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P O P RZED NIA S ESJA W S KRÓCIE

P OLSKA

Ku r s

1D

1M

YTD

WIG

70 970,40

-1,15%

3,63%

24,50%

Wtor ek był dr ugim z r zę du korekcyjnym dniem na war szawskim par kiecie. WIG20
str ac ił ponad 1,2% potwie rdzając wtorkowe odbicie od oporu na 2 400 pkt. Tym razem
do pr zeceny dużych spółek dołączyły także indeksy średnich i mnie jszych podmiotów,
c hociaż sWIG80 pozostawał r e latywnie silny kończąc dzie ń tylko minimalnym
spadkie m. Wię ksza pr zecena śr ednich i najwię kszyc h spółek pokazuje negatywny
wpływ ze str ony inwe storów zagranicznych, a kr ajowe inde ksy spadały w ślad za
pr zeceną w Eur opie. Najgor zej wśr ód blue c hipów pr e zentowały się spółki
konsumenckie i TMT (CD Pr oje kt, Cyfr owy, CCC i Alle gr o spadały ponad 2%),
pozytywnie wyr óżniły się natomiast walor y JSW, które pomimo początkowych kilku
pr ocent zniżki, zakończyły dzie ń na 1,23%, b lisko okrągłego poziomu 50 zł (najwyżej
od 2 lat).

WIG20

2 364,63

-1,26%

3,96%

19,20%

mWIG40

5 256,49

-1,29%

4,06%

32,20%

sWIG80

21 404,85

-0,02%

2,16%

33,00%

619,18

-1,39%

5,76%

16,30%

4 376,77

-1,26%

3,96%

20,40%

Dla kr ajowyc h inwe storów punktem dnia było posiedzenie Rady Polityki Pie niężnej.
Choc iaż Rada nie zmie niła poziomu stóp pr ocentowych, to istotny dla dalszych
pe r spektyw polityki monetarnej je st podany komunikat. W ocenie RPP podwyższona
obe cnie inflacja je st przejściowa i obniży się w pr zyszłym roku, podczas gdy trwałość
i skala ożywie nia gospodarczego są c iągle nie pewne.
Rynki bazowe akc ji w Eur opie spadały wc zoraj ponad 1,0% i była to najsilnie jsza od 3
tygodni pr zecena na Star ym Kontyne ncie. Pr zy br aku istotnie jszych wydarzeń
makr oekonomicznych r uch ten można uznać za r e alizację zysków or az zmnie jszenie
e kspozycji na r yzykowne aktywa pr zed dzisiejszym posiedzeniem EBC. Podobny ruch,
obse rwowaliśmy podczas sesji za oc eanem. Tamte jsze indeksy zdołały je dnak w
dr ugiej części sesji odrobić część spadków, przez co skala strat była mniejsza niż 0,5%.

Polska

WIG20 USD
WIG20 TR
ZAG RANICA

Ku r s

1D

1M

YTD

4 514,07

-0,13%

1,84%

20,20%

Nasdaq C.

15 286,64

-0,57%

2,87%

18,60%

DAX

15 610,28

-1,47%

-0,86%

13,80%

CAC40

6 668,89

-0,85%

-2,12%

20,10%

FTSE250

23 848,89

-1,03%

1,69%

16,40%

BUX

52 514,94

-0,21%

5,62%

24,70%

IBEX

8 838,70

-0,63%

-0,31%

9,48%

NIKKEI

30 008,19

-0,57%

7,60%

9,34%

O BLIGACJE

R e nt. 10Y

1D

1M

YTD

1,993

0 ,5 p b

2 1,4 p b

76 ,5 p b

USA

1,338

-3 ,7 p b

1,3 p b

42 ,2 p b

Nie mc y

-0,324

0 ,0 p b

13 ,8 p b

2 4,7 p b

S& P500

W ALUTY

Ku r s

1D

1M

YTD

EUR/PLN

4,5178

0,12%

-1,01%

-0,97%

USD/PLN

3,8227

0,34%

-1,68%

2,36%

Ruc h spadkowy kontynuuje natomiast kurs głównej par y walutowej. EURUSD obniżył
się do poziomu 1.18, c o, biorąc pod uwagę brak nowych czynników po stronie dolara,
wynika ze słabości e ur o. Może być to konse kwencja dzisie jsze go posie dzenia
Eur opejskie go Banku Ce ntralnego, które prawdopodobnie wybrzmi gołębio odsuwając
w c zasie r ozpoczęcie procesu normalizacji polityki monetarnej w str efie e uro.

