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P O P RZED NIA S ESJA W S KRÓCIE

P OLSKA

Ku r s

1D

1M

YTD

52 262,21

-0,44%

0,18%

-9,63%

W śr odę na war szawskim parkiecie kontynuowane były umiarkowane spadki. Pomimo
pozytywnego r ozpoczęcia notowań, główne inde ksy zakończyły dzień pod kreską i to
pomimo dobrego zac howania najważnie jszych giełd w Eur opie (DAX i CAC zyskały ok.
0,7-0,8%). Je że li c hodzi o WIG20 to głównymi komponentami któr e zac iążyły na
wyc e nie było PKO BP oraz spółki paliwowe . Z dr ugie j strony dobrze zachowywały się
walor y CD Pr oje kt, KGHM, Dino i Taur o n PE. Co c ie kaw nadal najbar dziej aktywną
spółką pod wzglę dem obrotów (96,5 mln zł) or az lic zby tr ansakcji (11,5 tys.)
pozostawał Biomed Lublin.

WIG20

1 833,22

-0,39%

-0,40%

-14,74%

mWIG40

3 694,96

-0,62%

0,99%

-5,46%

sWIG80

14 722,26

-0,34%

2,62%

22,20%

WIG

Je że li c hodzi o se sję na zagranicznych parkie tach to kolor zie lony przeważał wc zoraj
w Eur opie. Także przez wię kszą część dnia umiar kowane wzr osty były udziałem giełd
w USA, a dopie ro w końc ówce sprzedając y za oc e anem uzyskali pr zewagę. Na
pogorszenie nastrojów mogła wpłynąć publikacja pr otokołu z ostatniego posie dzenia
Re ze rwy Fe deralnej. Członkowie Fe d w tzw. minutkac h stwie rdzają, że nie pewność
związana z gospodarczymi skutkami pande mii Covid -19 je st nie zwykle wysoka.
Cie kawostką był także fakt, że w c iągu dnia Apple stał się pie r wszą ame rykańską
spółką, której r ynkowa kapitalizacja pr zekroczyła 2 biliony dolarów. Spółka podwoiła
swoją war tość w c iągu nieco ponad dwóch lat.

WIG20 USD
WIG20 TR

494,42

-1,35%

4,59%

-12,73%

3 350,09

-0,39%

-0,40%

-14,42%

ZAG RANICA

Ku r s

1D

1M

YTD

3 374,85

-0,44%

3,78%

4,46%

Nasdaq C.

11 146,46

-0,57%

3,52%

24,20%

DAX

12 977,33

0,74%

-0,53%

-2,05%

S& P500

CAC40

4 977,23

0,79%

-2,28%

-16,74%

FTSE250

17 583,39

-0,22%

1,14%

-19,65%

BUX

36 043,56

-0,38%

2,45%

-21,79%

IBEX

7 094,30

0,72%

-5,13%

-25,71%

NIKKEI

22 889,81

-0,96%

0,76%

-3,24%

O BLIGACJE

R e nt. 10Y

1D

1M

YTD

1,367

-0 ,8 p b

3 ,2 p b

-74,0 p b

Polska
Pomimo zmie nnych nastrojów na r ynkach akc ji, w śr odę mie liśmy do c zynie nia z
wyr aźnie jszą korektą me tali szlachetnych: zar ówno złoto, sr ebro, jak i pallad tr aciły
ponad 2%, a platyna nie całe 2%.

O C Z EKIWAN IA C O D O D ZISIEJSZ EJ S ESJI
Na poc zątku sesji w Eur opie i w War szawie możemy obserwować dalsze pogorszenie
się nastr ojów. Spadki w końcówce notowań w USA pr ze łożyły się na wyr aźne
obsunięcia inde ksów w Azji: główne inde ksy tr ac iły tam ponad 1%, najgorzej
zac howywała się gie łda w Kor ei Południowe j (-3,3%) z uwagi na informacje o wzroście
zac horowań na COVID-19 w Se ulu. O ponad procent spadają także indeksy futures na
główne indeksy e uropejskie, a także kontrakty na r opę naftową.

