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POPRZEDNIA SESJA W SKRÓCIE

POLSKA

Kurs

1D

1M

YTD

WIG

67 947,66

0,30%

6,08%

19,20%

Za nami udany tydzień na krajowym rynku akcji. W przypadku szerokiego rynku, piątek
przyniósł nowy rekord - WIG w godzinach rannych pobił dotychczasowe, historyczne
szczyty, z kolei po godzinie 14 ustanowił dzienny szczyt na poziomie powyżej 68 tys
punktów. W przypadku WIG-u20, byliśmy świadkami wybicia z ruchu bocznego
obowiązującego od początku miesiąca, a sam indeks zmierza w kierunku 2300
punktów, czyli poziomów notowanych ostatnio w 2019 roku. W przypadku
największych spółek najlepiej zachowywały się walory Mercatora, który zyskał blisko
9%. Brak cenotwórczych informacji dotyczących spółki w trakcie sesji może
implikować czysto spekulacyjny charakter ruchu. Na drugim biegunie znalazły się
walory banków, gdzie inwestorzy realizowali zyski po czwartkowej, udanej sesji, która
przyniosła mocną aprecjację notowań spółek sektora po opublikowaniu decyzji Komisji
Nadzoru Finansowego ws. możliwości wypłaty dywidendy. Najwięcej traciły walory
PKO BP i Santander Bank Polska. W przypadku małych i średnich spółek sesja
zakończyła się relatywnie gorszym wynikiem, natomiast zarówno sWIG80 jak i
mWIG40 znajduje się obecnie w okolicy ostatnich szczytów, co może zwiastować
kontynuację trendu wzrostowego.

WIG20

2 282,46

0,41%

5,97%

15,00%

mWIG40

5 003,20

0,01%

4,80%

25,80%

sWIG80

20 965,44

-0,11%

3,12%

30,20%

604,08

0,74%

2,69%

13,50%

4 193,07

0,41%

6,29%

15,40%

W Stanach Zjednoczonych spadkami sesję zakończył jedynie indeks grupujący spółki
technologiczne – Nasdaq Composite. Relatywną przewagę wykazały spółki
przemysłowe, których indeks (Dow Jones Industrial) zyskiwał w związku z
ogłoszeniem dzień wcześniej porozumienia Białego Domu i senatorów z obydwu partii
ws. pakietu inwestycji w infrastrukturę wartych prawie 1 bilion dolarów,, w tym m.in.
przeznaczenie 109 mld USD na budowę i naprawę dróg, a 66 mld USD na inwestycję
w kolej. Z kolei S&P 500 po raz kolejny ustanowił rekord wszech czasów, czemu
sprzyjało min. zachowanie akcji banków. Wells Fargo zyskał 2%, Bank of America 1,5%,
a JPMorgan 1% po tym, jak Rezerwa Federalna dała pozytywne oceny wszystkim 23
bankom, które zostały poddane ostatniej rundzie stress testów.

OCZEKIWANIA CO DO DZISIEJSZEJ SESJI
W godzinach rannych na rynkach akcji panują neutralne nastroje. Japoński Nikkei225
zakończył handel lekko poniżej piątkowego zamknięcia, podobnie jak giełda w
Szanghaju. Z kolei kontrakty terminowe na S&P500 i DAX30 są kwotowane minimalnie
powyżej dzisiejszego otwarcia. Pierwsze dni nowego tygodnia będą relatywnie
spokojnie. W ostatnich dniach czerwca brak jest bowiem istotnych z punktu widzenia
rynków danych. Ciekawiej będzie natomiast w drugiej połowie tygodnia, kiedy to
uwaga rynków skupi się na danych z amerykańskiego rynku pracy które stanowią
ważny punktu odniesienia dla członków Komitetu Otwartego Rynku (FOMC).

WIG20 USD
WIG20 TR
ZAGRANICA

Kurs

1D

1M

YTD

S&P500

4 280,70

0,33%

2,21%

14,00%

Nasdaq C.

