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POLSKA

POPRZEDNIA SESJA W SKRÓCIE
Wtorkowa sesja okazała się bardzo udana dla rynków rozwiniętych .Inwestorzy
pozytywnie przyjęli informację, że Biały Dom oraz Kongres osiągnęły porozumienie
odnośnie podniesienia limitu zadłużenia USA oraz zwiększenia wydatków rządowych.
Pozwoliło to uniknąć ponownego zawieszenia rządu, które miało miejsce pod koniec
2018 r.
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-0,28%
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-0,28%
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WIG20 USD
WIG20 TR

W centrum uwagi europejskich rynków znajdowały się wybory następcy Theresy May
na szefa Partii Konserwatywnej, które zgodnie z oczekiwaniami, wygrał Boris
Johnson. W środę najprawdopodobniej zostanie on wybrany na premiera Wielkiej
Brytanii. Tego samego dnia poznamy również wstępny skład nowoutworzonego
gabinetu, który może być bardziej skłonny do zaakceptowania twardego brexitu,
gdyby nadal nie udawało się osiągnąć porozumienia w tej sprawie z UE.
Rynkom wschodzącym ciążył głównie umacniający się dolar. W dniu wczorajszym
główne indeksy na warszawskiej giełdzie zamknęły się pod kreską. Jednym z
negatywnych bohaterów wczorajszej sesji był Santander PL, który momentami tracił
ponad 4%. Spadek spowodowany był opublikowanymi przed sesją wynikami
finansowymi za 2 kwartał 2019, które okazały się słabsze zarówno od poprzedniego
kwartału jak i od rynkowego konsensusu.
We wtorek GUS opublikował dane o produkcji budowlano-montażowej w czerwcu,
która zmalała o 0.7% r/r z 9.7% r/r w maju i wobec prognoz rynkowych na poziomie
5% r/r. Do wyhamowania produkcji budowlano montażowej przyczyniła mniejsza o 2
dni liczba dni roboczych w czerwcu w porównaniu z czerwcem ub. r.

ZAGRANICA

Kurs

1D

1M

YTD

3 005,47

0,68%

2,04%

19,90%

Nasdaq C.

8 251,40

0,58%

3,07%

24,40%

DAX

12 490,74

1,64%

1,76%

18,30%

CAC40

5 618,16

0,92%

1,75%

18,80%

FTSE250

19 752,34

0,53%

2,35%

12,90%

BUX

41 367,22

0,07%

2,20%

5,69%

IBEX

9 281,60

1,29%

0,97%

8,69%

NIKKEI

21 690,60

0,32%

1,90%

8,37%

OBLIGACJE

Rent. 10Y

1D

1M

YTD

2,122

-4,9 pb

-24,3 pb

-71,7 pb

S&P500

Polska
USA

2,083

3,5 pb

6,5 pb

-60,3 pb

Niemcy

-0,353

-0,8 pb

-2,2 pb

-77,9 pb

WALUTY

Kurs
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1M
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EUR/PLN

4,2552

0,20%

0,07%

-0,81%

USD/PLN

3,8156

0,72%

2,27%

1,99%

OCZEKIWANIA CO DO DZISIEJSZEJ SESJI

CHF/PLN

3,8738

0,41%

0,92%

1,67%

GBP/PLN

4,7462

0,40%

-0,09%

-0,53%

Dzisiaj opublikowane zostaną wstępne wartości indeksu PMI dla przemysłu dla
strefy euro oraz jej głównej gospodarki - Niemiec. W lipcu rynki spodziewają się, że
PMI dla strefy euro pozostanie na niezmienionym poziomie 47.6 pkt w porównaniu z
czerwcem. Z kolei indeks dla Niemiec, według prognoz, nieznacznie wzrośnie o 0.2
pkt do 45.2 pkt w lipcu.

