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P O P RZED NIA S ESJA W S KRÓCIE

P OLSKA

Ku r s

1D

1M

YTD

69 093,64

0,48%

2,78%

21,20%

Dobr y początek tygodnia i silne wzr osty w tr akc ie ponie działkowe j se sji, zostały
wykor zystane do kontynuacji pozytywnego tr endu r ównie ż we wtor e k. Wpr awdzie
inde ksy na świecie zanotowały mniejszą skalę wzr ostów niż na poprzedniej sesji, to
było
to
spowodowane br akie m publikac ji istotnie jszych infor macji
makr oekonomicznych oraz politycznych na świe cie. Inwe storzy oczekują tym samym
r ozpoczęcia konferencji bankie r ów c entralnych w Jac kson Hole od 26 sie r pnia. W
Eur opie główne indeksy zyskiwały w okolicy 0,3%, wyjątkie m był fr ancuski CAC40 który
str ac ił 0,3%. Indeks ten był je dnak zdecydowanie silnie jszy w tr akcie ponie działkowej
se sji, c o mogło spowodować kr ótkoterminową r ealizację zysków. Dla nie mieckiego
DAX le kko wspierające były finalne dane o wzroście PKB w II kwar tale, który okazał
się być nie co powyżej szac unków (+1,6% kw/kw wzglę de m 1,5% oc zekiwań).

WIG20

2 300,90

0,58%

2,69%

16,00%

mWIG40

5 062,47

0,18%

3,25%

27,30%

sWIG80

20 978,77

0,36%

2,03%

30,30%

591,66

1,04%

2,72%

11,10%

4 258,81

0,59%

2,69%

17,20%

Pozytywnie sesja wypadła także na Wall Street, gdzie S&P500 po nie wielkim wzroście
r zę du 0,15% osiągnął kolejne, już 50 w br . historyczne maksimum notowań. Wśród
se ktorów dobr ze zac howywały się spółki c yklic zne z obszarów tur ystyki, linii
lotnic zych, finansów i e ne rgii. Z dr ugiej str ony mocnie j niż S& P500 zyskiwał wc zoraj
Nasdaq (ponad 0,5%), c o świadczy o le pszej szerokości r ynku i dobrych nastrojach
inwe storów. Na r ynku zwr acało uwagę odbicie cen akcji spółek chińskich notowanych
na ame r ykańskich gie łdach na c o wpłynę ły m.in. le psze wyniki Pinduoduo albo
JD.COM. W e fe kcie ETF na te chnologiczne spółki z Chin zyskiwał wc zoraj pr awie 8,0%.

FTSE250
BUX

WIG

Zac howanie indeksów na GPW wpisywało się wczoraj w te ndencje globalne. Ponownie
le pszym wynikiem zakończyły się notowania blue chipów, a WIG20 ponownie dotarł
do poziomu 2 300 pkt., bę dąc zaledwie 1 pkt. od te gorocznego maksimum. Wśród
najwię kszyc h spółek pozytywnie wyróżniały się akcje Cyfrowego Polsatu (+3,6%), które
od kilku mie sięcy znajdują się w silnym trendzie wzr ostowym. Zyskiwały także PKN
(+2,6%) or az KGHM (+1,95%), korektę zaliczyły natomiast Dino (-3%) oraz CCC (-2,3%).

O C Z EKIWAN IA C O D O D ZISIEJSZ EJ S ESJI
Po dwóc h dniach wzr ostów możemy oczekiwać dziś pe wnego uspokojenia nastrojów
a być może r ealizacji zysków przed r ozpoczynającą się jutro konferencją w Jackson
Hole . W dalszyc h dniac h zac howanie inwe storów bę dzie zale żeć od wypowiedzi
pr ze dstawic ieli banków c e ntralnych, szc zególnie w obszarze oczekiwanej r e dukcji
pr owadzonego przez Fed skupu aktywów oraz przewidywań w zakr esie koniunktury
gospodarczej w kole jnych kwartałach.

WIG20 USD
WIG20 TR
ZAG RANICA

Ku r s

1D

1M

YTD

4 486,23

0,15%

1,45%

19,40%

Nasdaq C.

