyższy od wielkości,
które prezentował w ostatnim czasie Giovanni Tria, włoski minister finansów.
Wzmaga to obawy o kontynuację politycznego kryzysu we Włoszech, stan
finansów publicznych oraz bardzo prawdopodobny sprzeciw Unii Europejskiej.
W efekcie powyższych informacji mocno traciły włoskie akcje, które powróciły
do swoich minimów z początku miesiąca. Wrześniowe wzrosty znacząco
zmniejszył także indeks EuroStoxx Banks. Przecena dotknęła także notowań
euro oraz obligacji włoskich oraz greckich.
Po pierwszej, stonowanej reakcji, spadki dotknęły także polskie indeksy. WIG20
w ciągu dnia tracił nawet ponad 2%. Jednakże stosunkowo nieduża skala
przeceny na otwarciu amerykańskiej sesji wygenerowała popyt, w rezultacie
którego duże spółki zniwelowały zniżkę do -1,3%. Jednakże tylko PGNiG
pozytywnie wyróżniał się na tle blue chipów, kończąc notowania powyżej
czwartkowego zamknięcia. Mniejszy odpływ kapitału dotknął tym razem
mWIG40 oraz sWIG80, które spadały mniej niż 1%.

OCZEKIWANIA CO DO DZISIEJSZEJ SESJI
Względnie udana sesja na rynkach amerykańskich oraz fakt, iż naszym
zdaniem, piątkowe spadki zdyskontowały już informacje z Włoch, powinien
wpłynąć na lepsze nastroje inwestorów na początku października. Wpływ na
notowania indeksów w dniu dzisiejszym będą miały dane odnośnie indeksów
PMI dla przemysłu publikowane na świecie. Analogiczne odczyty dla usług
podane zostaną natomiast w środę.
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INFORMACJE O SPÓŁKACH
WIG 20 i mWIG40

+/-

Amica

Skup akcji
Amica w ramach skupu akcji własnych ogłosiła ofertę zakupu nie więcej niż 250 tys. akcji,
czyli do 2,38% kapitału, po 120 zł za sztukę. Oferty sprzedaży przyjmowane będą od 1 do
15 października 2018 roku.

AmRest

Zawieszenie obrotu akcjami
AmRest złożył wniosek do GPW o zawieszenie notowań akcji tej spółki w terminie od 4 do 8
października włącznie. Wniosek wynika z zamiaru przeniesienia do Hiszpanii depozytu
macierzystego akcji AmRestu i miało wpływu na notowania akcji AmRestu na warszawskiej
giełdzie.

Getin Noble

Wywiad z prezesem
Bank widzi więcej plusów niż minusów z ewentualnego połączenia z Idea Bankiem i ocenia,
że byłoby dużo łatwych do osiągnięcia synergii kosztowych.
W drugim półroczu Bank zakłada poprawę zarówno wyniku prowizyjnego, jak i
odsetkowego oraz wypracowanie dodatniego zysku netto.
Bank liczy, że do transakcji sprzedaży akcji Noble Securities dojdzie jeszcze w 2018 roku.

Orbis

Zakup działki
Orbis zawarł przedwstępną umowę nabycia nieruchomości w Krakowie przy ulicy Worcella
8 pod planowaną budowę hotelu Wartość umowy ma wynieść 9,2 mln zł netto.

Pfleiderer Group

Wyniki 2Q zgodne ze wstępnymi
EBITDA Pfleiderer Group w 2Q'18 wyniosła 32,9 mln euro, co jest zgodne z szacunkami z
połowy sierpnia.

sWIG80 i inne
ABC Data

+/Wyniki 2Q'18
ABC Data zanotowała 9,5 mln zł straty na poziomie netto wobec 3,7 mln zł zysku przed
rokiem i 4,5-6,.9 mln zł zysku wg oczekiwań analityków. Strata operacyjna grupy wynosi
7,1 mln zł, a przed rokiem był zysk w wysokości 7,2 mln zł. Negatywny wpływ na wyniki
miały różnice kursowe oraz ujęta korekta podatku VAT za 2Q'14.

