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POLSKA

POPRZEDNIA SESJA W SKRÓCIE
Wczorajsza sesja na GPW charakteryzowała się niewielką aktywnością
inwestorów – obrót przekroczył ledwie 500 mln zł. Na rynku NewConnect, aż o
57,9 proc. przy ponad 52 mln zł obrotów wzrósł kurs spółki The Farm 51, której
gra „World War 3” trafiła w piątek wieczorem do sprzedaży. Po porannym,
mocnym odbiciu Shanghai Composite Index, WIG20 rozpoczął notowania na
plusie, jednak dalsza część dnia nie była już tak pomyślna. Wejście do gry
inwestorów z USA sprowadziło niemiecki DAX, jak i polski indeks szerokiego rynku
na sesyjne minima, gdzie indeksy te zakończyły dzień ze stratą na poziomie
0,26% i 0,22%. Najwięcej w dniu wczorajszym zyskiwały spółki energetyczne –
indeks WIG-energia zyskał 2,7%, a prym wiodły spółki PGE i Energa, które zyskały
odpowiednio 3,51% i 3,33%.

OCZEKIWANIA CO DO DZISIEJSZEJ SESJI
Komisja Europejska ma dziś podjąć decyzję w sprawie kolejnych kroków dot.
projektu budżetu Włoch, co może dodatkowo wspomagać zmienność indeksów w
ciągu dnia. Negatywne zamknięcie sesji w Japonii oraz słabość notowań
kontraktów na S&P500 budują od rana negatywną atmosferę na rynkach.
Dziś GUS poda finalne dane o stopie bezrobocia rejestrowanego w Polsce za
wrzesień. Zgodnie ze wstępnym szacunkiem MRPiPS pozostała ona na poziomie
5.8%.
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INFORMACJE O SPÓŁKACH
WIG 20 i mWIG40

+/-

KGHM

Wstępne wyniki produkcyjne
Sprzedaż miedzi płatnej w grupie KGHM we wrześniu 2018 roku wyniosła 60,4 tys. ton i była
wyższa rdr o 12 proc. Produkcja miedzi płatnej w grupie wyniosła w tym czasie 57,4 tys. ton,
co oznacza wzrost rdr o 3 proc.

PGNiG

Zmiana statutu
Walne zgromadzenie PGNiG wprowadziło zmiany do statutu, mające na celu umożliwienie
wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku
obrotowego. Zgodnie ze zmianą statutu wypłata zaliczki będzie wymagać zgody rady
nadzorczej.

JSW

Działalność operacyjna w III kw. 2018 r.
Produkcja węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej w trzecim kwartale 2018 roku wyniosła
łącznie 3,37 mln ton wobec 3,54 mln ton rok wcześniej (spadek o 4,8 proc.). Sprzedaż węgla
sięgnęła 3,56 mln ton w porównaniu do 3,55 mln ton przed rokiem.

Energa

Szacunkowe wyniki za III kw. 2018 r.
Energa szacuje, że jej skonsolidowana EBITDA w III kw. 2018 roku wyniosła 426 mln zł wobec
500 mln zł przed rokiem. EBITDA w dystrybucji wyniosła 374 mln zł, w wytwarzaniu 66 mln
zł, a w sprzedaży -7 mln zł. Dla porównania, w trzecim kwartale 2017 roku EBITDA segmentu
dystrybucja wyniosła 411 mln zł, segmentu wytwarzanie 90 mln zł, a segmentu sprzedaż 13
mln zł. Narastająco po trzech kwartałach 2018 roku EBITDA grupy Energa wyniosła 1.587
mln zł, w tym EBITDA w dystrybucji wyniosła 1.364 mln zł, w wytwarzaniu 234 mln zł, a w
sprzedaży 50 mln zł.

PGNiG

Sprzedaż gazu ziemnego w III kw. 2018 r.
Szacowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez grupę PGNiG w trzecim kwartale 2018
r. wyniósł 5,11 mld m sześc. wobec 4,59 mld m sześc. w analogicznym okresie poprzedniego
roku. Od początku roku grupa sprzedała łącznie 20,46 mld m sześc. gazu wobec 18,76 mld
m sześc. w analogicznym okresie 2017 roku.

