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P OLSKA

P O PRZEDNIA SESJA W SKRÓCIE
Wczo r ajsza s esja przyn ios ła realizację zys kó w n a kr ajowym, jak i zag r anicznych p arkietach
p o tr zech dn iach mocnych wzrostów. Na in deks y g iełdowe cały czas wp ływają don iesienia
o dn o śnie p andemii CO VID -19. P o wcześ niejszym o ptymizm ie związan ym z in fo rmacjami o
s kuteczn o ści szczepionki P fizer (3 dawka) p rzeciwko warian towi o mnikron, in formacje ze
ś r o dy o przywróceniu niektórych res trykcji w Wielkiej B rytanii b yła preteks tem do s przedaży
akcji o r az s p adków cen ropy n afto wej (-2 ,5 %). D o tego n egatywn ie do łożyły s ię in formacje
o ko lejn ym cięciu r atingu chiń skiego dewelop era Evergrande p rzez agencję Fitch . Tak więc
o ile s p adki n a r yn kach europejs kich b yły w s wo jej s kali r elatywn ie n ieduże, tak p r zecena
za o ceanem przys pieszyła w ko ń cówce s esji, w wyn iku czeg o najgorzej zachowywały się
s p ó łki tech n ologiczne z in deks u Nas daq (-1,7% ). Mo że m ieć to związek z o b awami
in wes to rów p rzed p iątko wym i dan ym i o in flacji CP I ze S tan ó w Zjedn o czon ych –
p o ten cjalnie, ko lejn e zas ko czenie w g ó rę m oże p r zekładać s ię n a b ar dziej jas tr zębią
p o s tawę Fed n a grudniowym posiedzeniu w p rzys złym tyg odniu.
W kr aju m ieliś my do czyn ienia z p odobnym p rzebiegiem s esji, jak n a r yn kach b azo wych. Po
p o zytywn ym o twarciu in deks y s zyb ko zes zły p od kr eskę, choć w p rzyp adku W IG2 0 sesję
„r ato wały” walory LP P (+14,6 %) po p ublikacji b ardzo dobrych wynikó w za III kwar tał. Dla
r yn ku waluto wego i dłużn eg o is to tną b yła ko n ferencja p r ezesa NB P. Adam Glap iński
p o wiedział m .in ., że o b ecne tem po zacieś nian ia p olityki p ien iężn ej zo s tanie utr zymane,
jeżeli war un ki g o spodarcze n ie uleg ną zm ian ie. P onadto jes t p r zestrzeń do dals zych
p o dwyżek, ch o ciaż R ada już zn acząco p odwyżs zyła s topy.

O CZEKIWANIA CO DO D ZISIE JSZEJ SESJI
Go r s zy ko niec s esji za o ceanem wpłynął n a utr zymanie n egatywn ego s entym entu w tr akcie
n o to wań n a r yn kach w Azji, co z ko lei m o że p rzełożyć s ię n a ko n tyn uację s p adków na
p o czątku s esji w Eur opie. Dals ze ruchy in westorów mogą zależeć od publiko wan ych o 14:00
dan ych o in flacji CP I w U S A (o czekiwan y wzr ost o 6 ,8% r /r w lis to padzie) – wyżs ze tempo
in flacji s tan o wi r yzyko dla r yn kó w akcji z uwag i n a wzr o s t o czekiwań o dnośnie s zybszego
zacieś n ian ia p olityki m o n etarnej przez Fed.

N O TOWANIA INDEKSÓW (O STATNIE 12 -MCY)
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Ku r s

1D
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YTD

WIG

6 8 ,326.80

-0 .5 9%

-6 .14%

19 .8 2%

WIG2 0

2 ,2 12.81

-0 .3 1%

-6 .5 0%

11.5 3%

m WIG40

5 ,3 23.05

-1.78 %

-6 .6 3%

3 3 .86%

s WIG8 0

2 0 ,258.85

-0 .0 8%

-4.9 5%

2 5 .86%

WIG2 0 TR

4,142 .70

-0 .3 1%

-6 .5 0%

14.0 1%

MS CI P OLAND

1,471.0 7

-0 .3 3%

-6 .2 9%

12 .19%

ZAG RANICA

Ku r s

1D

1M

YTD

S &P500

4,6 6 7.45

-0 .72%

0 .45 %

2 4.2 6%

Nas daq C.

