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POLSKA

POPRZEDNIA SESJA W SKRÓCIE
Czwartek przyniósł wyraźne stonowanie nastrojów na globalnym rynku akcji, w
szczególności widoczne było ono na Wall Street, gdzie strata dla S&P500 wyniosła blisko
1,50% a w przypadku technologicznego Nasdaq100 przekroczyła 2,50%. Korekta zniosła
niemal trzy wzrostowe sesje drugiego z wymienionych. Powodem było najprawdopodobniej
doniesienia o zaciętej dyskusji członków FOMC co do tempa zacieśniania polityki pieniężnej.
Część przedstawicieli Fed skłania się ku podwyżce już na marcowym posiedzeniu, czemu
coraz większe prawdopodobieństwo przypisuje konsensus rynkowy z największymi bankami
w USA na czele. Do grona JP Morgan oraz Goldman Sach dołączył Wells Fargo – instytucje
oczekują już czterech podwyżek stóp procentowych przez Fed w bieżącym roku.
Na GPW również główne indeksy traciły, przy czym skala korekty była niemal symboliczna.
WIG20 stracił blisko 0,15% przy obrotach zbliżonych do 1,4 mld PLN. Wśród komponentów
nadal słabo radziły sobie notowania Lotos, ale z drugiej strony wyraźnej korekcie uległy
notowania, które dobrze wypadły w środę (KGHM, PKN Orlen czy CD Projekt). Na
wyróżnienie zasługują notowania sWIG80, który zyskał 0,09% z uwagi na mniejszą
ekspozycję na odpływ kapitału zewnętrznego.

OCZEKIWANIA CO DO DZISIEJSZEJ SESJI
Dziś w krajowym kalendarium makroekonomicznym finalny odczyt inflacji konsumenckiej
za grudzień, więc poznamy nieco więcej szczegółów dotyczących składowych. Z kolei uwaga
inwestorów na świecie skupi się na grudniowym odczycie amerykańskiej sprzedaży
detalicznej oraz początku sezonu wyników kwartalnych w USA. Standardowo jako pierwsze
raporty za miniony kwartał opublikują największe banki, m.in. JP Morgan, Citigroup oraz
Wells Fargo.
Wczorajszy słabszy wynik sesji za oceanem z pewnością będzie ciążył inwestorom w
Europie, w szczególności w pierwszych godzinach handlu. Wczorajsze słabsze zachowanie
krajowych indeksów w drugiej części dnia może być początkiem korekty, którą wspierać
będzie chęć realizacji szybkich zysków z ostatnich dni. W przypadku blue chips najbliższym
wsparciem pozostają okolice poziomu 2350 pkt., a w dalszej kolejności dopiero poziom o
100 pkt. niżej.
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0.35%
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Brent ($/bbl)
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0.32%

14.98%
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82.17

0.06%
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9.25%

Złoto ($/ozt)
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6.54%

1.53%
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+/-

WIG20 i mWIG40
Dom Development

Przedłużenie negocjacji nabycia spółek z grupy Buma
Dom Development wydłużył do 28 lutego 2022 r. wyłączność na prowadzenie negocjacji
dotyczących nabycia wybranych spółek z grupy Buma. Wcześniej wyłączność negocjacji
obowiązywała do 14 stycznia 2022 r.
Spółka zamierza nabyć 100 proc. udziałów następujących podmiotów: Buma Development
sp. z o.o., Buma Contractor 1 sp. z o.o., Buma Management sp. z o.o., RSKK sp. z o.o., Buma
Development 22 sp. z o.o., Buma Development 21 sp. z o.o., Buma Development 20 sp. z o.o.,
Buma Development 12 sp. z o.o., Buma Development 8 sp. z o.o.
O podpisaniu listu intencyjnego w sprawie nabycia spółek Dom Development informował we
wrześniu 2021 r.

