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P O P RZED NIA S ESJA W S KRÓCIE

P OLSKA

Ku r s

1D

1M

YTD

WIG

67 999,07

0,08%

2,72%

19,20%

Po udanym zakończeniu ubiegłego tygodnia, pie r wsza c zęść sesji na war szawskim
par kie cie stała pod znakiem umiarkowanej r ealizacji zysków. W pr zypadku WIG20, po
wybic iu w c zwar tek z konsolidacji trwając ej od początku czerwca, indeks przetestował
pokonany r ejon 2 260- 2 270 pkt., który stał się obecnie wsparcie m. Następnie pod
konie c se sji, w ślad za kontynuacją hossy na Wall Str eet, kr ajowe indeksy odbiły i
odnotowały kole jne maksima. Tym samym WIG ponownie poprawił historyczne
r e kordy, a WIG20 je st na najwyższym od 2 lat poziomie , a poniedziałkowa se sja była
5 wzr ostową z r zę du dla wymie nionych inde ksów. Analogic zny pr ze bieg se sji
obse rwowaliśmy w pr zypadku se gmentu śr ednich i mnie jszyc h spółek, je dnakże
str ona popytowa nie zdołała nadrobić początkowych spadków.

WIG20

2 285,81

0,15%

2,21%

15,20%

mWIG40

4 996,47

-0,13%

2,23%

25,60%

sWIG80

Je że li c hodzi o zac howanie poszczególnych se ktorów to najle pie j pr ezentował się
WIG-Game s. Ponad 3% odbicie zanotowały akc je CD -Pr oje kt, je dnak gwiazdą se sji
okazały się walor y Te n Squar e Game s (+12,9%). Katalizator e m wzr ostów była
infor macja o dopuszczeniu gry Fis hing Clas h do dystrybucji na r yne k chiński. Dobrze
zac howywały się również akcje Mercator Medical (+6,1%), który próbuje wybić się z
konsolidacji tr wając e j od drugiej połowie kwie tnia. Pr zy r ównoczesnym spadku m.in.
akc ji Ente r Air albo Rainbow Tour s może my oc e nić to jako dyskontowanie
pote ncjalnego r yzyka ekspansji nowe go war iantu delta koronawirusa.
Obawy związane o nawr ót pandemii koronawirusa i je go wpływ na odbudowujący się
wzr ost gospodarczy były przytaczane jako powody umiarkowanej r ealizacji zysków na
par kie tach w Eur opie . Mocno spadały m.in. akc je linii lotnic zych po doniesieniach, że
Nie mc y będą c hciały zakazać Brytyjczykom podróży do Unii Eur opejskiej, nie zależnie
od te go, czy szczepili się pr zeciw COVID -19. Równie ż początek sesji w USA pr zebiegał
w mie szanych nastrojach, je dnakże w dalsze j c zęści inde ksy wspię ły się na nowe
maksima. Infor macją poprawiając ą sentyment inwestorów, w szc zególności do spółek
te c hnologicznych, było oddalenie przez sąd fe deralny dwóch pozwów pr zeciwko
Fac e bookowi w sprawac h antymonopolowych. Spółka dzięki temu zyskała ponad 4%
na kapitalizac ji, a po r az pie r wszy w historii pr zekroczyła ona 1 bln USD.

O C Z EKIWAN IA C O D O D ZISIEJSZ EJ S ESJI
Pomimo dobrej końcówki ame rykańskiej se sji, pr zebieg notowań w Azji był mie szany,
a kontr akty te rminowe wskazują na le kką pr ze cenę w Eur opie. Nie wie lkie spadki
obse rwuje my r ównież na r ynku surowców (mie dź, r opa), c o może wynikać z powrotu
obaw o pande mię koronawir usa na świe c ie . Spodziewamy się wię c konsolidacji
kr ajowyc h inde ksów akcji pr zy ostatnio osiągniętych maksimach.
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DAX
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13,40%
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1,14%
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-0,16%
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WIG20 i mWIG40