14 360,39

-0,06%

5,15%

11,40%

DAX

15 607,97

0,12%

0,92%

13,80%

CAC40

6 622,87

-0,12%

3,64%

19,30%

FTSE250

22 646,01

0,60%

0,92%

10,50%

BUX

48 461,47

-0,31%

5,89%

15,10%

IBEX

9 095,00

0,23%

-1,23%

12,60%

NIKKEI

29 022,96

-0,15%

-0,43%

5,75%

OBLIGACJE

Rent. 10Y

1D

1M

YTD

1,811

4,0 pb

3,6 pb

58,3 pb

USA

1,526

2,9 pb

-3,4 pb

61,0 pb

Niemcy

-0,156

#N/D!

#N/D!

41,5 pb

Polska

WALUTY

Kurs

1D

1M

YTD

EUR/PLN

4,5135

-0,11%

0,69%

-1,07%

USD/PLN

3,7797

-0,20%

3,29%

1,21%

CHF/PLN

4,1228

-0,05%

0,88%

-2,30%

GBP/PLN

5,2504

-0,41%

1,41%

2,83%

EUR/USD

1,1941

0,09%

-2,52%

-2,25%

USD/JPY

110,76

-0,08%

1,83%

7,24%

SUROWCE

Kurs

1D

1M

YTD

Brent ($/bbl)

76,18

0,82%

11,20%

47,10%

WTI ($/bbl)

74,05

1,02%

12,10%

52,60%

Złoto ($/ozt)

1 777,80

0,06%

-6,33%

-6,19%

Miedź (c/lb)

429,20

-0,44%

-4,76%

22,00%

NAJWIĘKSZE WZROSTY / SPADKI

50%
40%
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sWIG80

SPADKI

CELTIC

47,47%

PHOTON

-26,72%

CFI

12,78%

CCENERGY

-14,22%

NOTOWANIA INDEKSÓW (OSTATNIE 12-MCY)
60%

25.06.2021

WZROSTY

KPPD

8,96%

COALENERG

-14,14%

MERCATOR

8,64%

SKYLINE

-12,26%

PHN

7,82%

SKOTAN

-8,72%

OBROTY

PLNm

Rosnące

Spadające

1004,25

53,56%

41,99%

30%

GPW

20%

NAJWIĘKSZE OBROTY

10%

Spółka

25.06.2021

Obrót (PLNm)

Transakcje

ALLEGRO

147,54

13 459

2,65%

CDPROJEKT

92,64

7 037

-0,18%

-10%

PEKAO

70,92

3 382

-0,05%

-20%
cze-20

KGHM

65,36

3 611

-0,13%

PEPCO

61,68

3 795

1,88%

0%

sie-20

paź-20

gru-20

lut-21

kwi-21

Zmiana
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WIG20 i mWIG40

+/-

Agora

Wstrzymanie połączenia gazeta.pl i GW
Zarząd Agory zapowiada rozmowy z redakcją "Gazety Wyborczej" i do czasu ich zakończenia
wstrzymuje integrację "Wyborczej" i portalu internetowego Gazeta. Pl.

Celon Pharma

Emisja akcji – zmiana uchwały
Zarząd Celon Pharmy zdecydował o zmianie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego i chce obecnie wyemitować do 6 mln akcji i pozyskać ok. 60 mln euro.

Develia

Nabycie działki
Develia nabyła prawo własności nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Aroniowej
/Ruskowy Bród o łącznej powierzchni odpowiednio 11,3 ha i 2,1 ha. Cena sprzedaży
nieruchomości wyniosła łącznie ok. 56,35 mln zł.

Develia

Projekt uchwały akcjonariusza – dywidenda
OFE PZU "Złota Jesień", akcjonariusz Develii, chce, by spółka wypłaciła 0,31 zł dywidendy na
akcję, czyli łącznie 138,74 mln zł - wynika ze zgłoszonego przez akcjonariusza projektu
uchwały. OFE PZU proponuje także, by spółka wprowadziła program motywacyjny na lata
2021-24.