16 ,149.57

-1.49 %

1.0 3 %

2 5 .30%

D AX

15 ,6 39.26

-0 .3 0%

-2 .6 7%

14.0 0%

CAC40

7,0 0 8.23

-0 .0 9%

-0 .5 2%

2 6 .24%

FTS E250

2 3 ,148.04

-0 .3 5%

-1.2 2%

12 .9 8%

BUX

5 1,2 62.82

0 .0 0%

-3 .9 8%

2 1.9 2%

IB EX

8 ,3 99.60

-0 .9 3%

-8 .12%

4.0 4%

NIKKEI

2 8 ,437.77

-1.0 0%

-2 .3 0%

3 .6 2%

O BLIGACJE

R e nt. 10Y

1D

1M

YTD

3 .13 9

7.9 p b

2 7.5 pb

19 0 .3 pb

USA

1.5 0 9

1.0 p b

-4.0 p b

5 9 .6 pb

Niem cy

-0 .3 51

0 .2 pb

-10 .4 p b

2 1.8 pb

P o lska

W ALUTY

Ku r s

1D

1M

YTD

EU R /PLN

4.6 0 44

-0 .0 4%

0 .11%

-0 .9 5%

U S D/PLN

4.0 79 1

-0 .0 9%

-1.5 3%

-8 .48%

CH F/P LN

4.40 95

0 .0 6%

-0 .79%

-4.3 0%

GB P /PLN

5 .3 932

-0 .12%

-0 .16%

-5 .40%

EU R /USD

1.12 89

-0 .0 4%

-1.6 6%

-7.5 9%

U S D/JPY

113 .5800

-0 .0 8%

0 .2 9%

-9 .0 9%

Ku r s

1D

1M

YTD

B r ent ($/bbl)

74.13

-0 .3 9%

-10 .30%

43 .11%

WTI ($/b b l)

70 .70

-0 .3 4%

-13 .08%

45 .71%

Zło to ($/ozt)

1,773 .16

-0 .12%

-4.13 %

-6 .6 0%

Miedź (c/lb )

43 1.25

-0 .40%

-0 .2 4%

2 2 .55%

S UROWCE

N AJ WIĘKSZE WZROSTY / SPADKI
WZROSTY

mar-21
WIG

cze-21
WIG20

wrz-21
mWIG40

sWIG80

0 9 .12.2021
SPADKI

ATR EM

2 2 .25%

NEXITY GLO

-8 .73%

ZR EMB

19 .5 8%

MILKILAND

-7.2 0%

LP P

14.6 8%

D ATAWALK S

-6 .8 2%

U NICR EDIT

11.3 5%

MAR IE B RIZ

-6 .77%

ALL IN! GA

8 .9 6%

KR YNICA VI

-5 .77%

O BROTY

P L Nm

Av g 20D

Av g 90D

GP W

12 2 4.29

1415 .38

12 2 2.76
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OMENTARZ PORANNY
WIG20 i mWIG40

+/-

CCC

Sklep online HalfPrice
Należąca do grupy CCC sieć sprzedaży HalfPrice uruchomiła sprzedaż online. Sklep
internetowy działa w formule klubu zakupowego.Oferty dostępne są wyłącznie dla jego
zalogowanych użytkowników.

F inanse

St anowisko KNF ws polityki dywidendowej
 KNF dopuściła przeznaczenie przez banki na dywidendę całego zysku za 2021 roku i
utrzymała próg wypłaty do 75 proc. i do 50 proc. Komisja określiła dodatkowe
kryteria do wypłaty dywidendy dla banków z walutowymi kredytami
mieszkaniowymi.
 KNF dopuściła możliwość wypłaty przez ubezpieczycieli dywidendy w wysokości
maksymalnej równej 100 proc. zysku za 2020 r. oraz 50 proc. zysku za 2021 r.

