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WIG

66 733,76

0,81%

4,86%

17,00%

W śr odę kontynuowane było na GPW umiarkowane odbicie g łównych indeksów.
W pr zypadku WIG20, po poniedziałkowym teście wsparcia na 2 200 pkt., blue
chipy w trakcie tygodnia stopniowo oddalają się od tej bariery. Nadal obowiązuje
jednak w horyzoncie od początku czerwca ruch boczny, który można uznać za
kor ektę wzr ostów z maja. Zdecydowanie lepiej pr zedwczoraj i wczoraj
zachowywał się natomiast mWIG40, który po analogicznej korekcie w połowie
miesiąca, w śr odę odnotował silne odbicie i poprawił już tegoroczne maksima.
Jednakże ruchy te dokonywane są na mniejszych niż zwykle wolumenach (750
mln żł obr otów za całym rynku), co może nieco osłabiać ich pozytywną wymowę.

WIG20

2 233,70

0,59%

4,66%

12,60%

mWIG40

4 957,58

1,44%

4,35%

24,70%

sWIG80

20 804,93

0,28%

1,69%

29,30%

WIG20 USD

589,68

0,88%

1,35%

10,70%

WIG20 TR

4 103,49

0,59%

4,98%

12,90%

ZAG RANICA
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4 241,84

-0,11%

1,07%

12,90%

Nasdaq C.

14 271,73

0,13%

4,47%

10,70%

DAX

15 456,39

-1,15%

-0,06%

12,70%

Wśr ód komponentów WIG20 pozytywnie wyr óżniły się wczoraj spółki
energetyczne, surowcowe oraz Allegro, mocniej pod kr eską były jedynie akcje
Mer catora. W pr zypadku średnich i mniejszych podmiotów mocne wzrosty
zanotowały m.in. Kęty (bardzo dobre szacunki wyników za 2Q ) or az spółki z
br anży stalowej (np. Cognor, MFO, Bowim) z uwagi na kontynuację zwyżek cen
stali w Polsce.

CAC40

Po pierwszej w r egionie podwyżce stóp procentowych przez bank centralny
Węg ier we wtorek, w środę w jego ślady podążył Narodowy Bank Czech. Podniósł
on g łówną stopę procentową o 0 ,25 pkt. do 0,5%. Oceniamy jednak, że słabość
złoteg o obserwowana w połowie czerwca wynika raczej z szybkiego spadku kursu
EUR/USD, a więc umocnienia dolara na globalnych rynkach finansowych, niż z
g ołębiej polityki monetarnej NBP, która znana jest już od dawna.

Polska

S esja na r ynkach bazowych w Eur opie i S tanach Zjednoczo nych stała pod
znakiem umiar kowanej korekty. Najsilniejszymi sektorami były spółki
technologiczne (NAS DAQ osiągnął historyczne maksimum notowań) oraz
paliwowe (kontynuowana zwyżka cen r opy). O ceniamy, że na notowania nie
wpłynęły publikowane wczoraj odczyty PMI za czerwiec (poniżej oczekiwań we
Fr ancji, powyżej w Niemczech i całej strefie euro, w US A i Wielkiej Brytanii lepiej
od pr ognoz w przypadku przemysłu i g orzej w przypadku usług).
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0,29%
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7,45%
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WTI ($/bbl)

75,19
73,08

0,51%
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9,98%
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Złoto ($/ozt)

1 783,40

0,34%

-5,36%

-5,89%

O C Z EKIWAN IA C O D O D ZISIEJSZ EJ S ESJI

Mie dź (c /lb)

433,05

2,38%

-4,31%

23,10%

Z uwag i na niewielką liczbę danych makroekonomicznych publikowanych do
końca tygodnia spodziewamy się utrzymania obecnego bocznego trendu notowań
g łównych indeksów na świecie oraz na GPW przy niewielkiej zmienności.
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CDPROJEKT

101,36

7 854

0,12%

KGHM

95,76
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2,46%

ALLEGRO
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WIG20 i mWIG40

+/-

11 BIT

P lany akwizycyjne
11 bit studios planuje zakupy mniejszościowych udziałów innych producentów gier poinformował prezes Przemysław Marszał. Firma jest po kilku etapach rozmów z jednym z
potencjalnym partnerów, a o formalnych krokach może poinformować po lipcowym walnym
zgromadzeniu. Projekt uchwały na walne zgromadzenie zakłada przekazanie radzie
nadzorczej 11 bit studios uprawnień do nabywania udziałów w innych firmach i tworzeniu
nowych podmiotów - obecnie kompetencje te ma walne zgromadzenie.