EUR/USD

1,1152

-0,51%

-2,15%

-2,75%

USD/JPY

108,23

0,31%

0,86%

-1,34%

SUROWCE

Kurs

1D

1M

YTD

Brent ($/bbl)

63,83

0,90%

-0,55%

18,60%

WTI ($/bbl)

56,77

0,98%

-1,95%

25,00%

Złoto ($/ozt)

1 421,70

-0,36%

0,25%

11,00%

Miedź (c/lb)

270,00

-0,81%

-0,18%

2,62%

NOTOWANIA INDEKSÓW (OSTATNIE 12-MCY)

NAJWIĘKSZE WZROSTY / SPADKI

23.07.2019

WZROSTY

10%
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8,33%
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-4,03%
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7,98%
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-3,39%
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-3,23%
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7,00%
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-2,60%
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0%

-10%

SPADKI
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PLNm

Rosnące

GPW

709,23

36,56%

NAJWIĘKSZE OBROTY
-20%
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WIG
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WIG20
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Spadające
56,31%
23.07.2019

Spółka

Obrót (PLNm)

Transakcje

Zmiana

PKOBP

137,47

4 501

0,12%

PKNORLEN

112,85

6 627

0,38%

SANPL

61,08

2 499

-3,23%

PEKAO

58,00

2 543

0,09%

KGHM

48,67

3 792

0,00%
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INFORMACJE O SPÓŁKACH
WIG 20 i mWIG40

+/-

ING BSK

Współpraca z NN TFI
ING Bank Śląski zakłada, że nabycie 45 proc. akcji NN Investment Partners TFI pozwoli na
optymalizację oferty produktowej. Na wtorkowym posiedzeniu Komisja Nadzoru
Finansowego stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru
bezpośredniego nabycia 45 proc. akcji NN Investment Partners Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych przez ING Investment Holding Polska, podmiot z grupy ING Banku
Śląskiego. Decyzja KNF była kluczowym warunkiem zakończenia tej transakcji.

mBank

Zgoda KNF na działalność jako TPP
mBank dostał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na działalność jako TPP (ang. Third
Party Providers) i za pośrednictwem swojej spółki zależnej mElements zaoferuje
rozwiązania na rynku płatności i usług dodatkowych

Santander PL

Wyniki finansowe za 2Q19
Zysk netto Santander Bank Polska w drugim kwartale 2019 roku spadł do 607,2 mln zł z
651,3 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 13 proc.
poniżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 696 mln zł. Wynik
odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 1.623,5 mln zł i okazał się zbliżony do
oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.650 mln zł. Wynik z opłat i prowizji
wyniósł 522,4 mln zł i również był zbliżony do szacunków rynku, który spodziewał się 531
mln zł (oczekiwania wahały się od 522 mln zł do 536,6 mln zł).
Koszty banku wyniosły 970,4 mln zł, czyli były zbliżone do oczekiwanych. Dochody ogółem
banku w I połowie 2019 roku wyniosły 4,64 mld zł rosnąć 11,2 proc. rdr, a koszty wyniosły
2,27 mld zł, rosnąć 20,1 proc. Wskaźnik kosztów do dochodów wynosi 48,8 proc., podczas
gdy rok wcześniej był na poziomie 45,2 proc.
Bank zawiązał w II kwartale rezerwy 22 proc. wyższe od oczekiwanych. Odpisy z tytułu
utraty wartości kredytów wyniosły 356,6 mln zł, a rynek oczekiwał tymczasem 291,8 mln
zł.

sWIG80 i inne

+/-

Getback w
restrukturyzacji

Odzyski za czerwiec 2019
Odzyski za czerwiec 2019 r. wyniosły: 30 789 219 zł, w tym z tytułu faktycznie
zrealizowanych odzysków w kwocie 13 085 651 zł oraz 17 703 569 zł z wpłat wynikających
z portfeli sprzedawanych do innych funduszy własnych, które to transakcje zostały
odwrócone i które w poprzednich okresach nie były wykazywane jako odzyski. W
porównaniu do poprzedniego miesiąca odzyski spadły z kwoty 14 361 220 zł za maj do
kwoty 13 085 651 zł za czerwiec. Spadek odzysków o 9% spowodowany był m.in. mniejszą
liczbą dni roboczych w miesiącu czerwcu oraz krótszym miesiącem raportowym funduszy
w związku z zamknięciem pierwszego półrocza roku 2019, a także spowolnieniem akcji
windykacyjnych na rynku rumuńskim.