+/-

O range Polska

Ko mentarz zarządu do strategii
 Orange Polska jest zainteresowany akwizycjami, ale nie są one ujęte w strategii
grupy na lata 2021-2024.
 Strategia .Grow nie zawiera również planów dotyczących masztów grupy. Jednym z
rozważanych przez Orange Polska wariantów jest udział w projekcie Totem
tworzonym przez spółkę-matkę. Nie podał jednak, kiedy mogą zapaść decyzje
dotyczące losów wież.
 Orange Polska planuje w 2024 roku mieć 8 mln gospodarstw domowych w zasięgu
sieci światłowodowej (5,2 mln obecnie).
 Orange Polska liczy się ze zwiększonymi wydatkami na wdrożenie sieci 5G i
odnowieniem sieci mobilnej i z niecierpliwością oczekuje na ogłoszenie warunków
dotyczących aukcji 5G.

P GNiG

Zw iększenie wydobycia gazu
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zakończyło wiercenie dwóch otworów
eksploatacyjnych na złożu Brońsko w Wielkopolsce. Odwierty pozwolą na wydobycie
dodatkowych 120 mln m sześc. gazu rocznie, czyli o 13 proc.

Santander BP

Wyrok sądu ws klauzuli kredytowych
Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał Santander Bank Polska stosowania nieuczciwych
praktyk rynkowych - uwzględniając powództwo Rzecznika Finansowego nakazał bankowi w
okresie epidemii zaniechać praktyki polegającej na zamieszczaniu w dokumentach
kontraktowych tzw. klauzuli niesporności i tzw. klauzuli salda, w przypadku udzielania
"wakacji kredytowych". Orzeczenie dotyczy tzw. kredytów frankowych.

Te n Square Games

Zatwierdzenie gry Fishing Clash przez chińskiego regulatora
Ten Square Games uzyskał informację, że National Press and Publication Agency (NPPA) organ regulacyjny zarządzający chińskim rynkiem gier wideo - ogłosił wydanie licencji na
publikację gry "Fishing Clash" na rynku chińskim, podała spółka. Tym samym został
spełniony warunek niezbędny do rozpoczęcia dystrybucji "Fishing Clash" na terytorium
Chińskiej Republiki Ludowej,

SWIG80 i inne

+
+/-

D evelia

Zarząd ws dywidendy
Zarząd Develii ocenia, że wypłata zaproponowanej przez OFE PZU "Złota Jesień" dywidendy
w wysokości 0,31 zł na akcję nie powinna zagrozić płynności spółki. Wcześniejsza
rekomendacja zarządu Develii zakłada wypłatę 76,08 mln zł dywidendy z zysku za 2020 rok,
czyli 0,17 zł na akcję.

Echo Investment

D ywidenda
Walne zgromadzenie Echo Investment zdecydowało, by spółka wypłaciła 0,25 zł dywidendy
na akcję (DY=5,4%). Dzień dywidendy ustalono na 26 lipca, a jej wypłata nastąpi 5 sierpnia.

Ge tin Noble

R estrukturyzacja zatrudnienia
Getin Noble Bank planuje intensyfikację rozwoju zdalnych kanałów obsługi oraz koncentrację
na strategicznie istotnych liniach biznesowych. Bank zamierza dostosować strukturę
zatrudnienia do potrzeb kadrowych. W ramach procesu restrukturyzacyjnego do stycznia
2022 r. zwolnienia obejmą nie więcej niż 650 osób we wszystkich pionach organizacyjnych.

Inpro

D ywidenda
Walne zgromadzenie Inpro zdecydowało o wypłacie dywidendy za rok 2020 w wysokości 0,50
zł za akcję (DY=5,8%). Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 26 lipca, a jej wypłata
nastąpi 9 sierpnia.

