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P O P RZED NIA S ESJA W S KRÓCIE

P OLSKA

Ku r s

1D

1M

YTD

52 889,00

0,49%

3,61%

-8,55%

Poc zątek nowe go tygodnia nie pr zyniósł zmian w wakac yjnyc h nastr ojach na
war szawskie j Gie łdzie Papierów Wartościowych. Pr zy niższych, niż w ostatnim czasie,
obr otach (nie c ałe 700 mln zł na sze r okim r ynku), r ozpię tość wahań głównych
inde ksów nie była duża. Pomimo początkowych spadków, sesja zakończyła się jednak
umiar kowanym wzr ostem wszystkich inde ksów, z któ r ych wyr óżniał się mWIG40
(+1,1%) za spr awą spółek z sektora IT (Asseco Poland, Asseco SEE, Comarch, 11BIT,
Live c hat) i pr zede wszystkim Biomed Lublin (+15,3%). War to podkreślić, iż wartość
obr otów na Biomedzie była wc zoraj dr uga najwię ksza na kr ajowym r ynku (130,8 mln
zł), i tylko minimalnie niższa niż w pr zypadku CD Pr oje ktu (pr awie 131 mln zł).
Wysokim zainte resowaniem inwe storów c ie szyły się także pozostałe akc je spółek
kojar zonych z COVID-19, c zyli m.in. Me rcator, PCC Exol albo Har per.

WIG20

1 862,12

0,30%

3,68%

-13,39%

mWIG40

3 707,35

1,10%

3,17%

-5,14%

sWIG80

14 762,33

0,13%

4,20%

22,60%

WIG20 USD

502,26

0,68%

9,53%

-11,35%

WIG20 TR

3 402,91

0,30%

3,68%

-13,07%

Z uwagi na br ak istotniejszych publikacji danych makroekonomicznych oraz informacji
ze sfe r y politycznej or az związane j z r ozwojem e pidemii kor onawir usa, nie wie lkie
zmiany notowań obserwowane były r ównież na głównych r ynkach zagranicznych.
Inde ksy w Eur opie zanotowały nie wie lkie plusy, sytuacja wyglądała nie c o le piej w
pr zypadku ame rykańskich spółek technologicznych z inde ksu NASDAQ, gdzie wzrosty
pr ze kroczyły 1,0%. Z dr ugiej str ony spółki za oc eanem , zgrupowane w inde ksach Dow
Jone s z se ktorów tr ansportu, pr zemysłu oraz utilitie s zakończyły dzie ń nie wie lkimi
spadkami. Inwe storzy obserwują z uwagą indeks S&P500 który dotarł w sie rpniu do
histor ycznych szczytów notowań przy 3 400 pkt. z lute go br. Ze spółek informacją
dnia było podanie przez Berkshire Hathaway, że staje się nowym inwe storem w spółce
Bar r ick Gold (+9%), je dnym z najwię kszych na świe cie producentów złota.
Po silne j kor e kcie odnotowanej w ubie głym tygodniu, notowania złota ponownie
zbliżają się do okr ągłego poziomu 2000 USD za uncję (+2,2%). Podobną tendencję
obse rwuje my w wyc enie pozostałych metali szlachetnych, c zyli sr ebra (+5,5%) albo
palladu (+3,0%).

WIG

O C Z EKIWAN IA C O D O D ZISIEJSZ EJ S ESJI
Podobnie jak w ponie działek, we wtor ek nie mamy do c zynie nia z istotnymi
wydar ze niami w kale ndarium makroekonomicznym. W związku z powyższym nie jest
wykluc zona powtórka scenariusza z ostatnich se sji w zakr e sie obrotów i zmie nności.
W kole jnych dniac h i tygodniach pr zyspieszy je dnak se zon publikac ji wyników
kwar talnyc h za 2Q ’20 na GPW, c o może pr zyczynić się do wię kszych zmian w
notowaniach poszczególnych walorów.

ZAG RANICA

Ku r s

1D

1M

YTD

3 381,99

0,27%

4,88%

4,68%

Nasdaq C.

