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POPRZEDNIA SESJA W SKRÓCIE

POLSKA

Kurs

1D

1M

YTD

WIG

48 962,48

1,38%

-2,30%

-15,34%

Za nami najlepszy tydzień na rynkach akcji od miesięcy, a dla niektórych indeksów również
od lat. Rynek dyskontował w cenach głównie to, co działo się w obszarze wyborów
Prezydenckich w USA i potencjalnej wygranej Joe Biden’a uznawanego za „bardziej
przewidywalnego” kandydata, zapowiadającego mocny impuls w zakresie inwestycji
infrastrukturalnych. Wydaje się, iż obecnie ta ostatnia kwestia stoi pod znakiem zapytania
z uwagi na to, że niepełne wyniki wyborów uzupełniających do Senatu wskazują na
utrzymanie w tej izbie większości partii Republikanów, którzy będą mogli blokować
inicjatywy legislacyjne zmierzające do zwiększenia wydatków budżetowych. Nie
przeszkadzało to jednak inwestorom, którzy zwiększali ekspozycję na ryzykowne aktywa
takie jak min. akcje spółek z rynków wschodzących, pozbywając się jednocześnie tzw.
bezpiecznych przystani takich jak np. amerykański dolar.

WIG20

1 697,49

1,62%

-2,19%

-21,05%

mWIG40

3 512,49

0,64%

-3,16%

-10,13%

sWIG80

13 899,72

1,66%

-1,71%

15,40%

447,22

2,63%

-2,01%

-21,06%

3 109,04

1,62%

-2,02%

-20,58%

W ciągu zeszłotygodniowego handlu, WIG20 wzrósł o prawie 12%, co jest najlepszym
wynikiem od 2008 roku. W dobrym zachowaniu indeksu pomogły walory największych
spółek takich jak Allegro (+14,5% tygodniowej zmiany), CD-Projekt (+14,2%) oraz KGHM
(+16,7%). Mocno odbijały również notowania banków, które w zeszłym tygodniu publikowały
raporty okresowe, wskazujące na lepsze od oczekiwań analityków wyniki.
Indeks amerykańskiego dolara kierował się w zeszłym tygodniu w stronę tegorocznych
minimów. W stosunku do ww. waluty zyskiwał min. koszyk walut EM, w tym polski złoty –
para USD/PLN zatrzymała się w piątek poniżej poziomu 3,8.

OCZEKIWANIA CO DO DZISIEJSZEJ SESJI
Wydaje się, że kwestia wyborów prezydenckich w USA zejdzie w tym tygodniu na drugi plan.
Kandydat Demokratów na prezydenta USA - Joe Biden pokonał w wyborach ubiegającego
się o reelekcję Donalda Trumpa i zostanie 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych - ogłosiły
w sobotę niektóre agencje informacyjne oraz stacje telewizyjne. Jak bumerang powróci
zatem najprawdopodobniej temat koronawirusa COVID-19, który może implikować kolejne
lockdown-y gospodarcze min. w Europie, gdzie dynamika wzrostu liczby przypadków osiąga
wysokie poziomy. Liczba osób u których potwierdzono infekcję wirusem przekroczyła w
niedzielę globalnie 50 mln. W Polsce, stwierdzono w ciągu ostatniej doby 24.785 nowych
przypadków zakażeń, trzeba jednak pamiętać, że powrót dziennej liczby zainfekowanych
osób do poziomu ok. 30 tys. może implikować nałożenie na cały kraj powszechnego
lockdown-u tak jak miało to miejsce w marcu i kwietniu.
W godzinach porannych obserwujemy utrzymujący się optymizm wśród inwestorów na
rynkach kasowych. Nikkei225 kończy handel z ponad 2% wzrostami, a kontrakty terminowe
na S&P500 i DAX30 są kwotowane na poziomie +1,5% i 1,7%. Powyższe implikuje wg nas
pozytywne otwarcie handlu w Warszawie.

NOTOWANIA INDEKSÓW (OSTATNIE 12-MCY)
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WIG20 USD
WIG20 TR
ZAGRANICA

Kurs

1D

1M

YTD

S&P500

3 509,44

-0,03%

4,42%

8,63%

Nasdaq C.