Pepco Group NV

Komentarz Zarządu
Pepco Group liczy na wzrost sprzedaży LFL w sieci Pepco w tym roku obrotowym, jeśli nie
będzie dużego zwiększenia restrykcji pandemicznych. Grupa chce otworzyć ponad 400
nowych sklepów, wiosną planuje wejść na rynek niemiecki.
"Dynamika sprzedaży LFL w tym roku zależeć będzie mocno od rozwoju pandemii i poziomu
restrykcji. W I kwartale w Pepco sprzedaż LFL była płaska, ale w trudnym otoczeniu wielu
ograniczeń w handlu. Jeśli restrykcje covidowe mocno się nie zwiększą, spodziewałbym się
wzrostu LFL w Pepco w tym roku".
"W naszym wewnętrznych planach zakładamy kontynuację ograniczeń covidowych przez
okres zimowy, zarówno w Europie Środkowo-Wschodniej, jak i Zachodniej. Jesteśmy jednak
pewni, że COVID nam nie przeszkodzi, poradzimy sobie i zanotujemy w tym roku dobre wyniki
sprzedaży. Warto zauważyć, że sieć Pepco zwiększyła sprzedaż o 20 proc. w I kwartale
pomimo wielu ograniczeń w handlu".

+/-

SWIG80 i inne
OncoArendi
Therapeutics

Zmiana nazwy
Walne zgromadzenie OncoArendi Therapeutics zdecydowało o zmianach w statucie. Spółka
zmieni nazwę na Molecure.

OT Logistics

Oferta nabycia skierowana do inwestora
Inwestorem, do którego OT Logistics skieruje ofertę nabycia 1,1 mln akcji serii E, będzie La
Financire d'Intégration Européenne z siedzibą w Luksemburgu. Cena emisyjna wynosi 10 zł
za akcję.
Spółka podała, że termin złożenia ofert lub zawarcia umowy objęcia akcji to 25 stycznia

Rafako

Aneks do umowy z JSW
Rafako podpisało z JSW Koks aneks do umowy z czerwca 2019 r. dotyczącej prac przy
budowie bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym.
Postanowienia aneksu obejmują m.in. podział etapów rozliczeniowych umowy na mniejsze
części, z zastrzeżeniem, że zawarcie aneksu nie wpływa na obowiązujący harmonogram
realizacji. Ponadto, aneks obejmuje zobowiązanie spółki do zawarcia z podwykonawcami
umów lub porozumień oraz podjęcie działań zmierzających do przyspieszenia realizacji
określonych prac.
W czwartkowym komunikacie podano, że aneks nie rozstrzyga zaistniałych pomiędzy
stronami sporów i nie kończy mediacji.
"Celem aneksu, w przedmiotowej materii, jest zapewnienie realizacji prac
przygotowawczych, w trakcie trwania mediacji tak, by w przypadku osiągnięcia w ramach
mediacji porozumienia, nie doszło do przesunięcia w czasie momentu rozpoczęcia realizacji
poszczególnych prac wynikających z rozszerzeń lub zmian zadania inwestycyjnego" napisano.

Trakcja,
Torpol,
Budimex, ZUE

Ogłoszenie postępować przez PLK
PKP PLK ogłasza 5 postępowań przetargowych o wartości ok. 6 mld zł - podała spółka na
konferencji prasowej. Postępowania dotyczą przebudowy odcinków kolejowych.
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"Prace powinny rozpocząć się w tym roku po wyborze wykonawcy".
PKP PLK podawały wcześniej, że w 2022 roku planuje wszcząć postępowania na kwotę
szacunkową około 11-12 mld zł, a dodatkowo w 2022 r. w ramach KPK planowane są nakłady
na poziomie ponad 14 mld zł.
Wikana

Plan nabycia akcji własnych
Akcjonariusze Wikany zdecydują o upoważnieniu zarządu do nabycia do 500 tys. akcji
własnych spółki za maksymalnie 2 mln zł - wynika z projektów uchwał NWZ zwołanego na
10 lutego.
Cena nabycia akcji ma być nie niższa niż 2 zł i nie wyższa niż 7 zł za sztukę.
Nabywanie akcji miałoby trwać do 31 grudnia 2025 r.
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TERMINARZ SPÓŁEK
Data

Ticker

Wydarzenie

piątek 14 stycznia 2022
APATOR

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.

ATMGRUPA

NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w "Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady
Nadzorczej".

poniedziałek 17 stycznia 2022
APATOR

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021, w wysokości 0,30 zł na akcję.

wtorek 18 stycznia 2022
PLASTBOX

NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na GPW, zmiany statutu oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr
akcjonariuszy.

środa 19 stycznia 2022
11BIT

NWZA ws. zmiany wynagrodzenia członków RN.

czwartek 20 stycznia 2022
ENELMED

NWZA ws. wyboru członków RN.

MWTRADE

NWZA ws. nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk
Spółek Notowanych na GPW 2021”.

ORZBIALY

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz powołania członka RN.