15 019,80

0,52%

1,21%

16,50%

DAX

15 905,85

0,33%

1,84%

15,90%

6 664,31

-0,28%

1,30%

20,00%

23 886,01

0,61%

4,15%

16,60%

51 633,85

-0,75%

9,97%

22,60%

IBEX

8 948,60

-0,22%

1,98%

10,80%

NIKKEI

27 724,80

0,03%

-0,39%

1,02%

O BLIGACJE

R e nt. 10Y

1D

1M

YTD

1,729

1,2 p b

2 0 ,8 p b

5 0 ,1 p b

USA

1,297

4,2 p b

0 ,2 p b

3 8 ,1 p b

Nie mc y

-0,479

0 ,3 p b

-5 ,2 p b

9 ,2 p b

S& P500

CAC40

Polska

W ALUTY

Ku r s

1D

1M

YTD

EUR/PLN

4,5758

-0,16%

-0,33%

0,30%

USD/PLN

3,8922

-0,24%

0,06%

4,22%

CHF/PLN

4,2648

-0,20%

0,40%

1,07%

GBP/PLN
EUR/USD

5,3448
1,1756

-0,18%
0,09%

-0,62%
-0,39%

4,68%
-3,76%

USD/JPY

109,65

-0,03%

-0,67%

6,16%

S UROWCE

Ku r s

1D

1M

YTD

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

70,41
67,54

2,98%
2,89%

-4,46%
-6,08%

35,90%
39,20%

Złoto ($/ozt)

1 808,50

0,12%

0,52%

-4,57%

Mie dź (c /lb)

425,80

0,50%

-7,13%

21,00%

N AJ WIĘKSZE WZROSTY / SPADKI

2 4.08.2021

WZROSTY
GETINOBLE

23,62%

PEP

-5,96%

OPENFIN

21,06%

ELZAB

-5,08%

GAMFACTOR

15,02%

ESOTIQ

-5,04%

HERKULES

9,42%

COALENERG

-4,49%

WIRTUALNA

7,50%

STALPROFI

-4,44%
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O BROTY

P L Nm

R osnące

GPW

714,29

29,48%

N AJ WIĘKSZE OBROTY

lis-20
WIG

lut-21
WIG20

maj-21
mWIG40

sWIG80

S p adające
69,36%
2 4.08.2021

Spółka

O b rót (P LNm)

Tr ansakc je

Zmiana

KGHM

95,65

6 020

1,95%

PKNORLEN

62,77

4 658

2,57%

PKOBP

60,93

3 735

0,53%

DINOPL

43,17

2 556

-3,03%

ALLEGRO

40,71

4 808

1,00%
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WIG20 i mWIG40

+/-

Grupa Azoty

Wywiad z rzecznikiem prasowym
 Grupa Azoty oczekuje utrzymywania się wysokich cen gazu w najbliższych
miesiącach. Spółka ustala cenniki dwa razy w miesiącu i negocjuje ceny każdej partii
towaru w eksporcie, ale potencjał przenoszenia rosnących kosztów na ceny
produktów końcowych wydłuża się w czasie.
 Segment Tworzyw pozostaje pod wpływem ogólnej sytuacji gospodarczej, która
wygląda obecnie bardziej optymistycznie pod kątem popytu i cen, jednak wciąż jest
bardzo dynamiczna i podatna na zawirowania. Ponadto stabilizacja cen ropy
naftowej wpływa na stabilizację notowań benzenu, który jest jednym z kluczowych
surowców wykorzystywanych w segmencie Tworzyw.

B udimex

Wybór oferty spółki
Oferta Budimeksu o wartości 282,6 mln zł netto została wybrana jako najkorzystniejsza w
przetargu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Eurocas

Wyniki 2Q’21
Przychody wyniosły 6550,5 mln zł (+5,7%, 2,3% powyżej oczekiwań). EBITDA to 86,7 mln zł (58,8% r/r, 1,4% powyżej oczekiwań). EBIT to -58,1 mln zł (4,8% lepiej od prognoz, w
porównaniu do 72,2 mln zł zysku przed rokiem). Strata netto j.d. wyniosła 97,4 mln zł (36%
gorzej od prognoz, w porównaniu do 41,1 mln zł zysku w 2Q’20).