AmRest

Wstępne wyniki sprzedaży w III kw. 2018 roku
Przychody grupy AmRest wyniosły w trzecim kwartale 2018 roku 392,3 mln mln euro i były
o 23,2 proc. wyższe rdr. W tym samym okresie sprzedaż grupy w walutach lokalnych wzrosła
o 25,2 proc.

sWIG80 i inne

+
+/-

Atal

Liczba lokali uznanych w przychodach za III kw. 2018 r.
Atal uzna w przychodach trzeciego kwartału 2018 roku łącznie 605 lokali mieszkalnych i
usługowych wobec 586 lokali przed rokiem. Narastająco od początku roku deweloper
przekazał klientom łącznie 2.305 lokali wobec 1.668 lokali rok wcześniej.

Polenergia

Zakup akcji w ramach wezwania
Mansa Investments kupi w ramach wezwania 655.286 akcji Polenergii. Rozliczenie transakcji
nastąpi 25 października 2018 roku. Dominika Kulczyk i Mansa Investments wezwały pod
koniec sierpnia do sprzedaży 22.631.790 akcji Polenergii, stanowiących 49,80 proc. kapitału
zakładowego spółki, po 20,5 zł za sztukę. Wzywający chcieli osiągnąć łącznie 100 proc. w
kapitale zakładowym spółki i wycofać ją z GPW.

Fasing

Szacunkowe jednostkowe dane finansowe za III kwartały 2018 r.
Za 9 miesięcy 2018 roku Zarząd Spółki szacuje osiągnięcie następujących jednostkowych
wybranych danych finansowych:
- Przychody netto ze sprzedaży ogółem za 9 miesięcy br. wyniosły 134.781 tys. zł, tj. wzrosły
o 42,63% w stosunku do osiągniętych za 9 miesięcy 2017 roku. Przychody ze sprzedaży
produktów wzrosły o 28,50% głównie z tytułu wzrostu eksportu. Przychody ze sprzedaży
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towarów i materiałów wzrosły o 171,43% także głównie z tytułu wzrostu sprzedaży na
eksport.
- Zysk z działalności operacyjnej 24.553 tys. zł, wzrost o 67,80% w stosunku do 9 miesięcy
2017 roku.
- Zysk netto 18.752 tys. zł, wzrost o 92,74% w stosunku do 9 miesięcy 2017 roku.
Krezus

Rezygnacja Prezesa
W dniu 22 października 2018 roku do spółki wpłynęła rezygnacja Pana Jacka Ptaszka z
pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Krezus S.A.. Pan Jacek Ptaszek nie poinformował o
przyczynach złożenia rezygnacji.

Altus TFI

Szacunki wyników za III kw. 2018 r.
Altus TFI szacuje, że skonsolidowany zysk netto w trzecim kwartale wyniósł 10,7 mln zł i był
o 70 proc. niższy niż przed rokiem. Szacunkowe przychody grupy spadły o 22,1 proc. rok do
roku, do 70,8 mln zł, a koszty operacyjne obniżyły się w trzecim kwartale o 13,4 proc. rok do
roku i wyniosły 56,1 mln zł.

Vantage
Development

Umowa sprzedaży biurowca
Spółka zależna Vantage Development zawarła z IKI Poland przedwstępną warunkową
umowę sprzedaży budynku biurowo-usługowego Delta 44 we Wrocławiu za 28,7 mln zł netto.
Umowa przyrzeczona sprzedaży budynku biurowo-usługowego powinna zostać zawarta do
30 kwietnia 2019 roku

Konsorcjum Stali

Szacunkowe wyniki za III kw. 2018 r.
Jednostkowy przychód ze sprzedaży Emitenta za III kwartał 2018 roku, wyniósł 481 414 tys.
zł, co stanowi wzrost o 77 263 tys. zł w stosunku do III kwartału roku poprzedniego.
Jednostkowy zysk netto Emitenta za III kwartał 2018 roku wyniósł 11 226 tys. zł, co stanowi
wzrost o 1 050 tys. zł, w stosunku do III kwartału roku poprzedniego.
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KALENDARIUM WYDARZEŃ KORPORACYJNYCH W SPÓŁKACH GPW
Wtorek, 23 października 2018
AMBRA

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,68 zł na akcję.

STAPORKOW

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

FERRUM

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,39 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fundusz Inwestycji
Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

URSUS

Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.420.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S.

Środa, 24 października 2018
ORANGEPL

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

AMBRA

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,68 zł na akcję.

ASSECOSEE

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

KETY

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

SKARBIEC

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,45 zł na akcję.

