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POLSKA

POPRZEDNIA SESJA W SKRÓCIE
Środa przyniosła mieszane nastroje na globalnych rynkach akcji, przy czym ponownie lepiej
zachowywały się indeksy za oceanem gdzie S&P500 czy Nasdaq100 podjęły próbę
odrobienia strat z początku tygodnia, kończąc dzień z ponad 1,0% wzrostami. W nieco
mniejszej skali, ale nadal na plusie, sesję zakończył WIG20. Widać jednak stopniowy spadek
zmienności i obrotów przed długim weekendem. Sektorowo najlepiej radziły sobie spółki
paliwowe i odzieżowe. Na drugim biegunie znalazł się WIG Informatyka oraz WIG
Motoryzacja za sprawą blisko 9,0% przeceny Auto Partner w reakcji na informację o ABB.

Kurs

1D

1M

YTD

WIG

64,037.41

0.27%

6.65%

-7.59%

WIG20

2,104.32

0.49%

6.70%

-7.17%

mWIG40

4,692.24

-0.36%

7.24%

-11.33%

sWIG80

19,472.25

-0.27%

4.59%

-2.91%

WIG20 TR

3,939.59

0.49%

6.70%

-7.17%

MSCI POLAND

1,385.07

0.51%

6.42%

-8.23%

Kurs

1D

1M

YTD

Ciekawa sytuacja miała miejsce z kolei na rynku surowców, gdzie pomimo dobrych danych
o zapasach ropy naftowej w USA (+9 mln brk), ceny surowca rosły o ponad 3,0% dla gatunku
Brent. Powyższe było rezultatem komentarza prezydenta Putina o dotarciu do zaułku
negocjacji na linii UA-RU. Cena baryłki Brent kończyła dzień na poziomach blisko 110 USD.

S&P500

4,446.59

1.12%

6.55%

-6.71%

Nasdaq C.

14,217.29

1.99%

8.97%

-12.88%

DAX

14,076.44

-0.34%

1.06%

-11.38%

CAC40

6,542.14

0.07%

2.70%

-8.54%

OCZEKIWANIA CO DO DZISIEJSZEJ SESJI

FTSE250

20,984.45

-0.12%

2.51%

-10.63%

BUX

42,651.63

2.12%

-0.59%

-15.91%

Dzisiejsze kalendarium makroekonomiczne będzie przykuwało uwagę inwestorów. Chociaż
konsensus nie zakłada zmian bezpośrednio w poziomie stóp procentowych podczas
posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego, inwestorzy będą oczekiwać na komentarze
prezes Lagarde co do perspektyw polityki monetarnej w dalszej części roku, biorąc pod
uwagę rosnącą inflację w otoczeniu niższego tempa wzrostu gospodarczego. Dodatkowo w
Stanach Zjednoczonych na rynek trafią wyniki sprzedaży detalicznej za marzec oraz
cotygodniowe dane z rynku pracy. Zwracamy również uwagę, że po wczorajszym
zainicjowaniu sezonu wynikowego na Wall Street za 1Q22 przez JPMorgan Chase & Co., dziś
swoje wyniki opublikują m.in. Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo oraz
United Health Group.