GTC

Ko mentarz zarządu do wyników
 Priorytetem dla spółki na drugie półrocze jest m.in. pozyskanie kapitału poprzez
emisję akcji i zielonych euroobligacji. Spółka jest zainteresowana akwizycjami,
gównie w Polsce albo na Węgrzech, głównie w obszarze biurowym.
 Wg zarządu III kwartał wygląda jak dotąd całkiem solidnie. Pomimo ostrożności
wynajmujących w przypadku przedłużania albo podpisywania nowych umów, spóła
nie obserwuje problemów z płatnościami czynszów.
 W segmencie detalicznym, czyli w obiektach handlowych, spółka obserwowała
bardzo mocną odbudowę sprzedaży w czerwcu i lipcu, zwłaszcza w Polsce.

Te n Square Games

Ko mentarz zarządu do wyników
 Początkowe wyniki gry "Fishing Clash" na rynku chińskim są lepsze od oczekiwań
Ten Square Games, a Chiny są już jednym z pięciu największych rynków dla flagowej
gry.
 Spółka uważa, że spadek zaanganżowania graczy, widoc zny w czerwcu, jest
przejściowy, oczekuje, że przychody gry „Fishing Clash” po okresie stabilizacji
powrócą do wzrostów.
 Ten Square Games notuje spadek kosztów reklamy w lipcu i sierpniu. Traktuje te
zmiany jako okazję do działań marketingowych.
 Spółka jest zadowolona z zachowania nowych "kohort" graczy pozyskiwanych dzięki
płatnej promocji swoich produkcji. Firma wprowadza ponadto nowe, nie tylko płatne,
sposoby pozyskiwania graczy m.in. współpracuje z influencerami oraz promuje jedne
gry w ramach innych, korzystając z powiększonego portfolio.
 Zarząd podał, że zmiana polityki prywatności Apple, wprowadzona wraz z wersją
14.5 systemu operacyjnego iOS, powoduje turbulencje na rynku, ale firma jest bardzo
zadowolona z wyników prowadzonych kampanii.
 Spółka planuje przygotowanie okrojonej wersji nowej gry "Undead Clash" (tzw.
vertical slice) pod koniec tego roku, prawdopodobnie w listopadzie. Debiut gry na
wybranych rynkach (tzw. soft launch) planowany jest w pierwszej połowie 2022
roku.
 Jeszcze w tym roku, w listopadzie lub grudniu, ma odbyć się soft launch gry "Football
Elite", natomiast premiera "Warplanes", wojskowego symulatora lotów, odbędzie się
niedługo.
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WP L

Ko mentarz zarządu do wyników
 Wirtualna Polska spodziewa się dwucyfrowego wzrostu wydatków na reklamę
internetową w drugim półroczu, sama chce rosnąć szybciej niż rynek.
 Zarząd spodziewa się, że w drugim półroczu tego roku wyniki WP będą wyższe niż
w drugiej połowie 2019 roku.
 Grupa nadal negocjuje wiele akwizycji, w tym przejęcia zagraniczne.
 Spółka w kolejnych latach planuje utrzymać wypłatę dywidendy za poziomie ponad
1 zł na akcję, o ile nie pojawią się istotne przejęcia.

SWIG80 i inne

+/-

Me diacap

Nieudane wezwanie na akcje
W związku z nieziszczeniem się warunku określonego w wezwaniu na Mediacap, nabywający,
czyli Ravenmedia, nie kupi akcji spółki.
Chodzi o niespełnianie się warunku, o którym mowa pkt. 30 wezwania, czyli wymóg podjęcia
przez walne zgromadzenie spółki uchwały o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW do 24
sierpnia.