11 895,23

0,04%

6,64%

32,60%

DAX

12 480,02

-0,70%

-3,30%

-5,80%

CAC40

4 960,88

-0,46%

1,34%

-17,02%

FTSE250

17 917,83

-0,06%

0,68%

-18,12%

BUX

35 390,44

0,36%

5,17%

-23,20%

IBEX

6 870,40

-0,78%

-0,95%

-28,05%

NIKKEI

24 839,84

2,12%

5,17%

5,00%

OBLIGACJE

Rent. 10Y

1D

1M

YTD

1,154

2,1 pb

-19,5 pb

-95,3 pb

USA

0,820

5,5 pb

8,6 pb

-109,9 pb

Niemcy

-0,621

1,6 pb

-9,3 pb

-104,7 pb

Polska

WALUTY

Kurs

1D

1M

YTD

EUR/PLN

4,5047

-0,48%

0,38%

5,89%

USD/PLN

3,7919

-0,95%

-0,87%

-0,05%

CHF/PLN

4,2133

-0,41%

1,14%

7,46%

GBP/PLN

4,9872

-0,88%

1,25%

-0,86%

EUR/USD

1,1880

0,48%

1,25%

5,94%

USD/JPY

103,30

-0,31%

-2,21%

-4,89%

SUROWCE

Kurs

1D

1M

YTD

Brent ($/bbl)

39,45

-3,62%

-7,50%

-40,23%

WTI ($/bbl)

37,14

-4,25%

-8,68%

-39,17%

Złoto ($/ozt)

1 951,70

0,25%

2,25%

28,10%

Miedź (c/lb)

315,40

1,41%

6,43%

12,80%

NAJWIĘKSZE WZROSTY / SPADKI

06.11.2020

WZROSTY

SPADKI

OAT

216,71%

ACTION

-6,02%

CLNPHARMA

19,40%

TOYA

-5,41%

MAXCOM

16,91%

TESGAS

-5,38%

IPOPEMA

13,71%

ULTGAMES

-5,10%

DINOPL

11,79%

ENEA

-4,84%

OBROTY
GPW

PLNm

Rosnące

Spadające

1322,21

25,24%

74,54%

NAJWIĘKSZE OBROTY
Spółka

lut-20
WIG

maj-20
WIG20

sie-20
mWIG40

sWIG80

06.11.2020

Obrót (PLNm)

Transakcje

ALLEGRO

241,77

11 173

Zmiana
5,22%

DINOPL

208,19

8 667

11,79%

CDPROJEKT

117,02

7 519

3,23%

PKOBP

81,40

5 215

0,29%

MERCATOR

79,05

4 867

3,02%
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WIG20 i mWIG40

+/-

11 bit studios

Wybór projektu przez NCBiR
Projekt 11 bit studios został wybrany przez NCBR na dofinansowanie w wysokości 1,8 mln zł
- poinformował NCBR. Dofinansowanie otrzyma projekt: "Opracowanie innowacyjnego silnika
nowej generacji do produkcji gier multiplatformowych Liquid Engine 6.0".

Amica

Komentarz zarządu
 Amica uznaje odnotowany w III kwartale 2020 r. poziom przychodów za
zadowalający - poinformował członek zarządu Michał Rakowski. Grupa obserwowała
w ostatnich miesiącach zwiększone zapotrzebowanie na produkty na rynku
rosyjskim i nie przewiduje znaczących spadków zamówień na rynku polskim.
 Wpływ na wyniki grupy Amica w kolejnych kwartałach mogą mieć głównie dwa
trendy - wzrost cen surowców oraz kosztów transportu.
 Grupa zakłada przeprowadzenie w przyszłym roku analiz dotyczących realizowanej
strategii, a obecnie koncentruje się na przygotowaniu budżetu na 2021 r.

Bank Handlowy

Komentarz zarządu
Bank Handlowy ocenia, że utworzone wcześniej rezerwy były na konserwatywnym poziomie,
więc nie ma obecnie potrzeby tworzenia dodatkowych rezerw związanych z drugą falą
pandemii - poinformował prezes banku Sławomir Sikora.

Celon Pharma

Patent
Celon Pharma uzyskał patent na terenie Stanów Zjednoczonych obejmujący agonistów
receptora 5-HT7 oraz ich zastosowanie w leczeniu bólu w terapii neuropatii.