CD Projekt

Wypowiedzi zarządu
 CD Projekt nadal pracuje nad poprawkami do "Cyberpunk 2077". Firma jest
zadowolona ze stabilności i wydajności gry, ale planuje dalsze usprawnienia.
 Spółka posiada dane sprzedażowe "CP 2077" w PlayStation Store za pierwsze dwa
dni, ale nie zamierza ich publikować. Z ogłoszeniem sprzedaży poczeka na
osiągnięcie kamieni milowych.
 Spółka spodziewa się, że ostateczna wersja pozwu zbiorowego przeciwko niej w USA
trafi do sądu na przełomie czerwca oraz lipca i wtedy poznana będzie kwota
roszczeń.
 CD Projekt nie wyklucza możliwości przeprowadzenia akwizycji, ale jednocześnie
skupia się na wzroście organicznym.
 Spółka chciałaby już w przyszłym roku pracować nad dwoma grami AAA
jednocześnie.
 CD projekt nie wyklucza wprowadzenia mikropłatności w grze "The Witcher: Monster
Slayer", której debiut ma nastąpić w najbliższym czasie . W przypadku gry
"Cyberpunk 2077" nie jest planowane wprowadzenia jakichkolwiek mikropłatności.

Ce lon Pharma

Aktualizacja wyników badań esketaminy
Celon Pharma otrzymała aktualizację wyników badania II fazy klinicznej esketaminy w
lekoopornej depresji dwubiegunowej, z uwzględnieniem 6 -tygodniowej kontynuacji
obserwacji. Dane potwierdzają wysoką skuteczność leku i stanowią mocną podstawę do
kontynuacji rozwoju w ramach kolejnych badań III fazy.

CI Games

Termin premiery gry Sniper GWC 2 na PS5
Premiera gry "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" w wersji na platformę PlayStation 5 została
ustalona na 24 sierpnia br.

Cyfrowy Polsat,
Netia

O ferta zakupu akcji Netii
Cyfrowy Polsat zaprasza do składania ofert sprzedaży 47.667.885 akcji Netii, stanowiących
14,2 proc. kapitału spółki, po 7 zł za sztukę. Oferty sprzedaży będą przyjmowane od 24
czerwca do 1 lipca. Rozliczenie transakcji ma nastąpić 6 lipca.

F amur

Wybór oferty spółki
Suek-Kuzbass wybrał ofertę Famuru na dostawy sekcji obudowy zmechanizowanej, w celu
eksploatacji w rosyjskiej kopalni im. W.D. Jalewskowo. Wartość oferty wynosi ok. 20 mln euro.
Przewidywany termin realizacji dostaw przypada w IV kwartale 2021 r. oraz w I kwartale
2022 r.

Kęty

Szacunkowe wyniki 2Q’21
 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą 1,165 mld zł (+31% r/r)
 Zysk EBITA wyniesie 187,4 mln zł (+33% r/r)
 Zysk operacyjny osiągnie 213 mln zł (+41% r/r)
 Zysk netto ok. 162 mln zł (+34% r/r)

+

+

Grupa Kęty poinformowała w komunikacie, że w drugim kwartale 2021 r. utrzymywała się
dobra koniunktura na oferowane przez nią produkty, a wzrost wolumenów oraz notowań
surowców, które odzwierciedlane są w cenach produktów, pozwolą na zwiększenie
przychodów ze sprzedaży.
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Największy wpływ na wzrost zysku EB ITDA w drugim kwartale 2021 r. miał Segment
Opakowań Giętkich, którego wynik będzie wyższy o ponad 30 mln zł od osiągniętego w
analogicznym okresie 2020 r. Wzrost o ok. 24 mln zł zanotuje Segment Wyrobów
Wyciskanych, a wynik Segmentu Systemów Aluminiowych powiększy się o ponad 10 mln zł.
Spółka szacuje, że koszty finansowe netto wyniosą ok. -4 mln zł, a szacowany poziom długu
netto na koniec drugiego kwartału 2021 r. wyniesie ok. 600 mln zł.
KGHM

D ane produkcyjne za maj
 Produkcja miedzi płatnej w grupie wyniosła 65,3 tys. ton, co oznacza wzrost o 9 proc.
rdr. Sprzedaż miedzi w grupie KGHM w maju 2021 r. wyniosła 62,3 tys. ton i była
wyższa o 1 proc. niż przed rokiem.
 Produkcja srebra płatnego przez grupę KGHM w maju wyniosła 129,7 tony, czyli była
2 proc. wyższa rdr. Sprzedaż srebra wyniosła 122,3 tony, czyli spadła o 1 proc.
 Produkcja metali szlachetnych (TPM) przez grupę KGHM spadła o 20 proc., do 12,9
tys. troz. Sprzedaż TPM wyniosła 12,1 tys. troz (wzrost o 9 proc. rdr).
 Produkcja molibdenu wyniosła 0,9 mln funtów, co oznacza spadek o 47 proc.
Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,5 mln funtów i była niższa rdr o 17 proc.