IBEX

8,617.80

0.46%

4.66%

-1.10%

NIKKEI

27,153.43

1.15%

7.29%

-5.69%

OBLIGACJE

Wydaje się, że ostatnia sesja przed dłuższym weekendem nie powinna przynieść większych
ruchów na rynkach bazowych, stąd trudno oczekiwać zmiany obrazu notowań WIG20.
Obecnie indeks znajduje się w okolicach 2100 pkt. i dopiero pokonanie 2150 pkt. lub zejście
poniżej 2050 pkt. byłoby sygnałem dla kierunku indeksu w krótkim terminie. Zwracamy przy
tym uwagę, że w skali ostatniego miesiąca warszawskie blue chips zachowywały się
relatywnie lepiej od rynków bazowych – pytanie więc, czy ta relacja utrzyma się czy może
była zwyczajnie efektem niższej bazy po głębszej przecenie w regionie spowodowanej
wybuchem wojny za naszą wschodnią granicą. Widzimy również ryzyko kontynuacji korekty
w segmencie mniejszych spółek, gdzie na wykresie tygodniowym wskaźnik MACD
wygenerował w tym tygodniu sygnał sprzedaży. Najbliższym wsparciem na sWIG80
pozostaje okrągły poziom 19 000 pkt.
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Rent. 10Y

1D

1M

YTD

Polska

5.823

-31.7 pb

88.0 pb

215.1 pb

USA

2.679

-2.0 pb

54.6 pb

116.9 pb

Niemcy

0.766

-2.4 pb

51.7 pb

94.3 pb

WALUTY

Kurs

1D

1M

YTD

EUR/PLN

4.6342

0.17%

2.44%

-1.02%

USD/PLN

4.2441

0.41%

2.24%

-4.92%

CHF/PLN

4.5492

0.18%

1.60%

-2.76%

GBP/PLN

5.5775

0.19%

1.15%

-2.13%

EUR/USD

1.0918

0.28%

-0.20%

-3.98%

USD/JPY

125.3800

0.19%

-5.73%

-8.22%

SUROWCE

Kurs

1D

1M

YTD

Brent ($/bbl)

107.94

-0.77%

0.97%

38.78%

WTI ($/bbl)

103.09

-1.11%

0.08%

37.07%

Złoto ($/ozt)

1,973.61

-0.21%

1.17%

7.89%

Miedź (c/lb)

473.30

0.45%

4.89%

6.04%

NAJWIĘKSZE WZROSTY / SPADKI
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WIG
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mWIG40

sty-22
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SPADKI

LUBAWA SA

20.59%

AUTO PARTN

-8.98%

K2 HOLDING

13.49%

PROJPRZEM

-8.25%

ZREMB

8.61%

WASKO

-6.10%

BRAND 24 S

8.60%

CAPTOR THE

-6.08%

PLAZA CENT

7.83%

VENTUREIN

-6.02%

OBROTY

PLNm

Avg 20D

Avg 90D

GPW

896.60

1393.12

1402.58

sWIG80
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+/-

WIG20 i mWIG40
CD Projekt

Przesunięcie premiery na konsole nowszej generacji
CD Projekt zdecydował o przesunięciu, planowanej na drugi kwartał 2022 roku, premiery
gry Wiedźmin 3: Dziki Gon na konsole najnowszej generacji. Nie podano nowej daty
premiery produkcji.
"Spółka jest w trakcie oceny zakresu pozostałych do wykonania prac i zdecydowała o
przesunięciu premiery uprzednio planowanej na drugi kwartał bieżącego roku".

JSW

Dane operacyjne za 1Q22
Produkcja węgla w grupie JSW w pierwszym kwartale 2022 roku ogółem wyniosła 3,77 mln
ton i była wyższa w porównaniu do czwartego kwartału 2021 r. o 5,4 proc., a rdr była
wyższa o 10,9 proc.
Produkcja węgla koksowego wyniosła ok. 2,86 mln ton i była wyższa kdk o 3,9 proc., a rdr
była wyższa o 3,3 proc.
Produkcja węgla do celów energetycznych wyniosła ok. 0,91 mln ton i była wyższa w
porównaniu do 4Q 2021 r. o 10,4 proc., a w stosunku do 1Q 2021 r. - wyższa o ok. 44,5
proc.
Sprzedaż węgla ogółem wyniosła ok. 4,06 mln ton i była wyższa kdk o 6,7 proc., a rdr wyższa o 6,1 proc.
Sprzedaż węgla koksowego wyniosła w pierwszym kwartale 2022 roku ok. 2,92 mln ton i
była wyższa kdk o 5,3 proc., a rdr spadła o 2,5 proc. Sprzedaż węgla do celów
energetycznych wyniosła ok. 1,14 mln ton i była wyższa kdk o 10,3 proc., a rdr wyższa o
36,9 proc.