KGHM

Finansowanie EBI
KGHM podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym aneks do umowy pożyczki,
zwiększający dostępną kwotę finansowania o 440 mln zł. Tym samym potencjalne
finansowanie w ramach zawartej umowy wynosi 1,34 mld zł.

Livechat Software

Wyniki za Q420/21
Przychody = 48,1 mln zł vs. 47,8 mln zł konsensusu (+33,6% r/r)
EBIT = 29,5 mln zł vs. 28,9 mln zł konsensusu (+24,7% r/r)
Zysk netto j.d. = 27,5 mln zł vs. 27 mln zł konsensusu (-5,9% r/r)

Livechat Software

Dywidenda
Zarząd LiveChat Software chce przeznaczyć na dywidendę 95 mln zł z zysku za rok obrotowy
od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r., co dałoby 3,69 zł dywidendy na akcję.

Orange Polska

Przeznaczenie zysku z 2020 roku
Akcjonariusze Orange Polska zdecydowali o przeniesieniu zysku za 2020 r. oraz zysku z lat
ubiegłych na kapitał rezerwowy - wynika z uchwał podjętych przez walne zgromadzenie.
Przeniesiona na kapitał rezerwowy łączna kwota ok. 63,5 mln zł będzie mogła być
przeznaczona na wypłatę dywidendy.

Orange Polska

Strategia do 2024 roku
- dywidenda: Powrót do dywidendy począwszy od wyników za 2021 rok w wysokości 0,25 zł
na akcję
- ROCE - wzrost 3-4x (z poziomu 1,6% w 2020 roku)
- wzrost przychodów: Niski jednocyfrowy (CAGR)
- Wzrost EBITDAaL: Niski-średni jednocyfrowy (CAGR)
- CAPEX = 1,7-1,9 mld zł (średni roczny poziom)
- Dług netto / EBITDAaL Przedział 1,7-2,2x

Pekao

Finansowanie ESG
Pekao chce do 2024 r. sfinansować projekty zrównoważone w kwocie ponad 8 mld zł i
wesprzeć emisje obligacji ESG klientów w wysokości ponad 22 mld zł. Bank nie będzie
finansował nowych projektów węglowych - poinformowali przedstawiciele banku podczas
wideokonferencji dot. strategii ESG na lata 2021-24.

PGE

Wygrana na aukcji OZE
Dziewiętnaście projektów fotowoltaicznych PGE wygrało aukcję URE na sprzedaż energii
elektrycznej w instalacjach OZE do 1 MW - podała PGE w komunikacie prasowym. Grupa
zamierza w ciągu dekady uruchomić ok. 3 GW mocy w instalacjach słonecznych.
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PKN Orlen/Energa

Projekt gazowy – Elektrownia Ostrołęka
 CCGT Ostrołęka, spółka celowa Energi, podpisała z GE Power, aneks do umowy na
budowę bloku w Ostrołęce, zakładający zmianę technologii z węglowej na gazowoparową - podała Energa w komunikacie. Koszt budowy elektrowni gazowej
szacowany jest na ok. 2,5 mld zł. Z kolei rozliczenie projektu węglowego ma odbyć
się do końca 2021 roku i kosztować maksymalnie 1,35 mld zł.
 CCGT Ostrołęka, spółka zależna Energi, przejmie od spółki Elektrownia Ostrołęka
projekt gazowy. Wartość transakcji szacowana jest na ok. 166 mln zł.
 PKN Orlen jest przekonany, że projekt bloku gazowego w Ostrołęce będzie rentowny
niezależnie od cen uprawnień do emisji CO2 czy cen energii i gazu w przyszłości –
poinformował dziennikarzy dyrektor wykonawczy ds. energetyki w PKN Orlen
Jarosław Dybowski.

Polenergia

Wyniki aukcji OZE
Spółki zależne Polenergii rozwijające projekty farm wiatrowych o łącznej mocy ok. 93 MW
wzięły udział w aukcji na sprzedaż energii z OZE, ale jej nie wygrały.