LPP

Wyniki 1Q’21
Grupa LPP miała w pierwszym kwartale roku obrotowego 2021/22 87,2 mln zł zysku
operacyjnego oraz 21,5 mln zł zysku netto. Rok wcześniej grupa LPP miała 260,5 mln zł straty
operacyjnej i 362 mln zł straty netto. Wynik operacyjny jest wyższy niż wcześniejsze szacunki
spółki, które zakładały, że sięgnie on 70 mln zł.

LPP

P lany na 2021 r.
Grupa LPP zakłada, że w 2021/22 roku powierzchnia handlowa wzrośnie o 25 proc. rdr, a
nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 1,2 mld zł. Wcześniej spółka przewidywała na ten rok
wzrost powierzchni o 20 proc. i CAPEX w wysokości ok. 1,1 mld zł. Grupa podtrzymała także,
że zakłada na rok 2021/22 dwucyfrowe wzrosty sprzedaży i poprawę marży operacyjnej rdr.
Celem jest też dwucyfrowy wzrost sprzedaży online, do ponad 2,8 mld zł. Spółka c hce
regularnie wypłacać dywidendę w dwóch częściach.

Mabion

Zamówienie od Novavax
Mabion otrzymał od Novavax, w ramach dotychczasowej umowy ramowej dot. szczepionki
na COVID-19, zlecenie na realizację zamówienia surowców. Złożenie zlecenia nastąpiło w
związku z trwającymi negocjacjami dotyczącymi potencjalnej umowy produkcyjnej, na mocy
której spółka mogłaby wytwarzać na rzecz Novavax substancję czynną kandydata na
szczepionkę na COVID-19 o roboczej nazwie NVX-CoV2373 na skalę komercyjną.

P KN Orlen

R ozwój paczkomatów i sklepów
 PKN Orlen zakłada dynamiczny rozwój w segmencie automatów paczkowych poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Do końca roku płocki koncern chce
mieć 500 automatów, ale docelowo ich liczba ma być "liczona w tysiącach".
 PKN Orlen otworzył w Warszawie przy ul. Grójeckiej pierwszy punkt w nowym
formacie pozapaliwowym pod nazwą Orlen w ruchu. W najbliższym czasie powstaną
kolejne punkty we Wrocławiu, Katowicach, Bydgoszczy i przy niektórych stacjach
metra w Warszawie. PKN Orlen chce mieć do końca 2021 roku 40 punktów sprzedaży
detalicznej w nowych formatach pozapaliwowych.

P KP Cargo

Wywiad z prezesem
 PKP Cargo przewiduje wzrost przychodów grupy w 2021 roku, jeśli pozytywne
tendencje w przewozach towarowych utrzymają się do końca bieżącego roku.
 W 2021 roku pozytywnie do wyników grupy może kontrybuować sprzedaż wagonów
na złom, ze względu na wysokie ceny stali.
 Całkowity koszt inwestycji w uruchomienie produkcji wagonów towarowych przez
PKP Cargo wyniesie kilkadziesiąt mln zł, a planowany termin pierwszej produkcji to
przełom 2022 i 2023 r.

+
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Te n Square Games

Spółka nadal będzie dążyć do tego aby nakłady inwestycyjne nie przekroczyły 0,8
EBITDA.
PKP Cargo prowadzi obecnie prace nad rewizją strategii grupy na lata 2019-2023.

U chwały WZA ws. podziału zysku
Akcjonariusze Ten Square Games zdecydowali, że spółka wypłaci w formie dywidendy łącznie
72,67 mln zł, czyli 10 zł na akcję. Dzień dywidendy to 5 lipca, a jej wypłata ma nastąpić 19
lipca 2021 roku. Walne zdecydowało też o upoważnieniu zarządu do skupu do 670 tys. akcji
własnych po cenie nie niższej niż 200 zł i nie wyższej niż 600 zł za sztukę. Łącznie na skup
może zostać przeznaczona kwota 134 mln zł. Skup ma trwać do 12 miesięcy od dnia WZA.

