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POLSKA

POPRZEDNIA SESJA W SKRÓCIE
Środowy handel na krajowym rynku akcji zakończył się mocnym ruchem spadkowym,
który zanegował wcześniejsze dwa dni udanego handlu. WIG20 przy niskim obrocie
na poziomie niecałych 600 mln zł zanotował 2,24% straty, co pokazuje jak płaski jest
obecnie rynek oraz podatny na podwyższoną zmienność. Sam indeks dotarł do
lokalnych dołków z okolic 1680 punktów, co będzie stawiało stronę popytową rynku
pod presją w najbliższych dniach. Największe straty wśród blue-chipów zanotowały
spółki w których znaczącymi akcjonariuszami jest Skarb Państwa, tj. min. KGHM (7,26%), Lotos (-6,11%) oraz PKN Orlen (-4,72%). Powyższe było konsekwencją
wypowiedzi wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, który
oświadczył w ciągu dnia, że to „nie czas dla spółek Skarbu Państwa na
maksymalizowanie zysków”. Drugi dzień mocnych spadków rentowności
obserwowano na krajowym rynku długu skarbowego. Rentowności krajowych 10-latek
zbliżyły się ponownie w okolice 7%, notowanych ostatnio w I połowie czerwca. Wydaje
się, że oprócz obaw o przyszłe projekcje inflacyjne, inwestorów bardziej martwi
obecnie jednak sytuacja w zakresie przyszłej aktywności gospodarczej i scenariusz
recesyjny. Obawy te nie są oczywiście jedynie domeną krajowych inwestorów. W dniu
wczorajszym, Prezes FED, Jerome Powell powiedział przed Kongeresm, że
amerykański bank centralny jest zdeterminowany do tego aby jak najszybciej
ograniczyć inflację, co z kolei może wiązać się z recesją.

OCZEKIWANIA CO DO DZISIE JSZEJ SESJI
Wczorajsza sesja na amerykańskim rynku akcji zakończyła się lekkimi spadkami
głównych indeksów. Podobną sytuację widzimy w godzinach rannych w przypadku
kontraktów terminowych na DAX oraz S&P500. Powyższe implikuje umiarkowanie
negatywnie otwarcie handlu na GPW w Warszawie.
Z istotniejszych odczytów danych makro w dniu dzisiejszym, około godziny 10:00
poznamy wstępne odczyty indeksów PMI dla przemysłu i usług w strefie euro. Rynek
zakłada spadek indeksów m/m do poziomów odpowiednio 53,8 pkt i 55,5 pkt.
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WIG20 i mWIG40

+/-

Celon Pharma

Dywidenda
Walne zgromadzenie spółki Celon Pharma zdecydowało o wypłacie dywidendy z części
kapitału zapasowego w wysokości 0,29 zł na akcję, czyli na ten cel zostanie przeznaczona
kwota ok. 14,8 mln zł.

Enea

List intencyjny ws technologii SMR
Grupa Enea podpisała z amerykańską spółką Last Energy list intencyjny w sprawie
współpracy dot. technologii SMR.

Kęty

Szacunkowe wyniki za Q222 i rewizja prognoz na cały rok
 Grupa Kęty szacuje, że skonsolidowany zysk netto w drugim kwartale 2022 r.
wyniesie 220 mln zł, co oznacza wzrost o 36 proc. rdr.
 Według szacunków, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą 1,66 mld zł
(wzrost o 44 proc. rdr), a skonsolidowany zysk operacyjny osiągnie 281 mln zł, co
oznacza wzrost o 32 proc. rdr.
 Skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA wzrośnie do 324 mln zł (+29 proc. rdr).
 Kęty szacują poziom długu netto na koniec drugiego kwartału 2022 r. na ok. 940
mln zł.
 Spółka podała, że w II kwartale 2022 roku pomimo toczącej się wojny w Ukrainie,
popyt na wyroby oferowane przez grupę utrzymywał się na wysokim poziomie.
Według aktualnych szacunków, wszystkie segmenty zanotują wysokie wzrosty
przychodów wynoszące od ok.30 proc. rdr w segmencie opakowań giętkich,
poprzez ok. 40 proc. rdr w segmencie systemów aluminiowych do ok. 60 proc. rdr
w segmencie wyrobów wyciskanych.
 Grupa Kęty podniosła o 17 proc. do 642 mln zł tegoroczne prognozy zysku netto
oraz o 19 proc. do 980 mln zł prognozy EBITDA. Prognoza dotycząca przychodów
została podniesiona o 10 proc. do 5,94 mld zł, a EBIT o 24 proc. do 810 mln zł.