SWIG80 i inne

+/-

Cognor

Emisja obligacji
Cognor SA, spółka zależna Cognor Holding, rozpoczyna emisję zabezpieczonych obligacji o
łącznej wartości do 200 mln zł i marży 340 punktów bazowych. Popyt inwestorów na
obligacje przekroczył oferowaną pulę emisji.

Columbus Energy

Wygrana na aukcji OZE
27 projektów fotowoltaicznych 12 spółek zależnych Columbus Energy wygrało aukcje OZE
Urzędu Regulacji Energetyki.

Hydrotor

Dywidenda
Walne zgromadzenie PHS Hydrotor zdecydowało o wypłacie 2 zł dywidendy na akcję. Łącznie
na ten cel trafi 4,8 mln zł.
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TERMINARZ SPÓŁEK
Data

Ticker

Wydarzenie

poniedziałek 28 czerwca 2021
PKPCARGO

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wykazanej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku oraz
niewypłacania dywidendy.

ALUMETAL

Wypłata dywidendy 2,92 zł na akcję.

ATREM

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

BIOTON

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 na pokrycie strat z lat ubiegłych.

CEZ

ZWZA

DOMDEV

Wypłata dywidendy 10 zł na akcję.

DROZAPOL

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

ECHO

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

EKOEXPORT

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

EMCINSMED

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

INPRO

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

KRVITAMIN

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

MASTERPHA

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

MEGARON

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

MEXPOLSKA

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

MLSYSTEM

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

MOSTALPLC

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

NANOGROUP

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

NEWAG

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

PGFGROUP

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki w związku z osiągniętą
stratą w roku obrotowym 2020.

POLICE

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz połączenia spółki Grupa Azoty Zakłady
Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna, jako Spółki Przejmującej ze spółką „Supra” Agrochemia Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółką Przejmowaną oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia tych
spółek.

PROJPRZEM

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2020, wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do
dywidendy i terminu jej wypłaty.

RADPOL

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez THC SICAV-RAIF S.A.

SANOK

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

SHOPER

Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.

STARHEDGE

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

SUNEX

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.

SUWARY

Wypłata II raty dywidendy w wysokości dywidendy 0,62 zł na akcję.

VIGOSYS

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

VRG

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020.

ZEPAK

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

wtorek 29 czerwca 2021
GTC

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

KGHM

Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
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LPP

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 01.02.2020-31.01.2021 oraz przeznaczenia do podziału
pomiędzy akcjonariuszy kwoty przeniesionej z kapitału zapasowego utworzonego z zysków lat ubiegłych.

PGE

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

06MAGNA

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

ADIUVO

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

AMICA

Wypłata dywidendy 6 zł na akcję.

AMPLI

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

APATOR

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

APLISENS

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2020 i terminów dywidendy.

ARTERIA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2020 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.

ASSECOBS

Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.

BENEFIT

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

BUMECH

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

CAPTORTX

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

CIECH

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.

CLNPHARMA

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

EFEKT

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

ENTER

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

FERRUM

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

GLCOSMED

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.

IMS

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

INTERCARS

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,42 zł na akcję.

IPOPEMA

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,37 zł na akcję.

JWWINVEST

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

K2HOLDING

Wypłata dywidendy 1,05 zł na akcję.

LIBET

ZWZA ws. m.in. zagospodarowana zysku za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

LOKUM

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia części zysku netto za rok 2020 na wypłatę dywidendy.

NEXITY

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

NOVITA

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

NTTSYSTEM

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2020 r.

ODLEWNIE

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.

PCFGROUP

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.

PEKABEX

ZWZA ws. m.in. użycia kapitału zapasowego, podziału zysku za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy.

PEPEES

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

PHN

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz
przeznaczenia kapitału zapasowego.

PMPG

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

RAFAKO

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

RANKPROGR

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

REINO

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

RYVU

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

SELVITA

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

SHOPER

Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
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STAPORKOW

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

SUNEX

NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych spółki zgodnie z MSR/MSSF.

