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POLSKA

Kurs

1D

1M

YTD

WIG

66 507,19

0,59%

5,98%

16,60%

Czwartek na światowych rynkach akcyjnych miał być najciekawszym dniem tygodnia
ze względu na decyzję Europejskiego Banku Centralnego oraz publikację danych o
inflacji w Stanach Zjednoczonych. Ostatecznie powyższe wydarzenia nie wpłynęły
znacząco na sentyment wśród inwestorów. Europejski Bank Centralny pozostawił
stopy procentowe na dotychczasowym poziomie, podobnie jak tempo skupu aktywów
w najbliższym kwartale w ramach programu PEPP, którego wielkość wynosi 1,85 bln
euro. EBC dokonało natomiast znaczącej rewizji prognoz gospodarczych na najbliższe
lata. Analitycy banku podnieśli przewidywaną ścieżkę PKB, które za dwa lata ma
znaleźć się praktycznie na poziomie, na jakim byłby bez kryzysu spowodowanego
pandemią koronawirusa. Drugim wydarzeniem dnia była publikacja danych na temat
inflacji w USA. Wzrost cen w maju wyniósł 5% r/r, co oznacza iż inflacja znajduje się
na najwyższym poziomie od sierpnia 2008 roku, czyli tuż przed wybuchem wielkiego
kryzysu finansowego. Wyższy od oczekiwań odczyt inflacji mógł potencjalnie wpłynąć
na pogorszenie się kondycji na giełdach za sprawą zwiększonych oczekiwań względem
podwyżek stóp procentowych, lecz tak ostatecznie się nie stało. Indeks S&P 500
zakończył dzień z wynikiem 0,47%, Nasdaq 100 1,05% a Dow Jones 0,06%.
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Sesja w Europie przebiegała natomiast w mieszanych nastrojach. Niemiecki DAX30
stracił 0,06%. Najgorzej radził sobie FTSE250 z wynikiem -0,66%. Z drugiej strony
znalazł się warszawski parkiet, który wykazał się relatywną siłą. WIG20 wzrósł o
0,83% i znalazł się w czołówce europejskich parkietów. Szeroki Warszawski Indeks
Giełdowy zyskał 0,59%, dzięki czemu ponownie zbliżył się do historycznych szczytów.
Pomimo oczywistej presji korekcyjnej po wzrostach na warszawskiej giełdzie w
ostatnich tygodniach, obserwujemy dalszą siłę krajowego rynku, co pozwala
oczekiwać przebicia kluczowych poziomów w najbliższym czasie.
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Polska
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OCZEKIWANIA CO DO DZISIEJSZEJ SESJI

GBP/PLN

5,2044

0,45%

-1,92%

1,93%

EUR/USD

1,2174

-0,04%

0,35%

-0,34%

Notowania kontraktów terminowych na S&P 500 i DAX30 w godzinach porannych
oscylują na neutralnych poziomach, co pozostaje przejawem wczorajszych zamknięć
na parkietach i braku newralgicznych wydarzeń dla inwestorów w dniu dzisiejszym.
Powyższe pozwala oczekiwać skupienia się inwestorów na czynnikach lokalnych. Na
krajowym parkiecie wciąż identyfikujemy znaczące ryzyko korekty po wzrostach z
ostatnich tygodni, lecz relatywna siła inwestorów z dnia wczorajszego pozwala
uwzględnić scenariusz wybicia historycznych szczytów na WIG w ciągu najbliższych
sesji jako realistyczny.
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PZU

126,26
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WIG20 i mWIG40
11 bit studios