11 129,73

1,00%

5,97%

24,00%

DAX

12 920,66

0,15%

0,01%

-2,48%

CAC40

4 971,94

0,18%

-1,92%

-16,83%

FTSE250

17 771,88

0,20%

2,44%

-18,79%

BUX

36 533,57

-0,16%

3,79%

-20,72%

IBEX

7 090,10

-0,90%

-4,71%

-25,75%

NIKKEI

23 051,08

-0,20%

1,47%

-2,56%

O BLIGACJE

R e nt. 10Y

1D

1M

YTD

1,324

2 ,7 p b

1,2 p b

-78 ,3 p b

S& P500

Polska
USA

0,692

-1,7 p b

6 ,7 p b

-12 2 ,7 p b

Nie mc y

-0,452

-2 ,9 p b

1,1 p b

-8 7,8 p b

W ALUTY

Ku r s

1D

1M

YTD

EUR/PLN

4,3971

-0,02%

-1,81%

3,36%

USD/PLN

3,7030

-0,33%

-5,42%

-2,39%

CHF/PLN

4,0862

0,02%

-2,09%

4,22%

GBP/PLN
EUR/USD

4,8536
1,1874

-0,17%
0,31%

-1,41%
3,82%

-3,52%
5,90%

USD/JPY

106,04

-0,52%

-0,85%

-2,36%

S UROWCE

Ku r s

1D

1M

YTD

Br e nt ($/bbl)
WTI ($/bbl)

45,37
42,89

1,27%
2,09%

5,17%
5,67%

-31,26%
-29,76%

Złoto ($/ozt)

1 998,70

2,51%

10,40%

31,20%

Mie dź (c /lb)

290,15

1,49%

-0,10%

3,74%

N AJ WIĘKSZE WZROSTY / SPADKI
WZROSTY

N O TOWANIA IN DEKSÓ W ( O STATNIE 1 2-MCY)
35%

AIRWAY

98,12%

KRVITAMIN

-6,82%

HARPER

23,50%

SUNEX

-5,84%

ALTUSTFI

19,78%

MEDICALG

-4,71%

INC

19,50%

ELEMENTAL

-4,69%

PRAGMAFA

16,76%

TBULL

-4,18%

25%
15%
5%

-5%

17.08.2020
SPADKI

O BROTY

P L Nm

R osnące

GPW

694,15

39,22%

N AJ WIĘKSZE OBROTY

-15%

57,46%
17.08.2020

O b rót (P LNm)

Tr ansakc je

-25%

CDPROJEKT

130,99

3 908

-0,66%

-35%

BIOMEDLUB

130,82

13 149

15,32%

KGHM

72,16

3 590

2,99%

PKNORLEN

50,49

5 289

1,80%

LOTOS

28,65

4 632

-3,31%

-45%
sie-19

Spółka

Spadające

WIG

lis-19

WIG20

lut-20

mWIG40

maj-20

sWIG80

Zmiana
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WIG20 i mWIG40
Asseco Poland

+/Szacunki wyników za 1H’20
Grupa Asseco Poland szacuje zysk netto jednostki dominującej w I półroczu 2020 r. na 176,7
mln zł. Wg wyliczeń PAP, w samym II kw. zysk netto j.d wyniósł 95 mln zł, podczas gdy
konsensus zakładał osiągnięcie 82,5 mln zł zysku.

B enefit Systems

Emisja obligacji
Benefit Systems utworzył program emisji obligacji o wartości do 100 mln zł. Firma chce
wyemitować papiery dłużne jeszcze w trzecim kwartale. Środki z emisji mogą zostać
przeznaczone na rozwój grupy kapitałowej, w tym na rynkach zagranicznych.

B iomed Lublin

R ozpoczęcie produkcji immunoglobuliny
Biomed-Lublin rozpoczął proces wytwarzania immunoglobuliny anty SARS-CoV-2 z osocza
ozdrowieńców.

CD Projekt

Zakończenie skupu akcji własnych
CD Projekt zakończył program skupu akcji własnych rozpoczęty w oparciu o uchwałę zarządu
z 29 lipca. CD Projekt kupił łącznie 516.700 akcji własnych stanowiących około 0,54 proc.
kapitału zakładowego spółki.