SWIG80 i inne

+/-

Co mp

P olityka dywidendowa
Comp zakłada, że począwszy od 2022 roku dywidenda powinna wzrosnąć do ok. 5 zł na akcję,
przy założeniu tej samej co obecnie liczby uprawnionych akcji. Intencją zarządu jest, aby
akcjonariusze spółki mogli trwale liczyć na wypłatę dywidendy w kwocie pozwalającej na
utrzymanie dividend yield powyżej 5 proc. lub otrzymywali ekwiwalent w/w kwoty w drodze
skupu akcji własnych

D adelo

Wywiad z prezesem
 Dadelo analizuje uruchomienie stacjonarnej sprzedaży, ukierunkowanej przede
wszystkim na zwiększenie rozpoznawalności u klientów, ale ze względu na
ograniczoną dostępność rowerów na rynku przesuwa je na koniec 2022 r.
 Największą bolączką rynku rowerowego jest obecnie pozyskanie towaru u
producentów - długie terminy oczekiwania i wywiązywanie się z zamówień.
 Dadelo analizuje akwizycję firmy z rynku czeskiego lub słowackiego, przy czym
dobry moment na przejęcie może nastąpić dopiero pod koniec przyszłego roku.
Dadelo nie myśli o przejęciu lidera, raczej graczy z pozycji 3-5.

D ębica

D ywidenda
Walne zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica zgodziło się na przeznaczenie 51,3 mln zł z
zysku w 2020 roku na wypłatę dywidendy, co daje 3,72 zł na akcję (DY=4,5%). Dzień ustalenia
prawa do dywidendy to 20 września, a jej wypłata nastąpi 17 grudnia.

F asing

Wywiad z prezesem
 Grupa Fasing widzi w ostatnich miesiącach ożywienie na rynkach eksportowych i z
optymizmem patrzy na kolejne okresy.
 Spółka planuje w br. wzrost produkcji o 20% r/r.
 Niepokojący jest wzrost cen stali – budżetowany był koszt o 20% wyższy podczas
gdy obecnie ceny stali są o 60 -70% r/r wyższe. Wprawdzie spółka renegocjuje
kontrakty i podwyższa ceny, to marżowość Fasing spada.
 Priorytetem jest dywersyfikacja przychodów, spółka liczy na dotacje dla swoich
projektów z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. W ciągu 5 lat sprzedaż
produktów dla górnictwa może spaść do 10% udziałów, a spółka upatruje swoich
szans w takich branżach jak kolejnictwo, energetyka, przemysł morski, stoczniowy,
rolnictwo, rybołówstwo.
 Fasing chce w przyszłości pozostać spółką dywidendową.

F erro

Zw iększenie udziału w akcjonariacie
Norges Bank zwiększył zaangażowanie w Ferro z 4,58% do 5,52% w kapitale zakładowym i
głosach na WZA.

F erro

D ywidenda
Akcjonariusze Ferro zdecydowali, że spółka przeznaczy na wypłatę dywidendy 46,7 mln zł z
zysku za 2020 rok, co daje 2,2 zł na akcję (DY=5,8%). Dzień ustalenia prawa do dywidendy to
9 września, a dzień jej wypłaty 22 września 2021 r.
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Global Cosmed

D ywidenda
Akcjonariusze Global Cosmed zdecydowali, że spółka wypłaci z zysku netto wypracowanego
w 2020 r. dywidendę w wysokości 5,24 mln zł, co daje 0,06 zł na akcję (DY=1,5%). Zarząd
spółki rekomendował w kwietniu przeznaczenie na dywidendę 10,48 mln zł, czyli 0,12 zł na
akcję.

INC

D ywidenda
Walne zgromadzenie INC zdecydowało, by z zysku za 2020 rok spółka wypłaciła 0,12 zł
dywidendy na akcję (DY=.1,7%). Dzień dywidendy został ustalony na 2 lipca 2021 r., a termin
wypłaty na 12 lipca 2021 r.

Kr ynicki Recykling

P olityka dywidendowa
Zarząd Krynicki Recykling zamierza proponować wypłatę dywidendy w wysokości minimum
50 proc. jednostkowego zysku netto jednostki dominującej, przy założeniu, że dług
netto/EBITDA na koniec roku obrotowego nie przekroczy poziomów określonych w umowach
finansowania dłużnego. Spółka podała, że polityka dywidendowa znajduje zastosowanie
począwszy od jednostkowego zysku netto za rok obrotowy 2021 r.