+/Konferencja inwestorska
 W tym roku powinna zostać wydana gra "Frostpunk" w wersji mobilnej, a także
odbyć się premiera gry planszowej.
 Spółka podała, że opiekę artystyczną nad antologią w uniwersum "Frostpunka" objął
pisarz Jacek Dukaj.
 11 bit studios w sierpniu chce zaprezentować nową grę, a kolejną do końca roku. W
zaprezentowanej zapowiedzi spółka podała, że 12 sierpnia nastąpi ujawnienie
nowego tytułu, a kumulacja premier powinna nastąpić ok. 2023 r.
 Obecnie spółka pracuje nad grami o roboczych tytułach "Projekt 8", "Dolly" i
"Eleanor".
 Zarząd poinformował, że całe studio pracuje na silniku Unreal Engine, a prace na
silniku Liquid Engine zostały wstrzymane, dzięki czemu zniwelowane ma zostać
ryzyko technologiczne i procesowe.
 Jak podano, wydawnictwo 11 bit studios aktualnie posiada w produkcji trzy tytuły
wydawnicze, które są większe od prezentowanych w przeszłości i każdy jest grą 3D.
Planowane nakłady inwestycyjne na te projekty określono na 30 mln zł. W latach
2021-23 nakłady inwestycyjne w tę część działalności mają wzrosnąć o 50 mln zł.
 Do końca roku spółka może podpisać 1-2 umowy wydawnicze.

Asseco South
Eastern Europe

Dywidenda
Akcjonariusze Asseco South Eastern Europe zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję
z zysku za 2020 rok. Łącznie na dywidendę trafi 51,9 mln zł z 58,3 mln zł ubiegłorocznego
zysku. Ustalenie prawa do dywidendy nastąpi 24 czerwca, a jej wypłata 7 lipca 2021 roku. W
2020 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom 0,74 zł dywidendy na akcję, a rok wcześniej 0,52
zł na akcję.

CD Projekt

Po lutowym cyberataku na CD Projekt wewnętrzne dane spółki pojawiły się w internecie
Po lutowym cyberataku na CD Projekt wewnętrzne dane spółki, w tym informacje kadrowe i
finansowe dotyczące pracowników i kontrahentów związanych z produkcją gry CyberPunk
2077, pojawiły się w internecie. CD Projekt ostrzegł też, że dane krążące w internecie mogą
być zmanipulowane. CD Projkt poinformował ponadto, że pracuje z dużą grupą eksperów i
kancelarii prawnych, a także z polską policją nad rozwiązaniem problemu i
zagwarantowaniem prywatności swoim pracownikom. Spółka skontaktowała się też z
Interpolem i Europolem.

CI Games

Większa część warszawskiego zespołu CI Games pracuje obecnie nad kolejną grą z serii SGW
Większa część zespołu w warszawskim studiu CI Games pracuje obecnie nad kolejną grą z
serii "Sniper Ghost Warrior" - poinformował prezes CI Games Marek Tymiński. Jest on bardzo
zadowolony z premiery SGW Contracts 2. Nowy tytuł wydany przez CI Games zadebiutował
4 czerwca jednocześnie na konsolach Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X/S oraz
komputerach PC. W późniejszym terminie gra ma być dostępna także na Playstation 5.

Comarch

Comarch podpisał umowę na budowę Comarch Data Center w USA
Comarch Inc., amerykańska spółka zależna Comarchu, podpisała umowę na budowę Comarch
Data Center wraz z infrastrukturą w Mesa, w stanie Arizona. Wartość umowy wynosi 19,75
mln USD netto, tj. ok. 72,2 mln zł. Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 330 dni od jej
podpisania.

Echo Investment

Lisala chce, by Echo zwiększyło dywidendę za 2020 rok do 0,25 zł na akcję
Spółka Lisala, główny akcjonariusz Echo Investment z udziałem na poziomie 66 proc.,
zaproponowała, by za 2020 rok spółka deweloperska wypłaciła dywidendę na akcję w
wysokości 0,25 zł zamiast rekomendowanych przez zarząd 0,20 zł. Lisala proponuje, by na
dywidendę przeznaczyć cały zysk netto spółki za 2020 rok, czyli 57,8 mln zł, a także 45,3
mln zł z Funduszu Dywidendowego. Zarówno w propozycji Lisali, jak i zarządu Echo
Investment dzień dywidendy został określony na 26 lipca, a wypłata ma nastąpić 5 sierpnia.

