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POPRZEDNIA SESJA W SKRÓCIE
Czwartek przyniósł spadki zarówno w rozwiniętych gospodarkach europejskich jak i
na polskim parkiecie. Giełdy we Francji i Niemczech reagowały na gorsze od
prognozowanych dane dotyczące wstępnych odczytów PMI z przemysłu i usług.
Słabiej wypadły także wskaźniki dla całej Strefy Euro, gdzie PMI dla usług spadł do
52,8 pkt wobec prognozy 55,5 pkt, natomiast PMI dla przemysłu obniżył się do 52 pkt.
wobec prognozy 53,8 pkt. Spadki były kontynuowane także nad Wisłą i po silnej
pierwszej połowie dnia indeks szerokiego rynku WIG stracił ostatecznie 1,37% i tym
samym zbliżył się do dołka wyznaczonego w maju. W przypadku pokonania tej strefy,
kolejnym poziomem wsparcia będzie minimum z października 2020r. w okolicach
43700 pkt. Na poziomach minimum z maja znajduje się także WIG20, który stracił
wczoraj 1,56% i znalazł się w okolicy 1650 pkt. Wśród polskich blue chipów, zyskownie
dzień zakończyło tylko pięć walorów. Najwięcej zyskało Allegro (1,78%) i Asseco
(1,73%). Najsłabiej radziły sobie spółki surowcowe – JSW straciło 6,05%, a KGHM –
4,83%. Dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych także okazały się słabsze
od oczekiwań. Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 229 tys. wobec
prognozowanych 225 tys., a wstępny odczyt indeksu PMI dla usług za czerwiec
uplasował się na poziomie 51,6 pkt. wobec prognozy na poziomie 53,5 pkt. Słabsze
dane wpisują się w narrację obaw o spowolnienie wzrostu gospodarczego, co może
nieco hamować jastrzębią politykę Fed. Amerykańskie indeksy S&P500 i Nasdaq
zyskiwały wczoraj odpowiednio, 0,95% i 1,62%..

OCZEKIWANIA CO DO DZISIE JSZEJ SESJI

Kurs

1D

1M

YTD

WIG

52,274.01

-1.37%

-7.50%

-24.56%

WIG20

1,654.32

-1.56%

-8.65%

-27.02%

mWIG40

3,967.27

-1.46%

-8.10%

-25.03%

sWIG80

16,922.41

-0.21%

-5.44%

-15.62%

WIG20 TR

3,109.72

-1.56%

-8.32%

-26.73%

MSCI POLAND

1,077.19

-1.56%

-8.99%

-28.63%

ZAGRANICA

Kurs

1D

1M

YTD

S&P500

3,795.73

0.95%

-3.70%

-20.36%

Nasdaq C.

11,697.68

1.47%

-0.61%

-28.32%

DAX

12,912.59

-1.76%

-7.24%

-18.71%

CAC40

5,883.33

-0.56%

-5.91%

-17.75%

FTSE250

18,692.98

-1.05%

-5.83%

-20.39%

BUX

39,614.00

-1.05%

-7.83%

-21.90%

IBEX

8,106.40

-0.48%

-6.08%

-6.97%

NIKKEI

26,491.97

1.23%

-0.96%

-7.99%

OBLIGACJE

Rent. 10Y

1D

1M

YTD

Polska

6.936

0.5 pb

42.0 pb

326.4 pb

USA

3.083

-0.4 pb

33.3 pb

157.3 pb

Niemcy

1.431

0.3 pb

46.4 pb

160.8 pb

WALUTY

Kurs

1D

1M

YTD

EUR/PLN

4.7040

0.07%

-2.28%

-2.49%

USD/PLN

4.4637

0.18%

-4.08%

-9.60%

CHF/PLN

4.6512

0.08%

-4.07%

-4.90%

GBP/PLN

5.4769

0.21%

-2.01%

-0.33%

EUR/USD

1.0539

0.15%

-1.83%

-7.31%

USD/JPY

134.7400

0.16%

-5.87%

-14.59%

SUROWCE

Kurs

1D

1M

YTD

Brent ($/bbl)