Co march

Nowa umowa
Comarch podpisał z Vodafone New Zealand Limited umowę ramową na dostawę i utrzymanie
systemów IT. Łączna minimalna wartość kontraktu to 122 mln dolarów nowozelandzkich,
czyli 295,4 mln zł

sWIG80 i inne

+

+

+
+/-

B oomBit

Sprzedaż udziałów w spółce zależnej
BoomBit sprzedaje Level-Up część udziałów w spółce zależnej SuperScale, zmniejszając swój
udział do 20,4%. W konsekwencji BoomBit rozpozna jednorazowy wynik w wysokości ok. 8,3
mln zł

Cognor

Wyniki 2Q’20
Przychody wyniosły 456 mln zł (-11,7% r/r), EBITDA to 39,0 mln zł (-9,3% r/r), EBIT wyniósł
27,1 mln zł (-14% r/r), a zysk netto j.d. to 20,9 mln zł (+21,8% r/r).

Kr ynica Vitamin

We zwanie na akcje
Piotr Czachorowski i spółka Zinat wzywają do sprzedaży 1.729.545 akcji Krynicy Vitamin,
stanowiących 14,11% kapitału zakładowego spółki, po 5,70 zł za sztukę . Przyjmowanie
zapisów ma rozpocząć się 4 września i potrwać do 5 października. Planowany termin
rozliczenia transakcji to 13 października.

R 22

Wyniki 2Q’20
Przychody wyniosły 52,9 mln zł (+32% r/r), EBITDA to 14,3 mln zł (+25% r/r), EBIT wyniósł
10,0 mln zł (+37% r/r), a zysk netto j.d. to 5,7 mln zł (+74% r/r).

Vo tum

U chwały WZA
Walne zgromadzenie Votum zdecydowało o przeznaczeniu zysku za 2019 r. na kapitał
rezerwowy, utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy oraz na kapitał zapasowy.

+
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T E R MINARZ S P ÓŁEK
D a ta

Ti cker

W ydarzenie

W t orek, 18 sierpnia 2020
HERKULES

ZWZA ws. m.in. pokr ycia str aty netto za r ok obrotowy zakończony dnia 31 g rudnia 20 19 r oku.

LIVECHAT

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za r ok obr otowy r ozpoczynający się w dniu 0 1 kwietnia 20 19 r oku i
kończący się w dniu 31 mar ca 20 20 roku.

PBKM

ZWZA ws. m.in. pr zeznaczenia zysku netto za r ok obrotowy obejmujący okr es od 1 stycznia 20 19 r . do 31
g r udnia 20 19 r.

R22

NWZA ws. pr zyjęcia polityki wynag rodzeń członków zar ządu i RN, ustalenia liczby członków RN kolejne j kadencji
(dr ug iej) oraz powołania członków RN.

R22

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwar tał r oku obr otowego 20 19/2020.

Ś r oda, 19 sierpnia 20 20
ALIO R

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 20 roku.

GTC

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 20 roku.

KGHM

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 20 roku.

TAURO NPE

Publikacja r ozszerzonego skonsolidowanego r aportu za I półr ocze 20 20 roku.

ARCTIC

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 20 roku.

BENEFIT

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego r aportu za I półr ocze 20 20 roku.

ZUE

Publikacja r ozszerzonego skonsolidowanego r aportu za I półr ocze 20 20 roku.

Czwartek, 20 sierpnia 2020
GRUPAAZO TY

NWZA ws. pr zyjęcia "Polityki wynagrodzeń członków Zar ządu i Rady Nadzor czej Gr upa Azoty S .A."., wyr ażenia
zg ody na dokonanie czynności prawnych mogących skutkować r ozporządzeniem składnikami aktywów tr wałych
spółki o war tości r ynkowej przekraczającej 5 % sumy aktywów.

JS W

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 20 roku.

PGNIG

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 20 roku.

PKPCARGO

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 20 roku.

APLIS ENS

Publikacja r ozszerzonego skonsolidowanego r aportu za I półr ocze 20 20 roku.

EURO TEL

ZWZA ws. m.in. pr zeznaczenia zysku bilansowego za r ok obrotowy 20 19.

KETY

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za r ok 20 19 i okr eślenie kwoty pr zeznaczonej na wypłatę dywidendy dla
akcjonariuszy spółki.

O PO NEO.PL

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 20 roku.

PCCRO KITA

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 20 roku.

RADPOL

Publikacja r aportu za I półr ocze 20 20 roku.

P i ątek, 21 sierpnia 2020
DINO PL

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 20 roku.

ELZAB

Publikacja r ozszerzonego skonsolidowanego r aportu za I półr ocze 20 20 roku.

WAWEL

Publikacja r aportu za I półr ocze 20 20 roku.