Me dicalgorithmics

U morzenie pożyczki
Medi-Lynx, spółka zależna Medicalgorithmics, otrzymała potwierdzenie, że amerykańska
agencja rządowa Small Business Administration całkowicie umorzyła jej pożyczkę w kwocie
3,195 mln USD wraz z odsetkami. Zdarzenie pozytywnie wpłynie na wynik netto grupy za I
półrocze 2021 roku. Pożyczka została udzielona w ramach ustawy "CARES Act" przyjętej
przez Kongres USA jako wsparcie ekonomiczne dla biznesu w czasie pandemii koronawirusa,
w tym głównie na finansowanie wynagrodzeń.

P epco

Wyniki za 1H’21
Pepco Group miało w pierwszym półroczu zakończonym 31 marca 2021 r. 1.995 mln euro
przychodów i 324 mln euro podstawowej EBITDA. Podstawowy zysk przed opodatkowaniem
wyniósł 112 mln euro, a zysk netto 90 mln euro.
Spółka podała, że przychody raportowane wzrosły o 4,4 proc. rdr, a przy założeniu stałego
kursu walutowego wzrosły o 9 proc. rdr. EBITDA wzrosła o 16,8 proc. rdr, a zysk przed
opodatkowaniem o 47,2 proc. rdr. Zysk netto wzrósł o 49 proc. rdr.

P olimex-Mostostal,
Kogeneracja

Nowa umowa
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja podpisał umowę z konsorcjum w składzie
Polimex Mostostal i Polimex Energetyka na budowę Ele ktrociepłowni gazowo-parowej w
Siechnicach. Wartość umowy wynosi 1.159,18 mln zł netto. Harmonogram projektu zakłada
przekazanie do eksploatacji bloku gazowo-parowego w II kwartale 2024 roku.

Tr akcja

P rzegląd opcji strategicznych
Grupa Trakcja rozpoczyna proces przeglądu opcji strategicznych. Spółka podpisała w tym
celu umowę o doradztwo z KPMG Advisory. Przegląd opcji będzie dotyczył struktury grupy
kapitałowej. Zarząd dokona przeglądu posiadanych przez spółkę aktywów i obszarów
działalności grupy pod kątem możliwości dezinwestycyjnych dotyczących potencjalnej
sprzedaży posiadanych udziałów lub akcji w spółkach zależnych. Powyżej wymieniony
proces przeglądu opcji strategicznych będzie prowadzony równolegle do procesu
podwyższenia kapitału zakładowego jako jego alternatywa na wypadek niedokapitalizowania
spółki.

U nibep

Nowa umowa
Unibep zawarł z Victoria Dom umowę na zaprojektowanie i wykonanie w systemie
generalnego wykonawstwa zespołu mieszkaniowo - biurowo - usługowego przy ulicy
Marywilskiej w Warszawie. Wynagrodzenie wyniesie łącznie 154,7 mln zł netto, a termin
zakończenia inwestycji to 4Q’23.

+

+
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T E R MINARZ S P ÓŁEK
D a ta

Ti cker

W ydarzenie

c zwartek 24 czerwca 2021
CYFRPLS AT

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za r ok obr otowy 20 20 oraz przeznaczenia c zęści 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 obrotowego 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 ycia str aty za r ok obr otowy tr wający od 0 1 styczn ia 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 .

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.
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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 obr 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 ob r 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 .
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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

P oniedziałek, 21 czerwca 2021
10 :0 0

Polska

Ceny pr odukcji sprzedanej
pr zemysłu (r /r)

maj

6 ,5 0%

5 ,90 %

5 ,30 %

10 :0 0

Polska

Pr odukcja przemysłowa (r /r)

maj

29,8 0 %

29,0 0 %

44,5 0 %

W t orek, 22 czerwca 2021
10 :0 0

Polska

Pr odukcja budowlano-montażowa
(r /r)

maj

4,70 %

1,20 %

-4,20 %

10 :0 0

Polska

S przedaż detaliczna (r /r)

maj

19,10 %

16 ,0 0%

25 ,70 %

14:0 0

Węg ry

Decyzja ws. stóp pr ocentowych

czer wiec

0 ,90 %

0 ,8 5%

0 ,6 0%

16 :0 0

US A

Indeks Fed z Richmond

czer wiec

22

18

18

Ś r oda, 23 czerwca 2021
2:30

Japonia

Indeks PMI dla pr zemysłu wst.

kwiecień

5 1,5

5 3,2

5 3,0

9:15

Fr ancja

Indeks PMI dla pr zemysłu wst.

czer wiec

5 8 ,6

5 9,0

5 9,4

9:15

Fr ancja

Indeks PMI dla usług wst.