ING BSK

P opyt na kredyt
W I kwartale 2022 roku rynek bankowy czeka dalszy spadek popytu na kredyty hipoteczne,
wówczas jednak widoczny może być wzrost zainteresowania kredytami opartymi na
okresowo stałą stopę procentową. Kredyty tego typu powoli stają się coraz bardziej
atrakcyjne dla klientów.

InterCars

P rzychody w listopadzie
Skonsolidowane przychody Inter Cars w listopadzie 2021 roku wyniosły 1.184,4 mln zł, co
oznacza wzrost rdr o 38,3 proc.. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 10.966,9
mln zł przychodów, czyli o 32,9 proc. więcej niż przed rokiem.

LPP

Ko mentarz zarządu do wyników
 LPP ocenia, że IV kwartał zaczął się dobrze pod względem sprzedaży. Udany,
szczególnie za granicą, był okres promocji związanych z Black Week.
 Wiceprezes LPP poinformował, że już od końca listopada widać wzmożone zakupy
przedświąteczne. Jednocześnie wiceprezes spółki nie wykluczył, że czwarty kwartał
2021/22, czyli okres od listopada do końca stycznia, może być po d wpływem
lockdownów z powodu narastającej kolejnej fali zakażeń COVID -19.
 Spółka spodziewa się, że zakłócenia w łańcuchu dostaw mogą potrwać jeszcze kilka
miesięcy.
 Spółka poinformowała, że w roku obrotowym 2022/23 planuje otwarcie salonów
wszystkich 5 marek LPP w Albanii. Na początku powstanie tam kilka sklepów, a
docelowo 30-40 sklepów stacjonarnych. Z czasem planowane jest też uruchomienie
sklepu online.
 Grupa LPP chce w kolejnych latach utrzymywać marżę operacyjną na poziomie
kilkunastu procent, w zależności od roku może to być 12-14 proc. LPP chciałoby
odejść od dawania prognoz na marżę brutto na sprzedaży i skupić się właśnie na
poziomie marży operacyjnej.

O ncoarendi

Nowa umowa
OncoArendi Therapeutics oraz SyVento podpisały umowę dotyczącą wyłącznej współpracy
badawczej, która będzie skupiała się na wytworzeniu nowej formulacji dla cząsteczki
chemicznej OATD-02.

STS

D ebiut na GPW
STS Holding zadebiutuje na rynku głównym GPW w piątek, 10 grudnia.

SWIG80 i inne
Agora

+/Grupa podatkowa
Agora liczy, że przedłużenie do 31 grudnia 2022 roku okresu funkcjonowania Podatkowej
Grupy Kapitałowej może spowodować przewidziane przepisami prawa obniżenie
zobowiązania podatkowego PGK o około 8,5 mln zł w 2022 roku
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Enter Air

Wywiad z prezesem
 Enter Air nie wyklucza, że w całym bieżącym roku przychody przekroczą poziom 1
mld zł.
 Z uwagi na wydłużenie sezonu, spółka odbywała również dużo lotów w październiku.
 Spółka nie obawia się we wejścia na rynek czarterowy przewoźników rozkładowych,
a w trakcie pandemii Enter Air wzmocnił swoją pozycję rynkową.

JRHolding

We binar z zarządem
 JR Holding ASI nie rezygnuje z planu osiągnięcia poziomu ok. 3 mld zł wartości
aktywów.
 JR Holding nie zamierza aktualizować strategii, ponieważ "wykonano cały szereg
inwestycji, w których wzrost wartości może być całkiem istotny".
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T ER MINARZ SPÓŁEK
D a ta

Ti cker

W ydarzenie

p i ątek 10 grudnia 20 21
CYFRPLS AT

Wypłata II tr anszy dywidendy w wysokości 0 ,8 0 zł na akcję.

INGBS K

Wypłata dywidendy 5 ,10 zł na akcję.