Newag

Wywiad z prezesem
 Aktualny portfel zamówień Newagu na 2021 rok i kolejne lata wynosi blisko 1,5 mld
zł, a spółka liczy na wykorzystanie przez zamawiających praw opcji na zawartych
kontraktach, które wynoszą blisko 400 mln zł.
 Pierwsza połowa roku nie obfitowała w liczne zamówienia, a jeżeli chodzi o
istotniejsze zamówienia obecnie prowadzone są 2 przetargi przez PKP Intercity,
które mogą nie zakończyć się w br.
 Wg zarządu wzrost cen surowców nie powinien mieć większego wpływu na wyniki
aktualnie realizowanych kontraktów, z uwagi na zabezpieczenie dostaw.

P ozbud

Wywiad z głównym akcjonariuszem
 Pozbud okres kluczowych zmian właścicielskich, organizacyjnych i personalnych w
składzie organów spółki ma już za sobą - ocenił członek rady nadzorczej i największy
akcjonariusz spółki Andrzej Raubo.
 Dodał, że wśród nowych segmentów biznesowych bardzo dobre perspektywy ma
segment kolejnictwa i odnawialnych źródeł energii, wraz z infrastrukturą do
zarządzania energią.

U nimot

Wyniki 2Q’21
 Unimot odnotował 16,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego
akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 18,56 mln zł zysku rok
wcześniej.
 Zysk operacyjny wyniósł 23,65 mln zł wobec 24,41 mln zł zysku rok wcześniej.
 Skorygowana EBITDA skonsolidowana wyniosła 17,17 mln zł wobec 15,47 mln zł rok
wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 685,84 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 1
045,53 mln zł rok wcześniej.
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T E R MINARZ S P ÓŁEK
D a ta

Ti cker

W ydarzenie

śr oda 25 sierpnia 2021
AS S ECO POL

Publikacja r ozszerzonego skonsolidowanego r aportu za I półr ocze 20 21 roku.

EURO CAS H

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 21 roku.

FAS ING

Początek zapisów na spr zedaż akcji po 12,46 zł za sztukę w wezwaniu og łoszonym pr zez Kar bon 2 S p. z
o.o.

HYDRO TOR

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.

IFIRMA

Pier wszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwar tał 20 21
w wysokości 0 ,10 zł na akcję.

MLPGRO UP

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 21 roku.

c zwartek 26 sierpnia 20 21
CDPRO JEKT

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 21 roku.

PZU

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 21 roku.

11BIT

Publikacja r aportu za I półr ocze 20 21 roku.

ALTA

Publikacja r aportu za I półr ocze 20 21 roku.

CNT

Publikacja r ozszerzonego skonsolidowanego r aportu za I półr ocze 20 21 roku.

DO MDEV

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 21 roku.

GO BARTO

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego r aportu za I półr ocze 20 21 roku.

IDMS A

ZWZA ws. m.in. pokr ycia str at spółki z lat ubiegłych oraz podziału zysku wykazaneg o w spr awozdaniu
finansowym za r ok obr otowy 20 20 .

IFIRMA

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwar tał 20 21 w wysokości
0 ,10 zł na akcję.

IMCO MPANY

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 21 roku.

IZO BLO K

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

JWCO NS TR

Publikacja r ozszerzonego skonsolidowanego r aportu za I półr ocze 20 21 roku.

K2HO LDING

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 21 roku.

NEUCA

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 21 roku.

PGS S O FT

Początek zapisów na spr zedaż akcji po 15 ,75 zł za sztukę w wezwaniu og łoszonym pr zez Xebia
Consultancy S ervices B.V.

RELPO L

Publikacja r ozszerzonego skonsolidowanego r aportu za I półr ocze 20 21 roku.

TO YA

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 21 roku.

TRANS POL

Wypłata dywidendy 0 ,27 zł na akcję.

VRG

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 21 roku.

p i ątek 27 sierpnia 2021
ATREM

Publikacja r aportu za I półr ocze 20 21 roku.

CDRL

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 21 roku.

CZTO REBKA

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwar tałpółrocze 20 21 roku.

DECO RA

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 21 roku.

I2DEV

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 21 roku.

IZO S TAL

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 21 roku.
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KREDYTIN

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwar tał r oku obrotowego 20 21/2022.

LENTEX

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 21 roku.

LIVECHAT

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwar tał r oku obrotowego 20 21/2022.

MARVIPO L

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 21 roku.

O VO S TAR

Publikacja r aportu za I półr ocze 20 21 roku.