TIM

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

TORPOL

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,53 zł na akcję.

TOYA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

TRAKCJA

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

URSUS

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

WIRTUALNA

Wypłata dywidendy 1,55 zł na akcję.

ZAMET

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

ZPUE

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

środa 30 czerwca 2021
GRUPAAZOTY

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

LOTOS

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

4FUNMEDIA

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

ALTA

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

ALTUSTFI

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

ARCTIC

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

ARTIFEX

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

ATAL

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

BAHOLDING

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

BEDZIN

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

BRASTER

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

CFI

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

CIECH

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.

COALENERG

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.

COGNOR

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

COMP

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

CPGROUP

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

DADELO

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

DATAWALK

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

DEKPOL

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

DEVELIA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 a w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty
dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy.

ELZAB

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

ENAP

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

ESOTIQ

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

EUROHOLD

ZWZA

FASTFIN

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

GETBACK

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

GLCOSMED

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.

GROCLIN

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.

IMCOMPANY

ZWZA
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IMMOBILE

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

INTERCARS

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,42 zł na akcję.

INTROL

NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki.

IPOPEMA

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,37 zł na akcję.

JWCONSTR

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

KINOPOL

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

KOMPUTRON

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

LARQ

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

LENTEX

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

LSISOFT

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

MDIENERGIA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

MEDIACAP

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

MIRBUD

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.

MLPGROUP

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

NETIA

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

NOVAVISGR

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.

OAT

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

ODLEWNIE

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.

OEX

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

OPONEO.PL

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

PBKM

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

PBSFINANSE

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

PCFGROUP

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.

PLASTBOX

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

PLATYNINW

ZWZA ws. m.in. odstąpienia od podjęcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty oraz dalszego istnienia
spółki.

PLAYWAY

Wypłata dywidendy 12,74 zł na akcję.

PLAZACNTR

ZWZA

PRAGMAINK

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

RAINBOW

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

RONSON

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

SANWIL

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

SECOGROUP

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.

SESCOM

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

SFINKS

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia w trybie art. 397 k.s.h.

SHOPER

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.

SOHODEV

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego od 01.10.2020r. do
30.09.2021r.

SUWARY

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

TBULL

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

TIM

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

TORPOL

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,53 zł na akcję.
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TXM

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2020, dalszego istnienia spółki, scalenia (resplitu
/ połączenia) akcji.

UNIBEP

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

UNIMA

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

VINDEXUS

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

WIKANA

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

XTPL

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

czwartek 1 lipca 2021
AMREST

NWZA

ARCTIC

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

INC

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.

LENTEX

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

MIRBUD

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.

ONDE

Zakończenie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz przyjmowania zapisów od
inwestorów indywidualnych.

SECOGROUP

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.

STALPROD

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6 zł na akcję.

TATRY

ZWZA

UNIBEP

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

piątek 2 lipca 2021
KRUK

Wypłata dywidendy 11 zł na akcję.

INC

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.

INTROL

Wypłata dywidendy 0,46 zł na akcję.

MERCOR

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

ONDE

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.

PGSSOFT

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,69 zł na akcję.

SHOPER

Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.

STALPROD

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6 zł na akcję.

TALEX

Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,40 zł na akcję.

TSGAMES

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10 zł na akcję.

poniedziałek 5 lipca 2021
COMARCH

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.

FORTE

Wypłata dywidendy 4 zł na akcję.

PGSSOFT

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,69 zł na akcję.

SHOPER

Przydział akcji sprzedawanych.

TSGAMES

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10 zł na akcję.

WASKO

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

wtorek 6 lipca 2021
KGHM

NWZA ws. zmian w składzie RN.

ASMGROUP

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

COMARCH

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.

SUNEX

Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.