WIRTUALNA

NWZA ws. powołania członka RN.

XTB

Publikacja skonsolidowan ego raportu za I półr ocze 20 20 roku.

INS TALKRK

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za r ok obr otowy 20 19.

P oniedziałek, 24 sierpnia 2020
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PO LICE

NWZA ws. pr zyjęcia polityki wynag rodzeń członków zar ządu i RN, zmian w składzie RN, wybor u
pr zewodniczącego RN, wyr ażenia zgody na dokonanie czynności prawnych mog ących skutkować
r ozporządzeniem składnikami aktywów tr wałych spółki.

PO LIMEXMS

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 20 roku.

RO NS ON

Wypłata dywidendy 0 ,0 6 zł na akcję.

TO WERINVT

ZWZA ws. m.in. pr zeznaczenia zysku netto wypr acowanego w 20 19 r oku.

W t orek, 25 sierpnia 2020
EURO CAS H

ZWZA ws. m.in. pr zeznaczenia zysku netto za r ok 20 19.

EURO CAS H

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 20 roku.

BUDIMEX

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 20 roku.

CO RMAY

ZWZA ws. m.in. pokr ycia str aty netto za r ok obrotowy 20 19.

DEBICA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

DO MDEV

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 20 roku.

HANDLO WY

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 20 roku.

MLPGRO UP

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 20 roku.

NEWAG

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za r ok 20 19.

PRO CHEM

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za r ok 20 19.

RAINBO W

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za r ok obr otowy 20 19.

S EKO

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za r ok obr otowy 20 19.

WIRTUALNA

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 20 roku.

Ś r oda, 26 sierpnia 20 20
PKO BP

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiąg niętego w 20 19 r oku or az pokrycia straty z lat ubieg łych.

GETIN

NWZA ws. pr zyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zar ządu i Rady Nadzor czej oraz zmian w Reg ulaminie
Walneg o Zgromadzenia Akcjonariuszy.

GO BARTO

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego r aportu za I półr ocze 20 20 roku.

IZO BLO K

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego r aportu za r ok obrotowy 20 19/20 20.

KRUS ZWICA

ZWZA ws. m.in. pr zeznaczenia zysku za r ok 20 19.

PRAGMAFA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypr acowanego w 20 19 r . i wypłaty dywidendy.

REDAN

ZWZA ws. m.in. pokr ycia str aty za 20 19 r ok or az dalszeg o istnienia spółki.

RELPO L

Publikacja r ozszerzonego skonsolidowanego r aportu za I półr ocze 20 20 roku.

VIVID

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za r ok obr otowy 20 19 i pokr ycia niepokrytej straty za lata ubiegłe.

Czwartek, 27 sierpnia 2020
AS S ECO POL

Publikacja r ozszerzonego skonsolidowanego r aportu za I półr ocze 20 20 roku.

CYFRPLS AT

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 20 roku.

GTC

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za r ok obr otowy 20 19.

KRUK

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 20 roku.

O RANGEPL

NWZA ws. polityki wynag r adzania członków zar ządu oraz RN.

11BIT

Publikacja r aportu za I półr ocze 20 20 roku.

ABPL

NWZA ws. pr zyjęcia polityki wynag radzania członków zar ządu i RN.

ALUMETAL

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 20 roku.

AMICA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 20 19 r .

AS MGRO UP

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za r ok obrotowy 20 19.
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ATREM

Publikacja r aportu za I półr ocze 20 20 roku.

BO GDANKA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

CNT

Publikacja r ozszerzonego skonsolidowanego r aportu za I półr ocze 20 20 roku.

ELEMENTAL

ZWZA ws. m.in. pokr ycia str aty za r ok obr otowy kończący się 31 g r udnia 20 19 roku.

IMCO MPANY

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 20 roku.

JWCO NS TR

Publikacja r ozszerzonego skonsolidowanego r aportu za I półr ocze 20 20 roku.

LARQ

ZWZA ws. m.in. pokr ycia str aty za r ok obr otowy 20 19.

NEUCA

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 20 roku.

PCCEXO L

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 20 roku.

URS US

ZWZA ws. m.in. pokr ycia str aty za r ok 20 19 or az dalszeg o istnienia spółki.

P i ątek, 28 sierpnia 2020
ALTUS TFI

Publikacja r ozszerzonego skonsolidowanego r aportu za I półr ocze 20 20 roku.

