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P O P RZED NIA S ESJA W S KRÓCIE

P OLSKA

Ku r s

1D

1M

YTD

65 947,24

-0,06%

3,65%

15,60%

Kor ekta w dr ugiej połowie ubiegłego tygodnia spowodowana „jastr zębim”
zwr otem Fed na śr odowym nastawieniu, a w szczeg ólności silne spadki
amer ykańskich indeksów w piątek za czym podążyło większość giełd w Azji nie
nastrajała pozytywnie krajowych inwestorów na początku bieżącego tygodnia.
Jednakże po niskim otwarciu i teście poziomu 2 200 pkt., WIG20 szybko odrobił
str aty powracając do krótkoterminowego oporu (luka spadkowa z czwartku) na
2 220 pkt. Finalnie, chociaż WIG20 zakończył dzień na minimalnym minusie, to
wymowa sesji okazała się jednak pozytywna. Tym samym po mocnych wzrostach
w maju, kr ajowe blue chipy potwierdziły przejście do kor ekcyjnego ruchu
bocznego. Wśr ód komponentów indeksu pozytywnie zachowywały się m.in.
spółki g órnicze (np. KGHM +2,5%), spadały notowania m.in. Allegro (-1,1%) oraz
LPP (-4,3% - po osiągnięciu kolejnego historycznego maksimum w piątek).
Podobny pr zebieg sesji, to znaczy odr obienie porannych spadków
obserwowaliśmy w segmencie średnich i mniejszych spółek, co może być oznaką
zakończenia krótkoterminowej korekty spadkowej.

WIG20

2 219,45
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mWIG40

4 831,93

0,10%
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sWIG80

20 632,59

-0,18%

0,78%

28,20%

WIG

Kr ajowe indeksy podążyły tą samą ścieżką notowań co g iełdy w Europie
Zachodniej, przy czym skala odbicia była w poniedziałek większa na rynkach
bazowych – DAX zakończył sesję na +1,0%, Stoxx600 na +0,7%, a CAC40 na +0,5%.
Z bardzo dobrą sesją mieliśmy do czynienia na r ynku amerykańskim – po
najmocniejszych spadkach w piątek, odbicie na Wall S treet w poniedziałek było
największe. S &P500 zyskał 1,4%, Dow Jones 1,8% a Nasdaq +0 ,8%. W ślad za
osiągnięciem przez notowania ropy nowych tegorocznych maksimów (gatunek
Br ent zyskał wczoraj +1,9% i dotarł do 75 USD), najlepiej podczas amerykańskiej
sesji zachowywał się wczoraj sektor energetyczny.

O C Z EKIWAN IA C O D O D ZISIEJSZ EJ S ESJI
Azjatycka sesja przyniosła kontynuację wczorajszych zwyżek (+3,1% Nikkei), co
powinno przekładać się pozytywnie na nastroje w trakcie europejskiej sesji. Dane,
któr e poznamy w ciągu dnia będą miały wymiar lokalny i nie powinny mocno
wpłynąć na rynki akcji – o 10 :00 GUS opublikuje wyniki sprzedaży detalicznej
or az produkcji budowlanej za maj. Ciekawostką może być ponadto posiedzenie
banku centralnego Węgier (o 14:00) – rynki oczekują, że dokona on, jako pierwszy
w r egionie, podwyżek stóp procentowych (o 15 pb.).
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Spółka

O b rót (P LNm)

Tr ansakc je

KGHM

105,13

6 596

Zmiana
2,49%

PEKAO

88,58

3 136

-0,87%
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66,74
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0,71%

CDPROJEKT

46,70

4 624

-0,26%
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44,45
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0,26%
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WIG20 i mWIG40
B enefit Systems

+/Liczba kart sportowych
Benefit Systems szacuje, że w czerwcu 2021 roku ma 544,3 tys. aktywnych kart sportowych
w Polsce i 250,2 tys. za granicą. W maju spółka informowała o 398,9 tys. aktywnych kart w
Polsce oraz ok. 217,8 tys. na rynkach zagranicznych (Czechy, Słowacja, Bułgaria, Chorwacja).
Firma oczekuje, że liczba kart wzrośnie do października do 800 tys. w Polsce i 300 tys. za
granicą. Szacunki te zakładają stabilną sytuację epidemiczną w drugiej połowie roku.