czer wiec

5 7,4

5 8 ,9

5 6 ,6

9:30

Niemcy

Indeks PMI dla pr zemysłu wst.

czer wiec

6 4,9

6 3,4

6 4,4

9:30

Niemcy

Indeks PMI dla usług wst.

czer wiec

5 8 ,1

5 5 ,0

5 2,8

10 :0 0

S tr efa Euro

Indeks PMI dla pr zemysłu wst.

czer wiec

6 3,1

6 2,1

6 3,1

10 :0 0

S tr efa Euro

Indeks PMI dla usług wst.

czer wiec

5 8 ,0

5 7,4

5 5 ,2

14:30

US A

S aldo r achunku bieżącego (US D)

I kw.

-195 ,7 mld

-20 0 ,0 mld

-18 8 ,5 mld

15 :45

US A

Indeks PMI dla pr zemysłu wst.

czer wiec

6 2,6

6 1,5

6 2,1

15 :45

US A

Indeks PMI dla usług wst.

czer wiec

6 4,8

70 ,0

70 ,4

16 :0 0

US A

S przedaż nowych domów

16 :30

US A

Zmiana zapasów r opy

maj

76 9 tys

8 75 tys.

8 6 3 tys.

tydzień

-7,6 1 mln br k

-3,4 mln br k

-7,35 mln br k

czer wiec

10 0 ,0

99,2

Czwartek, 24 czerwca 2021
10 :0 0

Niemcy

Indeks instytutu Ifo

10 :0 0

Polska

S topa bezrobocia

maj

6 ,10 %

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 %

maj

2,70 %

-1,30 %

tydzień

38 0 tys.

412 tys.

lipiec

-4,3

-7,0

maj

8 ,6 0%

9,20 %

14:30

US A

14:30

US A

Podaż pieniądza M3 (r /r )
Zamówienia na dobr a trwałego
użytku wst. (m/m)
Wnioski o zasiłek dla
bezr obotnych