USA

0,682

1,2 p b

6 ,8 p b

-12 3 ,7 p b

Nie mc y

-0,474

-1,1 p b

1,8 p b

-9 0 ,0 p b

W ALUTY

Ku r s
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EUR/PLN

4,4037

0,52%

-1,20%

3,52%

USD/PLN

3,7184

1,28%

-4,53%

-1,99%

CHF/PLN

4,0654

0,03%

-1,94%

3,69%

GBP/PLN
EUR/USD

4,8752
1,1843

0,29%
-0,75%

-1,10%
3,49%

-3,09%
5,62%

USD/JPY

106,06

0,60%

-1,12%

-2,34%

S UROWCE

Ku r s

1D

1M

YTD

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

45,37
43,11

-0,20%
0,51%

4,83%
5,35%

-31,26%
-29,40%

Złoto ($/ozt)

1 970,30

-2,13%

8,41%

29,40%

Mie dź (c /lb)

302,30

1,61%

3,69%

8,08%

N AJ WIĘKSZE WZROSTY / SPADKI

19 .08.2020

WZROSTY

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

SPADKI

GRODNO

26,81%

PBG

-15,00%

SUNEX

14,35%

TRAKCJA

-7,50%

35%

CLNPHARMA

9,53%

ALTUSTFI

-5,65%

25%

GTC

6,29%

QUERCUS

-5,50%

15%

PHARMENA

6,23%

JSW

-4,99%

5%

-5%

O BROTY

P L Nm

R osnące

GPW

768,61

51,00%

N AJ WIĘKSZE OBROTY

S p adające
48,53%
19 .08.2020

-15%

Spółka

O b rót (P LNm)

Tr ansakc je

Zmiana

-25%

BIOMEDLUB

96,47

11 566

3,65%

KGHM

81,39

4 251

1,65%

CDPROJEKT

78,20

4 423

2,14%

AIRWAY

56,20

10 317

-1,96%

PKNORLEN

55,56

7 857

-1,94%

-35%
-45%
sie-19

lis-19

WIG

lut-20

WIG20

maj-20

mWIG40

sWIG80
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WIG20 i mWIG40

+/-

Alior Bank

Ko mentarz zarządu do wyników
 Alior Bank nie przewiduje wzrostu kosztów ryzyka w drugiej połowie 2020 roku.
 Bardzo duża część klientów banku po zakończeniu wakacji kredytowych wraca do
obsługi tych kredytów, a około 10 proc. klientów ma zaległości powyżej 30 dni.
 Alior Bank liczy na trwałe odbicie sprzedaży kredytowej w segmencie małych i
średnich firm we wrześniu. Bank pracuje nad dalszą poprawą jakości nowej
sprzedaży kredytowej.

B enefit Systems

Wyniki 2Q’20 powyżej oczekiwań z uwagi na one-off
Przychody wyniosły 161,4 mln zł (-57,3% r/r ale +42,6% od oczekiwań). EBITDA to 19,3 mln
zł (-75,9% r/r; konsensus zakładał 1,5 mln zł). EBIT był na poziomie -33,8 mln zł (strata o
27,2% mniejsza od oczekiwań), a strata netto wyniosła 40,8 mln zł (konsensus zakładał -36,9
mln zł). Przychody o 45 mln zł i EBIT o 22 mln zł powiększyło rozliczenie podatku w Czechach.

B iomed-Lublin

Nowa umowa
Biomed-Lublin podpisał z firmą Symphar term sheet w sprawie współpracy przy dystrybucji
produktu Distreptaza na terenie Polski. Umowa dystrybucyjna ma zostać zawarta do 30
września. Firmy prognozują sprzedaż produktu na 36,7 mln zł w ciągu pierwszych pięciu lat.

D evelia

Wniosek akcjonariusza ws dywidendy
OFE PZU zgłosił wniosek na walne zgromadzenie zwołane na 31 sierpnia i chce, by spółka
przeznaczyła na wypłatę dywidendy 44,76 mln zł, co daje 0,10 zł na akcję (DY=5,2%).
Wcześniej zarząd spółki zdecydował o zawieszeniu polityki dywidendowej.