-
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Walne zgromadzenie Echo Investment w sprawie m.in. podziału zysku za 2020 rok odbędzie
się 28 czerwca.
Kruk

Kruk przydzielił 700.000 obligacji
Kruk przydzielił 700.000 obligacji serii AK3 wyemitowanych w ramach VII programu emisji
obligacji, a redukcja zapisów wyniosła 28,2 proc. Zapisy na obligacje prowadzono od 24 maja
do 8 czerwca 2021 roku.

Pekao

PZU złożyło wniosek o wypłatę do 3,21 zł dywidendy na akcję Banku Pekao
PZU, jako 20-proc. akcjonariusz Banku Pekao, złożyło wniosek o uzupełnienie porządku obrad
walnego zgromadzenia Pekao zwołanego na 11 czerwca o wypłatę dywidendy w trzech
wariantach: 3,21 zł na akcję, 2,14 zł na akcję lub 1,07 zł na akcję. Propozycja PZU jest
uzależniona od stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego polityki dywidendowej
banków komercyjnych w drugiej połowie 2021 roku oraz zalecenia nadzorczego KNF
odnoszącego się do polityki dywidendowej Banku Pekao w drugiej połowie 2021 roku.

PGE

PGE Energia Odnawialna rozpoczyna budowę 20 farm fotowoltaicznych w oparciu o umowę
PP
PGE Energia Odnawialna rozpoczyna budowę 20 jednomegawatowych farm
fotowoltaicznych. Elektrownie będą realizowane niezależnie od systemu aukcyjnego, w
oparciu o długoterminową umowę sprzedaży energii elektrycznej (PPA) podpisaną z PGE.
Inwestycje powstaną w siedmiu województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim,
lubuskim, opolskim, łódzkim, lubelskim i mazowieckim. Część z nich zostanie uruchomiona
jeszcze w tym roku, pozostałe w trakcie 2022 r. Umowa PPA (Power Purchase Agreement),
pozwalająca na zakup ponad 25 GWh energii elektrycznej bezpośrednio od producenta
została podpisana na siedem lat.

Ten Square Games

Ten Square Games rozpoczął przegląd opcji strategicznych
Ten Square Games rozpoczął przegląd opcji strategicznych, wśród rozważanych scenariuszy
jest pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego.

SWIG80 i inne

+/-

Capital Partners

Capital Partners zaprasza do składania ofert sprzedaży 5,61 mln akcji spółki
Capital Partners zaprasza do składania ofert sprzedaży 5,61 mln akcji własnych, które
stanowią 33 proc. kapitału zakładowego. Proponowana cena zakupu wynosi 2,01 zł za akcję.
Oferty sprzedaży będą przyjmowane od 16 do 28 czerwca 2021 r.

Medicalgorithmics

Medicalgorithmics złożył w maju blisko 7,3 tys. wniosków o płatność od ubezpieczycieli
Medi-Lynx Cardiac Monitoring, amerykańska spółka zależna Medicalgorithmics, złożyła w
maju 7.272 wniosków o płatność od ubezpieczycieli z tytułu usług wykonanych przy użyciu
technologii PocketECG na terenie USA. W kwietniu złożonych zostało 7.499 wniosków. Liczba
wniosków o płatność od ubezpieczycieli w przeliczeniu na dzień roboczy w maju 2021 r.
wyniosła 364 w porównaniu do 341 wniosków na dzień roboczy w kwietniu 2021 r., co
stanowi wzrost o 6,7 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca.

Mennica Polska

Dywidenda
Walne zgromadzenie Mennicy Polskiej zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę w formie
dywidendy 35,8 mln zł, czyli 0,70 zł na akcję. Wcześniej zarząd rekomendował wypłatę 0,50
zł dywidendy na akcję. Dzień dywidendy wyznaczono na 18 czerwca, a jej wypłata nastąpi w
dwóch transzach - 0,30 zł zostanie wypłacone 24 czerwca, a 0,40 zł - 24 sierpnia 2021 r.

