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POPRZEDNIA SESJA W SKRÓCIE

POLSKA

Kurs

1D

1M

YTD

WIG

65 988,89

0,28%

4,24%

15,70%

Piątek upłynął pod znakiem spadków na głównych rynkach akcji i na tym tle indeksy
WIG i WIG20, które zakończyły sesję na plusie, pokazały relatywną siłę. W pierwszej
części piątkowych notowań lepiej na GPW wypadały średnie i małe spółki, a pod
koniec notowań lepiej radziły sobie największe firmy. Ostatecznie WIG20 zyskał 0,41%
i tym samym zakończył serię trzech sesji spadkowych z rzędu. Od początku czerwca
notowania indeksu blue chipów poruszają się w dość wąskiej konsolidacji o zakresie
75 pkt. pomiędzy poziomem 2200 a 2275 pkt. W największym stopniu na wynik
indeksu WIG20 wpłynęły wzrosty LPP o 6,21%, które zakończyło tydzień na poziomie
11 980 zł, co stanowi najwyższe zamknięcie w historii. Dobrze radziło sobie również
CCC zyskujące 4%. Dzięki powyższym wynikom cały WIG-Odzież z wzrostem o 5,28%
był najlepszym indeksem na warszawskiej giełdzie w piątek. Największym ciężarem
okazał się natomiast PKN Orlen, który stracił 3,54%.

WIG20

2 220,68

0,41%

3,94%

11,90%

mWIG40

4 827,22

-0,64%

4,29%

21,40%

sWIG80

20 670,36

0,00%

1,53%

28,40%

578,10

-0,21%

0,17%

8,57%

4 079,57

0,50%

4,25%

12,30%

Na rynkach obserwujemy obecnie pewną awersję do ryzykownych aktywów po
"jastrzębim" posiedzeniu Fed w środę. Odzwierciedleniem awersji były z jednej strony
dość silne spadki na rynkach akcji m.in. w Europie, z drugiej wzrost notowań aktywów
mających renomę tzw. bezpiecznej przystani. Takich jak na przykład dolar
amerykański. Na Starym Kontynencie niemiecki DAX 30 stracił 1,78%, brytyjski FTSE
100 1,9%, a francuski CAC40 1,46%. Tygodniowy spadek DAX30 o 1,56% sprawia, iż
ubiegły tydzień był najgorszym od ostatniego tygodnia stycznia. Spadki odnotowano
również w Stanach Zjednoczonych, gdzie S&P 500 stracił 1,31%, a Nasdaq 100 0,81%.
Aktualnie giełdowe indeksy jednoznacznie znalazły się układzie korekcyjnym, który
może być kontynuowany w kolejnych dniach.

OCZEKIWANIA CO DO DZISIEJSZEJ SESJI
Sesja w Azji kończy się na jednoznacznie negatywnych poziomach. Tracą wszystkie
najważniejsze indeksy. Spadki na japońskim Nikkei 225 sięgają blisko 4%. Powyższe
przekłada się na notowania kontraktów terminowych. Przed otwarciem rynku
kasowego kontrakty na DAX30 tracą ponad 0,8%, co sugeruje spadkowe otwarcia w
Europie, jako dostosowanie do piątkowych zamknięć w USA i sesji w Azji.
Połączenie znaczącego wykupienia rynku z bardziej niż oczekiwano jastrzębim
komunikatem Fed tworzy idealne środowisko do korekty, pod znakiem czego
prawdopodobnie będą stać rynki w bieżącym tygodniu. Z najważniejszych wydarzeń
w najbliższych dniach warto zwrócić uwagę na wtorkowe wystąpienie Jerome Powella
przed komisją Izby Reprezentantów na temat programów pomocowych, środową serię
odczytów indeksów PMI oraz dane z polskiej gospodarki, które będą napływać przez
cały tydzień.

WIG20 USD
WIG20 TR
ZAGRANICA

Kurs

1D

1M

YTD

S&P500

4 166,45

-1,31%

0,94%

10,90%

Nasdaq C.