GTC

Ko mentarz zarządu do wyników
 Wg zarządu działalność dewelopera wydaje się być dość odporna na obecny kryzys
– spółka ma silny bilans i pozycję gotówkową. Wskaźniki w segmencie detalu
stopniowo się odbudowują, a segment biurowy jest odporny na negatywny wpływ
pandemii.
 Odwiedzalność galerii stopniowo się odbudowuje i wynosi w lipcu średnio 72% w
porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., a w przypadku polskich aktywów 80%.
Obroty sklepów w lipcu wyniosły średnio 86 % ubiegłorocznego poziomu. Spółka
podała także, że przyznane najemcom ulgi obniżyły marżę brutto w pierwszym
półroczu o 8 mln euro.
 Spółka nie dostrzega tendencji wyprowadzania się firm z biur lub rezygnacji z najmu.
 GTC zakłada, że do sprzedaży biurowca Spiral w Budapeszcie może dojść w
październiku. Spółka nie planuje sprzedaży innych aktywów, rozgląda się z kolei za
możliwościami przejęć.
 Spółka kontynuuje projekty rozwojowe a okres lockdownu nie wpłynął na prace
budowlane. GTC ma w budowie 57.500 m kw. powierzchni biurowej.

KGHM

Wyniki 2Q’20
Przychody wyniosły 5,6 mld PLN (-1,6% r/r i +1,5% względem prognoz). EBITDA to 1,52 mld
PLN (+19,1% r/r oraz +11,4% od konsensusu). Zysk netto j.d. to 10,0 mln zł (-97,6% r/r i 97,7% od konsensusu).
Jak podał KGHM, na zmianę wyniku netto wpłynęły głównie różnice kursowe (-237 mln zł)
oraz wyższa strata z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności (-147 mln
zł).

P GNiG

Wyniki 2Q’20 zgodne ze wstępnymi
Grupa PGNiG miała w drugim kwartale 2020 roku 7,28 mld zł przychodów, 7,27 mld zł
EBITDA, 6,45 mld zł zysku operacyjnego oraz 5,14 mld zł zysku netto. Wyniki są zgodne z
szacunkami, a decydujący na nie wpływ miał wyrok Sądu Arbitrażowego w sporze między
PGNiG i Gazpromem.

P KP Cargo

Wyniki 2Q’20 zgodne ze wstępnymi

+

+
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Strata netto wyniosła 77,5 mln zł wobec 5,2 mln zł straty przed rokiem. EBITDA spadła do
116,7 mln zł (-39,1% r/r), a przychody spadły o 20,2% do 928,9 mln zł
Tauron

Wyniki 2Q’20 zgodne ze wstępnymi
Strata netto grupy Tauron w II kwartale 2020 roku wyniosła 478,6 mln zł wobec 136,6 mln
zł zysku przed rokiem. Tauron szacował wcześniej, że strata netto wyniosła w tym okresie
479 mln zł. Strata operacyjna grupy Tauron wyniosła 112 mln zł wobec 257,5 mln zł zysku
przed rokiem, zysk EBITDA 1.450 mln zł (996,5 mln zł przed rokiem), a przychody ze
sprzedaży sięgnęły 4,622 mld zł (4,239 mld zł rok wcześniej).
Tauron szacuje, że z powodu pandemii EBITDA grupy obniżyła się o 147 mln zł.

sWIG80 i inne
Enter Air

+/P orozumienie z Boeingiem
Enter Air zawarł z Boeingiem umowy, w ramach których rozliczył odszkodowanie za straty
poniesione w wyniku uziemienia samolotów Boeing 737-8 Max oraz przesunął dostawę 4
wcześniej zamówionych samolotów, zwiększając zamówienie o kolejne 2. Ze względu na
klauzule poufności w podpisanych umowach, spółka nie może podać kwot ani formy
uzyskanych odszkodowań. Rekompensata będzie rozłożona w czasie i zostanie udzielona
częściowo w gotówce, a częściowo w zniżkach na zakupy usług, części zamiennych i
samolotów.