Seco/Warwick

Dywidenda
Akcjonariusze Seco/Warwick zdecydowali, aby z zysku netto za 2020 rok przeznaczyć na
dywidendę 4,9 mln zł, co daje 0,55 zł na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie
1 lipca, natomiast jej wypłata ma nastąpić 15 lipca. Przed rokiem Seco/Warwick nie płaciło
dywidendy, a w 2019 roku na dywidendę trafiło 4 mln zł, co dało 0,41 zł wypłaty na akcję.

Selena

Selena obserwuje rosnący popyt na swoje produkty
Grupa Selena, producent i dystrybutor chemii budowlanej, w pierwszej połowie 2021 r.
obserwuje rosnący popyt na swoje produkty - poinformował PAP Biznes prezes Jacek
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Michalak. Ocenił, że możliwa jest poprawa wyników sprzedaży w tym roku, ale problemem
pozostają drożejące surowce, których ceny stanowią wyzwanie dla całego sektora
budowlanego.
Trans Polonia

Dywidenda
Akcjonariusze Trans Polonii zdecydowali o przeznaczeniu 5,07 mln zł na wypłatę dywidendy,
czyli 0,27 zł na akcję. Na dywidendę ma trafić jednostkowy zysk netto za 2020 rok w
wysokości 2,37 mln zł oraz 2,7 mln zł z kapitału zapasowego. Dzień dywidendy to 16 sierpnia,
a termin jej wypłaty to 26 sierpnia 2021 roku W 2020 roku Trans Polonia wypłaciła 0,09 zł
dywidendy na akcję.
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TERMINARZ SPÓŁEK
Data

Ticker

Wydarzenie

piątek 11 czerwca 2021
CCC

NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego
(zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym
składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z m.in.
umowy kredytowej.

PEKAO

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 rok.

CAPTORTX

Wprowadzenie do obrotu na GPW 871.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

DECORA

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.

DREWEX

NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w
drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz
zmian w RN.

IBSM

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

LENA

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.

PATENTUS

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

R22

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,57 zł na akcję.

SONEL

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

TALANX

Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.

TORPOL

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2020.

poniedziałek 14 czerwca 2021
11BIT

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2020.

ACAUTOGAZ

Wypłata dywidendy 2,20 zł na akcję.

BAHOLDING

NWZA ws. dalszego istnienia spółki.

ENERGA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.

INTERFERI

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

LENA

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.

R22

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,57 zł na akcję.

SONEL

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

TARCZYNSKI

Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.

wtorek 15 czerwca 2021
EUROCASH

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,48 zł na akcję.

AMICA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 r.

ATMGRUPA

Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.

AUTOPARTN

Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.

EDINVEST

Wypłata dywidendy 0,31 zł na akcję.

K2HOLDING

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz przeniesienia
kwoty 2.433.537,75 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysków za lata ubiegłe i
przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy z
wyłączeniem akcji własnych.

MANGATA

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,50 zł na akcję.

MEDICALG

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

PANOVA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020.
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PLAYWAY

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej
wypłaty.

POLWAX

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

SYNEKTIK

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

TIM

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2020 roku oraz wypłaty dywidendy za 2020 rok.

WIRTUALNA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok i przeznaczenia zysku z lat ubiegłych.

WORKSERV

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2020 roku oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397
Kodeksu spółek handlowych.

środa 16 czerwca 2021
EUROCASH

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,48 zł na akcję.

KRUK

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.

PZU

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. powiększonego o kwotę
przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.

BIK

NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.

CITYSERV

Wypłata dywidendy 0,432 euro na akcję.

FORTE

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, przeznaczenia części kapitału rezerwowego
na dywidendę oraz wypłaty dywidendy.

GAMEOPS

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej
wypłaty.

IFIRMA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

INTROL

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,46 zł na akcję.

KOMPAP

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

MANGATA

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,50 zł na akcję.

MAXCOM

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

RAFAMET

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

RELPOL

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 r.

