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P OLSKA

Ku r s

1D

1M

YTD

WIG

70 340,86

0,67%

-0,26%

23,30%

Czwar te k stał pod znakie m kontynuacji odbicia na war szawskim parkiecie . Po obronie
lokalne go wsparcia w r e jonie 2 270 pkt., WIG20 powrócił ponad 2 300 pkt. podczas
ostatnie j sesji w mie siąc u. Za dobre zachowanie dużych spółek odpowiadały spółki
sur owcowe i paliwowe , na c ze le z JSW (+7,5%); silnie zyskiwały także walor y CD
Pr oje ktu (+4,2%). Pr zeceniony był natomiast spółki bliższe IT or az te lekomunikacji
(Or ange, Asseco, Alle gro) oraz część banków (Pe kao i PKO BP). Podobne tendencje
se ktorowy obserwowaliśmy na sze rokim r ynku, gdzie pr zy mocnej z wyżce obrotów
silnie r osły walor y spółek związanych z górnictwem i se ktorem stali. Może to być
odpowie dź inwe storów na globalne te ndencje związane z dr ożejącymi sur owcami
e ne rgetycznymi or az obawami o ic h dostępność w najbliższym c zasie.

WIG20

2 310,29

0,84%

-1,70%

16,40%

mWIG40

5 255,82

0,39%

0,74%

32,20%

sWIG80

21 107,68

-0,13%

0,54%

31,10%

582,14

1,39%

-4,25%

9,33%

4 323,98

0,84%

-0,60%

19,00%

Kr ajowe inde ksy wypadły stosunkowo dobrze na tle giełd w Eur opie. O ile na plusie
se sję zakończyły par kiety w r e gionie (np. Wę gry, Rosja, Tur cja, Bułgaria, Rumunia,
kr aje nadbałtyckie), to najwię ksze indeksy takie jak DAX, CAC40 albo IBEX zanotowały
umiar kowane straty. Odpowie dzialna za to była druga c zęść sesji i gor sze nastroje za
oc e anem i kontynuacja r e alizacji zysków obserwowana w ostatnich tygodniach. Tym
samym wr ze sie ń był pie rwszym dla S& P500 spadkowym miesiącem od stycznia br. a
skala kor e kty w c iągu mie siąc a była najwię ksza od ubie głorocznych spadków w lutym
i mar c u. Inwe storom nie pomogły nawe t podane pod koniec se sji infor macje o
pr zyję ciu pr ze z ame r ykański Se ntat tymczasowego pr owizorium budżetowego,
pr ze dłużającego finansowanie r ządu do 3 gr udnia. Z dr ugiej str ony poza kwe stią
uc hwale nia budżetu konieczne je st je szcze uchwalenie przez Kongres zawie szenia lub
podnie sie nia limitu zadłużenia do 18 paździe rnika (szac owany termin wyc zerpania
dotychczasowych środków).

CAC40

O C Z EKIWAN IA C O D O D ZISIEJSZ EJ S ESJI
Pr zyspieszenie spadków notowań pod koniec amerykańskiej se sji pr zełożyło się na
pogorszenie nastrojów w Azji i spadki tamte jszych indeks ów z Nikkei na c zele (-2,5%),
pr zy c zym zawr ac amy uwagę na świę to w Chinac h i br ak se sji w tym kr aju.
Se ntymentu nie wspie rają także publikowane rano dane (gorszy od oczekiwań indeks
PMI dla pr ze mysłu w Austr alii i spr zedaż de talic zna w Nie mc zech), przez co
notowania kontraktów na r ynkach e uropejski wskazują na możliwą dalszą przecenę
w końc u tygodnia.

WIG20 USD
WIG20 TR
ZAG RANICA
S& P500

Ku r s

1D

1M

YTD

4 307,54

-1,19%

-4,89%

14,70%

Nasdaq C.

14 448,58

-0,44%

-5,35%

12,10%

DAX

15 260,69

-0,68%

-3,94%

11,20%
17,40%

6 520,01

-0,62%

-2,50%

FTSE250

23 031,29

-0,52%

-4,44%

12,40%

BUX

52 854,65

1,63%

2,43%

25,50%

IBEX

8 796,30

-0,94%

-0,81%

8,95%

NIKKEI

28 753,23

-2,37%

1,06%

4,77%

O BLIGACJE

R e nt. 10Y

1D
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YTD

2,167

5 ,6 p b

3 9 ,7 p b

9 3 ,9 p b

1,489

-2 ,9 p b

2 0 ,6 p b

5 7,3 p b

-0,201

1,2 p b

2 3 ,4 p b

3 7,0 p b

Polska
USA
Nie mc y
W ALUTY

Ku r s

1D

1M

YTD

EUR/PLN

4,6103

-0,47%

1,10%

1,06%

USD/PLN

3,9807

-0,34%

2,99%

6,59%

CHF/PLN

4,2725

-0,02%

1,38%

1,25%

GBP/PLN
EUR/USD

5,3631
1,1582

0,01%
-0,13%

0,88%
-1,83%

5,04%
-5,19%

USD/JPY

111,30

-0,60%

1,27%

7,75%

S UROWCE

Ku r s

1D

1M

YTD

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

78,31
75,03

0,28%
0,27%

8,42%
8,41%

51,20%
54,60%

Złoto ($/ozt)