ALUMETAL

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za r ok 20 19.

APATO R

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego r aportu za I półr ocze 20 20 roku.

CDRL

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 20 roku.

CFI

ZWZA ws. m.in. pokr ycia str aty za r ok 20 19.

CO MARCH

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 20 roku.

DECO RA

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 20 roku.

EUCO

NWZA ws. pr zedmiocie przyjęcia „Polityki Wynag rodzeń Członków Zar ządu i Członków Rady Nadzor czej
Eur opejskiego Centrum O dszkodowań S .A.”.

GETBACK

NWZA ws. pr zyjęcia polityki wynag rodzeń członków zar ządu i RN or az zatwierdzenia zmienionego Reg ulaminu
RN.

I2DEV

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 20 roku.

IZO S TAL

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 20 roku.

LENTEX

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 20 roku.

LIBET

ZWZA ws. m.in. zag ospodarowana zysku za okr es od 0 1.0 1.2019 roku do 31.12.20 19 r oku.

LIVECHAT

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwar tał r oku obrotowego 20 20/2021.

MARVIPO L

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 20 roku.

MIRBUD

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 20 roku.

O VO S TAR

Publikacja r aportu za I półr ocze 20 20 roku.

PATENTUS

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 20 roku.

PBKM

Publikacja r ozszerzonego skonsolidowanego r aportu za I półr ocze 20 20 ro ku.

RAWLPLUG

Publikacja r ozszerzonego skonsolidowanego r aportu za I półr ocze 20 20 roku.

RAWLPLUG

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za r ok obrotowy 20 19 or az pokrycia straty z lat ubieg łych.

RO PCZYCE

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 20 19 r ok.

S EKO

Publikacja r aportu za I półr ocze 20 20 roku.

S TALPROD

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 20 roku.

S YGNITY

NWZA ws. pr zyjęcia "Polityki wynagrodzeń Członków Zar ządu i Rady Nadzor czej S ygnity S .A. z siedzibą w
War szawie", ustanowienia programu motywacyjnego oraz zmiany statutu.

VIGO S YS

Publikacja r aportu za I półr ocze 20 20 roku.

Źródło: biznes.pap.pl. macronext.pl, stooq.pl, isbnews.pl, bankier.pl, Bloomberg
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K A L ENDARIUM MAK ROEKON OMICZNE
D ata

Cza s

Kr aj

W ydarzenie

O kr es

A kt ualna

P r ognoza

P oprzednia

II kw.

-7,8 0 %

-7,6 0 %

-0 ,6 0%

P oniedziałek, 17 sierpnia 2020
1:5 0

Japonia

PKB s.a., wst. (k/k)

6 :30

Japonia

Pr odukcja przemysłowa s.a., fin. (m/m)

czer wiec

1,90 %

2,70 %

-8 ,90 %

14:0 0

Polska

Inflacja bez cen żywności i energii (r /r)

lipiec

4,30 %

4,20 %

4,10 %

W t orek, 18 sierpnia 2020
22:40

US A

Zmiana zapasów r opy wg API

tydzień

1,1 mln br k -4,4 mln br k

Ś r oda, 19 sierpnia 20 20
8 :0 0

Wlk. Br ytania Inflacja CPI (m/m)

lipiec

-0 ,10 %

0 ,10 %

8 :0 0

Wlk. Br ytania Inflacja CPI (r /r )

lipiec

0 ,70 %

0 ,6 0%

8 :0 0

Wlk. Br ytania Inflacja PPI (r /r)

lipiec

-0 ,90 %

-0 ,8 0%

10 :0 0

Polska

Wynag rodzenie (r /r)

lipiec

2,90 %

3,6 0 %

10 :0 0

Polska

Zatr udnienie (r /r)

lipiec

-3,10 %

-3,30 %

11:0 0

S tr efa Euro

Inflacja HICP (r /r)

lipiec

0 ,40 %

0 ,30 %

16 :30

US A

Zmiana zapasów r opy

20 :0 0

US A

Pr otokół z posiedzenia FOMC

lipiec

tydzień

1,0 mln br k -4,5 mln br k

Czwartek, 20 sierpnia 2020
8 :0 0

Niemcy

Inflacja PPI (m/m)

lipiec

0 ,0 0%

8 :0 0

Niemcy

Inflacja PPI (r /r)

lipiec

-1,8 0 %

10 :0 0

Polska

Pr odukcja przemysłowa (r /r)

lipiec

13:30

S tr efa Euro

Pr otokół z posiedzenia ECB

lipiec

14:30

US A

Indeks Fed z Filadelfii

14:30

US A

16 :0 0

US A

Wnioski o zasiłek dla bezr obotnych
Indeks wskaźników wypr zedzających Confer ence Board

-1,20 %

0 ,5 0%

sier pień

21,0 0

24,10

tydzień

10 0 0 tys.