CHF/PLN

4,1465

0,08%

-1,91%

-1,74%

GBP/PLN
EUR/USD

5,2654
1,1818

0,26%
-0,22%

-2,24%
0,67%

3,12%
-3,26%

USD/JPY

110,28

0,01%

-0,03%

6,77%

S UROWCE

Ku r s

1D

1M

YTD

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

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

72,60
69,30

1,27%
1,39%

5,16%
4,24%

40,20%
42,80%

Podc zas porannej sesji w Azji pr ze ważał kolor czerwony, spadki na początku notowań
w Eur opie sugerują także kontrakty te rminowe na tute jsze indeksy. Punktem dnia
bę dzie dziś posie dzenie EBC (14:30 konfe rencja) oraz nowe opublikowane projekcje
e konomiczne, któr e bę dą wskazywać na dalszą śc ie żkę pr owadzonej polityki
mone tarnej w str efie e uro.

Złoto ($/ozt)

1 793,50

-0,28%

3,88%

-5,36%

Mie dź (c /lb)

423,30

-1,13%

-1,32%

20,30%
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WZROSTY

SPADKI

ZEPAK

13,82%

RAFAKO

-11,31%

MONNARI

7,91%

BAHOLDING

-7,28%
-7,22%

MOSTALZAB

7,41%

OPENFIN

LOKUM

6,72%

GETINOBLE

-7,19%

K2HOLDING

6,49%

LARQ

-5,06%

O BROTY
GPW

P L Nm

R osnące

1033,72

72,03%

N AJ WIĘKSZE OBROTY

lis-20
WIG

lut-21
WIG20

maj-21
mWIG40

sWIG80

S p adające
27,53%
0 8 .09.2021

Spółka

O b rót
(P LNm )

Tr ansakc je

JSW

109,69

12 034

1,23%

PZU

91,10

6 075

-0,53%

CDPROJEKT

84,30

6 623

-3,51%

PKNORLEN

68,95

5 254

0,03%

PKOBP

65,53

4 309

-1,01%

Zmiana
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WIG20 i mWIG40

+/-

Ciech

Współpraca w obszarze małych reaktorów jądrowych
Ciech i Synthos Green Energy podpisały list intencyjny w sprawie nawiązania współpracy w
zakresie wykorzystania przez spółki z grupy Ciech energii pochodzącej z małych (SMR) i
mikro modułowych (MMR) reaktorów jądrowych. Podpisanie listu ma umożliwić Ciechowi
przeprowadzenie gruntownej analizy wykorzystania technologii SMR i MMR w spółkach.

D evelia

Wyniki 2Q’21
Przychody wyniosły 200,3 mln zł (+400% r/r), EBIT to 30,0 mln zł (+17% względem
konsensusu) i 21,0 mln zł zysku netto jd (-11,7% poniżej prognoz).

Kruk

Wyniki 2Q’21 zgodne z szacunkowymi
Skonsolidowany zysk netto Kruka w I połowie 2021 roku wyniósł 396 mln zł wobec straty
netto przed rokiem na poziomie 19,2 mln zł. Zysk Kruka jest zbieżny z wcześniejszymi
szacunkami spółki.
EBITDA gotówkowa wyniosła 762 mln zł i wzrosła o 29 proc. względem analogicznego okresu
w 2020 roku.
Łączna wartość nakładów na zakup pakietów wierzytelności w I połowie 2021 roku wyniosła
644 mln zł, co oznaczało wzrost 705 proc. rdr.