REMAK

NWZA ws. przyjęcia zmienionej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej RemakEnergomontaż Spółka Akcyjna.

piątek 21 stycznia 2022
GETBACK

NWZA ws. zmian w RN.

GIGROUP

NWZA ws. wycofania z obrotu na GPW.

I2DEV

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 11,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Andrzeja
Kowalskiego, Marcina Misztala, Acico Investments Limited oraz Galtoco Investments Limited.
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KALENDARIUM MAKROEKONOMICZNE
Data

Czas

Kraj

Wydarzenie

Okres

Aktualna

Prognoza

Poprzednia

Stopa bezrobocia

listopad

7,20%

7,20%

7,30%

Poniedziałek, 10 stycznia 2022
11:00

Strefa Euro

Wtorek, 11 stycznia 2022
Środa, 12 stycznia 2022
2:30

Chiny

Inflacja CPI (r/r)

grudzień

1,50%

1,80%

2,30%

2:30

Chiny

grudzień

10,30%

11,10%

12,90%

11:00

Strefa Euro

listopad

2,30%

0,50%

1,10%

11:00

Strefa Euro

listopad

-1,50%

0,70%

3,30%

14:30

USA

Inflacja PPI (r/r)
Produkcja przemysłowa s.a.
(m/m)
Produkcja przemysłowa w.d.a.
(r/r)
Inflacja CPI (m/m)

grudzień

0,50%

0,40%

0,80%

14:30

USA

Inflacja bazowa CPI (m/m)

grudzień

0,60%

0,50%

0,50%

14:30

USA

Inflacja CPI (r/r)

grudzień

7,00%

7,00%

6,80%

14:30

USA

Inflacja bazowa CPI (r/r)

grudzień

5,50%

5,40%

4,90%

16:30

USA

Zmiana zapasów ropy

tydzień

-4,55 mln brk

-1,9 mln brk

-2,14 mln brk

Czwartek, 13 stycznia 2022
14:30

USA

Inflacja PPI (m/m)

grudzień

0,20%

0,40%

0,80%

14:30

USA

grudzień

9,70%

9,80%

9,60%

14:30

USA

Inflacja PPI (r/r)
Wnioski o zasiłek dla
bezrobotnych

tydzień

230 tys.

200 tys.

207 tys.

Produkcja przemysłowa (r/r)

listopad

0,10%

0,50%

1,40%

Piątek, 14 stycznia 2022
8:00

Wlk. Brytania

9:00

Węgry

Inflacja CPI (r/r)

grudzień

7,20%

7,40%

10:00

Polska

grudzień

8,60%

7,70%

11:00

Strefa Euro

listopad

1,6 mld

2,4 mld

14:30

USA

Inflacja CPI fin. (r/r)
Bilans handlu zagranicznego s.a.
(EUR)
Sprzedaż detaliczna (m/m)

grudzień

0,00%

0,30%

15:15

USA

grudzień

0,30%

0,50%

16:00

USA

Produkcja przemysłowa (m/m)
Indeks Uniwersytetu Michigan
wst.