B udimex

Nowa umowa
Budimex podpisał list intencyjny w sprawie budowy zakładu Frito Lay w Polsce. Wartość
oferty to 343 mln zł. Warunki uzgodnione w trakcie przetargu mają zostaną potwierdzone w
umowie, którą firmy planują zawrzeć do 15 lipca. Zakładany termin rozpoczęcia robót to 1
sierpnia tego roku. Zakończenia prac planowane jest na koniec 2022 roku

GP W

D ywidenda
Giełda Papierów Wartościowych wypłaci za 2020 rok dywidendę w kwocie 104,93 mln zł,
czyli 2,50 zł na akcję (DY=5,2%). ZWZ GPW ustaliło dzień dywidendy na 23 lipca 2021 r. oraz
dzień wypłaty dywidendy na 5 sierpnia 2021 r.

Lotos

P rzegląd opcji strategicznych
Grupa Lotos zakończyła przegląd opcji inwestycyjnych i zamierza je przedstawić podczas
konferencji w połowie lipca

P GNiG

P rzerwa w WZA
Poniedziałkowe zwyczajne walne zgromadzenie PGNiG zostało przerwane i będzie
wznowione 9 lipca o godz. 12.
Przed przerwą akcjonariusze podjęli uchwałę dotyczącą wyboru przewodniczącego walnego
zgromadzenia oraz przyjęli porządek obrad. Podczas walnego zgromadzenia miało odbyć się
m.in. głosowanie w sprawie podziału zysku. Projekt uchwały zakłada wypłatę 0,21 zł
dywidendy na akcję (DY=3,2%).

P KN Orlen

Inwestycja w elektrowni w Ostrołęce
PKN Orlen może wkrótce wybrać wykonawcę bloku gazowo-parowego o mocy 745 MW w
Ostrołęce - poinformował PAP Biznes członek zarządu płockiego koncernu Józef Węgrecki.
Dodał, że koszt inwestycji może wynieść około 3,5 mld zł. PKN Orlen zakłada, że inwestycja
zostanie zrealizowana do końca 2024 roku.

SWIG80 i inne

+

+/-

Netia

Wywiad z prezesem
 Netia prowadzi rozmowy w sprawie potencjalnych akwizycji. Istnieje szansa, że do
przejęcia dojdzie jeszcze w 2021 roku.
 Spółka, której nowe data center w Jawczycach pod Warszawą zostało
skomercjalizowane w blisko 40 proc., spodziewa się utrzymania dotychczasowego
tempa jego wypełniania.

O dlewnie Polskie

D ywidenda
Akcjonariusze spółki Odlewnie Polskie zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy
5 mln zł z zysku za 2020 rok, czyli 0,25 zł na akcję (DY=4,0%). Dniem dywidendy ma być 30
czerwca. Wypłata ma nastąpić 15 lipca.

Q uercus TFI

Skup akcji
Quercus TFI zaprosił inwestorów do składania ofert sprzedaży łącznie 1,88 mln akcji spółki
(3,1% walorów) po cenie 9,5 zł za papier. Zapisy rozpoczną się 23 czerwca i zakończą 7 lipca.

R awlplug

D ywidenda
Akcjonariusze Rawlplugu zdecydowali o wypłacie 0,38 zł dywidendy na akcję (DY=2,5%).
Dzień dywidendy został ustalony na 8 lipca, a wypłata nastąpi 29 lipca.
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Vo tum

D ywidenda
Akcjonariusze Votum zdecydowali o wypłacie 4,2 mln zł dywidendy, co daje 0,35 zł
dywidendy na akcję (DY=2,1%). Dniem dywidendy będzie 21 września. Wypłata planowana
jest 15 grudnia.

T E R MINARZ S P ÓŁEK
D a ta

Ti cker

W ydarzenie

wt orek 22 czerwca 2021
CCC

ZWZA ws. m.in. pokr ycia str aty za r ok obr otowy r ozpoczynający się 1 stycznia 20 20 r . zakończony 31
stycznia 20 21 r .