Pracuj

Dywidenda
Grupa Pracuj z zysku netto za 2021 r. przeznaczy kwotę 136.530.052 zł na wypłatę
dywidendy w wysokości 2 zł na jedną akcję.

Tauron

Komentarz zarządu
 Grupa Tauron chce do 2030 roku ograniczyć emisyjność CO2 o 78 proc., planuje
mieć 3.700 MW w OZE – podała spółka w komunikacie dotyczącym nowej strategii
grupy. W 2030 roku EBITDA Tauronu ma wynieść ponad 6,5 mld zł.
 Grupa szacuje, że realizacja strategii będzie wymagała poniesienia w latach 20222030 nakładów inwestycyjnych w wysokości ok. 48 mld zł. Dwa główne kierunki
inwestycji to dystrybucja energii elektrycznej (ok. 50 proc., w tym m.in. na
modernizację i odtworzenie sieci elektroenergetycznej) i zwiększenie mocy w
odnawialnych źródłach energii (ok. 35 proc., w tym na realizację projektów farm
fotowoltaicznych, farm wiatrowych, w tym offshore, modernizację i odtworzenia
elektrowni wodnych). Ok. 8 proc. nakładów ma być przeznaczone na obszar
technologii gazowych (w tym na dekarbonizację obszaru Ciepło, budowę dwóch
kogeneracyjnych bloków gazowo-parowych).


Tauron przyjął także politykę dywidendową. Zarząd nie będzie rekomendować
wypłaty dywidendy do 2030 r., o ile zatrzymanie środków przyczyni się do wzrostu
wartości aktywów.



Tauron zakłada w strategii do 2030 roku z perspektywą 2050 roku utrzymanie
wskaźnika dług netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie.
Tauron chce w energetyce wiatrowej podwoić stan posiadania do 2025 r., a w 2030
roku grupa chce mieć 1.100 MW w technologii wiatrowej. W fotowoltaice grupa
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chce do 2025 roku zwiększyć moce do 700 MW, a w 2030 roku chce mieć 1.400
MW w elektrowniach słonecznych.
WIG-Energetyka

Komentarz ministra ds. aktywów państwowych
 Ministerstwo Aktywów Państwowych podtrzymuje, że do utworzenia Narodowej
Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego powinno dojść do końca tego roku mimo
zawirowań na rynku energii – poinformował wicepremier i minister aktywów
państwowych Jacek Sasin.
 MAP chce, by Bogdanka pozostała spółką giełdową. Do nabycia akcji spółki od Enei
przez Skarb Państwa może dojść w 2023 roku.

SWIG80 i inne

+/-

Ailleron

Dywidenda
Ailleron wypłaci 3,95 mln zł dywidendy, czyli 0,32 zł na akcję.

Arctic Paper

Dywidenda
Arctic Paper wypłaci z zysku netto za 2021 r. 40 groszy dywidendy brutto na akcję - podała
spółka w komunikacie po WZ. Na ten cel trafi łącznie 27,72 mln zł z zysku netto za 2021
rok oraz część zysków netto z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale rezerwowym
spółki.

BOŚ

Aktualizacja strategii
BOŚ zakłada, że na koniec 2023 r. wskaźnik ROE będzie na poziomie 6,3 proc. Wcześniej
bank planował, że na koniec przyszłego roku sięgnie 3,5-5 proc. - poinformował bank w
aktualizacji założeń do strategii na lata 2021-2023.

Ferro

Dywidenda
Ferro wypłacił w formie dywidendy za 2021 rok łącznie 32,1 mln zł, czyli 1,51 zł na akcję.

Forte

Dywidenda
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Forte postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy
łącznie 47,86 mln zł, co oznacza dywidendę w wysokości 2 zł na akcję.

K2 Holding

Dywidenda
Zarząd K2 Holding rekomenduje wypłatę 8,40 zł dywidendy na akcję.

