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P O P RZED NIA S ESJA W S KRÓCIE

P OLSKA

Ku r s

1D

1M

YTD

WIG

67 264,87

-1,08%

1,48%

18,00%

Ostatnia se sja mie siąc a or az dr ugie go kwar tału ze psuła nie c o inwe storom
postrzeganie kr ajowego par kietu. WIG20 or az WIG spadły o nie c ałe 1,8%, c o było
najgor szym wynikie m od połowy marca br. Tym samym była to już druga z rzędu sesja
ze spadkiem o ponad 1,0%. Tak szybka realizacja zysków zaraz po osiągnięciu przez
WIG histor ycznych maksimów może w kr ótkim terminie wzbudzać obawy o trwałość
wzr ostów w kr ótkim te rminie. Najmoc niejszy, ne gatywny wpływ na r yne k miał
wc zor aj se ktor bankowy. WIG-Banki spadł o ponad 5%, c o było najgorszą sesją od
paździe rnika ubiegłego r oku. Pr zez to mocnie jszą skalę wyprzedaży obserwowaliśmy
w pr zypadku mWIG40, gdzie widać było e fe kty spadków wyc e n 5 banków
wc hodzących w skład te go inde ksu. Je dnym z głównych c zynników wpływając ych na
wypr ze daż se ktora mogły być wstępne dane o inflac ji za c ze rwiec, która okazała się
być poniżej oczekiwań (4,4% r /r vs 4,6% konsensus i 4,7% w maju), c o doprowadziło
do r e wizji w dół r ynkowych ocen pr awdopodobie ństwa dokonania podwyżki stóp
pr ocentowych przez RPP w najbliższym czasie . W związku z tym mocno zyskiwały na
war tości obligacje skarbowe, a r e ntowności w hor yzoncie 10 -le tnim odnotowały
najmoc niejszy w br . spadek z prawie 1,8% na początku tygodnia do blisko 1,6%.

WIG20

2 258,24

-1,21%

1,11%

13,80%

mWIG40

4 935,01

-1,23%

0,61%

24,10%

sWIG80

20 841,38

-0,59%

1,02%

29,50%

WIG20 USD

595,09

-1,79%

-2,35%

11,80%

WIG20 TR

4 148,58

-1,21%

1,27%

14,20%

Podobnie jak we wtor ek, także wc zoraj kr ajowy rynek negatywnie wyróżniał się na tle
r ynków bazowych. Wprawdzie indeksy e uropejskie kontynuowały przecenę, je dnak jej
skala była o ok. połowę mniejsza niż spadki WIGu. Spadki w ostatnich dniach są
poc hodną obaw inwe storów o wzr ost lic zby zac h orowań na kor onawir usa i
r ozprzestrzenianie się tzw. war iantu delta choroby na Starym Kontynencie . Odmienne
nastr oje panują natomiast na Wall Street. Wprawdzie indeksy spółek przemysłowych,
c zyli Dow Jone s, r ównież odnotowują w ostatnich dniac h korektę, to pr zeważenie
S& P500 w kie r unku spółek te chnologicznych spr zyja bic iu kole jnych r e kordów,
ponie waż to te n obszar r ynku (c zyli także inde ks NASDAQ) zac howują się obecnie
le pie j. W r e zultacie S&P500 zanotował piątą z r zę du wzr ostową se sją, kończąc na
plusie piąty z rzędu mie siąc i piąty z r zędu kwar tał. Od końca marca do końca czerwca
2021 r oku S&P 500 zyskał 8,2 %.

O C Z EKIWAN IA C O D O D ZISIEJSZ EJ S ESJI
Umiar kowanie pozytywna se sja za oc eanem or az br ak wię kszych zmian notowań
inde ksów w Azji powinno zwiastować neutralne r ozpoczęcie handlu na par kiecie w
War szawie . Na dalsze nastr oje inwe storów wpływać bę dą publikowane przed
południem inde ksy PMI w Eur opie i ISM dla pr ze mysłu w USA (16:00), je dnak
najważnie jsze bę dą jutrzejsze dane z ame rykańskiego r ynku pracy za c zerwiec.

ZAG RANICA

Ku r s

1D

1M

YTD

4 291,80

0,03%

2,14%

14,30%

Nasdaq C.