PHARMENA

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 21 roku.

PRO CAD

Publikacja r aportu za I półr ocze 20 21 roku.

S WIS S MED

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwar tał r oku obrotowego 20 21/2022.

VIGO S YS

Publikacja r aportu za I półr ocze 20 21 roku.

K A L ENDARIUM MAK ROEKON OMICZNE
D a ta

Cza s

Kr aj

W ydarzenie

O kr es

A kt ualna

P r ognoza

P oprzednia

P oniedziałek, 23 sierpnia 2021
9:15

Fr ancja

Indeks PMI dla pr zemysłu wst.

sier pień

5 7,3

5 7,1

58

9:15

Fr ancja

Indeks PMI dla usług wst.

sier pień

5 6 ,4

5 6 ,2

5 6 ,8

9:30

Niemcy

Indeks PMI dla pr zemysłu wst.

sier pień

6 2,7

6 5 ,1

6 5 ,9

9:30

Niemcy

Indeks PMI dla usług wst.

sier pień

6 1,5

6 1,0

6 1,8

10 :0 0

S tr efa Euro

Indeks PMI dla pr zemysłu wst.

sier pień

6 1,5

6 2,0

6 2,8

10 :0 0

S tr efa Euro

Indeks PMI dla usług wst.

sier pień

5 9,7

5 9,6

5 9,8

14:0 0

Polska

Podaż pieniądza M3 (r /r )

lipiec

8 ,8 %

8 ,10 %

7,40 %

15 :45

US A

Indeks PMI dla pr zemysłu wst.

sier pień

6 1,2

6 2,8

6 3,4

15 :45

US A

Indeks PMI dla usług wst.

sier pień

5 5 ,2

5 9,1

5 9,9

W t orek, 24 sierpnia 2021
8 :0 0

Niemcy

PKB n.s.a. fin. (r /r)

II kw.

9,8 0 %

9,6 0 %

-3,40 %

10 :0 0

Polska

S topa bezrobocia

lipiec

5 ,8 0%

5 ,8 0%

5 ,90 %

14:0 0

Węg ry

Decyzja ws. stóp pr ocentowych

sier pień

1,5 0 %

1,5 0 %

1,20 %

16 :0 0

US A

S przedaż nowych domów

lipiec

70 8 tys.

6 98 tys.

6 76 tys.

16 :0 0

US A

Indeks Fed z Richmond

sier pień

9

26

27

Indeks instytutu Ifo

sier pień

10 0 ,6

10 0 ,8

lipiec

-0 ,5 0%

0 ,90 %

tydzień

-1,2 mln br k

-3,23 mln br k

wr zesień

-5 0 ,00%

-30 ,0 0%

7,8 0 %

8 ,30 %

Ś r oda, 25 sierpnia 20 21
10 :0 0

Niemcy

14:30

US A

Zamówienia na dobr a trwałego użytku
wst. (m/m)

16 :30

US A

Zmiana zapasów r opy

Czwartek, 26 sierpnia 2021
8 :0 0

Niemcy

Indeks zaufania konsumentów - GfK

10 :0 0

S tr efa Euro

Podaż pieniądza M3 (r /r )

lipiec

13:30

S tr efa Euro

Pr otokół z posiedzenia ECB

lipiec

14:30

US A

PKB (annualizowany) r ew.

II kw.

6 ,5 0%

6 ,30 %

14:30

US A

Wnioski o zasiłek dla bezr obotnych

tydzień

35 5 tys.

348 tys.

14:30

US A

Wydatki Amer ykanów (m/m)

lipiec

1,10 %

1,0 0 %

14:30

US A

PCE cor e (m/m)

lipiec

0 ,30 %

0 ,40 %

14:30

US A

Dochody Amer ykanów (m/m)