Mo stostal
Warszawa

P orozumienie ws inwestycji w Elektrowni Ostrołęka C
Mostostal Warszawa zawarł z GE Power Sp. z o.o. porozumienie nr 2 do umowy o
podwykonawstwo na "Wykonanie robót budowlanych dla budowy Elektrowni Ostrołęka C o
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mocy ok. 1000 MW - Pakiet V30, V02, V20, V32 i V33", podała spółka. Ostateczną wartość
umowy strony ustaliły na kwotę 73,86 mln zł netto.
Newag

D ywidenda
Walne Zgromadzenie Newagu zdecydowało o wypłacie 1,50 zł dywidendy z zysku za 2020
rok (DY=5,9%). Wcześniej zarząd rekomendował wypłatę 1 zł dywidendy na akcję. Dzień
dywidendy ustalono na 15 września, a jej wypłata nastąpi 29 października 2021 r.

Sanok

D ywidenda
Walne zgromadzenie Sanok Rubber Company zdecydowało o wypłacie 1 zł dywidendy na
akcję (DY=3,8%). Dniem dywidendy będzie 6 lipca, a jej wypłata planowana jest na 20 lipca.

T E R MINARZ S P ÓŁEK
D a ta

Ti cker

W ydarzenie

wt orek 29 czerwca 2021
GTC

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

KGHM

Wypłata dywidendy 1,5 0 zł na akcję.

LPP

ZWZA ws. m.in. pokr ycia str aty za r ok obr otowy 0 1.02.2020-31.01.2021 oraz przeznaczenia do podziału
pomiędzy akcjonariuszy kwoty pr zeniesionej z kapitału zapasowego utworzonego z zysków lat ubieg łych.

PGE

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

0 6 MAGNA

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

ADIUVO

ZWZA ws. m.in. pokr ycia str aty wykazanej w r oku obrotowym 20 20 .

AMICA

Wypłata dywidendy 6 zł na akcję.

AMPLI

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w 20 20 r oku or az dalszeg o istnienia spółki.

APATO R

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

APLIS ENS

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za r ok 20 20 i ter minów dywidendy.

ARTERIA

ZWZA ws. m.in. pokr ycia str aty poniesionej w 20 20 r oku oraz p okrycia straty z lat ubieg łych.

AS S ECO BS

Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.

BENEFIT

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

BUMECH

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

CAPTO RTX

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

CIECH

Pier wszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.

CLNPHARMA

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

EFEKT

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

ENTER

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

FERRUM

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

GLCO S MED

Pier wszy dzień notowań bez dywidendy 0 ,0 6 zł na akcję.

IMS

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

INTERCARS

Pier wszy dzień notowań bez dywidendy 1,42 zł na akcję.

IPO PEMA

Pier wszy dzień notowań bez dywidendy 0 ,37 zł na akcję.

JWWINVES T

ZWZA ws. m.in. pr zeznaczenia zysku za r ok obr otowy 0 1.01.2020-31.12.2020.

K2HO LDING

Wypłata dywidendy 1,0 5 zł na akcję.

LIBET

ZWZA ws. m.in. zag ospodarowana zysku za okr es od 0 1.0 1.2020 roku do 31.12.20 20 r oku.

LO KUM

ZWZA ws. m.in. pr zeznaczenia części zysku netto za r ok 20 20 na wypłatę dywidendy.

NEXITY

ZWZA ws. m.in. pokr ycia str aty za r ok 20 20 .
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NO VITA

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

NTTS YS TEM

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za r ok kończący się 31 g r udnia 20 20 r .

O DLEWNIE

Pier wszy dzień notowań bez dywidendy 0 ,25 zł na akcję.

PCFGRO UP

Pier wszy dzień notowań bez dywidendy 0 ,19 zł na akcję.

PEKABEX

ZWZA ws. m.in. użycia kapitału zapasoweg o, podziału zysku za r ok obr otowy 20 20 i wypłaty dywidendy.

PEPEES

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

PHN

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za r ok 20 20 , ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy or az
pr zeznaczenia kapitału zapasowego.

PMPG

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

RAFAKO

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

RANKPROGR

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za r ok obrotowy 20 20 .

REINO

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

RYVU

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

S ELVITA

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

S HO PER

Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśr ód inwestorów instytucjonalnych.

S TAPO RKOW

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

S UNEX

NWZA ws. spor ządzania sprawozdań finansowych spółki zg odnie z MS R/MS SF.