14 528,34

0,19%

5,76%

12,70%

DAX

15 690,59

0,88%

1,75%

14,40%

S& P500

CAC40

6 567,43

0,14%

1,87%

18,30%

FTSE250

22 542,17

0,04%

-1,45%

10,00%

BUX

47 759,62

-1,12%

2,99%

13,40%

IBEX

8 915,10

0,02%

-2,56%

10,40%

NIKKEI

28 817,47

0,02%

-0,15%

5,00%

O BLIGACJE

R e nt. 10Y

1D

1M

YTD

1,766

-4,9 p b

-8 ,5 p b

5 3 ,8 p b

USA

1,473

-0 ,7 p b

-13 ,3 p b

5 5 ,7 p b

Nie mc y

-0,172

2 ,0 p b

-1,6 p b

3 9 ,9 p b

Polska

W ALUTY

Ku r s

1D

1M

YTD

EUR/PLN

4,5193

0,39%

0,90%

-0,94%

USD/PLN

3,7972

0,61%

3,66%

1,67%

CHF/PLN

4,1233

0,48%

1,18%

-2,29%

GBP/PLN
EUR/USD

5,2554
1,1902

0,31%
-0,21%

0,97%
-2,66%

2,93%
-2,57%

USD/JPY

110,56

-0,05%

0,89%

7,04%

S UROWCE

Ku r s

1D

1M

YTD

Br e nt ($/bbl)
WTI ($/bbl)

74,28
72,98

0,19%
0,10%

7,16%
7,77%

43,40%
50,40%

Złoto ($/ozt)

1 763,60

-0,96%

-7,42%

-6,94%

Mie dź (c /lb)

426,45

-0,33%

-8,36%

21,20%

N AJ WIĘKSZE WZROSTY / SPADKI

2 9 .06.2021

WZROSTY

N O TOWANIA IN DEKSÓ W ( O STATNIE 1 2-MCY)

CCENERGY

35,83%

TORPOL

-8,42%

RAFAKO

10,79%

CIECH

-7,02%

60%
50%
40%

WIG

WIG20

mWIG40

SKOTAN

8,95%

AGORA

-6,33%

PHARMENA

8,35%

I2DEV

-6,25%

COALENERG

7,94%

BOWIM

-5,22%

sWIG80

30%

O BROTY

20%

GPW

P L Nm

R osnące

S p adające

1220,17

60,33%

39,46%

N AJ WIĘKSZE OBROTY

10%

Spółka

0%

-10%
-20%
cze-20

SPADKI

sie-20

paź-20

gru-20

lut-21

kwi-21

2 9 .06.2021

O b rót (P LNm)

Tr ansakc je

CDPROJEKT

126,44

10 131

Zmiana
1,54%

PEKAO

121,22

9 312

-3,55%

ALLEGRO

112,48

8 275

2,44%

PKOBP

102,67

7 163

-2,35%

PKNORLEN

98,86

10 874

-2,53%
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WIG20 i mWIG40

+/-

Cyfrowy Polsat,
Netia

Zaproszenie do nabycia akcji Netii
Cyfrowy Polsat zwiększył do 86,3 mln zł liczbę akcji Netii, które akcjonariusze mogą sprzedać
w ramach ogłoszonego tydzień temu zaproszenia. Zaproszenie obejmuje obecnie wszystkie
akcje nienależące do grupy CP. Cena zakupu, 7 zł za akcję, nie uległa zmianie. Zapisy kończą
się w czwartek, 1 lipca.

P KO BP

Zw iększenie narzutu kapitałowego
Komisja Nadzoru Finansowego zwiększyła PKO BP dodatkowy narzut z tytułu wrażliwości
banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny. Narzut wynosi obecnie 0,46 pkt. proc.
wobec 0,1 pkt. proc. wcześniej.

P KP Cargo

P rzewozy w maju
PKP Cargo w maju przewiozło 7,8 mln ton towarów, co oznacza wzrost o 28,5% r/r. Wykonana
przez grupę praca przewozowa zwiększyła się o 25,1% r/r do poziomu 2 mld tkm. W
konsekwencji, udziały rynkowe Grupy PKP Cargo w maju 2021 roku ukształtowały się na
poziomie 39,75 proc., czyli wzrosły o 1,84 p.p. według masy towarowej i 43,05 proc. (+3,15
p.p.) względem pracy przewozowej.

Te n Square Games

P rzejęcie włoskiej spółki Rortos
Ten Square Games zawarł jako kupujący z dotychczasowymi wspólnikami Antonio Fariną oraz
Roberto Simonettim jako sprzedającymi umowę zobowiązującą do sprzedaży 100 proc.
udziałów we włoskiej spółce Rortos za 45 mln euro. Cena za udziały w Rortos została ustalona
na kwotę45 mln euro bez uwzględniania poziomu gotówki i poziomu zadłużenia (cash free
and debt free basis) w oparciu o mnożnik zysku EBITDA za 2020 r. znormalizowanego o
kapitalizację kosztów osobowych, na poziomie 9,8.
Spółka koncentruje się na wydawaniu symulatorów lotów na urządzeniach mobilnych.
Oferuje szereg symulatorów: cywilnych, wojskowych, myśliwców, helikopterów. W jego
portfolio znajdują się takie tytuły jak: Airline Commander, Real Flight Simulator oraz Extreme
Landings. Studio ma również w przygotowaniu kolejne gry.

