2022-02-10 08:35
POLSKA

POPRZEDNIA SESJA W SKRÓCIE
Podczas wczorajszej sesji kontynuowaliśmy odbicie na światowych parkietach. Inwestorzy
pozytywnie reagują w ten sposób na doniesienia napływające po rozmowach między Rosją,
Ukrainą i państwami zachodnim. Ponadto rynki mogą odreagowywać wcześniejsze spadki
związane z dyskontowaniem szybszego zacieśniania polityki monetarnej przez Fed albo
EBC. Świadczą o tym lekko spadające rentowności obligacji skarbowych za granicą oraz
mocniejsze zachowanie spółek wzrostowych w indeksie Nasdaq, które zyskały ponad 2,0%.
W kraju przełożyło się to na lepsze zachowanie akcji Allegro oraz CCC, które o ok. 4,5%
odreagowywały po kilku dniach spadków z rzędu. Dobrze zachowywał się też sektor
energetyczny (informacje o postępie w negocjacjach ws utworzenia NABE) oraz JSW
(dyskontuje wysokie ceny węgla koksującego). Zwracamy przy tym uwagę, iż WIG20 cały
czas przebywa w konsolidacji pomiędzy 2 150 a 2 250 pkt. i dopiero wybicie z tego zakresu
będzie sygnałem do mocniejszego ruchu w dół albo górę na krajowej giełdzie.
Dla inwestorów na krajowym rynku długu i waluty najistotniejsza wczoraj była konferencja
prasowa prezesa NBP po wtorkowym posiedzeniu RPP. Wg A. Glapińskiego stopy
procentowe mogą wzrosnąć do poziomu 4,0% lub wyżej (jeżeli inflacja będzie „uparta”), a
w jego ocenie stopa procentowa na poziomie 4,0% nie zaszkodzi gospodarce i zatrudnieniu.
Prezes NBP poinformował, że podczas marcowego posiedzenia RPP będzie namawiał
członków Rady do dalszego zacieśniania polityki pieniężnej w podobny sposób, jak miało to
miejsce w ostatnich miesiącach. Prezes podkreślił także, że bank centralny liczy na
umocnienie się PLN i zrobi wszystko, żeby złoty się umacniał. W odpowiedzi notowania
EUR/PLN spadły poniżej 4,50 (najniżej od połowy czerwca ub. r.), a USD/PLN poniżej 3,95
(najniżej od października ub. r.)
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OCZEKIWANIA CO DO DZISIEJSZEJ SESJI
Dobra atmosfera podczas wczorajszej sesji może pozytywnie wpłynąć na dzisiejsze
rozpoczęcie notowań. Punktem dnia decydującym o kierunku globalnych indeksach będzie
jednak odczyt inflacji za styczeń w Stanach Zjednoczonych (godz. 14:30). Ew. zaskoczenie
w górę/w dół może zostać przyjęte odpowiednio jako negatywne/pozytywne dla rynku akcji
z uwagi na możliwy wzrost/spadek prawdopodobieństwa silniejszych podwyżek stóp
procentowych w USA.
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+/-

WIG20 i mWIG40
Develia

Forte

InterCars

mBank

PGE

Podniesienie ceny w wezwaniu
Forseti IV S.a r.l., Invest Line E S.A. oraz BEKaP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty podniosły
cenę akcji w wezwaniu na 295.388.485 akcji Develii do 3,90 zł z 3,34 zł za sztukę oferowanych
wcześniej. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpiło 1 lutego 2022 r., a zakończenie
planowane jest na 15 lutego 2022 r. Planowaną datą rozliczenia jest 23 lutego 2022 r.

+

Rezerwa na zwrot dotacji
Tanne, spółka zależna Fabryki Mebli Forte, nie wywiązała się z umowy dotacji celowej w
wysokości 46,1 mln zł i grupa Forte zdecydowała o zawiązaniu rezerwy w ciężar kosztów
2021 roku na ewentualny zwrot dotacji wraz z odsetkami. Spółka spełniła warunek
poniesienia określonych kosztów inwestycji, jednak nie udało się jej osiągnąć wymaganego
poziomu zatrudnienia.