AMICA

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6 zł na akcję.

ANS WEAR

ZWZA ws. m.in. pr zeznaczenia zysku osiąg niętego w r oku obrotowym tr wającym od 1 stycznia 20 20 do
31 g r udnia 20 20 r.

ARCTIC

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

BO WIM

Wypłata dywidendy 0 ,12 zł na akcję.

CDRL

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

CIECH

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

CIGAMES

ZWZA ws. m.in. r ozporządzenia zyskiem wypr acowanym w r oku 20 20 .

CNT

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

CO RMAY

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

FAMUR

ZWZA ws. m.in. p odziału zysku za r ok obr otowy 20 20.

FO RTE

Pier wszy dzień notowań bez dywidendy 4 zł na akcję.

K2HO LDING

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,0 5 zł na akcję.

KO MPAP

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0 ,5 0 zł na akcję.

MABIO N

ZWZA ws. m.in. p okr ycia str aty za r ok obr otowy 20 20.

PBG

ZWZA ws. m.in. pokr ycia str aty za r ok 20 20 or az dalszeg o istnienia spółki w tr ybie art. 397 Kodeksu
spółek handlowych.

PCFGRO UP

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

PHARMENA

ZWZA ws. m.in. pokr ycia str aty netto „PHARMENA” S .A. za okr es od dnia 0 1.01.2020r. do dnia
31.12.20 20r

PLAYWAY

Pier wszy dzień notowań bez dywidendy 12,74 zł na akcję.

PRAGMAFA

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

PULAWY

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okr es od dnia 1 stycznia 20 20 r. do dnia 31 g r udnia 20 20r.

S TALPROD

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

WIRTUALNA

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,5 5 zł na akcję.

ZUE

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

śr oda 23 czerwca 2021
KRUK

Pier wszy dzień notowań bez dywidendy 11 zł na akcję.

AIGAMES

ZWZA ws. m.in. pokr ycia str aty netto za r ok obrotowy 20 20 oraz dalszeg o istnienia spółki.

AILLERO N

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za r ok 20 20 oraz wypłaty na r zecz akcjonariuszy dywidendy ze
zakumulowanych zysków za lata poprzednie.

AS S ECO SEE

Pier wszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
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AS TARTA

Wypłata dywidendy 0 ,5 0 euro na akcję.

BBIDEV

ZWZA ws. m.in. pr zeznaczenia zysku wykazaneg o za r ok obr otowy 20 20.

BIK

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazaneg o w spr awozdaniu finansowym za r ok obrotowy kończący się
31 g r udnia 20 20 r.

BO S

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

CZTO REBKA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za okr es od dnia 1 stycznia 20 20 r oku do dnia 31 g r udnia 20 20
r oku.

DEBICA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

ENERGO INS

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

FERRO

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

FO RTE

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4 zł na akcję.

GLCO S MED

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za r ok 20 20 or az wypłaty dywidendy za 20 20 r ok.

INC

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

KBDO M

ZWZA ws. m.in. pokr ycia str aty netto poniesionej w r oku 20 20.

MANGATA

Wypłata dywidendy 4,5 0 zł na akcję.

PLAYWAY

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

PRAGMAFA

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

PRO TEKTO R

ZWZA ws. m.in. pr zeznaczenia zysku netto za r ok obrotowy zakończony dnia 31 g r udnia 20 20 r oku.

Q UANTUM

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za r ok 20 20 or az wypłaty dywidendy z zysków z lat ubieg łych
zg r omadzonych na kapitale zapasowym.

TALEX

Pier wszy dzień notowań bez dywidendy 0 ,70 zł na akcję.

TS GAMES

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

VIVID

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za r ok obr otowy 20 20 i niepokrytej straty z lat ubiegłych.

c zwartek 24 czerwca 2021
CYFRPLS AT

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za r ok obr otowy 20 20 oraz przeznaczenia części zysków wypr acowanych
w latach poprzednich na wypłatę dywidendy.

KRUK

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 11 zł na akcję.

LPP

Publikacja r ozszerzonego skonsolidowanego r aportu za I kwar tał r oku obr otowego 20 21/2022.