14 030,38

-0,92%

5,46%

8,86%

DAX

15 448,04

-1,78%

0,40%

12,60%

CAC40

6 569,16

-1,46%

3,39%

18,30%

FTSE250

22 324,19

-0,94%

-0,04%

8,96%

BUX

48 117,72

-1,39%

4,85%

14,30%

IBEX

9 030,60

-1,80%

-1,67%

11,90%

NIKKEI

27 908,94

-3,64%

-1,45%

1,69%

OBLIGACJE

Rent. 10Y

1D

1M

YTD

1,756

-2,2 pb

-17,0 pb

52,8 pb

USA

1,443

-7,1 pb

-19,7 pb

52,7 pb

Niemcy

-0,203

-0,4 pb

-7,6 pb

36,8 pb

Polska

WALUTY

Kurs

1D

1M

YTD

EUR/PLN

4,5509

-0,16%

0,66%

-0,25%

USD/PLN

3,8346

0,16%

3,68%

2,68%

CHF/PLN

4,1577

-0,35%

0,90%

-1,47%

GBP/PLN

5,2962

-0,65%

0,95%

3,73%

EUR/USD

1,1868

-0,32%

-2,92%

-2,85%

USD/JPY

110,16

-0,09%

1,16%

6,65%

SUROWCE

Kurs

1D

1M

YTD

Brent ($/bbl)

73,51

0,59%

6,99%

41,90%

WTI ($/bbl)

71,64

0,84%

9,37%

47,70%

Złoto ($/ozt)

1 769,00

-0,33%

-5,30%

-6,65%

Miedź (c/lb)

415,70

-0,50%

-12,03%

18,10%
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75%
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WZROSTY
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LOKUM

-4,17%
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6,46%
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-4,11%

IMPERIO

6,27%
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-4,07%

OBROTY
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Spadające
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63,72%

35%
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25%

Spółka

Obrót (PLNm)

Transakcje

15%
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276,15

11 479

0,85%

PKNORLEN

240,79

15 068

-3,54%

PKOBP

206,28

6 196

0,37%

ALLEGRO

194,97

9 345

1,62%
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7 050

1,58%

5%
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WIG20 i mWIG40

+/-

PGNiG

PGNiG rozpoczęło eksploatację nowego złoża na Morzu Norweskim
PGNiG Upstream Norway, wraz z Aker BP jako operatorem i pozostałymi partnerami
koncesyjnymi, uruchomiło produkcję ze złoża Grasel. Grasel to złoże ropno-gazowe o
zasobach 13 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe). Jest położone na eksploatowanym
od 2013 roku obszarze wydobywczym Skarv, dzięki czemu mogło być podłączone do już
działających instalacji wydobywczych, których kluczowym elementem jest jednostka
produkcyjno-magazynująca FPSO Skarv.

Polenergia

Akcjonariusze Polenergii upoważnili zarząd spółki do emisji akcji
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polenergii zdecydowało o upoważnieniu zarządu spółki do
emisji maksymalnie 21,43 mln akcji po cenie 47 zł. Spółka podała, że pozyskanie
finansowania pozwoli w szczególności na pokrycie potrzeb inwestycyjnych wynikających z
realizacji strategii na lata 2020-2024, w tym budowę nowych farm wiatrowych i projektów
fotowoltaicznych, dalszy rozwój projektów offshore, a także inwestycje w energetykę
rozproszoną i elektromobilność.

SWIG80 i inne

+/-

Instal Kraków

Dywidenda
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę
dywidendy 14,57 mln zł, co daje 2 zł na akcję. Dniem prawa do dywidendy jest 8 lipca, a jej
wypłata nastąpi 20 lipca 2021 roku. Pozostała część zysku osiągniętego w 2020 roku w
kwocie 6,19 mln zł trafi na kapitał zapasowy.

Mostostal
Warszawa

Mostostal Warszawa ma umowę o wartości 108,3 mln zł
Mostostal Warszawa podpisał umowę w sprawie budowy budynków biurowego oraz
hotelowego we Wrocławiu o wartości 108,3 mln zł. Termin realizacji ustalono na 15 grudnia
2022 roku.