-

Przychody w styczniu
Skonsolidowane przychody Inter Cars w styczniu 2022 roku wyniosły 943,7 mln zł, co oznacza
wzrost rdr o 24,9 proc. Sprzedaż w Polsce odpowiadała za 385,8 mln zł (wzrost o 9,3 proc.
rdr). Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą wyniosła w styczniu 478,3 mln zł, o 35,7
proc. rdr.

+

Oddalenie żądań 1,7 tys. kredytobiorców przez Sąd Okręgowy
Sąd Okręgowy w Łodzi w postępowaniu grupowym w całości oddalił żądania 1,7 tys.
kredytobiorców, którzy domagali się m.in. uznania ich umów kredytowych za nieważne. Sąd
uznał, że umowy o kredyt waloryzowany są ważne. W jego ocenie, klauzula waloryzacja (czyli
wyrażenie kredytu w walucie) została indywidualnie uzgodniona, nie jest więc ani abuzywna,
ani nieważna

+

Wnioski o budowę morskich farm wiatrowych
PGE złożyła kolejny wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o nowe pozwolenie lokalizacyjne
na budowę morskiej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Ujęty w nim obszar (14.E.2)
zlokalizowany jest na Ławicy Odrzanej i to już siódmy taki wniosek.
Obecnie PGE realizuje inwestycje na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy ok. 3,5 GW w oparciu o
trzy uzyskane w 2012 roku pozwolenia lokalizacyjne.

+/-

SWIG80 i inne
Astarta

Nowa inwestycja
Astarta poinformowała o rozpoczęciu inwestycji w budowę nowych silosów zbożowych w
regionie Czernihów. Wartość inwestycji to ok. 15 mld USD, a zdolności magazynowania
wzrosną o ok. 70 tys. ton. Pierwsza część inwestycji powinna być zakończona w lipcu 2022
r.

Big Cheese Studio

Wywiad z prezesem
 Big Cheese Studio liczy, że w tym roku pierwsza część gry "Cooking Simulator", wraz
z dodatkami oraz wersjami VR, osiągnie lepsze wyniki niż w 2021, a spółka ma duże
oczekiwania wobec wersji na gogle Oculus Quest 2. Gra ma trafić do certyfikacji
przez Oculus w najbliższych miesiącach.
 Spółka planuje wydanie kolejnego dodatku do „Cooking Simulator” w połowie 2022
r. Sprzedaż dodatków (ostatni z listopada 2021 r.) istotnie wspiera sprzedaż gry, a
wg prezesa wolumen sprzedaży istotnie się zwiększył wobec danych, które podane
były w prospekcie. Spółka miała bardzo dobry IV kw. oraz styczeń.
 Studio pracuje nad trzema nowymi produkcjami, w tym drugą częścią swojej
debiutanckiej gry.
 Cele związaną z drugą częścią gry mają zostać zawarte w planowanym programie
motywacyjnym, do ustanowienia którego zobowiązał się większościowy akcjonariusz
Big Cheese Studio, PlayWay. Jednym z warunków przyznania akcji pracownikom ma
być sprzedaż o 20 proc. więcej sztuk "dwójki" od wyniku pierwszego "Cooking
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Simulatora". Budżet "Cooking Simulator 2", łącznie z działaniami marketingowymi,
to mniej więcej 2,5 mln zł.
Big Cheese Studio ogłosiło, że kolejnymi grami spółki po drugim "Cooking Simulator"
będą "B17 Squadron" (gra o amerykańskim bombowcu z czasów II wojny światowej),
i "Pizza Empire", tycoon, gra ekonomiczna związana z zarządzaniem siecią
restauracji. Budżety obu gier mieszczą się w przedziale 1-1,5 mln zł.
Poza produkcją własnych gier, Big Cheese rozpoczął również poszukiwania gier
zewnętrznych studiów, które mógłby wydać. Jednym z warunków planowanego
programu motywacyjnego jest wydanie w ten sposób co najmniej dwóch tytułów do
końca 2023 roku.