AGO RA

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

ARCHICO M

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za r ok obr otowy 20 20 oraz ustalenia dnia dywidendy i ter minu
wypłaty dywidendy.

AS S ECO SEE

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

BO GDANKA

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

BO O MBIT

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

BO RYSZEW

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

CCENERGY

ZWZA ws. m.in. pokr yc ia str aty za r ok obr otowy tr wający od 0 1 stycznia 20 20 r. do 31 g r udnia 20 20 r.

CELTIC

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

CO MARCH

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za r ok obr otowy 0 1.0 1.2020 - 31.12.20 20.

CO MPERIA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto w r oku obrotowym 20 20 .

CREEPYJAR

ZWZA ws. m.in. pr zeznaczenia zysku netto za r ok obrotowy zakończony w dniu 31 g r udnia 20 20.

DELKO

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

DIGITREE

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

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

ERG

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

I2DEV

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

IMPERIO

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

KGL

Pier wszy dzień notowań bez dywidendy 0 ,35 zł na akcję.

KO GENERA

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

KRAKCHEM

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

MENNICA

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

MFO

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

MIRBUD

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

O TMUCHO W

ZWZA ws. m.in. pr zeznaczenia zysku osiąg niętego w r oku obrotowy 20 20.

PGS S O FT

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za r ok obr otowy 20 20 oraz wypłaty dywidendy.

PRIMETECH

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za r ok 20 20 or az dalszeg o istnienia spółki.

PRO CHEM

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

S ATIS

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

S IMPLE

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

TALEX

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

WIELTO N

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

p i ątek 25 czerwca 2021
JS W

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

O RANGEPL

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za r ok obr otowy 20 20 oraz podziału zysku z lat ubieg łych.

BRAND24

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

ELKO P

ZWZA ws. m.in. pr zeznaczenia zysku za r ok 20 20 , tj. za okr es od 0 1.0 1.2020 r. do 31.12.20 20 r.

HERKULES

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

KGL

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

LABO PRINT

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

LENA

Wypłata dywidendy 0 ,30 zł na akcję.

LIVECHAT

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego r aportu za r ok obrotowy 20 20 /2021.

LUBAWA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypr acowanego w r oku obrotowym 20 20 .

MEDINICE

ZWZA ws. m.in. pokr ycia str aty poniesionej przez w r oku obr otowym 20 20 .

PAMAPO L

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za r ok obr otowy obejmujący okr es od 1 stycznia 20 20 r oku do 31
g r udnia 20 20 roku.

S O LAR

ZWZA ws. m.in. pokr ycia str aty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego za r ok obrotowy 20 20,
obejmującego okres od dnia 0 1 stycznia 20 20 roku do dnia 31 g r udnia 20 20 r oku.

S UNEX

Pier wszy dzień notowań bez dywidendy 0 ,0 4 zł na akcję.

VIS TAL

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

WITTCHEN

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

HYDRO TOR

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 20 20 r . i wypłaty dywidendy.

MUZA

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

WO JAS

ZWZA ws. m.in. pokr ycia starty wykazanej w spr awozdaniu finansowym za r ok obr otowy 20 20 .

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

Cza s

Kr aj

W ydarzenie

O kr es

A kt ualna

P r ognoza

P oprzednia

maj

6 ,5 0%

5 ,90 %

5 ,30 %

maj

29,8 0 %

29,0 0 %

44,5 0 %

1,20 %

-4,20 %

P oniedziałek, 21 czerwca 2021
10 :0 0

Polska

10 :0 0

Polska

Ceny pr odukcji sprzedanej
pr zemysłu (r /r)
Pr odukcja przemysłowa (r /r)

W t orek, 22 czerwca 2021
10 :0 0

Polska

Pr odukcja budowlano-montażowa
(r /r)

maj

10 :0 0

Polska

S przedaż detaliczna (r /r)

maj

14:0 0

Węg ry

Decyzja ws. stóp pr ocentowych

czer wiec

0 ,8 5%

0 ,6 0%

16 :0 0

US A

Indeks Fed z Richmond

czer wiec

17

18

25 ,70 %

Ś r oda, 23 czerwca 2021
1:5 0

Japonia

Pr otokół z posiedzenia BoJ

kwiecień

9:15

Fr ancja

Indeks PMI dla pr zemysłu wst.