środa 7 lipca 2021
Źródło: biznes.pap.pl. macronext.pl, stooq.pl, isbnews.pl, bankier.pl, Bloomberg
Zespół Doradztwa Inwestycyjnego Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska S.A.
Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.
ul. Twarda 18, 00–105 Warszawa, tel. +48 22 566 97 00
e-mail: doradcy.inwestycyjni@bnpparibas.pl
www.bnpparibas.pl

KO ME NT A RZ PO RA N N Y
2021-06-28 08:17

EUROCASH

Wypłata dywidendy 0,48 zł na akcję.

ARCHICOM

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 25,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Echo Investment.

ASSECOSEE

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

GLCOSMED

Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.

HMINWEST

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

INSTALKRK

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.

MAKARONPL

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

MAXCOM

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

ONDE

Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.

RAWLPLUG

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,38 zł na akcję.

czwartek 8 lipca 2021
CIECH

Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.

INSTALKRK

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.

IPOPEMA

Wypłata dywidendy 0,37 zł na akcję.

KRKA

ZWZA

LABOPRINT

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.

OEX

NWZA ws. zatwierdzenia procesu nabywania akcji własnych spółki w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału
rezerwowego na pokrycie związanych z tym kosztów.

PCFGROUP

Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.

RAWLPLUG

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,38 zł na akcję.

REDAN

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

piątek 9 lipca 2021
AILLERON

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.

ARCHICOM

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,18 zł na akcję.

ESTAR

ZWZA

KOMPAP

Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.

KREDYTIN

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

LABOPRINT

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
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KALENDARIUM MAKROEKONOMICZNE
Data

Czas

Kraj

Wydarzenie

Okres

Aktualna

Prognoza

Poprzednia

7,90%

11,90%

Poniedziałek, 28 czerwca 2021
Wtorek, 29 czerwca 2021
1:50

Japonia

Sprzedaż detaliczna (r/r)

maj

9:00

Hiszpania

Sprzedaż detaliczna (r/r)

maj

11:00

Strefa Euro

Indeks nastrojów w gospodarce

czerwiec

116,2

114,5

14:00

Niemcy

czerwiec

2,30%

2,50%

16:00

USA

Inflacja CPI wst. (r/r)
Indeks zaufania konsumentów - Conference
Board

czerwiec

118,9

117,2

41,00%

Środa, 30 czerwca 2021
1:50

Japonia

maj

-1,90%

2,90%

3:00

Chiny

Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m)
Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP

czerwiec

50,9

51

3:00

Chiny

Indeks PMI dla usług wg CFLP

czerwiec

55,5

55,2

8:45

Francja

Inflacja PPI (r/r)

maj

7,30%

10:00

Włochy

Inflacja PPI (r/r)

maj

6,50%

10:00

Polska

Inflacja CPI wst. (r/r)

czerwiec

4,60%

4,70%

11:00

Strefa Euro

Inflacja HICP - dane szacunkowe (r/r)

czerwiec

1,90%

2,00%

14:15

USA

Raport ADP

czerwiec

600 tys.

978 tys.

15:45

USA

Indeks Chicago PMI

czerwiec

70,2

16:30

USA

Zmiana zapasów ropy

tydzień

1,5 mln brk

75,2
-7,61 mln
brk

maj

5,10%

-5,50%

57,5

57,2

Czwartek, 1 lipca 2021
8:00

Niemcy

Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m)

9:00

Polska

Indeks PMI dla przemysłu

czerwiec

Indeks PMI dla przemysłu

czerwiec

62,2

62,3

maj

8,00%

8,00%

9:45

Włochy

11:00

Strefa Euro

14:30

USA

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

tydzień

385 tys.

411 tys.

16:00

USA

Indeks ISM dla przemysłu

czerwiec

61

61,2

maj

9,50%

7,60%

czerwiec

5,70%

5,80%

czerwiec

700 tys.

559 tys.

czerwiec

3,60%

2,00%

Stopa bezrobocia

Piątek, 2 lipca 2021
11:00

Strefa Euro

14:30

USA

14:30

USA

14:30

USA

Inflacja PPI (r/r)
Stopa bezrobocia
Zmiana zatrudnienia w sektorze
pozarolniczym
Płaca godzinowa (r/r)
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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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