LPP

Wywiad z wiceprezesem
 Grupa LPP jest zadowolona z drugiego kwartału roku obrotowego. Podtrzymuje cele
całoroczne, w tym założenie dwucyfrowego wzrostu sprzedaży, ponadto wiceprezes
zwraca uwagę na dobrą sprzedaż oferty „Back to school” pod koniec sierpnia.
 Spółka liczy, że kolejna fala pandemii nie będzie oznaczać dużych restrykcji i
zamykania sklepów.
 LPP nadal obserwuje opóźnienia w transporcie towarów z Azji, wynoszą 1-2 tygodnie.

P GE

Wywiad z prezesem
 Spółka liczy, że do wydzielenia aktywów węglowych dojdzie w pierwszym, drugim
kwartale przyszłego roku. Wkrótce wybrani zostaną doradcy do procesu, którzy –
według założeń – rozpoczną prace w październiku.
 PGE liczy, że przeniesiony zostanie cały dług (13 mld zł) przypisany do PGE GiEK.
 PGE będzie wnioskować o podwyżkę taryfy na energię na przyszły rok, trwają
wyliczenia co do skali

R afako, Tauron

P roblemy z elektrownią Jaworzno
 Rafako poinformowało, że wstrzymuje prowadzone i planowane prace na bloku w
Elektrowni Jaworzno. Spółka podała, że jest to skutek niewyjaśnienia przez Tauron
przyczyn zdarzeń, które skutkowały uszkodzeniami elementów bloku w dniach 7
stycznia 2021 roku i 11 czerwca 2021 roku.
 Rafako ocenia jako "niewielkie" szanse na pozyskanie inwestora w ramach procesu
komercyjnego. Jako alternatywę wskazuje zaangażowanie się w proces strony
państwowej. Wg prezesa Rafako wprowadzenie do projektu alternatywnego
wykonawcy spowoduje, że proces oddania bloku odsunie się o 3 lata.
 Tauron podał w komunikacie, że nie podejmował żadnych decyzji ani działań
zmierzających do nabycia pakietu akcji Rafako, ani nie prowadził negocjacji w tej
sprawie. Termin ponownej synchronizacji bloku w Elektrowni Jaworzno z siecią w
dniu 25 II 2022 r. może być nieaktualny.
 Z kolei prezes PFR, Paweł Borys, ocenia, że trudno, żeby do Rafako wszedł nowy
inwestor, gdy Rafako ma otwarte pewne ryzyka, chociażby kar za niewykonanie bloku
energetycznego w Jaworznie. Najpierw powinno być osiągnięte porozumienie
dotyczące przyszłości kontraktu Jaworzno, a to pozwoli łatwiej pozyskać
finansowanie
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SWIG80 i inne

+/-

Apator

Termin nowej strategii
Apator zakłada, że prace nad zaktualizowaną strategią grupy zakończą się we wrześniu, a jej
prezentacja nastąpi w IV kwartale 2021 roku. Grupa duże nadzieje wiąże z rozwojem OZE,
zwłaszcza fotowaltaiki.

Ko mpap

Wywiad z prezesem
 Kompap nie wyklucza akwizycji podmiotu, który specjalizuje się w druku cyfrowym i
mógłby uzupełnić portfolio usług grupy, ale na razie jest na etapie poszukiwań takiej
firmy.
 Zarząd zakłada, że drugie półrocze powinno być dla Kompapu lepsze niż pierwsze,
a wzrost sprzedaży może przebić odnotowane w pierwszym półroczu 11 proc.
 Największym wyzwaniem - zdaniem prezesa - pozostają jednak drogie surowce. W
przypadku Kompapu ok. połowę kosztów wyrobów finalnych, czyli książek, stanowi
papier.

Mangata

Wyniki 2Q’21
Przychody wyniosły 191,7 mln zł (+66% r/r. 5% lepiej od oczekiwań). EBITDA to 32,6 mln zł
(+85% r/r, 10% lepiej od konsensusu). EBIT był na poziomie 23,3 mln zł +148% r/r i 14% od
konsensusu), a zysk netto 16,2 mln zł (+179% r/r, zgodnie z oczekiwaniami).