KERNEL

ZWZA

IZO BLO K

Początek zapisów na spr zedaż akcji po 5 0,41 zł za sztukę w wezwaniu og łoszonym pr zez Log ine S p. z o.o. z
siedzibą we Wr ocławiu oraz BEWI AS A.

p oniedziałek 1 3 grudnia 2021
CO ALENERG

ZWZA

NETIA

NWZA ws. połączenia przez przejęcie Netia S .A. ze spółką pod fir mą IS T sp. z o.o. z siedzibą w Łomży.

RAFAMET

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 17,21 zł za sztukę w wezwaniu og łoszonym pr zez Ag encję
Rozwoju Pr zemysłu S .A.

wt orek 14 grudnia 2021
FAMUR

NWZA ws. umor zenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładoweg o oraz zmiany statutu.

FO N

ZWZA

PRIMETECH
ZAMET

NWZA ws. zaopiniowania S prawozdania Rady Nadzorczej o wynag rodzeniach Członków Zar ządu i Rady
Nadzor czej.
NWZA ws. zaopiniowania S prawozdania Rady Nadzorczej o wynag rodzeniach Członków Zar ządu i Rady
Nadzor czej.

śr oda 15 grudnia 2021
ATLANTAPL

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiąg niętego w r oku obrotowym 20 20 /2021 zakończonym w dniu 30
czer wca 2021 r oku.

KO MPUTRO N

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

LO KUM

Wypłata dywidendy 0 ,5 0 zł na akcję.

TIM

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

VO TUM

Wypłata dywidendy 0 ,35 zł na akcję.

c zwartek 16 grudnia 2021
GRO DNO

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

KREC

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za I półr ocze 20 21 r oku, w wysokości 0 ,5 0 zł na akcję.

O NDE

NWZA ws. zmiany Polityki Wynag rodzeń Członków Zar ządu or az RN.

PLAS TBOX

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,40 zł za sztukę w wezwaniu og łoszonym pr zez Nargara
Investments, Par avita Holding, Hillmount Tr ading, Globalcom or az Gr zegorza Pawlaka.

S YGNITY

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

TIM

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 20 21 r ok w wysokości 1,20 zł na akcję.

ZYWIEC

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

p i ątek 17 grudnia 20 21
AIRWAY

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG8 0 .

BUMECH

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG8 0 .

DEBICA

Wypłata dywidendy 3,72 zł na akcję.

GETBACK

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półr ocze 20 21 roku.
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GETINO BLE

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG8 0 .

GRO CLIN

NWZA ws. uchylenia uchwały nr 7 NWZ z 6 sier pnia 20 21 r ., zmiany statutu, podwyższenia kapitału
zakładoweg o poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela ser ii J w tr ybie subskrypcji prywatnej oraz
pr zyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk S półek Publicznych Notowanych na GPW 20 21.

HELIO

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto za r ok obr otowy 20 20/2021.

INC

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG8 0 .

KRVITAMIN

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG8 0 .

LENTEX

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG8 0 .

MENNICA

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG8 0 .

O AT

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 , wchodząc jednocześnie w skład indeksu
sWIG8 0 .

O NDE

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG8 0 .

PEPCO

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40 .

S HO PER

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG8 0 .

S WIS S MED

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

TBULL

NWZA ws. spor ządzania sprawozdań zgodnie z MS R/MS S F oraz zmiany polityki wynag rodzeń.
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K A LENDARIU M MAKROE KONOMICZNE
D a ta

Cza s

Kr aj

W ydarzenie

O kr es

A kt ualna

P r ognoza

P oprzednia

paździer nik

-6 ,90 %

-0 ,5 0%

1,8 0 %

P oniedziałek, 6 grudnia 2021
8 :0 0

Niemcy

Zamówienia w pr zemyśle s.a.
(m/m)

W t orek, 7 grudnia 2021
4:0 2

Chiny

Impor t (r /r)

listopad

31,70 %

19,70 %

20 ,6 0%

4:0 2

Chiny

listopad

22,0 0 %

19,0 0 %

27,10 %

8 :0 0

Niemcy

Ekspor t (r /r)
Pr odukcja przemysłowa s.a.
(m/m)

paździer nik

2,8 0 %

0 ,6 0%

-0 ,5 0%

11:0 0

S tr efa Euro

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

III kw.