96 3 tys.

lipiec

1,0 0 %

2,0 0 %

P i ątek, 21 sierpnia 2020
1:30

Japonia

Inflacja CPI (r /r )

lipiec

1:30

Japonia

Inflacja bazowa CPI (r /r)

lipiec

2:30

Japonia

Indeks PMI dla pr zemysłu, wst.

0 ,10 %
0 ,10 %

sier pień

0 ,0 0%
45 ,20

8 :0 0

Wlk. Br ytania S przedaż detaliczna (m/m)

lipiec

2,0 0 %

13,90 %

8 :0 0

Wlk. Br ytania S przedaż detaliczna (r /r)

lipiec

0 ,0 0%

-1,6 0 %

9:15

Fr ancja

Indeks PMI dla pr zemysłu, wst.

sier pień

5 2,40

9:15

Fr ancja

Indeks PMI dla usług , wst.

sier pień

5 7,30

9:30

Niemcy

Indeks PMI dla pr zemysłu, wst.

sier pień

5 2,5 0

5 1,0 0

9:30

Niemcy

Indeks PMI dla usług , wst.

sier pień

5 5 ,60

5 5 ,60

10 :0 0

Polska

S przedaż detaliczna (r /r)

lipiec

-0 ,40 %

-1,90 %

10 :0 0

S tr efa Euro

Indeks PMI dla pr zemysłu, wst.

sier pień

5 3,0 0

5 1,8 0

10 :0 0

S tr efa Euro

Indeks PMI dla usług , wst.

sier pień

5 4,0 0

5 4,70

15 :45

US A

Indeks PMI dla pr zemysłu, wst.

sier pień

5 1,5 0

5 0 ,90

15 :45

US A

Indeks PMI dla usług , wst.