1 757,00

1,98%

-3,05%

-7,29%

Mie dź (c /lb)

408,90

-2,62%

-6,55%

16,20%
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WZROSTY

SPADKI

MOJ

33,75%

SANOK

-8,13%

PATENTUS

31,67%

ALTA

-6,57%

CCENERGY

16,95%

SATIS

-6,35%

SKOTAN

16,34%

RANKPROGR

-5,04%

FASING

13,62%

XTPL

-4,76%

O BROTY
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P L Nm

R osnące

S p adające

1488,22

29,44%

69,70%

N AJ WIĘKSZE OBROTY
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O b rót (P LNm)

Tr ansakc je

Zmiana

PKNORLEN

216,30

12 027

2,52%

KGHM

124,03

8 184

2,20%

ALLEGRO

119,24

8 014

-1,06%

PKOBP

111,35

5 312

-0,75%

PZU

108,74

5 134

0,22%
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WIG20 i mWIG40

+/-

F amur

Nowa umowa
Famur zawarł z Gerbang Daya Mandiri umowę na dostawę urządzeń do eksploatacji na
terenie kopalni w Indonezji. Łączna wartość umowy wynosi ok. 10 mln euro, tj. ok. 46 mln zł.

P GNiG

List intencyjny dot. współpracy na Półwyspie Arabskim
PGNiG oraz katarska spółka Black Cat Engineering & Construction podpisały list intencyjny
dotyczący współpracy przy realizacji projektów związanych z wydobyciem ropy naftowej i
gazu ziemnego na Półwyspie Arabskim

P KN Orlen

Inwestycje
Rada nadzorcza PKN Orlen zgodziła się na budowę jednostki HVO (uwodornienia olejów
roślinnych) na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Całkowity koszt inwestycji
szacowany jest na około 600 mln zł. Moce produkcyjne instalacji wynieść mają 300 tys. ton
rocznie biodiesla lub biopaliwa lotniczego. Zakończenie inwestycji i rozpoczęcie produkcji
planowane jest w połowie 2024 roku.

P layWay

Wyniki 2Q’21 powyżej oczekiwań
Przychody wyniosły 57,4 mln zł (-13,8% r/r, +18,3% od prognoz). EBIT to 33,1 mln zł (-36,8%
r/r ale +7,8% od konsensusu). Zysk netto j.d. to 25,6 mln zł (-80% r/r, +4,7% od oczekiwań).

SWIG80 i inne

+
+/-

Action

Wyniki 1H’21
Action odnotował 62,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom
jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 4,82 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny
wyniósł 69,69 mln zł wobec 4,47 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze
sprzedaży sięgnęły 1 059,18 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 948,03 mln zł rok wcześniej.

B oryszew

P rzegląd opcji strategicznych
Boryszew zdecydował o rozszerzeniu przeglądu opcji strategicznych oraz analiz z nim
związanych również na aktywa wchodzące w skład kluczowych segmentów działalności, tj.
Metale, Chemia i Motoryzacja.

CI Games,
U nited Label

P rzychody ze sprzedaży gry „Tails of Iron”
United Label, notowana na NewConnect spółka zależna CI Games, uzyskała ponad 2 mln zł
przychodów netto ze sprzedaży gry "Tails of Iron" w ciągu 10 dni od premiery tytułu. Spółka
podała, że podana kwota uwzględnia prowizje dla platform dystrybucyjnych. Wolumen
sprzedaży Tails od Iron na wszystkich dostępnych obecnie platformach osiągnął ponad 45
tys. sztuk.

Enter Air

Wyniki 2Q’21
Enter Air miał w drugim kwartale 2021 roku 19,5 mln zł zysku netto, wobec 56 mln zł straty
rok wcześniej. Przychody grupy wzrosły w tym okresie do 222,7 mln zł z 20,6 mln zł przed
rokiem. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy spodziewali się w drugim kwartale 2021 r.
zysku netto na poziomie 18,6 mln zł (przedział 1,6-45,8 mln zł) oraz 185 mln zł przychodów
(przedział 160-223,3 mln zł). Enter Air podał, że bez uwzględniania różnic kursowych spółka
miała 85,2 mln zł straty netto i 10,5 mln zł pozytywnej EBITDA.