-

Umorzenia w FIZach
Altus poinformował, iż klienci zamkniętych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez
Altus TFI złożyli deklaracje wycofania nawet powyżej 80-90 proc. środków w zależności od
funduszu. Spółka zapowiada konieczność redukcji zleceń. Żądania wycofania środków
dotyczą 15 zamkniętych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Altus TFI.

-

Cormay

Akwizycje w Rumunii
Spółka zależna Orphee SA popisała list intencyjny z podmiotem zainteresowanym
nabyciem całego pakietu posiadanych przez Orphee udziałów w spółce Diesse.

+

Gino Rossi

Wyniki 1H1'8
W pierwszym półroczu Gino Rossi miało 51 mln zł straty netto wobec 2,3 mln zł zysku
przed rokiem i -12,2 mln zł wg oczekiwań. Wynik EBITDA Gino Rossi po pierwszym półroczu
wyniósł -9,7 mln zł i był niższy o 17,9 mln zł od wyniku wygenerowanego przed rokiem.
Analitycy spodziewali się 0,9 mln zł EBITDY.

-

Emisja akcji
Zarząd Miraculum zdecydował o emisji od 0,5 do 2,5 mln akcji serii T3 w ramach kapitału
docelowego, z ceną emisyjną 1,50 zł za sztukę. Emisja odbędzie się z wyłączeniem prawa
poboru.

-

Wyniki 2Q'18
Mostostal Warszawa odnotował 21,93 mln zł straty netto wobec 6,47 mln zł zysku rok
wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 17,32 mln zł wobec 13,21 mln zł zysku rok

-

Altus TFI

Miraculum

Mostostal
Warszawa
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wcześniej.
Mostostal Zabrze

Nowa umowa
Spółka zależna Mostostalu zawarła umowę z Balcke - Dürr Polska na prace w Elektrowni
Opole na 48 mln zł netto. Planowany termin zakończenia realizacji prac to październik
2021 r.

+

OT Logistics

Termin refinansowania
OT Logistics uzgodnił z konsorcjum banków oraz z Raiffeisen Bank przedłużenie terminu
spłaty kredytów, a z Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej
FIZAN terminu wykupu obligacji o wartości 17,9 mln zł do 12 października.

PA Nova

Rezygnacja prezesa
Piotr Korek zrezygnował ze stanowiska prezesa PA Nova, z dniem 30 września, z przyczyn
osobistych.

-

R22

Akwizycje w Rumunii
Spółka zależna R22 zawarła warunkowe umowy nabycia udziałów dwóch kolejnych spółek
rumuńskich: S.C. Web Class IT i Net Design za łącznie ok. 4,2 mln euro. Tym samym, grupa
będzie posiadać 15% udziałów w rumuńskim rynku i planuje kolejne akwizycje, aby do
końca roku mieć 20% udziału, a docelowo mieć 30%.

+

Wyniki 2Q'18
Rainbow wypracował w II kwartale 378 mln zł przychodów (+16% r/r), stratę operacyjną w
wysokości 2,0 mln zł (4,7 mln zł zysku przed rokiem) oraz 2,0 mln zł straty na poziomie
netto (3,3 mln zł zysku rpzed rokiem)

-

Obniżka prognozy
Grupa Sygnity obniżyła swoje prognozy wyników w roku obrotowym 2017/18 do 289 mln zł
przychodów, 11 mln zł EBITDA i 4 mln zł zysku operacyjnego wobec 346,8 mln zł
przychodów, 12,8 mln zł EBIT i 22,3 mln zł EBITDA w poprzedniej prognozie. Sygnity
podało, że wpływ na wyniki miał proces związany z restrukturyzacją dużych,
nierentownych kontraktów, kluczowy dla uzyskania trwałej rentowności spółki oraz istotnej
poprawy wyników finansowych, jednocześnie wiążący się z koniecznością jednorazowego
tworzenia odpisów (ok. 20,3 mln zł) oraz odszacowania przychodów (ok. 50 mln zł).

-

Wyniki 1H1'8
Tarczyński, ma po pierwszym półroczu 2018 roku 2,8 mln zł straty netto wobec zysku netto
w wysokości 4,7 mln zł rok wcześniej.