Lokum Deweloper

Dywidenda
Akcjonariusze Lokum Deweloper zdecydowali, aby z zysku netto za 2021 rok na dywidendę
trafiło łącznie 29,7 mln zł, co oznacza 1,65 zł dywidendy na akcję.

Sygnity

Umowa
Sygnity zawarło umowę ramową ze Skarbem Państwa - Ministerstwem Finansów na
świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT
poprzez udostępnienie wyspecjalizowanego personelu. Łączna maksymalna wartość
umowy wynosi 77,2 mln zł brutto.

Trakcja

Finansowanie
 Trakcja podpisała wstępne warunki finansowania związane z planowanym
dokapitalizowaniem spółki przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Inwestor zamierza
objąć w spółce akcje serii E nowej emisji za kwotę 200 mln zł.
 Term sheet został podpisany przez Trakcję i jej spółki zależne, PKP PLK oraz
instytucje finansujące: mBank, Credit Agricole, BGK, Pekao, Agencja Rozwoju
Przemysłu, Uniqua, KUKE, Credendo, PZU, Ergo Hestia, Generali.
 Zgodnie z założeniami, PKP PLK zamierza objąć w Trakcji akcje serii E nowej emisji
za kwotę 200 mln zł z zastrzeżeniem spełnienia warunków zawieszających, przy
czym planowany termin podjęcia uchwały przez NWZ spółki przypada na 23
czerwca.
 Trakcja i PKP PLK porozumiały się też co do kluczowych warunków rozstrzygnięcia
sporu dotyczącego roszczeń sądowych oraz pali fundamentowych. Wstępnie
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ustalona kwota ugody w tym zakresie wynosi 41,75 mln zł brutto, a jej szacowany
wpływ na wynik Trakcji i grupy kapitałowej wyniesie -0,8 mln zł.
Votum

Dywidenda
Akcjonariusze Votum zdecydowali, by z zysku osiągniętego w 2021 roku na dywidendę
trafiło 4,92 mln zł, co daje 0,41 zł dywidendy na akcję.
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TERMINARZ
Data

Ticker

Wydarzenie

czwartek 23 czerwca 2022
CYFRPLSAT

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

ADIUVO

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

AIRWAY

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

ARCHICOM

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

ASSECOBS

Wypłata dywidendy 2,12 zł na akcję.

ATAL

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6 zł na akcję.

ATENDE

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

BOGDANKA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, ustalenia dnia dywidendy oraz określenia
terminu wypłaty dywidendy.

DIGITREE

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

ELEKTROTI

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

EUCO

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 lub pokrycia straty poniesionej w roku
obrotowym 2021.

FERRUM

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2021 oraz dalszego istnienia spółki.

GPW

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 r.

HANDLOWY

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2021 r. oraz podziału niepodzielonego zysku netto z lat ubiegłych.

KCI

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

PEKABEX

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021 i wypłaty dywidendy.

PULAWY

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.,
określenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty.

PURE

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

RAFAKO

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

SESCOM

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.

SOLAR

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021,
obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

SPYROSOFT

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.

STALPROD

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 r.

TARCZYNSKI

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

TRAKCJA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii E w drodze
subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

WIELTON

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

piątek 24 czerwca 2022
DINOPL

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

ENEA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy kończący się 31.12.2021 r.

ALTUS

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

AMPLI

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2021 roku oraz dalszego istnienia spółki.

BOOMBIT

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.

ERG

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

Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.

INPRO

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,
ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

INSTALKRK

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

KOGENERA

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

LABOPRINT

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.

LUBAWA

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

MAXCOM

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

POLTREG

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

PRAGMAINK

ZWZA ws. m.in. pokrycia strat powstałych w roku 2021.

PROTEKTOR

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku.

PUNKPIRAT

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31
grudnia 2021 roku.

RELPOL

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2021 r.

VIVID

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 i niepokrytej straty z lat ubiegłych.

WIRTUALNA

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

HYDROTOR

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 r. i wypłaty dywidendy.

MUZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.
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KALENDARIUM MAKROEKO NOMICZNE
Data

Czas

Kraj

Wydarzenie

Okres

Aktualna

Prognoza

Poprzednia

Inflacja PPI (r/r)

maj

33,60%

33,50%

33,50%

Poniedziałek, 20 czerwca 2022
8:00

Niemcy

Wtorek, 21 czerwca 2022
10:00

Polska

Wynagrodzenie (r/r)

maj

13,50%

14,60%

14,10%

10:00

Polska

Zatrudnienie (r/r)

maj

2,40%

2,60%

2,80%

10:00

Polska

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r)

maj

24,70%

24,80%

23,30%

10:00

Polska

Produkcja przemysłowa (r/r)

maj

15,00%

15,20%

13,00%

Środa, 22 czerwca 2022
1:50

Japonia

Protokół z posiedzenia BoJ

kwiecień

8:00

Wlk. Brytania

Inflacja CPI (r/r)

maj

9,10%

9,10%

9,00%

8:00

Wlk. Brytania

Inflacja PPI (r/r)

maj

15,70%

14,70%

14,70%

10:00

Polska

Sprzedaż detaliczna (r/r)

maj

23,60%

23,30%

33,40%

10:00

Polska

Sprzedaż detaliczna ceny stałe (r/r)

maj

8,20%

8,80%

19,0%

10:00

Polska

Produkcja budowlano-montażowa (r/r)

maj

13,00%

8,50%

9,30%

Czwartek, 23 czerwca 2022
9:15

Francja

Indeks PMI dla przemysłu wst.

czerwiec

53,4

54,6

9:15

Francja

Indeks PMI dla usług wst.

czerwiec

57,2

58,3

9:30

Niemcy

Indeks PMI dla przemysłu wst.

czerwiec

53,6

54,8

9:30

Niemcy

Indeks PMI dla usług wst.

czerwiec

54,5

55

10:00

Strefa Euro

Indeks PMI dla przemysłu wst.

czerwiec

53,8

54,6

10:00

Strefa Euro

Indeks PMI dla usług wst.

czerwiec

55,5

56,1

14:00

Polska

Podaż pieniądza M3 (r/r)

maj

8,20%

8,20%

14:30

USA

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

tydzień

225 tys.

229 tys.

14:30

USA

Saldo rachunku bieżącego (USD)

I kw.

-275 mld

-217,9 mld

15:45

USA

Indeks PMI dla usług wst.

czerwiec

53,5

17:00

USA

Zmiana zapasów ropy

tydzień

1,96 mln brk
2,50%

53,4

Piątek, 24 czerwca 2022
1:30

Japonia

Inflacja CPI (r/r)

maj

1:30

Japonia

Inflacja bazowa CPI (r/r)

maj

2,10%

2,10%

8:00

Wlk. Brytania

Sprzedaż detaliczna (m/m)

maj

-0,50%

1,40%

8:00

Wlk. Brytania

Sprzedaż detaliczna (r/r)

maj

-4,90%

-4,90%

10:00

Polska

Stopa bezrobocia

maj

5,10%

5,20%

10:00

Niemcy

Indeks instytutu Ifo

czerwiec

92,8

93

16:00

USA

maj

600 tys.

591 tys.

Sprzedaż nowych domów

Źródło: biznes.pap.pl. macronext.pl, stooq.pl, isbnews.pl, bankier.pl, Bloomberg
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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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Internetowe serwisy transakcyjne
- wersja dla klientów chcących szybko i wygodnie złożyć zlecenie
- wersja dla klientów doświadczonych
https://www.webmakler.pl/

DISCLAIMER
Nadzór nad Biurem Maklerskim BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 78, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została
przygotowana przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej BM) dla klientów BM wyłącznie w celach informacyjnych, nie uwzględnia indywidualnej sytuacji i potrzeb klienta oraz
nie stanowi 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 zawarte
informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji. Niniejsza publikacja nie jest przygotowana na indywidualne zamówienie jakiegokolwiek Klienta BNP Paribas Bank Polska S.A.
Wszelkie informacje i opinie zawarte w powyższym dokumencie zostały przygotowane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez BM za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one
wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. 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 powiadomienia. BM nie ponosi odpowiedzialności za
prawdziwość i kompletność przedstawionych 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 wcześniej lub udostępniana przed datą publikacji. Publikacja udostępniana jest na stronie
internetowej BNP Paribas Bank Polska. i nie posiada daty ważności. Niniejsza publikacja jest publikacją handlową o której mowa w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2017/565 z dnia
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