SWIG80 i inne

+

+/-

Agora

Wywiad z prezesem AMS
 Wydatki na reklamę zewnętrzną w Polsce w tym roku mogą wzrosnąć w niskim
dwucyfrowym tempie, a branża liczy na dobrą drugą połowę roku. Odbudowa rynku
do poziomu sprzed pandemii może jednak zająć 2-3 lata.
 Powrót reklamodawców to efekt ponownego otwarcie gospodarki, które przekłada
się na większy ruch odbiorców reklamy. Widać m.in. powrót wydatków ze strony
międzynarodowych koncernów.
 Prezes AMS nie spodziewa się istotnej konsolidacji rynku reklamy zewnętrznej w
Polsce.
 Prezes AMS nie spodziewa się istotnej konsolidac ji rynku reklamy zewnętrznej w
Polsce.

At al

D ywidenda
Walne zgromadzenie Atalu zdecydowało w środę o wypłacie 117,3 mln zł dywidendy z zysku
za 2020 rok, co daje 3,03 zł na akcję (DY=5,8%). Dzień dywidendy to 7 lipca. Wypłatę
zaplanowano na 15 lipca.

At al

Sprzedaż i przekazania lokali w 2Q’21
W drugim kwartale firma sprzedała 1.196 lokali (+123% r/r), a odbiorcom przekazano ich
845 (+10% r/r).

Cognor

D ywidenda
Cognor Holding przeznaczy na wypłatę dywidendy 25,7 mln zł, czyli 0,15 zł na akcję
(DY=4,4%). Dzień dywidendy to 30 września, a termin jej wypłaty ma zostać ustalony przez
radę nadzorczą.

+
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Co mp

D ywidenda
WZ Compu zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 14,35 mln zł, czyli 3 zł na akcję
(DY=4,7%).

D evelia

D ywidenda
Develia przeznaczy na dywidendę 76,1 mln zł z zysku za 2020 rok, czyli 0,17 zł na akcję
(DY=5,1%). Dniem dywidendy będzie 6 lipca. Środki mają trafić do akcjonariuszy 13 lipca.

Grodno, TIM, Toya

Wywiad z dyrektorem SHE Związku Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki
 W najbliższych miesiącach spodziewamy się utrzymania wysokiej dynamiki
zamówień w hurtowniach elektrotechnicznych, a także kontynuacji podwyżek cen
materiałów powiedział PAP Biznes Tomasz Boruc.
 Ocenił, że przychody branży mogą być w tym roku ok. 10 -15 proc. wyższe w
porównaniu do 2020 r., m.in. dzięki wzrostom cen.
 Po pięciu miesiącach 2021 r. sprzedaż jest o ok. 20 proc. wyższa w porównaniu do
2020 r. Duży wpływ na ten wzrost mają drożejące surowce, materiały, a dodatkowo
ich trudniejsza dostępność podbija ceny.
 Problem stanowią także rosnące ceny frachtu morskiego, co przekłada się na chęć
skracania łańcuchów dostaw – a na tym – zdaniem Boruca - może skorzystać polski
przemysł.

Mirbud

Nowa umowa
Konsorcjum Mirbudu i spółki Kobylarnia podpisało z Generalnym Dyrektorem Dróg
Krajowych i Autostrad umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy miejscowości Gostyń
w ciągu drogi krajowej nr 12. Wartość umowy to 246,8 mln zł brutto.

O poneo

D ywidenda
Walne zgromadzenie Oponeo zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę ok. 14 mln zł z
zysku za 2020 rok, co daje 1 zł na akcję (DY=1,7%). Dniem, w którym ustalona zostanie lista
akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy, będzie 14 lipca. Wypłata środków ma nastąpić
20 lipca.

R ainbow Tours

Zakup hotelu w Grecji
White Olive, grecka spółka zależna Rainbow Tours, kupiła z 6 mln euro pięciogwiazdkowy
kompleks hotelowy w miejscowości Sfakaki na Krecie. Hotel, działający pod nazwą "White
Olive Elite Rethymno", zarządzany był przez spółkę White Olive na zasadzie najmu
długoterminowego od października 2019 roku.

U nibep

Nowa umowa
Unibep podpisał umowę z Victoria Dom na realizację w systemie generalnego wykonawstwa
robót budowlanych w ramach II etapu inwestycji mieszkaniowej pn. "Viva Piast"
zlokalizowanej przy ulicy Powstańców w dzielnicy Nowa Huta w Krakowie. Wynagrodzenie
za wykonanie inwestycji wynosi ok. 28,9 mln zł netto.
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T E R MINARZ S P ÓŁEK
D a ta

Ti cker

W ydarzenie

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.

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.
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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 a ta

Cza s

Kr aj

W ydarzenie

O kr es

A kt ualna

P r ognoza

P oprzednia

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

8 ,20 %

9:0 0

Hiszpania
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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 notow anych 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 os ób
Pr o dukcja przemysłowa - (właściwie produkcja sprzedana przemysłu) podstawowy miernik działalności gospodarczej przedsiębiors tw 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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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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