F eerum

Wyniki 1H’21 i portfel zamówień
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży przekroczyły poziom 55 mln zł, zysk operacyjny
ukształtował się na poziomie 3,7 mln zł, a zysk netto wyniósł 2,2 mln zł. Przed rokiem
przychody wyniosły 73,65 mln zł, zysk operacyjny 10,7 mln zł, a zysk netto ok. 10 mln zł.
Aktualny portfel zamówień Feerum wynosi około 73,2 mln zł. Potencjalny portfel klientów
ma wartość 234,7 mln zł, w tym potencjał klientów oczekujących na dofinansowanie unijne
i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie około 42,2 mln zł.
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F erro

Wyniki 2Q’21
Ferro odnotowało w drugim kwartale 2021 roku 219,3 mln zł przychodów, co oznacza wzrost
o 96 proc. rdr. Grupa podwoiła rdr zysk EBITDA oraz skorygowany zysk netto, które wyniosły
odpowiednio: 34,6 mln zł oraz 24,4 mln zł.

Groclin

P rzejęcie podmiotu z segmentu e-commerce
Groclin planuje do 8 października podpisać dokument ustalający podstawowe parametry
transakcji polegającej na włączeniu w struktury spółki podmiotu operującego w segmencie
e-commerce.

Le ntex

Zakończenie negocjacji w sprawie sprzedaży segmentu
Lentex zdecydował o zakończeniu procesu negocjacji z Beaulieu International Group (BIG) w
sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zajmującej się produkcją
elastycznych wykładzin podłogowych z PVC. Lentex nie wyklucza powrotu do negocjacji, gdy
założenia transakcji ulegną zmianie.

Me nnica Polska

Wywiad z głównym akcjonariuszem
 Mennica Polska nadal chce dokupić udziały w Mennica Legacy Tower, a po transakcji
nadal chce zostać spółką dywidendową.
 Oferta Mennicy na 50% udziałów opiewała na 123 mln euro plus przejęcie długu, co
daje całkowitą wycenę budynku ponad 380 mln euro.
 W projekcie „Bulwary Praskie” w sprzedaży jest 180 mieszkań, a kolejne 150
wprowadzonych będzie w ciągu 2-3 tygodni. Spółka proceduje pozwolenia na
budowę kolejnych 9 budynków na 800 mieszkań.

Newag

P rzystąpienie do konsorcjum z Pesą w przetargu
Newag w konsorcjum z Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz złożył wniosek o dopuszczenie do
udziału w przetargu PKP Intercity na dostawę 38 siedmiowagonowych składów piętrowych
typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi. Newag podał, że PKP Intercity
w ogłoszeniu o zamówieniu nie podało szacunkowej wartości zamówienia.

Newag

Wywiad z głównym akcjonariuszem
 Newag planuje dalszą ekspansję zagraniczną, w niektórych projektach może
występować z partnerem.
 Zbigniew Jakubas chciałby, aby Newag pozostał spółką dywidendową ze względu na
dobrą kondycję finansową.

R 22

Akwizycja
H88, spółka zależna od firmy technologicznej R22, kupiła 100 proc. udziałów w spółce Zenbox
za 17,98 mln zł. Zenbox to spółka świadcząca usługi w zakresie rejestracji domen
internetowych, hostingu, serwerów fizycznych, VPS, serwerów wirtualnych, zarządzania
serwerami oraz dystrybucji certyfikatów SSL i innych usług komplementarnych.

Sanok RC

Wywiad z prezesem
 Sanok Rubber Company spodziewa się pogorszenia wyników grupy w drugim
półroczu 2021 wobec pierwszej połowy bieżącego roku z powodu zwyżki cen
surowców, energii i płac.
 Spółka obserwuje także, że klienci z segmentu motoryzacji kasują, bądź przesuwają
zamówienia ze względu na brak możliwości realizacji produkcji z powodu braku
komponentów, głównie elektronicznych, co może wpływać na poziom sprzedaży.
 Tegoroczny CAPEX grupy ma przekroczyć 40 mln zł.

Scope Fluidics

+

-

Wyniki badań
Wyniki przedrejestracyjnych testów walidacyjnych systemu BacterOMIC dają podstawę do
złożenia wniosku do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) w ramach zgłoszenia systemu jako wyrobu
medycznego do diagnostyki in vitro.
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Sygnity

Nowa umowa
Sygnity zawarło z PGE Dystrybucja umowę na świadczenie usług poszerzonego serwisu
systemów informatycznych SUD oraz świadczenie usług rozwoju na podstawie odrębnych
zleceń. Łączne maksymalne wynagrodzenie brutto wyniesie ok. 11,2 mln zł. Umowa została
zawarta na czas określony do końca września 2023 roku.