110.02

-0.03%

-3.12%

41.45%

WTI ($/bbl)

104.49

0.21%

-4.81%

38.93%

20%

Złoto ($/ozt)

1,822.29

-0.03%

-2.37%

-0.38%

15%

Miedź (c/lb)

375.25

0.36%

-13.25%

-15.93%

Z ważniejszych danych ekonomicznych, na które czekają inwestorzy, poznamy dzisiaj
stopę bezrobocia za maj w Polsce, natomiast z Niemiec odczyt indeksu instytutu Ifo,
a także poziom sprzedaży nowych domów w USA.
Poranna sytuacja płynąca z globalnych rynków sugeruje umiarkowany optymizm.
Kontrakty na indeksy S&P500 oraz DAX są kwotowane na dodatnich poziomach, a
japońska sesja zamknęła się zyskując 1,23%.
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-15%
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WIG20 i mWIG40
Bank Handlowy
Warszawie

+/w

Dywidenda
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego zdecydowało o wypłacie dywidendy
za 2021 r. w wysokości 5,47 zł na akcję. Łącznie na ten cel trafi kwota 714,7 mln zł. ZWZ
określiło termin ustalenia prawa do dywidendy na 1 lipca, a termin wypłaty na 11 lipca
2022 r. Z zysku za 2020 rok, w wysokości 158,1 mln zł, na dywidendę trafiło 156,8 mln zł,
czyli 1,2 zł dywidendy na akcję.

Bogdanka

Dywidenda
Walne Zgromadzenie Bogdanki zdecydowało w czwartek o przeznaczeniu na dywidendę 85
mln zł, do daje 2,5 zł dywidendy na akcję. Podział zysku jest zgodny z wcześniejszą
rekomendacją zarządu spółki. Pozostała kwota - 206,56 mln zł - trafi na kapitał rezerwowy.

Cyfrowy Polsat

Dywidenda
Walne zgromadzenie Cyfrowego Polsatu zdecydowało w czwartek o wypłacie łącznie 660,8
mln zł dywidendy, czyli 1,2 zł na akcję. Zarząd wcześniej proponował przeznaczenie na
dywidendę 550,7 mln zł, czyli 1 zł na akcję. Akcjonariusze zdecydowali w czwartek, że
pozostała część zysku, w kwocie 2,9 mld zł, trafi na kapitał zapasowy. Dzień dywidendy
ustalono na 20 września, a jej wypłata nastąpi 15 grudnia.

GPW

Dywidenda
ZWZ Giełdy Papierów Wartościowych zdecydowało, by z zysku netto za 2021 rok
przeznaczyć 115 mln zł na dywidendę, co daje wypłatę w wysokości 2,74 zł na akcję.
Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 71,3 proc. zysku skonsolidowanego (84,0 proc.
zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowanego o udział
w zyskach jednostek stowarzyszonych). WZ GPW ustaliło dzień dywidendy na 25 lipca oraz
dzień wypłaty dywidendy na 5 sierpnia 2022 r. Przed rokiem GPW wypłaciła 2,50 zł
dywidendy na akcję.

KGHM

Sprzedaż miedzi w maju
Sprzedaż miedzi przez grupę KGHM wyniosła w maju 2022 roku 58,2 tys. ton i była niższa
rdr o 7 proc. Produkcja miedzi płatnej KGHM wyniosła w tym czasie 64,3 tys. ton, co
oznacza spadek rdr o 2 proc. Jak podano, wzrost sprzedaży miedzi odnotowano w kopalni
Sierra Gorda, spadek natomiast w KGHM Polska Miedź i w KGHM International LTD.
Produkcja srebra płatnego wyniosła w maju 126,2 ton (-3 proc. rdr). Sprzedaż srebra
wyniosła w tym czasie 107,6 ton i była niższa o 12 proc.