-

Rainbow Tours

Sygnity

Tarczyński
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KALENDARIUM WYDARZEŃ KORPORACYJNYCH W SPÓŁKACH GPW
Data

Ticker

Wydarzenie

Poniedziałek, 1 października 2018
CCC

Wypłata dywidendy 2,30 zł na akcję.

ADIUVO

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

BOS

Wprowadzenie do obrotu na GPW 30.074.426 akcji zwykłych na okaziciela serii V.

CFI

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

EKOEXPORT

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

ENTER

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

FERRUM

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

GETBACK

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

KANIA

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

MLPGROUP

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,18 zł na akcję.

POLNORD

NWZA ws. zmian w składzie RN.

PROCHNIK

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

SFINKS

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

URSUS

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

WORKSERV

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wtorek, 2 października 2018
DECORA

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Decora S.A.,
Włodzimierza Lesińskiego oraz Marzenę Lesińską.

FERRO

Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.

Środa, 3 października 2018
PZU

Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję.

ALUMETAL

NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu, zmiany
uchwały nr 3 NWZ z 7 listopada 2017 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz
zmiany statutu.

AMREST

Split akcji w stosunku 1:10.

KOGENERA

Wypłata dywidendy 2,70 zł na akcję.

NTTSYSTEM

Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.

Czwartek, 4 października 2018
BOS

NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz zmiany uchwały nr 30/2017 ZWZ z 6 czerwca 2017 r. w
sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wynagrodzeń członków RN.

POLIMEXMS

NWZA ws. zmiany w składzie RN.

RONSON

Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.

WORKSERV

NWZA ws. określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu, zmiany
warunków Programu Opcji Menedżerskich oraz emisji w drodze subskrypcji prywatnej imiennych
warrantów subskrypcyjnych serii F i nowych akcji zwykłych na okaziciela serii Y oraz zmiany statutu.

Piątek, 5 października 2018
TIM

NWZA ws. wyrażenia zgody na dysponowanie przez zarząd środkami zgromadzonymi na funduszu
dywidendowym w celu wypłaty zaliczki na poczet dywidendy oraz zmiany statutu.

Poniedziałek, 8 października 2018
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GRUPAAZOTY

NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie udziałów spółki Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy.

MLPGROUP

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,18 zł na akcję.

Wtorek, 9 października 2018
PEMANAGER

Wypłata dywidendy 2,93 zł na akcję.

Środa, 10 października 2018
AMBRA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017/2018 oraz wyrażenia zgody na zbycie
zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej.

ESOTIQ

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

FAMUR

NWZA ws. zmiany w składzie RN.

KOPEX

NWZA ws. zmiany w składzie RN.

SKARBIEC

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30
czerwca 2018 roku.

Czwartek, 11 października 2018
ELZAB

NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany zasad wynagradzania członków RN.

Piątek, 12 października 2018
VIVID

NWZA ws. połączenia spółki Vivid Games S.A. ze spółką Vivid Games Sp. z o.o. oraz przekazania przez
zarząd informacji dotyczących nabycia akcji własnych.
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KALENDARIUM MAKROEKONOMICZNE
Data

Czas

Kraj

Wydarzenie

Okres

Aktualna

Prognoza

Poprzednia

Spotkanie ministrów finansów strefy euro
(Eurogrupa)
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m)

sierpień

-0,10%

0,40%

-1,10%

Poniedziałek, 1 października 2018
Strefa Euro
8:00

Niemcy

9:00

Hiszpania

Sprzedaż detaliczna (r/r)

sierpień

9:00

Polska

Indeks PMI dla przemysłu

wrzesień

51,50

51,40

9:45

Włochy

Indeks PMI dla przemysłu

wrzesień

50,30

50,10

9:50

Francja

Indeks PMI dla przemysłu, fin.

wrzesień

52,50

53,50

9:55

Niemcy

Indeks PMI dla przemysłu, fin.

wrzesień

53,70

55,90

10:00

Polska

Inflacja CPI, wst. (m/m)

wrzesień

0,20%

0,00%

10:00

Polska

Inflacja CPI, wst. (r/r)

wrzesień

1,90%

2,00%

10:00

Strefa Euro

Indeks PMI dla przemysłu, fin.