Wielton

R ejestracje przyczep i naczep
Wielton zarejestrował w okresie styczeń-sierpień 2.448 nowych przyczep i naczep, czyli o
90,2 proc. więcej rdr - podał Polski Związek Przemysłu Motorowego, powołując się na dane
CEP. W samym sierpniu Wielton wydał 265 pojazdów.
Udział firmy w rynku wyniósł w okresie styczeń-sierpień 11,63 proc. wobec 13,74 proc. w
analogicznym okresie 2020 roku.

T E R MINARZ S P ÓŁEK
D a ta

Ti cker

W ydarzenie

c zwartek 9 września 2021
GRUPAAZO TY

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

PEKAO

Pier wszy dzień notowań bez dywidendy 3,21 zł na akcję.

0 8 O CTAVA

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 21 roku.

EURO TEL

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 21 roku.

FERRO

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,20 zł na akcję.

INTERCARS

Publikacja r aportu za I półr ocze 20 21 roku.

MANGATA

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

O PTEAM

Publikacja r aportu za I półr ocze 20 21 roku.

PEKABEX

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 21 roku.

PO LICE

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

PULAWY

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

RADPOL

Publikacja r aportu za I półr ocze 20 21 roku.

p i ątek 10 września 2021
PEKAO

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,21 zł na akcję.
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CO RMAY

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 21 roku.

EUCO

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 21 roku.

HYDRO TOR

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

IFIRMA

Publikacja r aportu za I półr ocze 20 21 roku.

PRO JPRZEM

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

RADPOL

NWZA ws. zmiany statutu, okr eślenia liczby członków RN, odwołania lub powołan ia członków RN or az ustalenia zasad i
wynag r adzania członków RN.

RADPOL

Początek zapisów na spr zedaż akcji po 3 zł za sztukę w wezwaniu og łoszonym pr zez THC S ICAV-RAIF S .A.

S WIS S MED

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 10 ,94 zł za sztukę w wezwaniu og łoszonym pr zez Lux Med sp. z o. o. i Br uno
Hang artnera.

TRAKCJA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładoweg o poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela ser ii E w dr odze subskr ypcji
or az zmiany statutu.

p oniedziałek 1 3 wrześn ia 2021
GLCO S MED

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 21 roku.

MERCO R

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypr acowanego w r oku obrotowym tr wającym od dnia 1 kwietnia 20 20 r . do dnia 31 m
20 21 r .

wt orek 14 września 2021
CYFRPLS AT

Pier wszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.

PZU

Pier wszy dzień notowań bez dywidendy 3,5 0 zł na akcję.

ATENDE

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 21 roku.

ATLAS ES T

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 21 roku.

BERLING

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 21 roku.

DEBICA

Publikacja r aportu za I półr ocze 20 21 roku.

HANDLO WY

Pier wszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.

HUUUGE-S 144

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 21 roku.

INPRO

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 21 roku.

KO GENERA

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 21 roku.

NEWAG

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 21 roku.

NEWAG

Pier wszy dzień notowań bez dywidendy 1,5 0 zł na akcję.

R22

NWZA ws. zmiany wysokości wynag r odzenia dla członków RN będących członkami Komitetu Audytu or az zmiany statu

RAFAMET

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 21 roku.

S KARBIEC

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

S TALPROFI

Wypłata dywidendy 0 ,16 zł na akcję.

VINDEXUS

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 21 roku.
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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

Zamówienia w pr zemyśle s.a.
(m/m)

lipiec

3,40 %

-0 ,90 %

4,6 0 %

P oniedziałek, 6 września 2021
8 :0 0

Niemcy

W t orek, 7 września 2021
5 :0 1

Chiny

Impor t (r /r)

sier pień

33,10 %

27,0 0 %

28 ,10 %

5 :0 1

Chiny

Ekspor t (r /r)

sier pień

25 ,6 0%

17,0 0 %

19,30 %

lipiec

1,0 0 %

0 ,70 %

-1,0 0 %

II kw.

2,20 %

2,0 0 %

-0 ,30 %

II kw.