Tr ans Polonia

Nabycie akcji
Peter Gyllenhammar AB (PGAB) zwiększył zaangażowanie w akcje Trans Polonii z 3,56% i
posiada obecnie walory dające 5,25 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Vistal Gdynia

Wyniki 2Q’21
Vistal Gdynia odnotował 0,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej
akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 0,28 mln zł straty rok
wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 0,56 mln zł wobec 0,16 mln zł straty rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,89 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 25,93
mln zł rok wcześniej.

Work Service

Negocjacja sprzedaży udziałów w spółce Prohuman 2004
Work Service negocjuje sprzedaż wszystkich swoich udziałów w spółce zależnej Prohumán
2004, stanowiących 80,22 proc. kapitału zakładowego. Spółka wystąpiła do banków
kredytujących o wyrażenie zgody na ewentualne przeprowadzenie transakcji.
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T E R MINARZ S P ÓŁEK
D a ta

Ti cker

W ydarzenie

p i ątek 1 października 2021
PRO VIDENT

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za r ok obrotowy 20 21, w wysokości 0 ,0 22 GBP na akcję.

p oniedziałek 4 października 2021
KERNEL

Publikacja skonsolidowanego raportu za r ok obrotowy 20 20/2021.

GLCO S MED

NWZA ws. pr zyjęcia do stosowania zasad „Dobrych Praktyk S półek Notowanych na GPW 20 21”, przyjęcia
polityki dot. zasad zatr udniania i wynagradzania członków zar ządu i RN, upoważnienia zarządu do nabycia
akcji własnych spółki, utwor zenia kapitału r ezerwowego przezn aczonego na nabywanie akcji własnych oraz
zmiany Polityki Różnorodności Global Cosmed S .A.

wt orek 5 października 2021
O TLO G

NWZA ws. połączenia spółki O T Log istics S . A. z siedzibą w S zczecinie ze spółką O T Nieruchomości S p. z o.o.
z siedzibą w S zczec inie i spółką O T Por ty Mor skie S .A. z siedzibą w Gdańsku.

PULAWY

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WIELTO N

Wypłata I r aty dywidendy w wysokości 0 ,17 zł na akcję.

śr oda 6 października 2021
LPP

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze roku obrotowego 20 21/2022.

LPP

Wypłata II tr anszy dywidendy w wysokości 225 zł na akcję.

PZU

Wypłata dywidendy 3,5 0 zł na akcję.

WO RKS ERV

NWZA ws. uchylenia uchwały nr 5 NWZ z 22 lipca 20 21 r ., podwyższenia kapitału zakładoweg o w dr odze
emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela ser ii X, pozbawienia prawa poboru or az zmiany statutu.

c zwartek 7 października 2021
S ANPL

Pier wszy dzień notowań bez zaliczki na poczet dywidendy za 20 21 r ok w wysokości 2,16 zł na akcję.

GAMEO PS

Wypłata dywidendy 0 ,34 zł na akcję.

O PENFIN

NWZA ws. ustalenia wysokości wynag rodzenia pana Piotra Liszcza - członka RN deleg owanego do pełnienia
obowiązków członka zar ządu począwszy od dnia 1 sier pnia 20 21 r.

PRO VIDENT

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 8 ,25 zł za sztukę w wezwaniu og łoszonym pr zez International
Per sonal Finance plc.

S ECO GRO UP

NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, utworzenia kapitału r ezerwowego z
pr zeznaczeniem na r ealizację odkupu akcji własnych spółki, przyjęcia programu motywacyjnego na lata
20 22-20 24 i in.

p i ątek 8 października 2021
S ANPL

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 20 21 r ok w wysokości 2,16 zł na akcję.

IFCAPITAL

Publikacja r aportu za r ok obrotowy 20 20 /2021.

IFS A

Publikacja r aportu za r ok obrotowy 20 20 /2021.

MUZA

Wypłata dywidendy 0 ,6 5 zł na akcję.

FO N

Publikacja r aportu za r ok obrotowy 20 20 /2021.
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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 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 c o 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 sy tuacji 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 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 przedsiębiorstwach (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 bilans ie. 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 równie ż 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 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 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

Zespół Doradztwa Inwestycyjnego Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska S.A.
Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.
ul. Twarda 18, 00–105 Warszawa, tel. +48 22 566 97 00
e-mail: doradcy.inwestycyjni@bnpparibas.pl
www.bnpparibas.pl

KOMENTARZ PORANNY
2021-10-01 08:17

B iuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.
ul. Twarda 18, 00–105 Warszawa
tel. +48 22 566 97 00, faks +48 22 566 97 29
e-mail: doradcy.inwestycyjni@bnpparibas.pl
www.bnpparibas.pl
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
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szymon.nowak@bnpparibas.pl

Lukas Cinikas
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2 2 566 97 06

s .orzechowski@ bnpparibas.pl

Mar c in Rżany
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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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