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POLSKA

POPRZEDNIA SESJA W SKRÓCIE
Piątek na głównych rynkach akcji przyniósł wyraźną przewagę strony popytowej, co mocno
poprawiło obraz całego tygodnia w szczególności w Europie. Z kolei w przypadku Wall Street
ostatnia sesja była wisienką na torcie, gdyż w skali tygodnia tamtejsze indeksy zyskały ponad 67%. Poza uatrakcyjnieniem wycen po ostatnich spadkach, wsparciem dla kupujących były słabsze
dane dotyczące nastrojów wśród amerykańskich konsumentów – odczyt indeksu opracowywanego
przez Uniwersytet Michigan okazał się najniższy od kilkunastu lat. Powyższe wraz z niższymi
cenami m.in. paliw wpływa na oczekiwania niższego tempa podwyżek stóp przez Fed. Obecnie
rynek rozgrzewają rozważania co do poziomu podwyżki na lipcowym posiedzeniu (50 vs 75 pb).
WIG20 z wynikiem 1,69% uplasował się w środku piątkowej stawki, natomiast w skali całego
tygodnia zmiana wyniosła symboliczne 0,3%, przy relatywnie niskich obrotach w ostatnich dniach.
Lepiej zachowywały się średnie spółki z wynikiem ponad 2,0%. Wartym odnotowania jest
zakończenie trzech spadkowych sesji na rentownościach krajowych obligacji. Piątkowe odbicie
pozostaje jednak symboliczne (0,1%), a w ostatnim weekendzie poziom rentowności obniżył się o
ponad 100 pkt. w trzy sesje.

OCZEKIWANIA CO DO DZISIE JSZEJ SESJI
W przyszłym tygodniu w centrum uwagi rynku znajdą się finalne wskaźniki PMI dla przemysłu.
Wstępne szacunki wskazały na znaczne pogorszenie się aktywności gospodarczej w największych
gospodarkach strefy euro. W efekcie łączny wskaźnik spadł z 54.6 pkt do 52 pkt. Przedsiębiorcy na
liście problemów wymieniają inflację, wojnę na terenie Ukrainy i sytuację pandemiczną w Chinach.
Do tego coraz trudniej jest firmom przerzucać koszty na konsumentów, co m.in. wynika ze
słabnącego popytu. W Polsce spodziewamy się, że PMI pogłębi swój spadek po rozczarowujących
danych z maja.
W kontekście rosnących cen oraz przyszłych decyzji banków centralnych uwagę rynków mogą
przyciągnąć również wstępne szacunki inflacji. W środę opublikowany zostanie wstępny szacunek
HICP w Niemczech. Dzień później opublikowane zostaną dane z Francji, a w piątek Eurostat poda
łączny szacunek dla całej strefy euro. W maju inflacja HICP w strefie euro przekroczyła 8.0% i w
czerwcu prawdopodobnie ponownie pobiła rekord. Tego samego dnia GUS opublikuje wstępny
szacunek inflacji CPI w Polsce. Spodziewamy się, że dynamika cen w czerwcu wzrosła o około
15.0% r/r.
Poza tym w tym tygodniu zaplanowane są wystąpienia publiczne Prezesów Fed oraz EBC. W tym
kontekście warto wspomnieć o zaplanowanym na pierwszą część tygodnia forum organizowanym
przez EBC, którego zwieńczeniem będzie panel dyskusyjny z udziałem przedstawiciel największych
banków centralnych. Dodatkowo rynki zapewne będą skupiały się na ocenie opublikowanych jak
dotąd danych i ich wpływie na ścieżkę podwyżek stóp procentowych w kolejnych miesiącach.

NOTOWANIA INDEKSÓW (O STATNIE 12 -MCY)
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
cze-21
WIG

Kurs

1D

1M

YTD

WIG

53,014.11

1.42%

-6.35%

-23.50%

WIG20

1,682.33

1.69%

-7.09%

-25.79%

mWIG40

4,026.24

1.49%

-6.80%

-23.91%

sWIG80

16,855.16

-0.40%

-6.33%

-15.96%

WIG20 TR

3,162.38

1.69%

-6.92%

-25.49%

MSCI POLAND

1,096.43

1.79%

-7.18%

-27.36%

ZAGRANICA

Kurs

1D

1M

YTD

S&P500

3,911.74

3.06%

-5.93%

-17.93%

Nasdaq C.