czer wiec

59

5 9,4

9:15

Fr ancja

Indeks PMI dla usług wst.

czer wiec

5 8 ,5

5 6 ,6

9:30

Niemcy

Indeks PMI dla pr zemysłu wst.

czer wiec

6 3,5

6 4,4

9:30

Niemcy

Indeks PMI dla usług wst.

czer wiec

55

5 2,8

10 :0 0

S tr efa Euro

Indeks PMI dla pr zemysłu wst.

czer wiec

6 2,3

6 3,1

10 :0 0

S tr efa Euro

Indeks PMI dla usług wst.

czer wiec

5 7,4

5 5 ,2

14:30

US A

S aldo r achunku bieżącego (US D)

15 :45

US A

Indeks PMI dla pr zemysłu wst.

czer wiec

15 :45

US A

Indeks PMI dla usług wst.

czer wiec

70

70 ,4

16 :0 0

US A

S przedaż nowych domów

maj

8 8 8 tys.

8 6 3 tys.

16 :30

US A

Zmiana zapasów r opy

tydzień

0 ,8 mln br k

-7,35 mln br k

czer wiec

10 0

99,2

I kw.

-18 8 ,5 mld
62

6 2,1

Czwartek, 24 czerwca 2021
10 :0 0

Niemcy

Indeks instytutu Ifo

10 :0 0

Polska

S topa bezrobocia

maj

6 ,20 %

6 ,30 %

13:0 0

Wlk. Br ytania

S topa procentowa

czer wiec

0 ,10 %

0 ,10 %

14:0 0

Polska

maj

9,20 %

11,20 %

14:30

US A

maj

2,0 0 %

-1,30 %

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

P i ątek, 25 czerwca 2021
8 :0 0

Niemcy

10 :0 0

S tr efa Euro

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

lipiec
maj

-7
8 ,6 0%

9,20 %
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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, instytucji finansowych i państw
Bi la ns handlu zagra nicznego - różnica między eksportem a importem danego państwa
Bo E - Bank Centralny Wielkiej Brytanii (z ang. Bank of England)
Bo J - Bank Centralny Japonii (z ang. Bank of Japan)
CA C40 - indeks ukazujący zmianę wartości akcji 40 największych spółek akcyjnych notowanych na giełdzie w Paryżu (Francja)
D A X - indeks ukazujący zmianę wartości akcji 30 największych spółek akcyjnych notowanych na giełdzie we Frankfurcie (Niemcy)
D e ficyt budżetowy - ujemne saldo w budżecie instytucji – sytuacja, w której wydatki w budżecie danej instytucji są wyższe niż jej dochody w danym okresie rozliczeniowym (roku budżeto wym)
D łu g netto – kredyty +papiery dłużne + oprocentowane pożyczki – środki pieniężne i ich ekwiwalenty
D łu g publiczny - jest wskaźnikiem zadłużenia sektora finansów publicznych określającym wysokość zobowiązań zaciągniętych przez poszczególne je dnostki sektora na rynku finansowym
D PS – (dividend per share – wsk. Dywidendy na akcję) – dywidenda przypadająca na jedną akcję
D u r acja obligacji - czas trwania obligacji; średni ważony okres oczekiwania na wpływ środków pieniężnych z obligacji (średni termin wykupu obliga cji); pozwala na uporządkowanie obligacji ze
względu na ryzyko stopy procentowej
D Y - wskaźnik stopy dywidendy (ang. dividend yield) opisujący stosunek wypłacanej przez spółkę dywidendy na akcję do ceny jednej a kcji, im wyższy poziom wskaźnika tym bardziej atrakcyjna
dla inwestora jest dywidenda wypłacana przez spółkę
EBC - Europejski Bank Centralny (z ang. European Central Bank (ECB)
EBI T – (earnings before interest & tax – zysk przed odsetkami i podatkami) - zysk operacyjny
EBI TDA – (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) - zysk operacyjny przed operacjami finansowymi, opodatkowaniem i amortyzacją
Em e rging Markets - z ang. rynki wschodzące, które znalazły się na drodze z gospodarki rozwijającej się do gospodarki rozwiniętej
EPS – (earnings per share – wsk. zysku na jedną akcję) – iloraz zysku netto oraz liczby akcji
EV / EBITDA - wskaźnik wartości przedsiębiorstwa do EBITDA (ang. enterprise value to EBITDA). Wartość przedsiębiorstwa liczymy jako sumę je go rynkowej kapitalizacji i długu netto (zadłużenie
minus gotówka).
F e d - Rezerwa Federalna (z ang. Federal Reserve System) - bank centralny Stanów Zjednoczonych