wrzesień

53,30

54,60

10:30

Wlk. Brytania

Indeks PMI dla przemysłu

wrzesień

52,50

52,80

11:00

Strefa Euro

Stopa bezrobocia

sierpień

8,20%

8,20%

15:45

USA

Indeks PMI dla przemysłu, fin.

wrzesień

55,60

54,70

16:00

USA

Indeks ISM dla przemysłu

wrzesień

60,30

61,30

-0,40%

Wtorek, 2 października 2018
Strefa Euro

Spotkanie ministrów finansów UE (ECOFIN)

11:00

Strefa Euro

Inflacja PPI (m/m)

sierpień

0,20%

0,40%

11:00

Strefa Euro

Inflacja PPI (r/r)

sierpień

3,90%

4,00%

22:40

USA

Zmiana zapasów ropy wg API

tydzień

1 mln brk

2,9 mln brk

Środa, 3 października 2018
Polska

Decyzja ws. stóp procentowych

9:45

Włochy

Indeks PMI dla usług

wrzesień

9:50

Francja

Indeks PMI dla usług, fin.

wrzesień

54,30

55,40

9:55

Niemcy

Indeks PMI dla usług, fin.

wrzesień

56,50

55,00

10:00

Strefa Euro

Indeks PMI dla usług, fin.

wrzesień

54,70

54,40

10:30

Wlk. Brytania

Indeks PMI dla usług

wrzesień

54,00

54,30

11:00

Strefa Euro

Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m)

sierpień

0,20%

-0,20%

15:45

USA

Indeks PMI dla usług, fin.

wrzesień

52,90

54,80

16:00

USA

Indeks ISM dla usług

wrzesień

58,10

58,50

16:00

Polska

16:30

USA

Komunikat po posiedzeniu RPP

październik
52,60

październik

Zmiana zapasów ropy

tydzień

1,8 mln brk

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

tydzień

210 tys.

214 tys.

Czwartek, 4 października 2018
14:30

USA

Piątek, 5 października 2018
8:00

Niemcy

Inflacja PPI (m/m)

sierpień

0,20%

0,20%

8:00

Niemcy

Inflacja PPI (r/r)

sierpień

2,90%

3,00%

8:00

Niemcy

Zamówienia w przemyśle s.a. (m/m)

sierpień

0,30%

-0,90%

Źródło: biznes.pap.pl. macronext.pl, stooq.pl, isbnews.pl, bankier.pl, Bloomberg
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14:30

USA

Bilans handlu zagranicznego (USD)

sierpień

-53,1 mld

-50,1 mld

14:30

USA

wrzesień

3,80%

3,90%

14:30

USA

wrzesień

185 tys.

201 tys.

19:00

USA

Stopa bezrobocia
Zmiana zatrudnienia w sektorze
pozarolniczym
Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy

tydzień

863,00

Źródło: biznes.pap.pl. macronext.pl, stooq.pl, isbnews.pl, bankier.pl, Bloomberg
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SŁOWNIK NAJWAŻNIEJSZYCH POJĘĆ
Agencja ratingowa - (np. S&P, Moody's, Fitch) osoby prawne, które oceniają zdolność kredytową i wypłacalność różnych podmiotów, w tym spółek, instytucji finansowych i państw
Bilans handlu zagranicznego - różnica między eksportem a importem danego państwa
BoE - Bank Centralny Wielkiej Brytanii (z ang. Bank of England)
BoJ - Bank Centralny Japonii (z ang. Bank of Japan)
CAC40 - indeks ukazujący zmianę wartości akcji 40 największych spółek akcyjnych notowanych na giełdzie w Paryżu (Francja)
DAX - indeks ukazujący zmianę wartości akcji 30 największych spółek akcyjnych notowanych na giełdzie we Frankfurcie (Niemcy)
Deficyt budżetowy - ujemne saldo w budżecie instytucji – sytuacja, w której wydatki w budżecie danej instytucji są wyższe niż jej dochody w danym okresie rozliczeniowym (roku budżetowym)
Dług netto – kredyty +papiery dłużne + oprocentowane pożyczki – środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Dług publiczny - jest wskaźnikiem zadłużenia sektora finansów publicznych określającym wysokość zobowiązań zaciągniętych przez poszczególne jednostki sektora na rynku finansowym
DPS – (dividend per share – wsk. Dywidendy na akcję) – dywidenda przypadająca na jedną akcję
Duracja obligacji - czas trwania obligacji; średni ważony okres oczekiwania na wpływ środków pieniężnych z obligacji (średni termin wykupu obligacji); pozwala na uporządkowanie obligacji ze
względu na ryzyko stopy procentowej
DY - wskaźnik stopy dywidendy (ang. dividend yield) opisujący stosunek wypłacanej przez spółkę dywidendy na akcję do ceny jednej akcji, im wyższy poziom wskaźnika tym bardziej atrakcyjna
dla inwestora jest dywidenda wypłacana przez spółkę
EBC - Europejski Bank Centralny (z ang. European Central Bank (ECB)
EBIT – (earnings before interest & tax – zysk przed odsetkami i podatkami) - zysk operacyjny
EBITDA – (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) - zysk operacyjny przed operacjami finansowymi, opodatkowaniem i amortyzacją
Emerging Markets - z ang. rynki wschodzące, które znalazły się na drodze z gospodarki rozwijającej się do gospodarki rozwiniętej
EPS – (earnings per share – wsk. zysku na jedną akcję) – iloraz zysku netto oraz liczby akcji
EV/EBITDA - wskaźnik wartości przedsiębiorstwa do EBITDA (ang. enterprise value to EBITDA). Wartość przedsiębiorstwa liczymy jako sumę jego rynkowej kapitalizacji i długu netto (zadłużenie
minus gotówka).
Fed - Rezerwa Federalna (z ang. Federal Reserve System) - bank centralny Stanów Zjednoczonych
FOMC - Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku to organ ustalający docelowy poziom podaży pieniądza w USA. Jednym z narzędzi wykorzystywanym przez FOMC w tym celu jest
ustalanie wysokości stóp procentowych
FTSE100 - indeks ukazujący zmianę wartości akcji 100 największych spółek akcyjnych notowanych na giełdzie w Londynie (Wielka Brytania)
Indeks Chicago PMI - obrazuje on zmiany aktywności gospodarczej sektora wytwórczego w rejonie Chicago, będącym jednym z największych okręgów przemysłowych na świecie
Indeks Fed z Filadelfii - indeks publikowany przez Bank Rezerwy Federalnej w Filadelfii na podstawie ankiet wypełnianych przez managerów firm działających w rejonie Pensylwanii, New
Jersey i Delaware
Indeks Fed z Richmond - indeks aktywności produkcyjnej publikowany przez Bank Rezerwy Federalnej w Richmond na podstawie ankiet przeprowadzanych na próbie ok. 100 przedsiębiorstw
Indeks Ifo - indeks klimatu gospodarczego instytutu Ifo (Ifo Business Climate); obrazuje on nastroje wśród niemieckich przedsiębiorców
Indeks ISM - wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze produkcyjnym bądź usługowym, popularny w USA. Odczyt powyżej 50 oznacza poprawę w stosunku do okresu poprzedniego,
natomiast odczyt poniżej tej wartości pogorszenie sytuacji
Indeks PMI - wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze produkcyjnym bądź usługowym w danym kraju. Odczyt powyżej 50 oznacza poprawę w stosunku do okresu poprzedniego, natomiast
odczyt poniżej tej wartości pogorszenie sytuacji
Indeks Uniwersytetu Michigan - indeks powstający na podstawie ankiet telefonicznych przeprowadzanych na reprezentatywnej grupie 500 amerykańskich gospodarstw domowych, które
proszone są o ocenę bieżących warunków ekonomicznych oraz oczekiwań co do kształtowania się tych warunków w przyszłości
Indeks zaufania konsumentów Conference Board - raport sporządzany na podstawie badań ankietowych przeprowadzanych na próbie 5000 gospodarstw domowych. Badani udzielają
odpowiedzi na pytania dotyczące oceny bieżących i oczekiwań w stosunku do przyszłych warunków ekonomicznych, w tym zatrudnienia, dochodów, planowanych zakupów