Columbus Energy

Nabycie farmy fotowoltaicznej
Columbus Energy kupił od trzech firm 100 proc. udziałów w spółce realizującej projekt farmy
fotowoltaicznej posiadającej wydane warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na
moc 28 MW, w tym 20 MW posiada prawomocne pozwolenie na budowę.

Decora

Nowa inwestycja
AP Plast, spółka zależna Decory, zrealizuje inwestycję obejmującą w szczególności zakup i
budowę linii produkcyjnej dla podłóg winylowych SPC. Wartość inwestycji szacowana jest na
38,5 mln zł netto. Decora szacuje, że pierwsze przychody pochodzące z inwestycji uzyska w
trzecim kwartale 2022 r.

Dekpol

Plany sprzedażowe mieszkań
Dekpol planuje, że na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych
sprzeda w 2022 roku 460 lokali. Grupa zakłada, że w segmencie deweloperskim jej przychody
wyniosą w tym roku 250 mln zł na bazie przekazania ok. 540 lokali. W 2021 r. spółka
sprzedała 490 lokali i rozpoznała w wyniku 406 lokali.

Stalprofil

Wstępne wyniki 4Q’21
Spółka uzyskała 335,9 mln zł przychodów (+72% r/r), 34,6 mln zł zysku EBITDA (+429% r/r)
oraz 26,8 mln zł zysku netto (+617% r/r).
Jak podaje spółka, osiągnęła istotnie wyższe wyniki zarówno w segmencie stalowym, jak i w
segmencie infrastruktury sieci przesyłowych gazu.
Dobrym wynikom segmentu stalowego sprzyjały stabilne, wysokie ceny wyrobów hutniczych
oraz utrzymujący się popyt ze strony konsumentów stali. Wolumen sprzedaży wyrobów
hutniczych w IV kw. 2021 r. był wyższy r/r o 20%, natomiast narastająco za 12 miesięcy br.
był wyższy o 12%. Zaprezentowane szacunkowe wyniki uwzględniają dokonane przez Spółkę
odpisy i rezerwy, w tym w segmencie stalowym odpisy na towary słabo rotujące oraz w
segmencie infrastruktury rezerwy na ewentualne koszty w okresie gwarancji udzielonych na
zbudowane gazociągi.

Unibep

+

Najlepsza oferta
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku wybrała jako
najkorzystniejszą ofertę za ok. 63,2 mln zł netto złożoną przez konsorcjum Unibepu w
przetargu na realizację obwodnicy Bielska Podlaskiego.
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TERMINARZ SPÓŁEK
Data

Ticker

Wydarzenie

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 MAKROEKONOMICZNE
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)

15:50

Polska

Decyzja ws. stóp procentowych

luty

15:50

Polska

Stopa referencyjna

luty

2,75%

2,75%

2,25%

15:50

Polska

Stopa lombardowa

luty

3,25%

3,25%

2,75%

15:50

Polska

Stopa depozytowa

luty

2,25%

2,25%

1,75%

15:50

Polska

Stopa redyskontowa

luty

2,80%

2,80%

2,30%

16:08

Polska

Komunikat po posiedzeniu RPP

luty

8:00

Niemcy

Eksport s.a. (m/m)

grudzień

0,90%

-0,20%

1,70%

8:00

Niemcy

Import s.a. (m/m)

grudzień

16:30

USA

Zmiana zapasów ropy

tydzień

4,70%
-4,76 mln
brk

-1,50%
0,70 mln
brk

3,30%
-1,05 mln
brk

14:30

USA

Inflacja CPI (m/m)

styczeń

0,50%

0,50%

14:30

USA

Inflacja bazowa CPI (m/m)

styczeń

0,50%

0,60%

14:30

USA

Inflacja CPI (r/r)

styczeń

7,30%

7,00%

14:30

USA

Inflacja bazowa CPI (r/r)

styczeń

5,90%

5,50%

14:30

USA

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

tydzień

228 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.
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KO ME NT A RZ PO RA NN Y
10 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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