SYGNITY

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

czwartek 17 czerwca 2021
ALLEGRO

ZWZA

ENEA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020
r.

ASSECOBS

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.

BNPPPL

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, oceny adekwatności oraz oceny zbiorowej RN, zmian w
składzie RN, ustalenia wynagrodzeń oraz przyjęcia polityki wynagradzania członków RN, zmian w
statucie i in.

EUCO

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2020.

HANDLOWY

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 r.

INTROL

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,46 zł na akcję.

IZOLACJA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2020 rok.

KREC

Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.

MAXCOM

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

MCI

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, oraz ustalenia dnia
dywidendy i terminu jej wypłaty.

MENNICA

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
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MOSTALZAB

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.

POLNORD

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2020.

POZBUD

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

UNIBEP

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.

piątek 18 czerwca 2021
ASSECOPOL

Wypłata dywidendy 3,11 zł na akcję.

DINOPL

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 rok.

GTC

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie skład indeksu
mWIG40.

KGHM

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.

ACAUTOGAZ

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

ACTION

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

ASBIS

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie skład indeksu
sWIG80.

ASSECOBS

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.

ATMGRUPA

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

BERLING

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego przez spółkę w roku obrotowym 2020.

BEST

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej w roku obrotowym 2020.

BETACOM

Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.

BOOMBIT

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

BUDIMEX

Wypłata dywidendy 16,70 zł na akcję.

DECORA

Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.

DOMDEV

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10 zł na akcję.

ECHO

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie skład indeksu
mWIG40.

HARPER

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

INSTALKRK

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

KETY

Wypłata I raty dywidendy w wysokości 13,37 zł na akcję.

MABION

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie skład indeksu
sWIG80.

MARVIPOL

Wypłata dywidendy 0,95 zł na akcję.

MENNICA

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.

MIRACULUM

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.

OTLOG

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku 2020 oraz dalszego istnienia spółki.

PCFGROUP

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

PEMANAGER

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, pokrycia starty z lat
ubiegłych i użycia kapitału zapasowego.

PEP

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

POLICE

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

SYGNITY

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

SFINKS

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
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KALENDARIUM MAKROEKONOMICZNE
Data

Czas

Kraj

Wydarzenie

Okres

Aktualna

Prognoza

Poprzednia

Poniedziałek, 7 czerwca 2021
5:03

Chiny

Import (r/r)

maj

51,10%

51,50%

43,10%

5:03

Chiny

maj

27,90%

32,10%

32,30%

8:00

Niemcy

Eksport (r/r)
Zamówienia w przemyśle s.a.
(m/m)

kwiecień

-0,20%

1,00%

3,90%

Wtorek, 8 czerwca 2021
1:50

Japonia

PKB s.a. fin. (k/k)

I kw.

-1,00%

-1,30%

2,80%

1:50

Japonia

I kw.

-1,60%

-1,90%

-1,10%

7:58

Niemcy

PKB n.s.a. fin. (r/r)
Produkcja przemysłowa s.a.
(m/m)

kwiecień

-1,00%

0,50%

2,20%

11:00

Strefa Euro

PKB s.a. fin. (k/k)

I kw.

-0,30%

-0,60%

-0,70%

11:00

Strefa Euro

PKB s.a. fin. (r/r)

I kw.

-1,30%

-1,80%

-4,90%

11:00

Niemcy

czerwiec

79,8

86

84,4

Indeks instytutu ZEW

Środa, 9 czerwca 2021
3:30

Chiny

Inflacja CPI (r/r)

maj

1,30%

1,50%

0,90%

3:30

Chiny

Inflacja PPI (r/r)

maj

9,00%

8,50%

6,80%

8:00

Niemcy

Eksport s.a. (m/m)

kwiecień

0,30%

0,60%

1,30%

8:00

Niemcy

Import s.a. (m/m)