lipiec

0 ,20 %

0 ,10 %

P i ątek, 27 sierpnia 2021

Źródło: biznes.pap.pl. macronext.pl, stooq.pl, isbnews.pl, bankier.pl, Bloomberg
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S Ł O WNIK N AJ WAŻN IEJSZYCH P O J ĘĆ
A g e ncja ratingowa - (np. S&P, Moody's, Fitch) osoby prawne, które oceniają zdolność kredytową i wypłacalność różnych podmiotów, w tym spółek, instytucji finansowych i państw
Bi la ns handlu zagra nicznego - różnica między eksportem a importem danego państwa
Bo E - Bank Centralny Wielkiej Brytanii (z ang. Bank of England)
Bo J - Bank Centralny Japonii (z ang. Bank of Japan)
CA C40 - indeks ukazujący zmianę wartości akcji 40 największych spółek akcyjnych notowanych na giełdzie w Paryżu (Francja)
D A X - indeks ukazujący zmianę wartości akcji 30 największych spółek akcyjnych notowanych na giełdzie we Frankfurcie (Niemcy)
D e ficyt budżetowy - ujemne saldo w budżecie instytucji – sytuacja, w której wydatki w budżecie danej instytucji są wyższe niż jej dochody w danym okresie rozliczeniowym (roku budżeto wym)
D łu g netto – kredyty +papiery dłużne + oprocentowane pożyczki – środki pieniężne i ich ekwiwalenty
D łu g publiczny - jest wskaźnikiem zadłużenia sektora finansów publicznych określającym wysokość zobowiązań zaciągniętych przez poszczególne je dnostki sektora na rynku finansowym
D PS – (dividend per share – wsk. Dywidendy na akcję) – dywidenda przypadająca na jedną akcję
D u r acja obligacji - czas trwania obligacji; średni ważony okres oczekiwania na wpływ środków pieniężnych z obligacji (średni termin wykupu obliga cji); pozwala na uporządkowanie obligacji ze
względu na ryzyko stopy procentowej
D Y - wskaźnik stopy dywidendy (ang. dividend yield) opisujący stosunek wypłacanej przez spółkę dywidendy na akcję do ceny jednej a kcji, im wyższy poziom wskaźnika tym bardziej atrakcyjna
dla inwestora jest dywidenda wypłacana przez spółkę
EBC - Europejski Bank Centralny (z ang. European Central Bank (ECB)
EBI T – (earnings before interest & tax – zysk przed odsetkami i podatkami) - zysk operacyjny
EBI TDA – (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) - zysk operacyjny przed operacjami finansowymi, opodatkowaniem i amortyzacją
Em e rging Markets - z ang. rynki wschodzące, które znalazły się na drodze z gospodarki rozwijającej się do gospodarki rozwiniętej
EPS – (earnings per share – wsk. zysku na jedną akcję) – iloraz zysku netto oraz liczby akcji
EV / EBITDA - wskaźnik wartości przedsiębiorstwa do EBITDA (ang. enterprise value to EBITDA). Wartość przedsiębiorstwa liczymy jako sumę je go rynkowej kapitalizacji i długu netto (zadłużenie
minus gotówka).
F e d - Rezerwa Federalna (z ang. Federal Reserve System) - bank centralny Stanów Zjednoczonych
F O M C - Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku to organ ustalający docelowy poziom podaży pieniądza w USA. Jednym z narz ędzi wykorzystywanym przez FOMC w tym celu jest
ustalanie wysokości stóp procentowych
F TSE100 - indeks ukazujący zmianę wartości akcji 100 największych spółek akcyjnych notowanych na giełdzie w Londynie (Wielka Brytania)
I nde ks Chicago PMI - obrazuje on zmiany aktywności gospodarczej sektora wytwórczego w rejonie Chicago, będącym jednym z największych okręgów przem ysłowych na świecie
I nde ks F e d z F i la de lfi i - indeks publikowany przez Bank Rezerwy Federalnej w Filadelfii na podstawie ankiet wypełnianych przez managerów firm działających w rejonie Pensylwanii, New Jersey
i Delaware
I nde ks Fed z Richmond - indeks aktywności produkcyjnej publikowany przez Bank Rezerwy Federalnej w Richmond na podstawie ankiet przeprowadzanych na p róbie ok. 100 przedsiębiorstw
I nde ks Ifo - indeks klimatu gospodarczego instytutu Ifo (Ifo Business Climate); obrazuje on nastroje wśród niemieckich przedsiębiorców