Dino Polska

Komentarz zarządu
 Spółka widzi miejsce do dalszej poprawy marży brutto na sprzedaży, ale skupia się
przede wszystkim na poprawie marży EBITDA - poinformował Michał Krauze,
członek zarządu i dyrektor finansowy Dino.
 Nakłady inwestycyjne grupy Dino w przyszłym roku mogą wzrosnąć do 1,1-1,2 mld
zł.
 Spółka chce przeznaczać zyski na dalszy rozwój sieci sprzedaży. W 2021 r. może
otworzyć ok. 20 proc. więcej marketów.

GPW

Komentarz zarządu
 GPW cały czas szuka okazji do przejęć, a w centrum zainteresowania są spółki
technologiczne oraz prowadzące rynki zorganizowane.
 Towarowa Giełda Energii liczy się ze spadkiem obrotów na rynku po zmianach obliga
giełdowego, ale czeka na ostateczny kształt projektu i określenie, czy dojdzie tylko
do zmniejszenia, czy do jego całkowitego zniesienia - poinformował Piotr Listwoń,
wiceprezes TGE.

Kruk

Komentarz zarządu
Kruk planuje na IV kwartał wzrost inwestycji w portfele wierzytelności, ale pozostaje ostrożny
ze względu na pandemię - poinformowali przedstawiciele spółki. Powrotu wydatków do
poziomu sprzed kryzysu spółka spodziewa się najwcześniej w drugim półroczu przyszłego
roku.

Tauron

Nowe przyłącza
Tauron Dystrybucja w III kwartałach 2020 roku przyłączył do sieci energetycznej ok. 62 tys.
mikroinstalacji o łącznej mocy 422 MW, czyli dwukrotnie więcej niż w całym 2019 roku i
blisko 8 razy więcej niż w roku 2018. W samym III kwartale 2020 r. przyłączeń było ponad
27,3 tys.

sWIG80 i inne
Apator

+/Umowa nabycia nieruchomości – nowa siedziba
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Apator Powogaz ma przedwstępną umowę o wartości 48,9 mln zł netto na budowę nowej
siedziby.
Bloober Team

Przesunięcie premiery gry
Bloober Team przesuwa datę światowej premiery gry The Medium na Xbox Series X, Xbox
Series S oraz PC na 28 stycznia 2021 roku z zakładanego wcześniej 10 grudnia 2020 roku.

Boryszew

Finalizacja sprzedaży Impexmetal Aluminium Konin
Boryszew sfinalizował sprzedaż Impexmetalu Aluminium Konin, a pozyskane środki zostaną
przeznaczone na spłatę zobowiązań i inwestycje rozwojowe - poinformował prezes
Boryszewa Piotr Lisiecki.

BOŚ

Powołanie v-ce prezesa zarządu
Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska powołała z dniem 9 listopada Wojciecha Hanna
na stanowisko wiceprezesa oraz powierzyła mu kierowanie pracami zarządu.

Mennica

Planowane zwiększenie udziału w spółce – Mennica Tower
Mennica Polska rozpoczęła negocjacje w sprawie dokupienia 50% udziałów w spółce Mennica
Towers GGH MT, która jest właścicielem biurowca Mennica Legacy Tower.

Netia

Potencjalne przejęcia
Netia prowadzi rozmowy w sprawie kilku potencjalnych akwizycji - poinformował prezes
spółki Andrzej Abramczuk.

OncoArendi

Komentarz zarządu
 OncoArendi Therapeutics przeznaczy środki z płatności wstępnej od Galapagos na
rozwój aktualnych projektów oraz ewentualne pozyskanie nowych od zewnętrznych
podmiotów.
 Spółka nie wyklucza SPO.
 Badania kliniczne w projekcie OATD-02 powinny rozpocząć się na koniec 2021 roku.

Stalprodukt

Szacunkowe wyniki za III kwartał 2020 roku
Emitent szacuje, że w III kwartale 2020 r. odnotował 48,4 mln zł skonsolidowanego zysku
netto, 69,8 mln zł zysku na działalności operacyjnej oraz 806,5 mln zł przychodów ze
sprzedaży produktów, towarów i materiałów - podała spółka w komunikacie. Konsensus
analityków zakładał przychody na poziomie 863,3 mln zł, 50,3 mln zł EBIT oraz 36,5 mln zł
zysku netto j.d.