kwiecień

-1,70%

-0,60%

7,10%

-5,24 mln brk

-3,6 mln brk

-5,08 mln brk

16:30

USA

Zmiana zapasów ropy

tydzień

16:35

Polska

Decyzja ws. stóp procentowych

czerwiec

16:35

Polska

Stopa referencyjna

czerwiec

0,10%

0,10%

0,10%

16:35

Polska

Stopa lombardowa

czerwiec

0,50%

0,50%

0,50%

16:35

Polska

Stopa depozytowa

czerwiec

0,00%

0,00%

0,00%

16:35

Polska

Stopa redyskontowa

czerwiec

0,11%

0,11%

0,11%

16:45

Polska

Komunikat po posiedzeniu RPP

czerwiec

Czwartek, 10 czerwca 2021
8:45

Francja

Produkcja przemysłowa (m/m)

kwiecień

-0,10%

0,50%

1,00%

10:00

Włochy

Produkcja przemysłowa (m/m)

kwiecień

1,80%

0,30%

0,30%

13:45

Strefa Euro

Stopa depozytowa

czerwiec

-0,50%

-0,50%

-0,50%

14:30

USA

Inflacja CPI (m/m)

maj

0,60%

0,40%

0,80%

14:30

USA

Inflacja bazowa CPI (m/m)

maj

0,70%

0,40%

0,90%

14:30

USA

Inflacja CPI (r/r)

maj

5,00%

4,70%

4,20%

14:30

USA

maj

3,80%

3,40%

3,00%

14:30

Strefa Euro

czerwiec

14:30

USA

Inflacja bazowa CPI (r/r)
Konferencja prasowa po
posiedzeniu ECB
Wnioski o zasiłek dla
bezrobotnych

tydzień

376 tys.

370 tys.

385 tys.

Produkcja przemysłowa (r/r)

kwiecień

27,50%

30,10%

3,60%

Piątek, 11 czerwca 2021
8:00

Wlk. Brytania
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16:00

USA

Indeks Uniwersytetu Michigan
wst.

czerwiec

83,5

82,9
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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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Zespół Doradztwa Inwestycyjnego

Telefon:

Adres e-mail:

Michał Krajczewski, CFA

22 507 52 91

michal.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.cinikas@bnpparibas.pl

Zespół Maklerów

Telefon:

Adres e-mail:

Sławomir Orzechowski

22 566 97 06

s.orzechowski@bnpparibas.pl

Marcin Rżany

22 507 52 73

marcin.rzany@bnpparibas.pl

Monika Dudek

22 566 97 05

monika.dudek@bnpparibas.pl

Karolina Marczuk

22 566 97 38

karolina.marczuk@bnpparibas.pl

Artur Sulejewski

22 566 97 04

artur.sulejewski@bnpparibas.pl

Łukasz Żukowski

22 578 57 70

lukasz.zukowski1@bnpparibas.pl

Adrian Cieślak

22 578 57 69

adrian.cieslak@bnpparibas.pl

Zespół Produktów i Projektów

Telefon:

Adres e-mail:

Marek Jaczewski

601 364 945

marek.jaczewski@bnpparibas.pl

Paulina Sołdaj

691 333 152

paulina.soldaj@bnpparibas.pl

Damian Sieńko

691 333 562

damian.sienko@bnpparibas.pl

Beata Skóra-Bydgowska

722 375 391

beata.skora-bydgowska@bnpparibas.pl

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

DISCLAIMER
Nadzór nad Biurem Maklerskim BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Twardej 18, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej
BM) dla klientów BM wyłącznie w celach informacyjnych, nie uwzględnia indywidualnej sytuacji i potrzeb klienta oraz nie stanowi 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 zamówienie jakiegokolwiek Klienta BNP Paribas Bank Polska S.A. Wszelkie informacje i opinie zawarte w powyższym dokumencie
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 przeprowadzoną
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 przedstawionych
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 wcześniej
lub udostępniana przed datą publikacji. Analiza udostępniana jest na stronie www BNP Paribas Bank Polska oraz wysyłana poprzez pocztę elektroniczną. Niniejsza analiza nie posiada daty ważności. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tej
publikacji lub jej części bez zgody BM.
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