PGNiG

Rozpoczęcie eksploatacji złóż
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczęło eksploatację złoża ropy naftowej i
gazu ziemnego Kamień Mały w województwie lubuskim. Obsługująca je instalacja zapewnić
ma ponad 24 tys. ton ropy i 3,6 mln m sześc. gazu rocznie. Złoże Kamień Mały położone
jest w gminach Słońsk i Górzyca w północno-zachodniej części województwa lubuskiego.
Jego udokumentowane zasoby wydobywalne to ok. 0,7 mln ton ropy naftowej, której
towarzyszy gaz ziemny w ilości ok. 130 mln m sześciennych.

PKN Orlen

Data decyzji dotyczącej fuzji
Akcjonariusze PKN Orlen 21 lipca zdecydują o połączeniu z Grupą Lotos. NWZ zdecyduje
także o zgodzie na zbycie baz paliw w Gdańsku, Gutkowie, Szczecinie i Bolesławcu,
stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki, poprzez jej wniesienie jako
wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Lotos
Terminale, która stanie się spółką zależną PKN Orlen na skutek połączenia. NWZ Grupy
Lotos w sprawie połączenia z PKN Orlen zostało zwołane na 20 lipca.

Tauron

Strategia osiągnięcia neutralności klimatycznej
Tauron chce do 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną. Spółka zakłada w nowej
strategii, że do 2030 roku wyda na inwestycje 48 mld zł, a warunkiem realizacji strategii
jest wydzielenie aktywów węglowych do NABE. Spółka liczy też, że jeszcze w tym roku
dojdzie do zbycia Tauronu Wydobycie na rzecz Skarbu Państwa. Grupa Tauron zakłada w

-
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strategii skokowe zwiększenie mocy OZE. W 2025 roku grupa planuje mieć 1600 MW w
elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych, a w 2030 roku 3700 MW. Będzie
to stanowić ok. 80 proc. całego miksu wytwórczego grupy. Obecnie moc zainstalowana w
OZE w grupie wynosi ok. 614 MW.
SWIG80 i inne

+/-

Molecure

Odzyskanie praw
Molecure odzyska od belgijskiej spółki Galapagos wszystkie prawa do cząsteczki OATD-01,
związane z nią dane, prawa własności intelektualnej oraz wytworzoną substancję aktywną
i tabletki. "Doceniamy czas naszej owocnej współpracy z Galapagos i cieszymy się z
odzyskania praw do cząsteczki OATD-01, która w naszej ocenie ma duży potencjał w
leczeniu wielu chorób układu oddechowego. Dotychczas wygenerowane dane wskazują na
atrakcyjny profil OATD-01, dlatego po aktualizacji strategii dalszego rozwoju klinicznego
tej cząsteczki planujemy pozyskanie partnera w niedalekiej przyszłości" - powiedział
prezes Molecure Marcin Szumowski.

Pekabex

Dywidenda
Pekabex wypłaci 4,97 mln zł dywidendy za 2021 rok, czyli 0,2 zł na akcję. Pozostała część
zysku, w kwocie ok. 13,7 mln zł, trafi na kapitał zapasowy. Dzień ustalenia prawa do
dywidendy to 29 lipca, a jej wypłata nastąpi 14 października 2022 r. Wcześniejszy projekt
uchwały zakładał wypłatę dywidendy w wysokości 0,16 zł na akcję. Spółka poinformowała,
że czwartkowa uchwała została podjęta zgodnie z projektem zgłoszonym przez
akcjonariusza na ZWZ.

Photon Energy

Umowa na techniczne utrzymywanie farm PV
Spółka zależna Photon Energy zawarła umowę na świadczenie pełnego zakresu usług
technicznego utrzymania (Operations & Maintenance) dla dwóch elektrowni
fotowoltaicznych w Polsce o łącznej mocy 48 MWp. Do końca 2022 r. spółka zamierza
zwiększyć portfel umów na usługi O&M w Polsce do 100 MWp. Obecnie dział Operations &
Maintenance spółki obsługuje instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 328 MWp na
rynkach regionu CEE i w Australii.

Stalprodukt

Dywidenda
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalproduktu zdecydowało o przeznaczeniu 66,96 mln zł
z zysku netto za 2021 rok na wypłatę dywidendy, co oznacza 12 zł dywidendy na akcję.
Pozostała część zeszłorocznego zysku (153,1 mln zł) przeznaczona zostanie na kapitał
rezerwowy. Dniem dywidendy będzie 4 lipca. Termin jej wypłaty ustalono na 14 lipca 2022
r. W 2021 r. Stalprodukt wypłacił 6 zł dywidendy na akcję.