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 )
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S Ł O WNIK N AJ WAŻN IEJSZYCH P O J ĘĆ
A g e ncja ratingowa - (np. S&P, Moody's, Fitch) osoby prawne, które oceniają zdolność kredytową i wypłacalność różnych podmiotów, w tym spółek, ins tytucji finansowych i państw
Bi la ns handlu zagra nicznego - różnica między eksportem a importem danego państwa
Bo E - Bank Centralny Wielkiej Brytanii (z ang. Bank of England)
Bo J - Bank Centralny Japonii (z ang. Bank of Japan)
CA C40 - indeks ukazujący zmianę wartości akcji 40 największych spółek akcyjnych notowanych na giełdzie w Paryżu (Francja)
D A X - indeks ukazujący zmianę wartości akcji 30 największych spółek akcyjnych notowanych na giełdzie we Frankfurcie (Niemcy)
D e ficyt budżetowy - ujemne saldo w budżecie instytucji – sytuacja, w której wydatki w budżecie danej instytucji s ą wyższe niż jej dochody w danym okresie rozliczeniowym (roku budżetowym)
D łu g netto – kredyty +papiery dłużne + oprocentowane pożyczki – środki pieniężne i ich ekwiwalenty
D łu g publiczny - jest wskaźnikiem zadłużenia sektora finansów publicznych określającym wysokość zobowiązań zaciągniętych przez poszczególne jednostki sektora na rynku finansowym
D PS – (dividend per share – wsk. Dywidendy na akcję) – dywidenda przypadająca na jedną akcję
D u r acja obligacji - czas trwania obligacji; średni ważony okres oczekiwania na wpływ środków pieniężnych z obligacji (średni termin wykupu obligacji); pozwala na uporządkowanie obligacji ze
względu na ryzyko stopy procentowej
D Y - wskaźnik stopy dywidendy (ang. dividend yield) opisujący stosunek wypłacanej przez spółkę dy widendy na akcję do ceny jednej akcji, im wyższy poziom wskaźnika tym bardziej atrakcyjna
dla inwestora jest dywidenda wypłacana przez spółkę
EBC - Europejski Bank Centralny (z ang. European Central Bank (ECB)
EBI T – (earnings before interest & tax – zysk przed odsetkami i podatkami) - zysk operacyjny
EBI TDA – (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) - zysk operacyjny przed operacjami finansowymi, opodatkowaniem i amortyzacją
Em e rging Markets - z ang. rynki wschodzące, które znalazły się na drodze z gospodarki rozwijającej się do gospodarki rozwiniętej
EPS – (earnings per share – wsk. zysku na jedną akcję) – iloraz zysku netto oraz liczby akcji
EV / EBITDA - wskaźnik wartości przedsiębiorstwa do EBITDA (ang. enterprise value to EBITDA) . Wartość przedsiębiorstwa liczymy jako sumę jego rynkowej kapitalizacji i długu netto (zadłużenie
minus gotówka).
F e d - Rezerwa Federalna (z ang. Federal Reserve System) - bank centralny Stanów Zjednoczonych
F O M C - Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku to organ ustalający docelowy poziom podaży pieniądza w USA. Jednym z narzędzi wykorzystywanym przez FOMC w tym c elu jest
ustalanie wysokości stóp procentowych
F TSE100 - indeks ukazujący zmianę wartości akcji 100 największych spółek akcyjnych notowanych na giełdzie w Londynie (Wielka Brytania)
I nde ks Chicago PMI - obrazuje on zmiany aktywności gospodarczej sektora wytwórczego w rejonie Chicago, będącym jednym z największych okręgów przem ysłowych na świecie
I nde ks F e d z F i la de lfi i - indeks publikowany przez Bank Rezerwy Federalnej w Filadelfii na podstawie ankiet wypełnianych przez managerów firm działających w rejoni e Pensylwanii, New Jersey
i Delaware
I nde ks Fed z Richmond - indeks aktywności produkcyjnej publikowany przez Bank Rezerwy Federalnej w Richmond na podstawie ankiet przeprowadzanych na próbie ok. 100 przedsiębiorstw
I nde ks Ifo - indeks klimatu gospodarczego instytutu Ifo (Ifo Business Climate); obrazuje on nastroje wśród niemieckich przedsiębiorców
I nde ks I SM - wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze produkcyjnym bądź usługowym, popularny w USA. Odczyt powyżej 50 oznacza poprawę w stosunku do okresu poprzedniego, natomiast
odczyt poniżej tej wartości pogorszenie sytuacji
I nde ks PMI - wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze produkcyjnym bądź usługowym w danym kraju. Odczyt powyżej 50 oznacza poprawę w stosunku do okresu poprzedniego, natomiast
odczyt poniżej tej wartości pogorszenie sytuacji
I nde ks Uniwersytetu Mic hi g a n - indeks powstający na podstawie ankiet telefonicznych przeprowadzanych na reprezentatywnej grupie 500 amerykańskich gospodarstw domowych, które proszone
są o ocenę bieżących warunków ekonomicznych oraz oczekiwań co do kształtowania się tych warunków w przyszłości
I nde ks zaufa nia konsumentów Co nfe r e nc e Bo a r d - raport sporządzany na podstawie badań ankietowych przeprowadzanych na próbie 5000 gospodarstw domowych. Badani udzielają odpow iedzi
na pytania dotyczące oceny bieżących i oczekiwań w stosunku do przyszłych warunków ekonomicznych, w tym zatrudnienia, dochodó w, planowanych zakupów
I nde ks ZEW - indeks niemieckiego Instytutu ZEW obrazujący nastroje wśród analityków i inwestorów instytucjonalnych w odniesieniu do sytuac ji gospodarczej na danym obszarze
I nflacj a CPI - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli inflacja konsumencka to główna miara zmiany cen na terenie kraju
I nflacj a PPI - ceny produkcji sprzedanej przemysłu (inflacja producencka) obrazują zmiany cen w przemyśle, definiowanych jako kwoty pieniędz y które otrzymuje producent za produkty,
pomniejszone o należne podatki oraz o ewentualne rabaty i opusty
I SI N - (ang. International Securities Identification Number) – jest to 12-cyfrowy kod, który jednoznacznie oznacza papiery wartościowe lub instrumenty finansowe ułatwiając tym samym ich
identyfikację w obrocie i rozliczeniach na rynku finansowym
N o n-farm-payrolls - zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, czyli zmiana liczby pracowników zatrudnionych w amerykańskich przedsiębiorstwac h (w sektorze prywatnym) i w
instytucjach rządowych
N i kkei225 - indeks ukazujący zmianę wartości akcji 225 największych spółek akcyjnych notowanych na giełdzie w Tokio (Japonia)
P/ BV - (ang. price to book value), wskaźnik kapitalizacji rynkowej przedsiębiorstwa do jego wartości księgowej, czyli wartości kapit ału własnego wykazywanego w bilansie. Wskaźnik informuje jak
inwestorzy wyceniają majątek posiadany przez spółkę
P/ E - (ang. price to earnings ratio), wskaźnik kapitalizacji rynkowej przedsiębiorstwa do osiąganego zysku netto (narastająco za os tatnie cztery kwartały). Wskaźnik można również obliczyć jako
stosunek ceny akcji do zysku na akcję (ang. earnings per share – EPS) danego przedsiębiorstwa. Wskaźnik pokazuje jak inwestorzy wyceniają zyski osiągane przez spółkę
PKB - Produkt Krajowy Brutto obrazuje końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kr aju 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., wpływając ych
na budżet państwa; rozróżnia się politykę fiskalną ekspansywną (polegającą na zwiększaniu wydatków państwa i/lub zmniejszaniu podatków) oraz restrykcyjną (polegającą na zmniejszaniu
wydatków państwa i/lub zwiększaniu podatków)
Pr o dukcja budowlano-montażowa - dotyczy robót które zostały zrealizowane na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane, które zatrudniały więcej niż 9 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 cen, czyli niskiej inflacji. Dzieli się na polityk ę
restrykcyjną (twardą; "jastrzębie" wypowiedzi; wysokie stopy procentowe) oraz ekspansywną (miękką; "gołębie" wypowiedzi; nisk ie stopy procentowe)
Ra po rt A DP - raport przedstawiający szacunkową zmianę zatrudnienia w USA w poprzednim miesiącu, w sektorze prywatnym, poza rolnictwem
Rentowność obligacji - rentowność jest to zysk jaki można osiągnąć kupując obligacje przy założeniu utrz ymania do terminu zapadalności/wykupu; jeśli rentowność spada, to znaczy że cena
obligacji rośnie; natomiast jeśli rentowność rośnie to znaczy że cena spada
Ro pa Brent – ropa naftowa wydobywana na Morzu Północnym (Europa)
Ro pa WTI – ropa naftowa wydobywana w Zachodnim Teksasie (USA)
RPP - Rada Polityki Pieniężnej - organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego (NBP) w odniesieniu do polityki monetarnej
Spr e ad Polska-Niemcy (10Y) – różnica rentowności 10-letnich obligacji Polski oraz Niemiec
Spr z edaż detali c z na - sprzedaż towarów konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych dokonywana przez punkty sprzedaży detalicznej, placówki gastronomiczne or az inne punkty sprzedaży (np. składy,
magazyny), w ilościach wskazujących na zakupy dla potrzeb indywidualnych nabywców
St o pa bezrobocia – obliczana jest jako udział zarejestrowanych bezrobotnych wśród ludności aktywnej zawodowo
St o pa pr ocentowa - koszt kapitału albo inaczej cena, jaka przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym na określony czas (w Polsce wyznaczana jako stopa referencyjna)
S& P500 - indeks ukazujący zmianę wartości akcji 500 największych spółek akcyjnych notowanych na giełdzie w Nowym Jorku (USA)
Yi e ld – w przypadku nieruchomości: stosunek przychodów z najmu do wartości nieruchomości
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Ze spół Doradztwa Inwestycyjnego