I nde ks I SM - wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze produkcyjnym bądź usługowym, popularny w USA. Odczyt powyżej 50 oznacza poprawę w stosunku do okresu poprzedniego, natomiast
odczyt poniżej tej wartości pogorszenie sytuacji
I nde ks PMI - wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze produkcyjnym bądź usługowym w danym kraju. Odczyt powyżej 50 oznacza poprawę w stosunku do okresu poprzedniego, natomiast
odczyt poniżej tej wartości pogorszenie sytuacji
I nde ks Uniwersytetu Mic hi g a n - indeks powstający na podstawie ankiet telefonicznych przeprowadzanych na reprezentatywnej grupie 500 amerykańskich gospodars tw domowych, które proszone
są o ocenę bieżących warunków ekonomicznych oraz oczekiwań co do kształtowania się tych warunków w przyszłości
I nde ks zaufa nia konsumentów Co nfe r e nc e Bo a r d - raport sporządzany na podstawie badań ankietowych przeprowadzanych na próbie 5000 gospodarstw domowych. Badani udzielają odpowiedzi
na pytania dotyczące oceny bieżących i oczekiwań w stosunku do przyszłych warunków ekonomicznych, w tym zatrudnienia, dochodó w, planowanych zakupów
I nde ks ZEW - indeks niemieckiego Instytutu ZEW obrazujący nastroje wśród analityków i inwestorów instytucjonalnych w odniesieniu do sytuacji gospodarczej na danym obszarze
I nflacj a CPI - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli inflacja konsumencka to główna miara zmiany cen na terenie kraju
I nflacj a PPI - ceny produkcji sprzedanej przemysłu (inflacja producencka) obrazują zmiany cen w przemyśle, definiowanych jako kwoty pieniędz y które otrzymuje producent za produkty,
pomniejszone o należne podatki oraz o ewentualne rabaty i opusty
I SI N - (ang. International Securities Identification Number) – jest to 12-cyfrowy kod, który jednoznacznie oznacza papiery wartościowe lub instrumenty finansowe ułatwiając tym samym ich
identyfikację w obrocie i rozliczeniach na rynku finansowym
N o n-farm-payrolls - zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, czyli zmiana liczby pracowników zatrudnionych w amerykańskich przedsiębiorstwac h (w sektorze prywatnym) i w
instytucjach rządowych
N i kkei225 - indeks ukazujący zmianę wartości akcji 225 największych spółek akcy jnych notowanych na giełdzie w Tokio (Japonia)
P/ BV - (ang. price to book value), wskaźnik kapitalizacji rynkowej przedsiębiorstwa do jego wartości księgowej, czyli wartości kapit ału własnego wykazywanego w bilansie. Wskaźnik informuje jak
inwestorzy wyceniają majątek posiadany przez spółkę
P/ E - (ang. price to earnings ratio), wskaźnik kapitalizacji rynkowej przedsiębiorstwa do osiąganego zysku netto (narastająco za os tatnie cztery kwartały). Wskaźnik można również obliczyć jako
stosunek ceny akcji do zysku na akcję (ang. earnings per share – EPS) danego przedsiębiorstwa. Wskaźnik pokazuje jak inwestorzy wyceniają zyski osiągane przez spółkę
PKB - Produkt Krajowy Brutto obrazuje końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie 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 dani ny 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)
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 przedsiębiorstw i firm przemysłowych ( zatrudniających powyżej 9 osób)
Po li tyka pi e ni ę ż na - (monetarna) część polityki gospodarczej, polegająca na systematycznych działaniach mających na celu zapewnienie stabilności cen, czyli niskiej inflacji. Dzieli się na politykę
restrykcyjną (twardą; "jastrzębie" wypowiedzi; wysokie stopy procentowe) oraz ekspansywną (miękką; "gołębie" wypowiedzi; nisk ie stopy procentowe)
Ra po rt A DP - raport przedstawiający szacunkową zmianę zatrudnienia w USA w poprzednim miesiącu, w sektorze prywatnym, poza rolnictwem
Rentowność obligacji - rentowność jest to zysk jaki można osiągnąć kupując obligacje przy założeniu 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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