STS Holding

Dywidenda
Walne Zgromadzenie STS Holding zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 57,9 mln
zł, co daje 0,37 zł na akcję. Pozostała część zysku, czyli 0,18 mln zł trafi na kapitał
zapasowy. Akcjonariusze ustalili dzień dywidendy na 16 sierpnia 2022 roku, a termin jej
wypłaty na 26 sierpnia 2022 roku.

Wielton

Dywidenda
Akcjonariusze Wieltonu zdecydowali, że z zysku za 2021 rok spółka wypłaci 12,08 mln zł
dywidendy, czyli 0,2 zł na akcję, pod warunkiem, że nie sprzeciwią się temu banki
kredytujące, tj. BGK, BNP Paribas Polska i PKO BP. Zysk netto spółki wyniósł w 2021 roku
36,7 mln zł. Kwota 20 mln zł zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy na
sfinansowanie nabywania przez spółkę akcji własnych, a 4,6 mln zł na kapitał zapasowy.
Z zastrzeżeniem spełnienia się warunku wypłaty dywidendy, dzień dywidendy został
ustalony na 23 września, a wypłata dywidendy nastąpi w dwóch ratach: 4 października
(0,10 zł na akcję) i 21 grudnia 2022 r. (0,10 zł na akcję). W przypadku braku spełnienia się
warunku wypłaty dywidendy do 16 września, zysk netto spółki za rok 2021 zostanie
podzielony w ten sposób, że kwota 20 mln zł zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy
na sfinansowanie buybacku, a kwota 16,7 mln zł na kapitał zapasowy.
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TERMINARZ
Data

Ticker

Wydarzenie

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.

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.

poniedziałek 27 czerwca 2022
BNPPPL

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

BOOMBIT

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.

COMPERIA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto w roku obrotowym 2021.

DROZAPOL

Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.

EFEKT

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

ENTER

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

GIGROUP

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2021 roku oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 Kodeksu
spółek handlowych.

IMPERIO

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

INC

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

JWWINVEST

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.01.2021- 31.12.2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i
terminu jej wypłaty.

LABOPRINT

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
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MCI

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i
terminu jej wypłaty.

MEXPOLSKA

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

POLICE

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

PROCHEM

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

STARHEDGE

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

ULTGAMES

Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.

ZREMB

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

51

53,4

54,6

9:15

Francja

Indeks PMI dla usług wst.

czerwiec

54,4

57,2

58,3

9:30

Niemcy

Indeks PMI dla przemysłu wst.

czerwiec

52

53,6

54,8

9:30

Niemcy

Indeks PMI dla usług wst.

czerwiec

52,4

54,5

55

10:00

Strefa Euro

Indeks PMI dla przemysłu wst.

czerwiec

52

53,8

54,6

10:00

Strefa Euro

Indeks PMI dla usług wst.

czerwiec

52,8

55,5

56,1

14:00

Polska

Podaż pieniądza M3 (r/r)

maj

7,60%

8,20%

8,20%

14:30

USA

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

tydzień

229 tys.

225 tys.

229 tys.

14:30

USA

Saldo rachunku bieżącego (USD)

I kw.

-291,4 mld

-275 mld

-217,9 mld

15:45

USA

Indeks PMI dla usług wst.

czerwiec

51,6

17:00

USA

Zmiana zapasów ropy

tydzień

53,5

53,4

1,4 mln brk

1,96 mln brk

Piątek, 24 czerwca 2022
1:30

Japonia

Inflacja CPI (r/r)

maj

2,50%

2,50%

1:30

Japonia

Inflacja bazowa CPI (r/r)

maj

2,10%

2,10%

2,10%

8:00

Wlk. Brytania

Sprzedaż detaliczna (m/m)

maj

-0,50%

-0,50%

1,40%

-4,70%

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
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KO ME NT A RZ PO RA N N Y
24 czerwca 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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