TIM

Pier wszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

TO RPO L

Pier wszy dzień notowań bez dywidendy 1,5 3 zł na akcję.

TO YA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za r ok obr otowy zakończony w dniu 31 g r udnia 20 20 r .

TRAKCJA

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

URS US

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

WIRTUALNA

Wypłata dywidendy 1,5 5 zł na akcję.

ZAMET

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

ZPUE

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

śr oda 30 czerwca 2021
GRUPAAZO TY

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

LO TO S

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

4FUNMEDIA

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

ALTA

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

ALTUS TFI

ZWZA ws. m.in. pokr ycia str aty za okr es od dnia 1 stycznia 20 20 r oku do dnia 31 g r udnia 20 20 r oku.

ARCTIC

Pier wszy dzień notowań bez dywidendy 0 ,30 zł na akcję.

ARTIFEX

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

ATAL

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

BAHO LDING

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

BEDZIN

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

BRAS TER

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

CFI

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

CIECH

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.

CO ALENERG

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwar tał r oku obrotowego 20 19/2020.

CO GNO R

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za r ok obr otowy 20 20 , poziomu dywidendy do wypłaty or az ustalenia dnia
dywidendy i ter minu jej wypłaty.

CO MP

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

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

DADELO

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

DATAWALK

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za r ok zakończony 31 g r udnia 20 20 roku.

DEKPO L

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

DEVELIA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za r ok obr otowy 20 20 a w pr zypadku podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty
dywidendy, podjęcie uchwały w spr awie ustalenia dnia dywidendy, ter minu wypłaty dywidendy.

ELZAB

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

ENAP

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

ES O TIQ

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

EURO HOLD

ZWZA

FAS TFIN

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

GETBACK

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

GLCO S MED

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0 ,0 6 zł na akcję.

GRO CLIN

ZWZA ws. m.in. pr zeznaczenia zysku.

IMCO MPANY

ZWZA

IMMO BILE

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

INTERCARS

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

INTRO L

NWZA ws. wyr ażenia zg ody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki.

IPO PEMA

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

JWCO NS TR

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

KINO PO L

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

KO MPUTRO N

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

LARQ

ZWZA ws. m.in. pokr ycia str aty za r ok obr otowy przypadający od 1 stycznia 20 20 r . do 31 g r udnia 20 20 r.

LENTEX

Pier wszy dzień notowań bez dywidendy 0 ,30 zł na akcję.

LS IS O FT

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

MDIENERGIA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

MEDIACAP

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiąg niętego w 20 20 r oku.

MIRBUD

Pier wszy dzień notowań bez dywidendy 0 ,0 8 zł na akcję.

MLPGRO UP

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

NETIA

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

NO VAVIS GR

ZWZA ws. m.in. pokr ycia str aty.

O AT

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

O DLEWNIE

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

O EX

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

O PO NEO.PL

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

PBKM

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

PBS FINANSE

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

PCFGRO UP

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

PLAS TBOX

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

PLATYNINW

ZWZA ws. m.in. odstąpienia od podjęcia uchwały o podziale zysku lub pokr yciu str aty or az dalszeg o istnienia
spółki.

PLAYWAY

Wypłata dywidendy 12,74 zł na akcję.

PLAZACNTR

ZWZA
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PRAGMAINK

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypr acowanego w 20 20 r. i wypłaty dywidendy.

RAINBO W

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

RO NS ON

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

S ANWIL

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazaneg o za r ok obrotowy 20 20.

S ECO GRO UP

Pier wszy dzień notowań bez dywidendy 0 ,5 5 zł na akcję.

S ES CO M

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze roku obrotowego 20 20/2021.

S FINKS

ZWZA ws. m.in. pokr ycia str aty or az dalszeg o istnienia w tr ybie art. 397 k.s.h.

S HO PER

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.

S O HO DEV

Publikacja r ozszerzonego skonsolidowanego r aportu za I półr ocze roku obrotowego od 0 1.10.2020r. do
30 .0 9.2021r.