+

Mercor

Ko mentarz zarządu do wyników
 Mercor nie odczuwa wpływu epidemii koronawirusa na zamówienia, takie
zagrożenie może pojawić się w 2021 roku.
 Instalacja nowej linii produkcyjnej płyt ogniochronnych odbywa się zgodnie z
planem, inwestycja pochłonie jeszcze 8 mln zł.
 Spółka nie prowadzi obecnie rozmów o przejęciach - ma rozwijać się przede
wszystkim organicznie, intensyfikując sprzedaż eksportową, wprowadzając nowe
produkty i tworząc nowe spółki

U nimot

R ozwój Avia Solar
 Unimot Energia i Gaz, rozwijająca markę Avia Solar podpisał umowę współpracy z
firmą Blachotrapez dotyczącą wspólnych działań na rynku instalacji paneli
słonecznych
 Unimot planuje, że w perspektywie najbliższych 3 lat Unimot Energia i Gaz zostanie
jednym z liderów rynku fotowoltaiki w Polsce i osiągnie przychody na poziomie 276
mln zł.
 Grupa Unimot prowadzi również zaawansowane rozmowy z partnerem, który
zapewni marce Avia Solar szeroki dostęp do firm.

+

Wywiad z członkiem zarządu
 Vigo System chce zwiększyć sprzedaż detektorów podczerwieni i wypełnić obecne
moce produkcyjne w ciągu 2-3 lat, głównie dzięki wprowadzeniu do oferty tańszych
niż do tej pory urządzeń.
 Firma liczy również na co najmniej 10 mln euro przychodów ze sprzedaży
materiałów półprzewodnikowych w ciągu trzech, czterech lat.
 Spółka liczy na utrzymanie obecnej marżowości przy produkcji tańszych modułów.
 Obecny podstawowy rynek, na którym działa spółka - czyli droższe detektory
podczerwieni do zastosowań m.in. w przemyśle, wojskowości oraz transporcie
kolejowym - rośnie o ok. 20% rocznie.
 Spółka wiąże bardzo duże nadzieje z rozwojem w kolejnych latach w sektorze
medycznym, widzi także duże zapotrzebowanie w rolnictwie i przemyśle
spożywczym.
 Spółka nie ma w tej chwili zaplanowanego nowego dużego zadania inwestycyjnego,
chce skonsumować inwestycje z poprzednich lat.

+

Vigo
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Vigo nie odnotowało większego wpływu epidemii COVID -19 na popyt na produkty
spółki.

Vo xel

Wypłata dywidendy
WZA zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 9,6 mln zł z zysku wypracowanego
w 2019 roku, co daje 0,91 zł dywidendy na akcję (DY=2,4%). Dzień dywidendy ustalono na 26
sierpnia, a termin jej wypłaty na 11 września 2020 r.

ZU E

Ko mentarz zarządu do wyników
 ZUE ocenia, że bieżąca sytuacja związana z pandemią COVID -19 nie wpłynęła
istotnie na kondycję grupy. Zarząd pozytywnie ocenia perspektywę wyników w
kolejnych kwartałach.
 Grupa ZUE zamierza zwiększyć działalność na rynku infrastruktury miejskiej.
 Do nowych zleceń kolejowych spółka podchodzi selektywnie i czeka na kolejne
przetargi.
 ZUE podało, że ma obecnie złożone najkorzystniejsze oferty w przetargach na
kontrakty miejskie o łącznej wartości ok. 500 mln zł netto. Portfel zamówień grupy
ZUE wynosi obecnie 1,76 mld zł. Spółka pozyskała od początku roku kontrakty o
łącznej wartości ok. 134 mln zł netto.
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T E R MINARZ S P ÓŁEK
D a ta

Ti cker

W ydarzenie

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 eśle nie 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 skonsolidowanego 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
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 p ółr 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.
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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 ro ku.

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.

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 apor tu 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.
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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 Regulaminu
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 roku.