Te lefon:

Adres e-mail:

M ic hał Kr ajczewski, CFA

2 2 507 52 91

m ic hal.krajczewski@ bnpparibas.pl

Adam Anioł, CFA

22 507 52 93

adam.aniol1@ bnpparibas.pl

Szymon Nowak, CFA

22 507 52 92

szymon.nowak@bnpparibas.pl

Lukas Cinikas

22 507 52 94

lukas.c inikas@bnpparibas.pl

Ze spół Maklerów

Te lefon:

Adres e-mail:

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 Nadzoru 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 stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Roz porządzenia 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 do łożyło 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 inf ormacje i opinie zawarte w powyższym dokumenc ie
zostały przygotowane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez BM za wiarygodne, le cz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzo n ą
przez BM, opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne i BM nie gwarantuje ich sprawdzenia się. Publikacja niniejsza ani żaden jej fragment nie jest poradą inwestycyjną, prawną, księgową, podatkową czy jakąkolwiek
inną. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie BM w dniu jego sporządzenia i mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia. BM nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność przedst awiony c h
w niniejszym dokumencie informacji i prognoz, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej pu blikacji lub zawartych w niej informacji. BM udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie, nie była ona przekazywana wcześn ie j
lub udostępniana przed datą publikacji. Analiza udostępniana jest na stronie www BNP Paribas Bank Polska oraz wysyłana poprze z pocztę elektroniczną. Niniejsza analiza nie posiada daty ważności. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie te j
publikacji lub jej części bez zgody BM.
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