S UWARY

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze roku obrotowego 20 20/2021.

TBULL

ZWZA ws. m.in. pokr ycia str aty z lat ubieg łych kapitałem zapasowym or az podziału zysku za r ok obr otowy 20 20.

TIM

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

TO RPO L

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,5 3 zł na akcję.

TXM

ZWZA ws. m.in. pokr ycia str aty poniesionej w r oku obrotowym 20 20 , dalszeg o istnienia spółki, scalenia (resplitu
/ połączenia) akcji.

UNIBEP

Pier wszy dzień notowań bez dywidendy 0 ,30 zł na akcję.

UNIMA

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

VINDEXUS

ZWZA ws. m.in. pr zeznaczenia zysku za r ok obr otowy 20 20 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty
dywidendy.

WIKANA

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

XTPL

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

c zwartek 1 lipca 2021
AMRES T

NWZA

ARCTIC

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

INC

Pier wszy 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 ,0 8 zł na akcję.

O NDE

Zakończenie procesu budowy księg i popytu wśr ód inwestorów instytucjonalnych oraz przyjmowania zapisów od
inwestor ów indywidualnych.

S ECO GRO UP

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

S TALPROD

Pier wszy dzień notowań bez dywidendy 6 zł na akcję.

TATRY

ZWZA

UNIBEP

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

p i ątek 2 lipca 2021
KRUK

Wypłata dywidendy 11 zł na akcję.

INC

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

INTRO L

Wypłata dywidendy 0 ,46 zł na akcję.

MERCO R

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

O NDE

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.

PGS S O FT

Pier wszy dzień notowań bez dywidendy 0 ,6 9 zł na akcję.

S HO PER

Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.

S TALPROD

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6 zł na akcję.

TALEX

Wypłata I r aty dywidendy w wysokości 0 ,40 zł na akcję.
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TS GAMES

Pier wszy dzień notowań bez dywidendy 10 zł na akcję.

p oniedziałek 5 lipca 2021
CO MARCH

Pier wszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.

FO RTE

Wypłata dywidendy 4 zł na akcję.

PGS S O FT

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0 ,6 9 zł na akcję.

S HO PER

Pr zydział akcji spr zedawanych.

TS GAMES

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10 zł na akcję.

WAS KO

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

wt orek 6 lipca 2021
KGHM

NWZA ws. zmian w składzie RN.

AS MGRO UP

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

CO MARCH

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.

S UNEX

Wypłata dywidendy 0 ,0 4 zł na akcję.

śr oda 7 lipca 20 21
EURO CAS H

Wypłata dywidendy 0 ,48 zł na akcję.

ARCHICO M

Początek zapisów na spr zedaż akcji po 25 ,30 zł za sztukę w wezwaniu og łoszonym pr zez Echo Investment.

AS S ECO SEE

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

GLCO S MED

Wypłata dywidendy 0 ,0 6 zł na akcję.

HMINWES T

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

INS TALKRK

Pier wszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.

MAKARO NPL

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

MAXCO M

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

O NDE

Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.

RAWLPLUG

Pier wszy dzień notowań bez dywidendy 0 ,38 zł na akcję.

c zwartek 8 lipca 2021
CIECH

Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.

INS TALKRK

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.

IPO PEMA

Wypłata dywidendy 0 ,37 zł na akcję.

KRKA

ZWZA

LABO PRINT

Pier wszy dzień notowań bez dywidendy 0 ,20 zł na akcję.

O EX

NWZA ws. zatwier dzenia procesu nabywania akcji własnych spółki w celu umor zenia oraz utworzenia kapitału
r ezerwowego na pokrycie związanych z tym kosztów.

PCFGRO UP

Wypłata dywidendy 0 ,19 zł na akcję.

RAWLPLUG

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

REDAN

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

p i ątek 9 lipca 2021
AILLERO N

Pier wszy dzień notowań bez dywidendy 0 ,32 zł na akcję.

ARCHICO M

Pier wszy dzień notowań bez dywidendy 1,18 zł na akcję.