Unimot

Wstępne wyniki za 3Q2020
Unimot zanotował w III kwartale 2020 roku spadek skorygowanego zysku EBITDA do 10,9
mln zł z 18,3 mln zł przed rokiem - wynika ze wstępnych szacunków spółki. Wpływ na
pogorszenie wyników miały niższe marże i wolumen sprzedaży biopaliw, niższe marże na
rynku hurtowym energii elektrycznej, wyższe koszty związane z rozwojem sieci detalicznej
Avia, nakłady poniesione na rozwój biznesu fotowoltaiki, wyraźnie niższa sprzedaż
produktów asfaltowych wynikająca z niskiego popytu w związku z wstrzymywaniem
projektów budowy dróg przez samorządy, a także trudne otoczenie zewnętrzne w biznesie
oleju napędowego i gazu LPG.

+

-
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TERMINARZ SPÓŁEK
Data

Ticker

Wydarzenie

poniedziałek 9 listopada 2020
ACAUTOGAZ

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

BIOMEDLUB

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

KOGENERA

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

KRVITAMIN

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

NOWAGALA

NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji, wycofania akcji spółki z obrotu na GPW oraz wyboru podmiotu
prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

SUNEX

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

XTB

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

wtorek 10 listopada 2020
CYFRPLSAT

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

ASTARTA

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

BNPPPL

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

DOMDEV

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

ERG

NWZA ws. połączenia ze spółką pod firmą Folpak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Dąbrowie Górniczej.

GRODNO

Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.

KRVITAMIN

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 w wysokości 2 zł na akcję.

PLATYNINW

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

PROCHEM

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

RONSON

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

VRG

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

środa 11 listopada 2020
czwartek 12 listopada 2020
ALUMETAL

NWZA ww. ustanowienia Programu Motywacyjnego IV, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz
zmiany statutu.

AMBRA

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.

GOBARTO

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu III kwartał 2020 roku.

IMCOMPANY

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

NEUCA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz wyboru członka RN.

ODLEWNIE

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

PCCROKITA

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

REGNON

NWZA ws. odwołania i powołania członka RN, postanowienia o dalszym istnieniu spółki i kontynuowaniu jej
działalności, podziału akcji, uchwalenia kapitału docelowego oraz zmiany statutu.

piątek 13 listopada 2020
EUROCASH

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

ALTUSTFI

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

ATREM

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

BEST

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

CFI

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

HARPER

ZWZA
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LENA

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

MEDIACAP

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

NOWAGALA

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

PATENTUS

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

PLASTBOX

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

RAWLPLUG

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

SERINUS

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

SIMPLE

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

SOLAR

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

STALPROD

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

MILKILAND

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
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KALENDARIUM MAKROEKONOMICZNE
Data

Czas

Kraj

Wydarzenie

Okres

Aktualna

Prognoza

Poprzednia

Poniedziałek, 9 listopada 2020
8:00

Niemcy

Import s.a. (m/m)

wrzesień

5,80%

8:00

Niemcy

Eksport s.a. (m/m)

wrzesień

2,40%

Wtorek, 10 listopada 2020
2:30

Chiny

Inflacja CPI (r/r)

październik

0,70%

1,70%

2:30

Chiny

Inflacja PPI (r/r)

październik

-2,00%

-2,10%

8:00

Wlk. Brytania

Stopa bezrobocia

wrzesień

4,80%

4,50%

8:45

Francja

Produkcja przemysłowa (m/m)

wrzesień

9:00

Węgry

Inflacja CPI (r/r)

10:00

Włochy

Produkcja przemysłowa (m/m)

wrzesień

11:00

Niemcy

Indeks instytutu ZEW

listopad

Zmiana zapasów ropy wg API

tydzień

Produkcja przemysłowa (r/r)

wrzesień

-6,00%

-6,40%

październik

1,30%
3,10%

3,40%
7,70%

40

56,1

Środa, 11 listopada 2020
22:40

USA

-8,0 mln brk

Czwartek, 12 listopada 2020
8:00

Wlk. Brytania

11:00

Strefa Euro

Produkcja przemysłowa s.a. (m/m)
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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
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