Millennium

Rezerwy na ryzyko w związku z kredytami walutowymi
Bank Millennium utworzy 451,2 mln zł rezerw w ciężar wyników pierwszego kwartału 2022
roku na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez
bank. W efekcie bank pokaże stratę netto w I kwartale.

-

+/-

SWIG80 i inne
Dekpol

Sprzedaż lokali w 1Q22
Dekpol sprzedał w pierwszym kwartale 2022 roku 70 lokali wobec 70 lokali przed rokiem.
Grupa rozpozna w wyniku finansowym tego okresu 73 lokale wobec 148 przed rokiem.
Na koniec marca grupa miała w ofercie do sprzedaży 715 lokali.

Eurotel

Dywidenda
Eurotel chce wypłacić z zysku netto za 2021 rok 16,9 mln zł dywidendy, co dałoby 4,50 zł
dywidendy na jedną akcję. Proponowana kwota dywidendy stanowi 84 proc.
wypracowanego zysku za 2021 rok.
Proponowana data nabycia praw do dywidendy to 26 maja, a jej wypłata miałaby nastąpić
do 8 czerwca.

Selena FM

Rozważanie relokacji zakładu w Chinach
Chińska spółka zależna z grupy Selena FM rozpocznie negocjacje zasad ewentualnej
relokacji zakładu produkcyjnego Selena Nantong zlokalizowanego w strefie rozwoju
ekonomicznego i technologicznego w Nantong. Rozmowy prowadzone będą z władzami tej
strefy.
Chińska spółka Selena Nantong otrzymała zawiadomienie o objęciu strefy programem
ochrony rzeki Jangcy i reorganizacją tej strefy, wskutek czego Selena Nantong może zostać
zobowiązana do relokacji. Selena FM stoi na stanowisku, że wraz z zobowiązaniem do
relokacji powinno dojść do wypłacenia spółce odszkodowania uzgodnionego pomiędzy
władzami strefy a Selena Nantong.
Zgodnie z otrzymaną przez Selena FM niezależną wyceną aktywów wraz z zapasami
Selena Nantong, ich wartość sięga 39,1 mln zł. Polska spółka obecnie nie dostrzega
konieczności dokonania dodatkowych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych
Seleny Nantong.

Źródło: biznes.pap.pl. macronext.pl, stooq.pl, isbnews.pl, bankier.pl, Bloomberg
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Synektik

Wybór oferty
Oferta Synektik Czech Republic o wartości 5,7 mln euro netto została wybrana w
postępowaniu przetargowym czeskiego szpitala Krajská nemocnice Liberec. Oferta
obejmuje dostawę i instalację systemu da Vinci, szkolenia personelu, opiekę serwisową
oraz dostawę instrumentów i akcesoriów zużywalnych przez 5 lat.

Wittchen

Komentarz zarządu
Grupa Wittchen planuje w 2022 r. dalszą ekspansję zagraniczną oraz kontynuację
zwiększenia udziału sprzedaży w kanale sprzedaży internetowej.

ZE PAK

Zakup udziałów w projektach offshore
ZE PAK zawarł z duńską spółką Orsted Wind Power dodatkową umowę kupna 50 proc.
udziałów w pięciu spółkach projektowych. ZE PAK i Orsted planują wspólne wnioski na
budowę morskich farm wiatrowych w Polsce.
Umowa dotyczy spółek: Orsted Polska OF SPV 6, Orsted Polska OF SPV 7, Orsted Polska OF
SPV 8, Mawzorino Investments oraz Orsted Polska OF SPV 10.
Łączna cena za udziały w spółkach joint venture wyniosła 170 tys. euro.
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TERMINARZ
Data

Ticker

Wydarzenie

czwartek 14 kwietnia 2022
CDPROJEKT

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

EUROCASH

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

KRUK

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2021 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.