sier pień

5 1,30

5 0 ,00
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S Ł O WNIK N AJ WAŻN IEJSZYCH P O J ĘĆ
A g e ncja ratingowa - (np. S&P, Moody's, Fitch) osoby prawne, które oceniają zdolność kredytową i wypłacalność różnych podmiotów, w tym spółek, ins tytucji finansowych i państw
Bi la ns handlu zagra nicznego - różnica między eksportem a importem danego państwa
Bo E - Bank Centralny Wielkiej Brytanii (z ang. Bank of England)
Bo J - Bank Centralny Japonii (z ang. Bank of Japan)
CA C40 - indeks ukazujący zmianę wartości akcji 40 największych spółek akcyjnych notowanych na giełdzie w Paryżu (Francja)
D A X - indeks ukazujący zmianę wartości akcji 30 największych spółek akcyjnych notowanych na giełdzie we Frankfurcie (Niemcy)
D e ficyt budżetowy - ujemne saldo w budżecie instytucji – sytuacja, w której wydatki w budżecie danej instytucji są wyższe niż jej dochody w danym okresie rozliczeniowym (roku budżeto wym)
D łu g netto – kredyty +papiery dłużne + oprocentowane pożyczki – środki pieniężne i ich ekwiwalenty
D łu g publiczny - jest wskaźnikiem zadłużenia sektora finansów publicznych określającym wysokość zobowiązań zaciągniętych przez poszczególne je dnostki sektora na rynku finansowym
D PS – (dividend per share – wsk. Dywidendy na akcję) – dywidenda przypadająca na jedną akcję
D u r acja obligacji - czas trwania obligacji; średni ważony okres oczekiwania na wpływ środków pieniężnych z obligacji (średni termin wykupu obliga cji); pozwala na uporządkowanie obligacji ze
względu na ryzyko stopy procentowej
D Y - wskaźnik stopy dywidendy (ang. dividend yield) opisujący stosunek wypłacanej przez spółkę dywidendy na akcję do ceny jednej a kcji, im wyższy poziom wskaźnika tym bardziej atrakcyjna
dla inwestora jest dywidenda wypłacana przez spółkę
EBC - Europejski Bank Centralny (z ang. European Central Bank (ECB)
EBI T – (earnings before interest & tax – zysk przed odsetkami i podatkami) - zysk operacyjny
EBI TDA – (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) - zysk operacyjny przed operacjami finansowymi, opodatkowaniem i amortyzacją
Em e rging 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 je go rynkowej kapitalizacji i długu netto (zadłużenie
minus gotówka).
F e d - Rezerwa Federalna (z ang. Federal Reserve System) - bank centralny Stanów Zjednoczonych
F O M C - Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku to organ ustalający docelowy poziom podaży pieniądza w USA. Jednym z narz ędzi wykorzystywanym przez FOMC w tym celu jest
ustalanie wysokości stóp procentowych
F TSE100 - indeks ukazujący zmianę wartości akcji 100 największych spółek akcyjnych notowanych na giełdzie w Londynie (Wielka Brytania)
I nde ks Chicago PMI - obrazuje on zmiany aktywności gospodarczej sektora wytwórczego w rejonie Chicago, będącym jednym z największych okręgów przemysłowych na świecie
I nde ks F e d z F i la de lfi i - indeks publikowany przez Bank Rezerwy Federalnej w Filadelfii na podstawie ankiet wypełnianych przez managerów firm działając ych w rejonie Pensylwanii, New Jersey
i Delaware
I nde ks Fed z Richmond - indeks aktywności produkcyjnej publikowany przez Bank Rezerwy Federalnej w Richmond na podstawie ankiet przeprowadzanych na p róbie ok. 100 przedsiębiorstw
I nde ks Ifo - indeks klimatu gospodarczego instytutu Ifo (Ifo Business Climate); obrazuje on nastroje wśród niemieckich przedsiębiorców
I nde ks I SM - 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
I nde ks PMI - wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze produkcyjnym bądź usługowym w danym kraju. Odczyt powyżej 50 oznacza poprawę w st osunku do okresu poprzedniego, natomiast
odczyt poniżej tej wartości pogorszenie sytuacji
I nde ks Uniwersytetu Mic hi g a n - indeks powstający na podstawie ankiet telefonicznych przeprowadzanych na reprezentatywnej grupie 500 amerykańskich gospodarst w domowych, które proszone
są o ocenę bieżących warunków ekonomicznych oraz oczekiwań co do kształtowania się tych warunków w przyszłości
I nde ks zaufa nia konsumentów Co nfe r e nc e Bo a r d - raport sporządzany na podstawie badań ankietowych przeprowadzanych na próbie 5000 gospodarstw domowych. Badani udzielają odpo wiedzi
na pytania dotyczące oceny bieżących i oczekiwań w stosunku do przyszłych warunków ekonomicznych, w tym zatrudnienia, dochodów, planowanych zakupów
I nde ks ZEW - indeks niemieckiego Instytutu ZEW obrazujący nastroje wśród analityków i inwestorów instytucjonalnych w odniesieniu do sytuac ji gospodarczej na danym obszarze
I nflacj a CPI - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli inflacja konsumencka to główna miara zmiany cen na terenie kraju
I nflacj a 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
I SI N - (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
N o n-farm-payrolls - zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, czyli zmiana liczby pracowników zatrudnionych w amerykańskich przedsiębiorstwach (w sektorze prywatnym) i w
instytucjach rządowych
N i kkei225 - 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 ob liczyć 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 warto ść dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu
określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki
Po li tyka 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)
Pr o dukcja budowlano-montażowa - dotyczy robót które zostały zrealizowane na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane, które zatrudniały więcej niż 9 osób
Pr o dukcja przemysłowa - (właściwie produkcja sprzedana przemysłu) podstawowy miernik działalności gospodarczej przedsiębiorstw i firm przemysłowych ( zatrudniających powyżej 9 osób)
Po li tyka pi e ni ę ż na - (monetarna) część polityki gospodarczej, polegająca na systematycznych działaniach mających na celu zapewnienie stabilności c en, czyli niskiej inflacji. Dzieli się na politykę
restrykcyjną (twardą; "jastrzębie" wypowiedzi; wysokie stopy procentowe) oraz ekspansywną (miękką; "gołębie" wypowiedzi; niskie stopy procentowe)
Ra po rt A DP - 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
Ro pa Brent – ropa naftowa wydobywana na Morzu Północnym (Europa)
Ro pa WTI – ropa naftowa wydobywana w Zachodnim Teksasie (USA)
RPP - Rada Polityki Pieniężnej - organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego (NBP) w odniesieniu do polityki monetarnej
Spr e ad Polska-Niemcy (10Y) – różnica rentowności 10-letnich obligacji Polski oraz Niemiec
Spr z edaż detali c z na - sprzedaż towarów konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych dokonywana przez punkty sprzedaży detalicznej, placówki gastronomiczne or az inne punkty sprzedaży (np. składy,
magazyny), w ilościach wskazujących na zakupy dla potrzeb indywidualnych nabywców
St o pa bezrobocia – obliczana jest jako udział zarejestrowanych bezrobotnych wśród ludności aktywnej zawodowo
St o pa pr ocentowa - 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)
Yi e ld – w przypadku nieruchomości: stosunek przychodów z najmu do wartości nieruchomości
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Ze spół Doradztwa Inwestycyjnego