Czwartek, 25 października 2018
MILLENNIUM

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

PKNORLEN

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

11BIT

NWZA ws. przedmiocie zmiany wynagrodzenia członków RN, zmiany uchwały 18/05/2017 z dnia 10 maja 2017
roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i członków
zarządu.

ASSECOBS

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

NETIA

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

SKARBIEC

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,45 zł na akcję.

Piątek, 26 października 2018
DOMDEV

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

MENNICA

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

ORBIS

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

ROPCZYCE

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

WAWEL

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

KRUK

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Poniedziałek, 29 października 2018
BUDIMEX

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

KONSSTALI

NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału
rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych.

NETIA

NWZA ws. połączenia przez przejęcie Netia S.A. z Telefonia Dialog sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

RADPOL

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wtorek, 30 października 2018
LOTOS

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

MBANK

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

GETIN

NWZA ws. zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany statutu.

GPW

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

HELIO

Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.

SYGNITY

NWZA ws. zmian w składzie RN.

ZEPAK

Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,60 zł na akcję.
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KALENDARIUM MAKROEKONOMICZNE
Poniedziałek, 22 października 2018
14:00

Polska

Podaż pieniądza M3 (r/r)

wrzesień

7,90%

7,50%

7,50%

Wtorek, 23 października 2018
8:00

Niemcy

Inflacja PPI (m/m)

wrzesień

0,50%

0,20%

0,30%

3,20%

2,90%

3,10%

5,80%

5,80%

8:00

Niemcy

Inflacja PPI (r/r)

wrzesień

10:00

Polska

Stopa bezrobocia

wrzesień

16:00

USA

Indeks Fed z Richmond

22:40

USA

Zmiana zapasów ropy wg API

październik
tydzień

29,00
-2 mln brk

-2,1 mln brk

Środa, 24 października 2018
2:30

Japonia

Indeks PMI dla przemysłu, wst.

październik

52,50

9:15

Francja

Indeks PMI dla przemysłu, wst.

październik

52,40

52,50

9:15

Francja

Indeks PMI dla usług, wst.

październik

55,00

54,80

9:30

Niemcy

Indeks PMI dla przemysłu, wst.

październik

53,50

53,70

9:30

Niemcy

Indeks PMI dla usług, wst.

październik

55,50

55,90

10:00

Strefa Euro

Podaż pieniądza M3 (r/r)

wrzesień

3,50%

3,50%

10:00

Strefa Euro

Indeks PMI dla przemysłu, wst.

październik

53,00

53,20

10:00

Strefa Euro

Indeks PMI dla usług, wst.

październik

54,50

54,70

15:45

USA

Indeks PMI dla przemysłu, wst.

październik

55,40

55,60

15:45

USA

Indeks PMI dla usług, wst.

październik

54,00

53,50

16:00

USA

Sprzedaż nowych domów

wrzesień

620 tys.

629 tys.

16:30

USA

Zmiana zapasów ropy

tydzień

-2 mln brk

6,5 mln brk

Czwartek, 25 października 2018
8:00

Niemcy

Indeks zaufania konsumentów - GfK

listopad

10,50

10,60

10:00

Niemcy

Indeks instytutu Ifo

październik

103,10

103,70

14:00

Polska

Protokół z posiedzenia RPP

październik

14:30

USA

208 tys.

210 tys.

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

tydzień

Piątek, 26 października 2018
8:45

Francja

Inflacja PPI (m/m)

wrzesień

0,20%

8:45

Francja

Inflacja PPI (r/r)

wrzesień

3,70%

14:30

USA

16:00

Strefa Euro

16:00

USA

PKB annualizowany, wst.
Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario
Draghi)
Indeks Uniwersytetu Michigan, fin.

19:00

USA

Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy

III kw.

3,30%

4,10%

październik

99,00

100,10

tydzień

873,00

Źródło: biznes.pap.pl. macronext.pl, stooq.pl, isbnews.pl, bankier.pl, Bloomberg
Zespół Doradztwa Inwestycyjnego Biura Maklerskiego BGŻ BNP Paribas
Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas
ul. Twarda 18, 00–105 Warszawa, tel. +48 22 566 97 00
e-mail: doradcy.inwestycyjni@bgzbnpparibas.pl
www.bgzbnpparibas.pl

KO ME NT A RZ PO RA N N Y
23 października 2018

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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