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POLSKA

POPRZEDNIA SESJA W SKRÓCIE
Tematem dnia wśród krajowych inwestorów była decyzja Rady Polityki Pieniężnej w
zakresie stóp procentowych. Na wczorajszym posiedzeniu zdecydowano o podwyżce stopy
referencyjnej NBP o 0,50 pkt. proc. do poziomu 2,75%. Rada postąpiła zgodnie z
oczekiwaniami, gdyż rynkowy konsensus zakładał podwyżkę o 0,50 pkt., przy czym
ekonomiści BNP Paribas Bank Polska zakładali mocniejszą podwyżkę o 0,75 pkt. proc.
Decyzja ta nie zmienia naszej prognozy kontynuacji zacieśniania polityki monetarnej przez
RPP i dalszych podwyżek stóp procentowych do 4,5% w połowie roku. Jak podano w
komunikacie po posiedzeniu, wobec kontynuacji ożywienia krajowej aktywności
gospodarczej oraz oczekiwanego utrzymywania się korzystnej sytuacji na rynku pracy, a
także prawdopodobnie dłuższego oddziaływania zewnętrznych czynników (m.in. wzrost cen
surowców energetycznych i rolnych) na dynamikę cen, utrzymuje się ryzyko kształtowania
się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP. Po ogłoszeniu decyzji pary walutowe EUR/PLN
oraz USD/PLN zareagowały wzrostami, co może świadczyć o tym, że część rynku zakładała
jednak wyższą dynamikę wzrostu kosztu pieniądza.
Krajowy WIG zanotował w dniu wczorajszym największy, dzienny wzrost od 26 stycznia
kończąc handel na poziomie +1,46%. Motorem napędowym zmian były przede wszystkim
największe spółki skupione w ramach indeksu WIG20, który zanotował wzrost na poziomie
2%. Wśród krajowych blue chipów wyróżniały się przede wszystkim walory banków (PKO BP
zyskało 2,88%, a Bank Pekao 3,38%) oraz spółek paliwowych (PKN Orlen zyskał 4,53%).
Najsłabiej zachowywały się akcje Allegro.eu tracąc blisko 4% i przebijając w dół strefę
ważnego wsparcia z okolic 35 zł.

OCZEKIWANIA CO DO DZISIE JSZEJ SESJI
Udane zakończenie sesji w Stanach Zjednoczonych przekłada się w dniu dzisiejszym na
pozytywne nastroje na rynkach akcji. Główne indeksy w Chinach i Japonii zakończyły handel
wzrostami, a kontrakty terminowe na S&P500 i DAX są kwotowane na dodatnich poziomach.
W powyższym otoczeniu przewidujemy pozytywne otwarcie handlu na GPW w Warszawie.
Na godzinę 15:00 jest dziś zaplanowana konferencja prasowa Prezesa NBP - Adama
Glapińskiego, która może przybliżyć inwestorom poglądy oraz przesłanki stojące za
wczorajszą decyzją Rady Polityki Pieniężnej.
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WIG20 i mWIG40

+/-

Allegro.eu

Zmiany w zarządzie
Alvise Favara i David Roberts zostali powołani na stanowiska członków zarządu Allegro. pl
ze skutkiem od 1 marca 2022 r. Favara jako Chief Commercial Officer (CCO), a Roberts jako
Chief Technology and Product Officer (CTPO).

ING Bank Śląski

Umowa kredytowa
ING Bank Śląski oraz Qair podpisały umowę kredytową o łącznej wartości 242 mln zł na
finansowanie budowy dziesięciu farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 72 MW i dwóch farm
wiatrowych o mocy 10 MW.

Kruk

Obligacje serii AM2
Kruk przydzielił 500 tys. 5-letnich obligacji serii AM2 po cenie emisyjnej w wysokości 100 zł.
Wartość emisji wyniosła 50 mln zł. Redukcja zapisów wyniosła 79,93 proc.

mBank

Komentarz zarządu
 mBank, który przeprowadza pilotaż ugód w sprawie kredytów CHF, obserwuje
zainteresowanie klientów zawieraniem takich ugód, jednak podwyżki stóp
procentowych nie będą neutralne dla koncepcji konwersji na kredyt złotowy poinformował prezes banku Cezary Stypułkowski. Bank podał, że maksymalny,
hipotetyczny koszt programu wyniósłby 2,97 mld zł, przy założeniu, że program
zostałby zaoferowany wszystkim klientom z aktywnymi kredytami i wszyscy ci
klienci zaakceptowaliby warunki.
 Bank spodziewa się, że 2022 rok nie przyniesie istotnych zmian w koszcie ryzyka w
porównaniu do 2021 roku i nie będą one rok do roku istotnie wyższe - poinformował
wiceprezes banku Marek Lusztyn. Podał, że mBank nie obserwuje spadku jakości
portfela kredytów w segmencie korporacyjnym ze względu na wyższe stopy
procentowe.

PGE

Nabycie farm fotowoltaicznych
PGE Energia Odnawialna kupiła siedem projektów fotowoltaicznych w województwach
wielkopolskim i lubuskim o łącznej mocy zainstalowanej 26 MW. Elektrownie mają zostać
uruchomione do końca trzeciego kwartału 2023 r.

PGNiG

Obniżki cen gazu dla klientów biznesowych
Największy sprzedawca detaliczny gazu PGNiG Obrót Detaliczny wprowadziło kolejną
obniżkę cen gazu dla odbiorców biznesowych. Zapłacą oni o 35 proc. mniej w stosunku do
cennika z początku roku.