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.
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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 %

tydzień

-4,26 mln
br k

W t orek, 18 sierpnia 2020
22:40

US A

Zmiana zapasów r opy wg API

-2,5 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 ,40 %

-0 ,10 %

0 ,10 %

8 :0 0

Wlk. Br ytania Inflacja CPI (r /r )

lipiec

1,0 0 %

0 ,6 0%

0 ,6 0%

8 :0 0

Wlk. Br ytania Inflacja PPI (r /r)

lipiec

-0 ,90 %

-0 ,90 %

-0 ,8 0%

10 :0 0

Polska

Wynag rodzenie (r /r)

lipiec

3,8 0 %

2,90 %

3,6 0 %

10 :0 0

Polska

Zatr udnienie (r /r)

lipiec

-2,30 %

-3,10 %

-3,30 %

11:0 0

S tr efa Euro

Inflacja HICP (r /r)

lipiec

0 ,40 %

0 ,40 %

0 ,30 %

16 :30

US A

Zmiana zapasów r opy

tydzień

-1,6 mln
br k

20 :0 0

US A

Pr otokół z posiedzenia FOMC

lipiec

-2,5 mln br k -4,5 mln br k

Czwartek, 20 sierpnia 2020
8 :0 0

Niemcy

Inflacja PPI (r /r)

lipiec

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

Wnioski o zasiłek dla bezr obotnych

US A

Indeks wskaźników wypr zedzających Confer ence Board

16 :0 0

-1,70 %

-1,8 0 %

-1,8 0 %

-1,20 %

0 ,5 0%

sier pień

21,0 0

24,10

tydzień

925 tys.

96 3 tys.

lipiec

1,10 %

2,0 0 %

P i ątek, 21 sierpnia 2020
1:30

Japonia

Inflacja CPI (r /r )

lipiec

0 ,10 %

1:30

Japonia

Inflacja bazowa CPI (r /r)

lipiec

0 ,10 %

0 ,0 0%

2:30

Japonia

Indeks PMI dla pr zemysłu, wst.

sier pień

45 ,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 3,70

5 2,40

9:15

Fr ancja

Indeks PMI dla usług , wst.

sier pień

5 6 ,30

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 ,10

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 2,90

5 1,8 0

10 :0 0

S tr efa Euro

Indeks PMI dla usług , wst.

sier pień

5 4,5 0

5 4,70

15 :45

US A

Indeks PMI dla pr zemysłu, wst.

sier pień

5 1,90

5 0 ,90

15 :45

US A

Indeks PMI dla usług , wst.

sier pień

5 1,0 0

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 budżetowym)
D łu g netto – kredyty +papiery dłużne + oprocentowane pożyczki – środki pieniężne i ich ekwiwalenty
D łu g publiczny - jest wskaźnikiem zadłużenia sektora finansów publicznych określając ym wysokość zobowiązań zaciągniętych przez poszczególne jednostki 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 obligacji); pozwala na uporządkowanie obligacji ze
względu na ryzyko stopy procentowej
D Y - wskaźnik stopy dywidendy (ang. dividend yield) opisujący stosunek wypłacanej przez spółkę dyw idendy 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)
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 jego 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 narzędzi wykorzystywanym przez FOMC w tym ce lu 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 przem ysłowych 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 działających 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 próbie 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 stosunku 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 gospodarstw 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 odpowi edzi
na pytania dotyczące oceny bieżących i oczekiwań w stosunku do przyszłych warunków ekonomicznych, w tym zatrudnienia, dochodó w, 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 pieniędz y 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 przedsiębiorstwac h (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 kapit ału 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 os tatnie 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 kra ju 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., wpływający ch
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 o sób
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 cen, czyli niskiej inflacji. Dzieli się na politykę
restrykcyjną (twardą; "jastrzębie" wypowiedzi; wysokie stopy procentowe) oraz ekspansywną (miękką; "gołębie" wypowiedzi; nisk ie 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 utrzy mania 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 Nadz oru Finansowego. Niniejsza publikacja została 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 stano wi 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 dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte
informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji. Niniejsza analiza nie jest przygotowana na indywidualne zamó wienie 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 wycze rpujące 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 podlegać 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.

https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/raporty-biura-maklerskiego.asp
Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa - BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacon y .
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