MERCATOR

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

ALTUS

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

BIOMEDLUB

Publikacja raportu za 2021 rok.

DECORA

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

DIGITREE

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

IMPERIO

Publikacja raportu za 2021 rok.

KRKA

Publikacja raportu za 2021 rok.

MARVIPOL

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

MDIENERGIA

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

MWTRADE

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2021.

OPTEAM

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

PANOVA

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

PEPEES

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.

PMPG

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

STARHEDGE

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

WITTCHEN

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

piątek 15 kwietnia 2022
INGBSK

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,30 zł na akcję.

BENEFIT

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

BORYSZEW

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

TXM

Publikacja raportu za 2021 rok.

ULTGAMES

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
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KALENDARIUM MAKROEKONOMICZNE
Data

Czas

Kraj

Wydarzenie

Okres

Aktualna

Prognoza

Poprzednia

1,20%

0,90%

Poniedziałek, 11 kwietnia 2022
3:30

Chiny

Inflacja CPI (r/r)

marzec

1,50%

3:30

Chiny

Inflacja PPI (r/r)

marzec

8,30%

7,90%

8,80%

8:00

Wlk. Brytania

luty

1,60%

2,20%

2,30%

Produkcja przemysłowa (r/r)

Wtorek, 12 kwietnia 2022
8:00

Niemcy

Inflacja CPI fin. (r/r)

marzec

7,30%

7,30%

5,10%

8:00

Niemcy

Inflacja HICP fin. (r/r)

marzec

7,60%

7,60%

5,50%

8:00

Wlk. Brytania

luty

3,80%

3,90%

3,90%

11:00

Niemcy

Indeks instytutu ZEW

kwiecień

-41,0

-48,0

-39,30

14:30

USA

Inflacja CPI (m/m)

marzec

1,2%

1,00%

0,80%

14:30

USA

Inflacja bazowa CPI (m/m)

marzec

0,3%

0,50%

0,50%

14:30

USA

Inflacja CPI (r/r)

marzec

8,5%

8,30%

7,90%

14:30

USA

Inflacja bazowa CPI (r/r)

marzec

6,5%

6,60%

6,40%

Stopa bezrobocia

Środa, 13 kwietnia 2022
8:00

Wlk. Brytania

Inflacja CPI (r/r)

marzec

7%

6,7%

6,20%

8:00

Wlk. Brytania

Inflacja PPI (r/r)

marzec

11,9%

11%

10,10%

16:30

USA

Zmiana zapasów ropy

tydzień

9,38 mln brk

2,42 mln brk

Czwartek, 14 kwietnia 2022
10:00

Włochy

13:45

Strefa Euro

14:30

USA

14:30

Strefa Euro

14:30

USA

16:00

USA

Produkcja przemysłowa (m/m)

luty

-3,40%

Stopa depozytowa

kwiecień

-0,50%

-0,50%

Sprzedaż detaliczna (m/m)
Konferencja prasowa po
posiedzeniu ECB
Wnioski o zasiłek dla
bezrobotnych
Indeks Uniwersytetu Michigan
wst.

marzec

0,60%

0,30%

kwiecień
tydzień
kwiecień

166 tys.
59

59,4

Piątek, 15 kwietnia 2022
Polska, Australia, USA, Czechy, Francja, Norwegia, Nowa Zelandia, Słowacja, Szwajcaria, Hiszpania, Kanada, Niemcy, Szwecja,
Węgry, Wlk. Brytania, Włochy - Wielki Piątek - dzień wolny
10:00
Polska
Inflacja CPI fin. (r/r)
marzec
10,90%
8,50%
15:15

USA

Produkcja przemysłowa (m/m)
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14 kwietnia 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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