SWIG80 i inne

+/-

Asbis

Centrum dystrybucyjne w Pradze
Asbis podpisał umowę na wynajem ok. 10 tys. m kw. powierzchni magazynowej pod nowe
centrum dystrybucyjne w Pradze. Tym samym powierzchnia centrum dystrybucyjnego grupy
w tym mieście wzrośnie dwukrotnie -.

Columbus Energy

Nabycie farmy fotowoltaicznej
Grupa Columbus Energy nabyła 100 proc. udziałów w spółce realizującej projekt farmy
fotowoltaicznej, z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, o
łącznej mocy 61,3 MW. W ramach współpracy Columbus będzie miał też możliwość
zwiększenia zainstalowanej mocy do 91,3 MW.

Grodno

Szacunkowe wyniki za Q321
 Grodno szacuje, że po trzech kwartałach roku obrotowego 2021/2022, czyli od
kwietnia do końca grudnia 2021 r., wypracowało 32,6 mln zł skonsolidowanego
zysku netto, co oznacza wzrost o 179 proc. rdr.
 Przychody wzrosły w tym czasie do 877,3 mln zł z 526,2 mln zł rok wcześniej.
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Według szacunkowych danych, EBIT grupy wyniósł 41,9 mln zł wobec 15,2 mln zł
rok wcześniej, a EBITDA wyniosła 47,1 mln zł wobec 19,5 mln zł rok wcześniej.
Grodno podało, że na odnotowany wzrost wpłynęła przede wszystkim wyższa
sprzedaż w segmentach odnawialnych źródeł energii oraz kabli i przewodów, a
grupa odnotowała poprawę przychodów we wszystkich pozostałych segmentach
działalności.

Marvipol
Development

Wprowadzenie do sprzedaży mieszkań w Warszawie
Marvipol Development wprowadził do sprzedaży nową inwestycję mieszkaniową w
Warszawie. W jej pierwszym etapie powstaną dwa budynki obejmujące łącznie 365 mieszkań
i 6 lokali usługowych. Start budowy zaplanowano na drugi kwartał 2022 r., a oddanie do
użytkowania pierwszego etapu osiedla In Place zaplanowano na drugi kwartał 2024 r.

Synektik

Umowa
Synektik podpisał z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie umowę na sprzedaż, dostawę i instalację systemu chirurgii
robotycznej da Vinci. Wartość umowy wynosi 13,85 mln zł netto.
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TERMINARZ SPÓŁEK
Data

Ticker

Wydarzenie

środa 9 lutego 2022
IZOBLOK

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, dokonania wyboru członków RN w drodze głosowania oddzielnymi
grupami, powołania pozostałych członków RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN, zatwierdzenia
Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zmiany statutu.

czwartek 10 lutego 2022
4FUNMEDIA

NWZA ws. zmiany statutu oraz powołania członka RN.

PHOTON

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

WIKANA

NWZA ws. utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez spółkę akcji
własnych, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki, przeniesienia z kapitału zapasowego
środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych spółki, zmiany „Polityki wynagrodzeń
członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A.” oraz ustanowienia programu motywacyjnego.

piątek 11 lutego 2022
BOWIM

NWZA ws. zmiany statutu, zmian w Polityce Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, ustalenia
liczby członków RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz przeznaczenia środków z kapitału
rezerwowego na cel wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.

KETY

NWZA ws. zmiany w składzie RN.
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KALENDARIUM MAKROEKO NOMICZNE
Data

Czas

Kraj

Wydarzenie

Okres

Aktualna

Prognoza

Poprzednia

Indeks PMI dla usług

styczeń

51,4

50,5

53,1

grudzień

-0,30%

0,40%

0,30%

Poniedziałek, 7 lutego 2022
2:45

Chiny

8:00

Niemcy

Produkcja przemysłowa s.a. (m/m)

?

Polska

Decyzja ws. stóp procentowych

luty

?

Polska

Stopa referencyjna

luty

2,75%

2,75%

2,25%

?

Polska

Stopa lombardowa

luty

3,25%

3,25%

2,75%

?

Polska

Stopa depozytowa

luty

2,25%

2,25%

1,75%

?

Polska

Stopa redyskontowa

luty

2,80%

2,80%

2,30%

?

Polska

Komunikat po posiedzeniu RPP

luty

8:00

Niemcy

Eksport s.a. (m/m)

grudzień

1,70%

8:00

Niemcy

Import s.a. (m/m)

grudzień

16:30

USA

Zmiana zapasów ropy

tydzień

3,30%
-1,05 mln
brk

14:30

USA

Inflacja CPI (m/m)

styczeń

0,40%

0,50%

14:30

USA

Inflacja bazowa CPI (m/m)

styczeń

0,50%

0,60%

14:30

USA

Inflacja CPI (r/r)

styczeń

7,20%

7,00%

14:30

USA

Inflacja bazowa CPI (r/r)

styczeń

5,90%

5,50%

14:30

USA

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

tydzień

230 tys.

238 tys.

Produkcja przemysłowa (r/r)

grudzień

Wtorek, 8 lutego 2022

Środa, 9 lutego 2022

Czwartek, 10 lutego 2022

Piątek, 11 lutego 2022
8:00

Wlk. Brytania

8:00

Niemcy

Inflacja CPI fin. (r/r)

styczeń

4,90%

5,30%

8:00

Niemcy

Inflacja HICP fin. (r/r)

styczeń

5,10%

5,70%

9:00

Węgry

Inflacja CPI (r/r)

styczeń

7,40%

7,40%

16:00

USA

luty

67,5

67,2

Indeks Uniwersytetu Michigan wst.

0,10%
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9 lutego 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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