styczeń

70,1

70,6
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14 stycznia 2022
SŁOWNIK NAJWAŻNIEJSZYCH POJĘĆ
Agencja ratingowa - (np. S&P, Moody's, Fitch) osoby prawne, które oceniają zdolność kredytową i wypłacalność różnych podmiotów, w tym spółek, instytucji finansowych i państw
Bilans handlu zagranicznego - różnica między eksportem a importem danego państwa
BoE - Bank Centralny Wielkiej Brytanii (z ang. Bank of England)
BoJ - Bank Centralny Japonii (z ang. Bank of Japan)
CAC40 - indeks ukazujący zmianę wartości akcji 40 największych spółek akcyjnych notowanych na giełdzie w Paryżu (Francja)
DAX - indeks ukazujący zmianę wartości akcji 30 największych spółek akcyjnych notowanych na giełdzie we Frankfurcie (Niemcy)
Deficyt 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)
Dług netto – kredyty +papiery dłużne + oprocentowane pożyczki – środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Dług publiczny - jest wskaźnikiem zadłużenia sektora finansów publicznych określającym wysokość zobowiązań zaciągniętych przez poszczególne jednostki sektora na rynku finansowym
DPS – (dividend per share – wsk. Dywidendy na akcję) – dywidenda przypadająca na jedną akcję
Duracja 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
DY - 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)
EBIT – (earnings before interest & tax – zysk przed odsetkami i podatkami) - zysk operacyjny
EBITDA – (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) - zysk operacyjny przed operacjami finansowymi, opodatkowaniem i amortyzacją
Emerging Markets - z ang. rynki wschodzące, które znalazły się na drodze z gospodarki rozwijającej się do gospodarki rozwiniętej
EPS – (earnings per share – wsk. zysku na jedną akcję) – iloraz zysku netto oraz liczby akcji
EV/EBITDA - wskaźnik wartości przedsiębiorstwa do EBITDA (ang. enterprise value to EBITDA). Wartość przedsiębiorstwa liczymy jako sumę jego rynkowej kapitalizacji i długu netto (zadłużenie
minus gotówka).
Fed - Rezerwa Federalna (z ang. Federal Reserve System) - bank centralny Stanów Zjednoczonych
FOMC - Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku to organ ustalający docelowy poziom podaży pieniądza w USA. Jednym z narzędzi wykorzystywanym przez FOMC w tym celu jest
ustalanie wysokości stóp procentowych
FTSE100 - indeks ukazujący zmianę wartości akcji 100 największych spółek akcyjnych notowanych na giełdzie w Londynie (Wielka Brytania)
Indeks Chicago PMI - obrazuje on zmiany aktywności gospodarczej sektora wytwórczego w rejonie Chicago, będącym jednym z największych okręgów przemysłowych na świecie
Indeks Fed z Filadelfii - indeks publikowany przez Bank Rezerwy Federalnej w Filadelfii na podstawie ankiet wypełnianych przez managerów firm działających w rejonie Pensylwanii, New Jersey
i Delaware
Indeks Fed z Richmond - indeks aktywności produkcyjnej publikowany przez Bank Rezerwy Federalnej w Richmond na podstawie ankiet przeprowadzanych na próbie ok. 100 przedsiębiorstw
Indeks Ifo - indeks klimatu gospodarczego instytutu Ifo (Ifo Business Climate); obrazuje on nastroje wśród niemieckich przedsiębiorców
Indeks ISM - 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
Indeks 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
Indeks Uniwersytetu Michigan - indeks powstający na podstawie ankiet telefonicznych przeprowadzanych na reprezentatywnej grupie 500 amerykańskich gospodarstw domowych, które proszone
są o ocenę bieżących warunków ekonomicznych oraz oczekiwań co do kształtowania się tych warunków w przyszłości
Indeks zaufania konsumentów Conference Board - 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, dochodów, planowanych zakupów
Indeks ZEW - indeks niemieckiego Instytutu ZEW obrazujący nastroje wśród analityków i inwestorów instytucjonalnych w odniesieniu do sytuacji gospodarczej na danym obszarze
Inflacja CPI - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli inflacja konsumencka to główna miara zmiany cen na terenie kraju
Inflacja 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
ISIN - (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
Non-farm-payrolls - zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, czyli zmiana liczby pracowników zatrudnionych w amerykańskich przedsiębiorstwach (w sektorze prywatnym) i w
instytucjach rządowych
Nikkei225 - 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 wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu
określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki
Polityka 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)
Produkcja budowlano-montażowa - dotyczy robót które zostały zrealizowane na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane, które zatrudniały więcej niż 9 osób
Produkcja przemysłowa - (właściwie produkcja sprzedana przemysłu) podstawowy miernik działalności gospodarczej przedsiębiorstw i firm przemysłowych (zatrudniających powyżej 9 osób)
Polityka pieniężna - (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; niskie stopy procentowe)
Raport ADP - 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
Ropa Brent – ropa naftowa wydobywana na Morzu Północnym (Europa)
Ropa WTI – ropa naftowa wydobywana w Zachodnim Teksasie (USA)
RPP - Rada Polityki Pieniężnej - organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego (NBP) w odniesieniu do polityki monetarnej
Spread Polska-Niemcy (10Y) – różnica rentowności 10-letnich obligacji Polski oraz Niemiec
Sprzedaż detaliczna - sprzedaż towarów konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych dokonywana przez punkty sprzedaży detalicznej, placówki gastronomiczne oraz inne punkty sprzedaży (np. składy,
magazyny), w ilościach wskazujących na zakupy dla potrzeb indywidualnych nabywców
Stopa bezrobocia – obliczana jest jako udział zarejestrowanych bezrobotnych wśród ludności aktywnej zawodowo
Stopa procentowa - 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)
Yield – w przypadku nieruchomości: stosunek przychodów z najmu do wartości nieruchomości
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