Mirbud

Oferta Mirbudu najtańsza w przetargu GDDKiA
Oferta konsorcjum Mirbudu i Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia za 254,15
mln zł okazała się najtańszą w przetargu na przebudowę i dostosowanie 22 kilometrów
drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady. Liderem konsorcjum jest PBDiM
Kobylarnia - spółka zależna Mirbudu. Zadaniem wykonawcy będzie realizacja robót
budowlanych na południowej jezdni obecnej DK18, od km 11,86 do 33,76, wraz z budową
węzła autostradowego Żary oraz obiektów inżynierskich.

Polwax

Szacunkowe wyniki za pierwsze półrocze 2019, naruszenie kowenantów
Polwax po pierwszym półroczu 2019 roku ma 9,1 mln zł EBITDA, 4,96 mln zł zysku netto i
75,2 mln zł przychodów. Osiągnięty przez spółkę poziom wyniku EBITDA stanowi
naruszenie umowy kredytowej z ING Bank Śląski, ale Polwax przekonuje, że bank nie
będzie korzystał ze swoich uprawnień przewidzianych w umowie. Przedstawione przez
Polwax wyniki półroczne uwzględniają zdarzenie jednorazowe wpływające na zwiększenie
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przychodów o 13,8 mln zł. Szacowany przez spółkę poziom EBITDA stanowi naruszenie
warunków wynikających z zawartej w dniu 26 września 2016 r. umowy kredytu z ING Bank
Śląski. Zarząd Spółki posiada informację, że pomimo nieosiągnięcia poziomu wskaźnika na
poziomie oczekiwanym intencją ING Bank Śląski nie jest skorzystanie ze swoich uprawnień
przewidzianych umową, w tym intencją ING Bank Śląski nie jest wypowiedzenie spółce
umowy kredytowej
Puławy

Wybór generalnego realizatora bloku energetycznego
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy wybrały jako najkorzystniejszą ofertę PolimeksuMostostalu, Polimeksu-Energetyka i SBB Energy złożoną w przetargu na wybór
generalnego realizatora węglowego bloku energetycznego w Puławach. Wartość kontraktu
nie przekroczy 1,16 mld zł netto. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na
wrzesień 2019 roku w oparciu o umowę z konsorcjum

Ultimate Games

Data premiery 'Ultimate Fishing Simulator' na VR (Steam)
Data premiery gry "Ultimate Fishing Simulator" w wersji na urządzenia VR w sklepie Steam
ustalona została na 30 sierpnia. Jednocześnie emitent dodaje, że ustalił z Valve
Corporation - właścicielem sklepu Steam - na ostatni weekend sierpnia br. - akcje
promocyjną, tzw. 'publisher sale', czyli dedykowaną promocję gier emitenta na startowej
stronie sklepu Steam. W ocenie zarządu, promocja ta istotnie zwiększy widoczność gry w
sklepie Steam, co może przyczynić się do zwiększenia wolumenu sprzedaży gry w
pierwszych dniach jej dystrybucji.

Vicis New
Investments (d. ABC
Data)

Przymusowy wykup
MCI Venture Projects ogłosił przymusowy wykup pozostałych ok. 9,41% akcji Vicis New
Investments (wcześniej ABC Data) po 1,44 zł za akcję, podał pośredniczący Santander Biuro
Maklerskie. Pozostali akcjonariusze Vicis posiadają łącznie 11 792 627 akcji, stanowiących
ok. 9,41% kapitału i głosów spółki. Przymusowy wykup rozpocznie się 23 lipca 2019 r. Dzień
wykupu został ustalony na 26 lipca 2019 r
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KALENDARIUM WYDARZEŃ KORPORACYJNYCH W SPÓŁKACH GPW
Data

Ticker

Wydarzenie

Środa, 24 lipca 2019
ORANGEPL

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

IZOSTAL

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.

MIRBUD

Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.873.947 akcji zwykłych na okaziciela serii J.

Czwartek, 25 lipca 2019
PGNIG

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.

ATREM

NWZA ws. połączenia ATREM S.A. ze spółką zależną CONTRAST Sp. z o.o., zmian w składzie RN, odwołania
członków RN, ustalenia liczby członków RN oraz powołania członków RN.

BOGDANKA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

LIVECHAT

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,54 zł na akcję.

OTLOG

NWZA ws. połączenia spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ze spółką Rentrans International
Spedition sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wyrażenia zgody na plan połączenia spółek oraz na zmianę
statutu spółki przejmującej.

Piątek, 26 lipca 2019
PGNIG

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.