Monnari

Monnari ma umowę pożyczki z PFR w wysokości 7,37 mln zł
Pożyczka ma być spłacana w ratach począwszy od 31 grudnia 2021 r. do 30 czerwca 2024 r.
Celem pożyczki jest finansowanie bieżącej działalności pożyczkobiorcy, a w szczególności
regulowanie zobowiązań handlowych, zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, zakup towarów i
materiałów lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi
świadczonej w ramach zwykłej działalności operacyjnej, a także regulowania zobowiązań
publiczno-prawnych.
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TERMINARZ SPÓŁEK
Data

Ticker

Wydarzenie

poniedziałek 21 czerwca 2021
KGHM

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.

PGNIG

ZWZA ws. m.in. podziału zysku finansowego netto za rok 2020 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i
terminu wypłaty dywidendy.

08OCTAVA

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

AMICA

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6 zł na akcję.

DOMDEV

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10 zł na akcję.

FEERUM

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz
pokrycia nierozliczonego ujemnego wyniku z lat ubiegłych.

GPW

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

IPOPEMA

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

K2HOLDING

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,05 zł na akcję.

KCI

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

KOMPAP

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.

MONNARI

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

MOSTALPLC

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

MOSTALWAR

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

ODLEWNIE

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

PUNKPIRAT

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia
31 grudnia 2020 roku.

PURE

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

R22

Wypłata dywidendy 0,57 zł na akcję.

RAWLPLUG

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy.

ULTGAMES

Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.

VOTUM

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

WIRTUALNA

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,55 zł na akcję.

ZREMB

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

wtorek 22 czerwca 2021
CCC

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. zakończony 31
stycznia 2021 r.

AMICA

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6 zł na akcję.

ANSWEAR

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 do
31 grudnia 2020 r.

ARCTIC

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

BOWIM

Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.

CDRL

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

CIECH

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

CIGAMES

ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku 2020.

CNT

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

CORMAY

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

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

FORTE

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4 zł na akcję.

K2HOLDING

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,05 zł na akcję.

KOMPAP

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.

MABION

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

PBG

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

PCFGROUP

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

PHARMENA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto „PHARMENA” S.A. za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia
31.12.2020r

PLAYWAY

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 12,74 zł na akcję.

PRAGMAFA

Dzień wykupu akcji spółki przez Polish Enterprise Funds po cenie 24,50 zł za akcję.

PULAWY

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.

STALPROD

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

WIRTUALNA

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,55 zł na akcję.

ZUE

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

środa 23 czerwca 2021
KRUK

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 11 zł na akcję.

AIGAMES

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

AILLERON

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2020 oraz wypłaty na rzecz akcjonariuszy dywidendy ze
zakumulowanych zysków za lata poprzednie.

ASSECOSEE

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

ASTARTA

Wypłata dywidendy 0,50 euro na akcję.

BBIDEV

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

BIK

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2020 r.

BOS

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

CZTOREBKA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020
roku.

DEBICA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

ENERGOINS

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020r.

FERRO

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

FORTE

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4 zł na akcję.

GLCOSMED

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

INC

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.

KBDOM

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

MANGATA

Wypłata dywidendy 4,50 zł na akcję.

PLAYWAY

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 12,74 zł na akcję.

PRAGMAFA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2020 roku.

PROTEKTOR

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.

QUANTUM

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy z zysków z lat ubiegłych
zgromadzonych na kapitale zapasowym.

TALEX

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

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

VIVID

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 i niepokrytej straty z lat ubiegłych.

czwartek 24 czerwca 2021
CYFRPLSAT

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz przeznaczenia części zysków wypracowanych
w latach poprzednich na wypłatę dywidendy.

KRUK

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 11 zł na akcję.

LPP

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.

AGORA

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

ARCHICOM

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

ASSECOSEE

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

BOGDANKA

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

BOOMBIT

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

BORYSZEW

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

CCENERGY

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

CELTIC

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

COMARCH

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2020 - 31.12.2020.

COMPERIA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto w roku obrotowym 2020.