2,20 %

2,20 %

2,20 %

11:0 0

S tr efa Euro

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

III kw.

3,90 %

3,70 %

14,30 %

11:0 0

Niemcy

Indeks instytutu ZEW

g r udzień

29,9

25 ,3

31,7

0 :5 0

Japonia

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

III kw.

-0 ,90 %

-0 ,8 0%

0 ,5 0%

0 :5 0

Japonia

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

III kw.

1,20 %

1,40 %

7,30 %

9:0 0

Węg ry

Inflacja CPI (r /r )

listopad

7,40 %

7,30 %

6 ,5 0%

16 :10

Polska

Decyzja ws. stóp pr ocentowych

g r udzień

16 :10

Polska

S topa r eferencyjna

g r udzień

1,75 %

1,75 %

1,25 %

16 :10

Polska

S topa lombardowa

g r udzień

2,25 %

1,75 %

16 :10

Polska

S topa depozytowa

g r udzień

1,25 %

0 ,75 %

16 :10

Polska

S topa r edyskontowa

g r udzień

1,8 0 %

16 :30

US A

tydzień

-0 ,24 mln br k

-1,7 mln br k

-0 ,91 mln br k

16 :30

Polska

Ś r oda, 8 grudnia 2021

Zmiana zapasów r opy
Komunikat po posiedzeniu RPP

g r udzień

1,30 %

Czwartek, 9 grudnia 20 21
2:30

Chiny

Inflacja CPI (r /r )

listopad

2,30 %

2,5 0 %

1,5 0 %

2:30

Chiny

Inflacja PPI (r /r)

listopad

12,90 %

12,6 0 %

13,5 0 %

8 :0 0

Niemcy

Ekspor t s.a. (m/m)

paździer nik

4,10 %

0 ,8 0%

-0 ,70 %

8 :0 0

Niemcy

Impor t s.a. (m/m)

paździer nik

5 ,0 0%

0 ,30 %

0 ,40 %

8 :0 0

Niemcy

Inflacja CPI fin. (r /r )

listopad

5 ,20 %

5 ,20 %

4,5 0 %

8 :0 0

Niemcy

Inflacja HICP fin. (r /r)

listopad

6 ,0 %

6 ,0 0%

4,6 0 %

8 :0 0

Wlk. Br ytania

Pr odukcja przemysłowa (r /r)

paździer nik

1,40 %

2,20 %

2,90 %

10 :0 0

Włochy

Pr odukcja przemysłowa (m/m)

paździer nik

0 ,40 %

0 ,10 %

14:30

US A

Inflacja CPI (m/m)

listopad

0 ,70 %

0 ,90 %

14:30

US A

Inflacja bazowa CPI (m/m)

listopad

0 ,5 0%

0 ,6 0%

14:30

US A

Inflacja CPI (r /r )

listopad

6 ,70 %

6 ,20 %

14:30

US A

listopad

4,90 %

4,6 0 %

16 :0 0

US A

Inflacja bazowa CPI (r /r)
Indeks Uniwer sytetu Michigan
wst.

g r udzień

67

6 7,4
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10 grudnia 2021

S ŁO WNIK NAJWAŻNIEJSZ YCH POJĘĆ
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 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 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 TSE10 0 - 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 najwięk szych 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 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, de finiowanych 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 bilansie. Wskaźnik informuj e jak
inwestorzy wyceniają majątek posiadany przez spółkę
P/ E - (ang. price to earnings ratio), wskaźnik kapitalizacji rynkowej prz edsiębiorstwa 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 ekspansywną (polegającą na zwiększaniu wydatków państwa i/lub zmniejszaniu podatków) oraz restrykcyjną (polegającą na zmnie jszaniu
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 re ntowność 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:

A dr es 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:

A dr es 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:

A dr es 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

In ternetowe 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 z awarte
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 wyczerpują ce 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 powia domienia. 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 posia da daty ważności. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie te j
publikacji lub jej części bez zgody BM.
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