Indeks ZEW - indeks niemieckiego Instytutu ZEW obrazujący nastroje wśród analityków i inwestorów instytucjonalnych w odniesieniu do sytuacji gospodarczej na danym obszarze
Inflacja CPI - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli inflacja konsumencka to główna miara zmiany cen na terenie kraju
Inflacja PPI - ceny produkcji sprzedanej przemysłu (inflacja producencka) obrazują zmiany cen w przemyśle, definiowanych jako kwoty pieniędzy które otrzymuje producent za produkty,
pomniejszone o należne podatki oraz o ewentualne rabaty i opusty
ISIN - (ang. International Securities Identification Number) – jest to 12-cyfrowy kod, który jednoznacznie oznacza papiery wartościowe lub instrumenty finansowe ułatwiając tym samym ich
identyfikację w obrocie i rozliczeniach na rynku finansowym
Non-farm-payrolls - zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, czyli zmiana liczby pracowników zatrudnionych w amerykańskich przedsiębiorstwach (w sektorze prywatnym) i w
instytucjach rządowych
Nikkei225 - indeks ukazujący zmianę wartości akcji 225 największych spółek akcyjnych notowanych na giełdzie w Tokio (Japonia)
P/BV - (ang. price to book value), wskaźnik kapitalizacji rynkowej przedsiębiorstwa do jego wartości księgowej, czyli wartości kapitału własnego wykazywanego w bilansie. Wskaźnik informuje
jak inwestorzy wyceniają majątek posiadany przez spółkę
P/E - (ang. price to earnings ratio), wskaźnik kapitalizacji rynkowej przedsiębiorstwa do osiąganego zysku netto (narastająco za ostatnie cztery kwartały). Wskaźnik można również obliczyć jako
stosunek ceny akcji do zysku na akcję (ang. earnings per share – EPS) danego przedsiębiorstwa. Wskaźnik pokazuje jak inwestorzy wyceniają zyski osiągane przez spółkę
PKB - Produkt Krajowy Brutto obrazuje końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu
określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki
Polityka fiskalna - ogół działań państwa polegających na wykorzystaniu szeregu instrumentów fiskalnych, takich jak podatki i inne daniny publiczne, wydatki, deficyt publiczny itp.,
wpływających na budżet państwa; rozróżnia się politykę fiskalną ekspansywną (polegającą na zwiększaniu wydatków państwa i/lub zmniejszaniu podatków) oraz restrykcyjną (polegającą na
zmniejszaniu wydatków państwa i/lub zwiększaniu podatków)
Produkcja budowlano-montażowa - dotyczy robót które zostały zrealizowane na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane, które zatrudniały więcej niż 9 osób
Produkcja przemysłowa - (właściwie produkcja sprzedana przemysłu) podstawowy miernik działalności gospodarczej przedsiębiorstw i firm przemysłowych (zatrudniających powyżej 9 osób)
Polityka pieniężna - (monetarna) część polityki gospodarczej, polegająca na systematycznych działaniach mających na celu zapewnienie stabilności cen, czyli niskiej inflacji. Dzieli się na
politykę restrykcyjną (twardą; "jastrzębie" wypowiedzi; wysokie stopy procentowe) oraz ekspansywną (miękką; "gołębie" wypowiedzi; niskie stopy procentowe)
Raport ADP - raport przedstawiający szacunkową zmianę zatrudnienia w USA w poprzednim miesiącu, w sektorze prywatnym, poza rolnictwem
Rentowność obligacji - rentowność jest to zysk jaki można osiągnąć kupując obligacje przy założeniu utrzymania do terminu zapadalności/wykupu; jeśli rentowność spada, to znaczy że cena
obligacji rośnie; natomiast jeśli rentowność rośnie to znaczy że cena spada
Ropa Brent – ropa naftowa wydobywana na Morzu Północnym (Europa)
Ropa WTI – ropa naftowa wydobywana w Zachodnim Teksasie (USA)
RPP - Rada Polityki Pieniężnej - organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego (NBP) w odniesieniu do polityki monetarnej
SNB - Szwajcarski Bank Narodowy (z ang. Swiss National Bank (SNB))
Spread Polska-Niemcy (10Y) – różnica rentowności 10-letnich obligacji Polski oraz Niemiec
Sprzedaż detaliczna - sprzedaż towarów konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych dokonywana przez punkty sprzedaży detalicznej, placówki gastronomiczne oraz inne punkty sprzedaży (np.
składy, magazyny), w ilościach wskazujących na zakupy dla potrzeb indywidualnych nabywców
Stopa bezrobocia – obliczana jest jako udział zarejestrowanych bezrobotnych wśród ludności aktywnej zawodowo
Stopa procentowa - koszt kapitału albo inaczej cena, jaka przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym na określony czas (w Polsce wyznaczana jako stopa referencyjna)
S&P500 - indeks ukazujący zmianę wartości akcji 500 największych spółek akcyjnych notowanych na giełdzie w Nowym Jorku (USA)
Yield – w przypadku nieruchomości: stosunek przychodów z najmu do wartości nieruchomości
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Zespół Doradztwa Inwestycyjnego