ES TAR

ZWZA

KO MPAP

Wypłata dywidendy 0 ,5 0 zł na akcję.

KREDYTIN

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

LABO PRINT

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0 ,20 zł na akcję.
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K A L ENDARIUM MAK ROEKON OMICZNE
D ata

Cza s

Kr aj

W ydarzenie

O kr es

A kt ualna

P r ognoza

P oprzednia

8 ,20 %

7,90 %

11,90 %

P oniedziałek, 28 czerwca 2021
W t orek, 29 czerwca 2021
1:5 0

Japonia

S przedaż detaliczna (r /r)

maj

9:0 0

Hiszpania

S przedaż detaliczna (r /r)

maj

11:0 0

S tr efa Euro

Indeks nastr ojów w g ospodarce

czer wiec

116 ,2

114,5

14:0 0

Niemcy

czer wiec

2,30 %

2,5 0 %

16 :0 0

US A

Inflacja CPI wst. (r /r )
Indeks zaufania konsumentów - Confer ence
Boar d

czer wiec

118 ,9

117,2

maj

-1,90 %

2,90 %

41,0 0 %

Ś r oda, 30 czerwca 2021
1:5 0

Japonia

Pr odukcja przemysłowa s.a. wst. (m/m)

3:0 0

Chiny

Indeks PMI dla pr zemysłu wg CFLP

czer wiec

5 0 ,9

51

3:0 0

Chiny

Indeks PMI dla usług wg CFLP

czer wiec

5 5 ,5

5 5 ,2

8 :45

Fr ancja

Inflacja PPI (r /r)

maj

7,30 %

10 :0 0

Włochy

Inflacja PPI (r /r)

maj

6 ,5 0%

10 :0 0

Polska

Inflacja CPI wst. (r /r )

czer wiec

4,6 0 %

4,70 %

11:0 0

S tr efa Euro

Inflacja HICP - dane szacunkowe (r /r)

czer wiec

1,90 %

2,0 0 %

14:15

US A

Raport ADP

czer wiec

6 0 0 tys.

978 tys.

15 :45

US A

Indeks Chicag o PMI

czer wiec

70 ,2

75 ,2

tydzień

1,5 mln br k

-7,6 1 mln
br k

maj

5 ,10 %

-5 ,5 0%

16 :30

US A

Zmiana zapasów r opy

Czwartek, 1 lipca 2021
8 :0 0

Niemcy

S przedaż detaliczna s.a. (m/m)

9:0 0

Polska

Indeks PMI dla pr zemysłu

czer wiec

5 7,5

5 7,2

9:45

Włochy

Indeks PMI dla pr zemysłu

czer wiec

6 2,2

6 2,3

11:0 0

S tr efa Euro

maj

8 ,0 0%

8 ,0 0%

14:30

US A

Wnioski o zasiłek dla bezr obotnych

tydzień

38 5 tys.

411 tys.

16 :0 0

US A

Indeks IS M dla pr zemysłu

czer wiec

61

6 1,2

S topa bezrobocia

P i ątek, 2 lipca 2021
11:0 0

S tr efa Euro

Inflacja PPI (r /r)

maj

9,5 0 %

7,6 0 %

14:30

US A

S topa bezrobocia

czer wiec

5 ,70 %

5 ,8 0%

14:30

US A

czer wiec

70 0 tys.

5 5 9 tys.

14:30

US A

czer wiec

3,6 0 %

2,0 0 %

Zmiana zatr udnienia w sektor ze
pozar olniczym
Płaca g odzinowa (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 są 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 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 akcji, im wyższy poziom wskaźnika tym bardzie j 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 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 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 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 próbie ok. 100 przedsi ębiorstw
I nde ks Ifo - indeks klimatu gospodarczego instytutu Ifo (Ifo Business Climate); obrazuje on nastroje wśród niemieckich pr zedsiębiorców
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 gospodarstw domow ych, 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 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 pienięd zy 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 instrument y 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 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 zy sku 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 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 z większaniu 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 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 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 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 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 przedstawiony c h
w niniejszym dokumencie informacji i prognoz, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lu b 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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