F O M C - Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku to organ ustalający docelowy poziom podaży pieniądza w USA. Jednym z narz ędzi wykorzystywanym przez FOMC w tym celu jest
ustalanie wysokości stóp procentowych
F TSE100 - indeks ukazujący zmianę wartości akcji 100 największych spółek akcyjnych notowanych na giełdzie w Londynie (Wielka Brytania)
I nde ks Chicago PMI - obrazuje on zmiany aktywności gospodarczej sektora wytwórczego w rejonie Chicago, będącym jednym z największych okręgów przemysłowych na świecie
I nde ks F e d z F i la de lfi i - indeks publikowany przez Bank Rezerwy Federalnej w Filadelfii na podstawie ankiet wypełnianych przez managerów firm działając ych w rejonie Pensylwanii, New Jersey
i Delaware
I nde ks Fed z Richmond - indeks aktywności produkcyjnej publikowany przez Bank Rezerwy Federalnej w Richmond na podstawie ankiet przeprowadzanych na p róbie ok. 100 przedsiębiorstw
I nde ks Ifo - indeks klimatu gospodarczego instytutu Ifo (Ifo Business Climate); obrazuje on nastroje wśród niemieckich przedsiębiorców
I nde ks I SM - wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze produkcyjnym bądź usługowym, popularny w USA. Odczyt powyżej 50 oznacza poprawę w stosunku do okresu poprzedniego, natomiast
odczyt poniżej tej wartości pogorszenie sytuacji
I nde ks PMI - wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze produkcyjnym bądź usługowym w danym kraju. Odczyt powyżej 50 oznacza poprawę w st osunku do okresu poprzedniego, natomiast
odczyt poniżej tej wartości pogorszenie sytuacji
I nde ks Uniwersytetu Mic hi g a n - indeks powstający na podstawie ankiet telefonicznych przeprowadzanych na reprezentatywnej grupie 500 amerykańskich gospodarst w domowych, które proszone
są o ocenę bieżących warunków ekonomicznych oraz oczekiwań co do kształtowania się tych warunków w przyszłości
I nde ks zaufa nia konsumentów Co nfe r e nc e Bo a r d - raport sporządzany na podstawie badań ankietowych przeprowadzanych na próbie 5000 gospodarstw domowych. Badani udzielają odpo wiedzi
na pytania dotyczące oceny bieżących i oczekiwań w stosunku do przyszłych warunków ekonomicznych, w tym zatrudnienia, dochodów, planowanych zakupów
I nde ks ZEW - indeks niemieckiego Instytutu ZEW obrazujący nastroje wśród analityków i inwestorów instytucjonalnych w odniesieniu do sytuacji 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 zm iany cen w przemyśle, definiowanych jako kwoty pieniędzy które otrzymuje producent za produkty,
pomniejszone o należne podatki oraz o ewentualne rabaty i opusty
I SI N - (ang. International Securities Identification Number) – jest to 12-cyfrowy kod, który jednoznacznie oznacza papiery wartościowe lub instrumenty finansowe ułatwiając tym samym ich
identyfikację w obrocie i rozliczeniach na rynku finansowym
N o n-farm-payrolls - zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, czyli zmiana liczby pracowników zatrudnionych w amerykańskich przedsiębiorstwach (w sektorze prywatnym) i w
instytucjach rządowych
N i kkei225 - indeks ukazujący zmianę wartości akcji 225 największych spółek akcyjnych notowanych na giełdzie w Tokio (Japonia)
P/ BV - (ang. price to book value), wskaźnik kapitalizacji rynkowej przedsiębiorstwa do jego wartości księgowej, czyli wartości kapitału własnego wykazywanego w bilansie. Wskaźnik informuje jak
inwestorzy wyceniają majątek posiadany przez spółkę
P/ E - (ang. price to earnings ratio), wskaźnik kapitalizacji rynkowej przedsiębiorstwa do osiąganego zysku netto (narastająco za ostatnie cztery kwartały). Wskaźnik można rów nież 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 warto ść dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu
określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki
Po li tyka fiskalna - ogół działań państwa polegających na wykorzystaniu szeregu instrumentów fiskalnych, takich jak podatki i inne daniny publiczne, wydatki, deficyt publiczny itp., wpływających
na budżet państwa; rozróżnia się politykę fiskalną ekspansywną (polegającą na zwiększaniu wydatków państwa i/lub zmniejszaniu podatków) oraz restrykcy jną (polegającą na zmniejszaniu
wydatków państwa i/lub zwiększaniu podatków)
Pr o dukcja budowlano-montażowa - dotyczy robót które zostały zrealizowane na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane, które zatrudniały więcej niż 9 osób
Pr o dukcja przemysłowa - (właściwie produkcja sprzedana przemysłu) podstawowy miernik działalności gospodarczej przedsiębiorstw i firm przemysłowych ( zatrudniających powyżej 9 osób)
Po li tyka pi e ni ę ż na - (monetarna) część polityki gospodarczej, polegająca na systematycznych działaniach mających na celu zapewnienie stabilności c en, czyli niskiej inflacji. Dzieli się na politykę
restrykcyjną (twardą; "jastrzębie" wypowiedzi; wysokie stopy procentowe) oraz ekspansywną (miękką; "gołębie" wypowiedzi; niskie stopy procentowe)
Ra po rt A DP - raport przedstawiający szacunkową zmianę zatrudnienia w USA w poprzednim miesiącu, w sektorze prywatnym, poza rolnictwem
Rentowność obligacji - rentowność jest to zysk jaki można osiągnąć kupując obligacje przy założeniu utrzymania do terminu zapadalności/wykupu; jeśli rentowność spada, to znaczy że cena
obligacji rośnie; natomiast jeśli rentowność rośnie to znaczy że cena spada
Ro pa Brent – ropa naftowa wydobywana na Morzu Północnym (Europa)
Ro pa WTI – ropa naftowa wydobywana w Zachodnim Teksasie (USA)
RPP - Rada Polityki Pieniężnej - organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego (NBP) w odniesieniu do polityki monetarnej
Spr e ad Polska-Niemcy (10Y) – różnica rentowności 10-letnich obligacji Polski oraz Niemiec
Spr z edaż detali c z na - sprzedaż towarów konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych dokonywana przez punkty sprzedaży detalicznej, placówki gastronomiczne or az inne punkty sprzedaży (np. składy,
magazyny), w ilościach wskazujących na zakupy dla potrzeb indywidualnych nabywców
St o pa bezrobocia – obliczana jest jako udział zarejestrowanych bezrobotnych wśród ludności aktywnej zawodowo
St o pa pr ocentowa - koszt kapitału albo inaczej cena, jaka przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym na określony czas (w Polsce wyznaczana jako stopa refer encyjna)
S& P500 - indeks ukazujący zmianę wartości akcji 500 największych spółek akcyjnych notowanych na giełdzie w Nowym Jorku (US A)
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:

S ławomir Orzechowski

2 2 566 97 06

s .orzechowski@ 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

Kar olina Mar c zuk

22 566 97 38

kar olina.marczuk@bnpparibas.pl

Ar tur Sulejewski

22 566 97 04

ar tur .suleje wski@ 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 i Projektów

Te lefon:

Adres e-mail:

M arek Jaczewski

6 0 1 364 945

m ar ek.jaczewski@bnpparibas.pl

Paulina Sołdaj

691 333 152

paulina.soldaj@ 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
- we r sja dla klie ntów chcących szybko i wygodnie złożyć zlecenie
- 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 przeprowa dzo 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 poprzez pocztę elektroniczną. Niniejsza analiza nie posiada daty ważności. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie te j
publikacji lub jej części bez zgody BM.
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