Telefon:

Adres e-mail:

Michał Krajczewski, CFA

22 507 52 91

michal.krajczewski@bgzbnpparibas.pl

Adam Anioł

22 507 52 93

adam.aniol1@bgzbnpparibas.pl

Szymon Nowak

22 507 52 92

szymon.nowak@bgzbnpparibas.pl

Zespół Obsługi Rynku Wtórnego

Telefon:

Adres e-mail:

Damian Zemlik

22 507 52 72

damian.zemlik@bgzbnpparibas.pl

Marcin Rżany

22 507 52 73

marcin.rzany@bgzbnpparibas.pl

Grzegorz Leszek

22 566 97 07

grzegorz.leszek@bgzbnpparibas.pl

Monika Dudek

22 566 97 05

monika.dudek@bgzbnpparibas.pl

Artur Sulejewski

22 566 97 04

artur.sulejewski@bgzbnpparibas.pl

Sławomir Orzechowski

22 566 97 06

s.orzechowski@bgzbnpparibas.pl

Zespół Obsługi Rynku Pierwotnego

Telefon:

Adres e-mail:

Marek Jaczewski

22 329 43 53

marek.jaczewski@bgzbnpparibas.pl

Paulina Sołdaj

22 566 97 32

paulina.soldaj@bgzbnpparibas.pl

Internetowe serwisy transakcyjne
- nowy system -wersja dla klientów chcących szybko i wygodnie złożyć zlecenie
- dotychczasowy system - wersja dla klientów doświadczonych
https://www.webmakler.pl/

DISCLAIMER
Nadzór nad Biurem Maklerskim Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Twardej 18, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została przygotowana przez BM Banku
BGŻ BNP Paribas S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, nie uwzględnia indywidualnej sytuacji i potrzeb klienta oraz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji
(UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku. Niniejsza publikacja nie powinna być wykorzystywana w charakterze lub traktowana jako oferta lub nakłanianie do oferty sprzedaży, kupna lub subskrypcji
instrumentów finansowych. BM Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji. Wszelkie informacje
i opinie zawarte w powyższym dokumencie zostały przygotowane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez BM Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące
i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BM Banku BGŻ BNP Paribas S.A., opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości
mogą okazać się nietrafne i BM Banku BGŻ BNP Paribas S.A. nie gwarantuje ich sprawdzenia się. Publikacja niniejsza ani żaden jej fragment nie jest poradą inwestycyjną, prawną, księgową, podatkową czy
jakąkolwiek inną. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie BM Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu jego sporządzenia i mogą podlegać zmianom bez uprzedniego
powiadomienia. BM Banku BGŻ BNP Paribas S.A. nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność przedstawionych w niniejszym dokumencie informacji i prognoz, jak również za wszelkie szkody
powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. BM Banku BGŻ BNP Paribas S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i
rozpowszechnianie tej publikacji lub jej części bez zgody BM Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
"Nota prawna na temat sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji inwestycyjnych” jest dostępna na stronie:
https://www.bgzbnpparibas.pl/biuro-maklerskie/files/Static_informations_wersja_PL.pdf
Wykaz rekomendacji/analiz/opracowań/komentarzy sporządzanych przez BM Banku BGŻ BNP Paribas S.A wraz z informacją dotyczącą proporcji udzielanych rekomendacji „kupuj”, „sprzedaj”, „neutralnie” jest
dostępny na stronie:
https://www.bgzbnpparibas.pl/biuro-maklerskie/raporty-biura-maklerskiego.asp
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