Te lefon:

Adres e-mail:

M ic hał Kr ajczewski, CFA

2 2 507 52 91

m ic hal.krajczewski@ bnpparibas.pl

Adam Anioł, CFA

22 507 52 93

adam.aniol1@ bnpparibas.pl

Szymon Nowak, CFA

22 507 52 92

szymon.nowak@bnpparibas.pl

Lukas Cinikas

22 507 52 94

lukas.c inikas@bnpparibas.pl

Ze spół Maklerów

Te lefon:

Adres e-mail:

M ac ie j Sokołowski

2 2 578 57 68

m ac iej.sokolowski@ bnpparibas.pl

Mar c in Rżany

22 507 52 73

mar c in.rzany@bnpparibas.pl

Monika Dudek

22 566 97 05

monika.dudek@bnpparibas.pl

Ar tur Sulejewski

22 566 97 04

ar tur .suleje wski@ bnpparibas.pl

Sławomir Orzechowski

22 566 97 06

s.or zechowski@bnpparibas.pl

Łukasz Żukowski

22 578 57 70

lukasz.zukowski1@bnpparibas.pl

Adr ian Cie ślak

22 578 57 69

adr ian.c ie slak@bnpparibas.pl

Ze spół Produktów Inwestycyjnych

Te lefon:

Adres e-mail:

M arek Jaczewski

2 2 329 43 53

m ar ek.jaczewski@bnpparibas.pl

Paulina Sołdaj

22 566 97 32

paulina.soldaj@ bnpparibas.pl

Ewa Dr óżdż

22 368 92 50

e wa.dr ozdz@bnpparibas.pl

Damian Sie ńko

691 333 562

damian.sie nko@bnpparibas.pl

Be ata Skóra-Bydgowska

722 375 391

be ata.skora-bydgowska@bnpparibas.pl

Internetowe serwisy transakcyjne
- nowy syste m -we rsja dla klie ntów chcących szybko i wygodnie złożyć zlecenie
- dotychczasowy system - we r sja dla klie ntów doświadczonych
https://www.we bmakler.pl/

D I SCLAIMER
Nadzór nad Biurem Maklerskim BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Twardej 18, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja zosta ła przygotowana przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. (dale j
BM) dla klientów BM wyłącznie w celach informacyjnych, nie uwzględnia indywidualnej sytuacji i potrzeb klienta oraz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia De legowanego 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 dołożyło należyt ej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte
informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji. Niniejsza analiza nie jest przygotowana na indywidualne zamówienie jakiegokolwiek Klienta BNP Paribas Bank Polska S.A. Wszelkie informacje i opinie zawarte w powyższym dokumenc ie
zostały przygotowane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez BM za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzo n ą
przez BM, opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne i BM 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 w dniu jego sporządzenia i mogą podle gać zmianom bez uprzedniego powiadomienia. BM nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność przedstawiony c h
w niniejszym dokumencie informacji i prognoz, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. BM udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie, nie była ona przekazywana wcześn ie j
lub udostępniana przed datą publikacji. Analiza udostępniana jest na stronie www BNP Paribas Bank Polska oraz wysyłana poprze z pocztę elektroniczną. Niniejsza analiza nie posiada daty ważności. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie te j
publikacji lub jej części bez zgody BM.
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