CREEPYJAR

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020.

DELKO

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

DIGITREE

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

ELEKTROTI

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

ERG

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

I2DEV

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

IMPERIO

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

KGL

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.

KOGENERA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2020 r.

KRAKCHEM

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

MENNICA

Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,30 zł na akcję.

MFO

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

MIRBUD

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

OTMUCHOW

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowy 2020.

PGSSOFT

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

PRIMETECH

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz dalszego istnienia spółki.

PROCHEM

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

SATIS

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

SIMPLE

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

TALEX

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

WIELTON

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

piątek 25 czerwca 2021
JSW

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.
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ORANGEPL

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz podziału zysku z lat ubiegłych.

BRAND24

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

ELKOP

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2020, tj. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

HERKULES

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.

KGL

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.

LABOPRINT

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

LENA

Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.

LIVECHAT

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2020/2021.

LUBAWA

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

MEDINICE

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

PAMAPOL

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31
grudnia 2020 roku.

SOLAR

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,
obejmującego okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

SUNEX

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.

VISTAL

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

WITTCHEN

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

HYDROTOR

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 r. i wypłaty dywidendy.

MUZA

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

WOJAS

ZWZA ws. m.in. pokrycia starty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020.
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KALENDARIUM MAKROEKONOMICZNE
Data

Czas

Kraj

Wydarzenie

Okres

Aktualna

Prognoza

Poprzednia

maj

5,90%

5,30%

maj

29,00%

44,50%

maj

1,20%

-4,20%

Poniedziałek, 21 czerwca 2021
10:00

Polska

10:00

Polska

Ceny produkcji sprzedanej
przemysłu (r/r)
Produkcja przemysłowa (r/r)

Wtorek, 22 czerwca 2021
10:00

Polska

10:00

Polska

Produkcja budowlano-montażowa
(r/r)
Sprzedaż detaliczna (r/r)

14:00

Węgry

Decyzja ws. stóp procentowych

czerwiec

0,85%

0,60%

16:00

USA

Indeks Fed z Richmond

czerwiec

17

18

maj

25,70%

Środa, 23 czerwca 2021
1:50

Japonia

Protokół z posiedzenia BoJ

kwiecień

9:15

Francja

Indeks PMI dla przemysłu wst.

czerwiec

59

59,4

9:15

Francja

Indeks PMI dla usług wst.

czerwiec

58,5

56,6

9:30

Niemcy

Indeks PMI dla przemysłu wst.

czerwiec

63,5

64,4

9:30

Niemcy

Indeks PMI dla usług wst.

czerwiec

55

52,8

10:00

Strefa Euro

Indeks PMI dla przemysłu wst.

czerwiec

62,3

63,1

10:00

Strefa Euro

Indeks PMI dla usług wst.

czerwiec

57,4

14:30

USA

Saldo rachunku bieżącego (USD)

15:45

USA

Indeks PMI dla przemysłu wst.

czerwiec

62

62,1

15:45

USA

Indeks PMI dla usług wst.

czerwiec

70

70,4

16:00

USA

Sprzedaż nowych domów

maj

888 tys.

863 tys.

16:30

USA

Zmiana zapasów ropy

tydzień

0,8 mln brk

-7,35 mln brk

Niemcy

Indeks instytutu Ifo

czerwiec

100

99,2

10:00

Polska

Stopa bezrobocia

maj

6,20%

6,30%

13:00

Wlk. Brytania

Stopa procentowa

czerwiec

0,10%

0,10%

14:00

Polska

maj

9,20%

11,20%

14:30

USA

maj

2,00%

-1,30%

I kw.

55,2
-188,5 mld

Czwartek, 24 czerwca 2021
10:00

Podaż pieniądza M3 (r/r)
Zamówienia na dobra trwałego
użytku wst. (m/m)

Piątek, 25 czerwca 2021
8:00

Niemcy

10:00

Strefa Euro

Indeks zaufania konsumentów GfK
Podaż pieniądza M3 (r/r)

lipiec
maj

-7
8,60%

9,20%
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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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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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