LIVECHAT

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018/2019 w
wysokości 0,54 zł na akcję.

Poniedziałek, 29 lipca 2019
MILLENNIUM

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

MOSTALZAB

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

PLAYWAY

Wypłata dywidendy 2,49 zł na akcję.

Wtorek, 30 lipca 2019
PEKAO

Wypłata dywidendy 6,60 zł na akcję.

PKOBP

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,33 zł na akcję.

ALTUSTFI

NWZA ws. przeprowadzenia skupu akcji własnych.

FERRO

Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,50 zł na akcję.

ORZBIALY

NWZA ws. zmian statutu.

SFINKS

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.

SYGNITY

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.

TORPOL

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.

Środa, 31 lipca 2019
PGNIG

NWZA ws. wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG Upstream
Norway AS.

PKOBP

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,33 zł na akcję.

BETACOM

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.

GPW

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

KREZUS

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

LSISOFT

Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.

MANGATA

Wypłata dywidendy 4,50 zł na akcję.

ORBIS

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

POLWAX

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
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TORPOL

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.

Czwartek, 1 sierpnia 2019
INGBSK

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

MBANK

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

AGORA

Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.

ASSECOBS

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

CEZ

Wypłata dywidendy 24 CZK na akcję.

HELIO

NWZA ws. wyrażenia zgody na nabywanie przez spółkę akcji własnych, upoważnienia zarządu do nabycia
akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji
własnych.

NEWAG

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.

PFLEIDER

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 25,17 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Volantis Bidco B.V.

STALEXP

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Piątek, 2 sierpnia 2019
GPW

Wypłata dywidendy 3,18 zł na akcję.

LIVECHAT

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018/2019 w wysokości 0,54 zł na
akcję.

MENNICA

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2019 roku.

MOL

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

NEWAG

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
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KALENDARIUM MAKROEKONOMICZNE
Data

Czas

Kraj

Wydarzenie

Okres

Aktualna

Prognoza

Poprzednia

Podaż pieniądza M3 (r/r)

czerwiec

9,30%

10,00%

9,90%

czerwiec

5,30%

5,30%

5,40%

Poniedziałek, 22 lipca 2019
14:00

Polska

Wtorek, 23 lipca 2019
10:00

Polska

Stopa bezrobocia

14:00

Węgry

Decyzja ws. stóp procentowych

lipiec

0,90%

0,90%

0,90%

16:00

USA

Indeks Fed z Richmond

lipiec

5,00

3,00

22:40

USA

Zmiana zapasów ropy wg API

-12,00
-10,96 mln
brk

0,5 mln brk

-1,4 mln brk

tydzień

Środa, 24 lipca 2019
2:30

Japonia

Indeks PMI dla przemysłu, wst.

lipiec

49,70

49,30

9:15

Francja

Indeks PMI dla przemysłu, wst.

lipiec

51,60

51,90

9:15

Francja

Indeks PMI dla usług, wst.

lipiec

52,60

52,90

9:30

Niemcy

Indeks PMI dla przemysłu, wst.

lipiec

45,20

45,00

9:30

Niemcy

Indeks PMI dla usług, wst.

lipiec

55,30

55,80

10:00

Strefa Euro

Podaż pieniądza M3 (r/r)

czerwiec

4,70%

4,80%

10:00

Strefa Euro

Indeks PMI dla usług, wst.

lipiec

53,30

53,60

15:45

USA

Indeks PMI dla przemysłu, wst.

lipiec

51,40

50,60

15:45

USA

Indeks PMI dla usług, wst.

lipiec

51,60

51,50

16:00

USA

Sprzedaż nowych domów

czerwiec

659 tys.

626 tys.

16:30

USA

Zmiana zapasów ropy

tydzień

0,5 mln brk

-3,1 mln brk

lipiec

97,00

97,40

tydzień

217 tys.

216 tys.

Czwartek, 25 lipca 2019
10:00

Niemcy

14:30

USA

Indeks instytutu Ifo
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

Piątek, 26 lipca 2019
8:45

Francja

Inflacja PPI (m/m)

czerwiec

-0,40%

8:45

Francja

Inflacja PPI (r/r)

czerwiec

0,80%

14:30

USA

PKB (annualizowany), wst.

19:00

USA

Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy

II kw.
tydzień

1,80%

3,10%
779,00

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