14,30 %

13,6 0 %

-1,30 %

wr zesień

26 ,5

31

40 ,4

8 :0 0

Niemcy

11:0 0

S tr efa Euro

Pr odukcja przemysłowa s.a.
(m/m)
PKB s.a. fin. (k/k)

11:0 0

S tr efa Euro

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

11:0 0

Niemcy

Indeks instytutu ZEW

1:5 0

Japonia

PKB s.a. fin. (k/k)

II kw.

0 ,5 0%

0 ,40 %

-1,10 %

1:5 0

Japonia

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

II kw.

7,6 0 %

7,5 0 %

-1,30 %

16 :0 0

Polska

Komunikat po posiedzeniu RPP

wr zesień

Ś r oda, 8 września 2021

Czwartek, 9 września 2021
3:30

Chiny

Inflacja CPI (r /r )

sier pień

0 ,8 0%

1,0 0 %

1,0 0 %

3:30

Chiny

Inflacja PPI (r /r)

sier pień

9,5 0 %

9,10 %

9,0 0 %

8 :0 0

Niemcy

Ekspor t s.a. (m/m)

lipiec

0 ,5 0 %

0 ,5 0%

1,30 %

8 :0 0

Niemcy

Impor t s.a. (m/m)

lip iec

-3,8 0 %

0 ,20 %

0 ,6 0%

tydzień

335 tys.

340 tys.

Zmiana zapasów r opy

tydzień

-1,4 mln br k

-7,17 mln br k

14:30

S tr efa Euro

14:30

US A

17:0 0

US A

Konfer encja prasowa po
posiedzeniu ECB
Wnioski o zasiłek dla
bezr obotnych

wr zesień

P i ątek, 10 września 2021
8 :0 0

Niemcy
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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 fi nansowych 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 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 obligacji); 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 bardziej atrakcyjna
dla inwestora jest dywidenda wypłacana przez spółkę
EBC - Europejski Bank Centralny (z ang. European Central Bank (ECB)
EBI T – (earnings before interest & tax – zysk przed odsetkami i podatkami) - zysk operacyjny
EBI TDA – (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) - zysk operacyjny przed operacjami finansowymi, opodatkowaniem i amortyzacją
Em e rging Markets - z ang. rynki wschodzące, które znalazły się na drodze z gospodarki rozwijającej się do gospodarki rozwiniętej
EPS – (earnings per share – wsk. zysku na jedną akcję) – iloraz zysku netto oraz liczby akcji
EV / EBITDA - wskaźnik wartości przedsiębiorstwa do EBITDA (ang. enterprise value to EBITDA). Wartość przedsiębiorstwa liczymy jako sumę jego rynkow ej 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 okr ęgów przemysłowych 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 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 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 gospodarst w 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 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, definiowany ch jako kwoty pieniędzy 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 przedsiębi orstwach (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 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 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 ekspans ywną (polegającą na zwiększaniu wydatków państwa i/lub zmniejszaniu podatków) oraz restrykcyjną (polegającą na zmniejszaniu
wydatków państwa i/lub zwiększaniu podatków)
Pr o dukcja budowlano-montażowa - dotyczy robót które zostały zrealizowane na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane, które zatrudniały więcej niż 9 osób
Pr o dukcja przemysłowa - (właściwie produkcja sprzedana przemysłu) podstawowy miernik działalności gospodarczej przedsiębiorstw i firm przemysłowych ( zatrudniających powyżej 9 osób)
Po li tyka pi e ni ę ż na - (monetarna) część polityki gospodarczej, polegająca na systematycznych działaniach mających na celu zapewnienie stabilności 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 zamówienie 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 wyczerpujące i w pe łni 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 a ni 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 lub zawartych w niej informacji. BM udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie, nie była ona przekazywana wcześn ie j
lub udostępniana przed datą publikacji. Analiza udostępniana jest na stronie www BNP Paribas Bank Polska oraz wysyłana poprzez pocztę elektroniczną. Niniejsza analiza nie posiada daty wa żności. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie te j
publikacji lub jej części bez zgody BM.
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