12,105.85

3.49%

-4.54%

-25.82%

DAX

13,118.13

1.59%

-9.29%

-17.42%

CAC40

6,073.35

3.23%

-6.79%

-15.09%

FTSE250

19,123.71

2.30%

-6.13%

-18.56%

BUX

39,412.74

-0.51%

1.99%

-22.29%

IBEX

8,244.10

1.70%

-7.72%

-5.39%

NIKKEI

26,491.97

1.23%

-1.08%

-7.99%

OBLIGACJE

Rent. 10Y

1D

1M

YTD

Polska

7.012

8.1 pb

49.6 pb

334.0 pb

USA

3.130

4.3 pb

38.0 pb

162.0 pb

Niemcy

1.442

1.4 pb

47.5 pb

161.9 pb

WALUTY

Kurs

1D

1M

YTD

EUR/PLN

4.6915

0.03%

-2.61%

-2.23%

USD/PLN

4.4453

-0.01%

-4.27%

-9.23%

CHF/PLN

4.6410

-0.07%

-4.19%

-4.69%

GBP/PLN

5.4540

-0.08%

-1.39%

0.09%

EUR/USD

1.0555

0.02%

-1.68%

-7.17%

USD/JPY

135.1600

0.05%

-5.96%

-14.86%

SUROWCE

Kurs

1D

1M

YTD

Brent ($/bbl)

113.12

2.79%

-0.39%

45.44%

WTI ($/bbl)

107.62

3.21%

-1.96%

43.09%

Złoto ($/ozt)

1,826.88

0.23%

-2.12%

-0.13%

Miedź (c/lb)

374.05

0.04%

-13.52%

-16.20%

NAJWIĘKSZE WZROSTY / SPADKI

24.06.2022

WZROSTY

wrz-21
WIG20

gru-21
mWIG40

mar-22
sWIG80

SPADKI

SUNEX

16.74%

MOLECURE S

-44.99%

KERNEL

12.78%

PGF POLSKA

-10.94%

HARPER

12.13%

HM INWEST

-7.66%

INVISTA

11.54%

INTERSPPL

-6.56%

AGROTON PU

9.21%

LPP

-5.89%

OBROTY

PLNm

Avg 20D

Avg 90D

GPW

677.88

882.44

1338.56

Źródło: biznes.pap.pl. macronext.pl, stooq.pl, isbnews.pl, bankier.pl, Bloomberg
Zespół Doradztwa Inwestycyjnego Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska S.A.
Autor: Adam Anioł, CFA
Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.
ul. Grzybowska 78, 00–844 Warszawa, tel. +48 22 566 97 00
e-mail: doradcy.inwestycyjni@bnpparibas.pl
www.bnpparibas.pl

OME NT A RZ PO RA N N Y
WIG20 i mWIG40

+/-

SWIG80 i inne

+/-

Event Horizon

Przesunięcie debiutu na NC
Event Horizon przesuwa plan debiutu na GPW do momentu poprawy sytuacji ekonomicznej
i geopolitycznej. Producent i wydawca gier nadal będzie prowadzić przygotowania do
pierwszej oferty publicznej.

Inpro

Dywidenda
Inpro wypłaci za 2021 r. dywidendę w wysokości 0,25 zł za akcję, czyli łącznie 10,01 mln
zł.
Pozostała część zysku netto za rok 2021 w kwocie 19,04 mln zł będzie przeznaczona na
powiększenie kapitału zapasowego.
Dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na 29 lipca, a jej wypłaty na 12 sierpnia.

Instal Kraków

Dywidenda
Akcjonariusze Instalu Kraków zdecydowali, że z zysku netto za 2021 rok spółka przeznaczy
na dywidendę prawie 14,6 mln zł, co daje 2 zł dywidendy na akcję. W maju zarząd spółki
rekomendował wypłatę 1 zł dywidendy na akcję.
Dzień prawa do dywidendy został ustalony na 8 lipca, a dzień jej wypłaty na 20 lipca

Krynicki Recykling

SCR-Sibelco zamierza ogłosić wezwanie do sprzedaży 1.075.857 akcji Krynicki Recykling,
po cenie 23 zł za akcję.
W marcu SCR-Sibelco wezwał do sprzedaży 17.365.800 akcji Krynicki Recykling,
stanowiących 100 proc. ogólnej liczby głosów na WZ i kapitału zakładowego, po cenie 23
zł za akcję. Przyjmowanie zapisów rozpoczęło się 12 kwietnia i trwało do 25 maja. W
wezwaniu zawarto transakcje, których przedmiotem były 16.289.943 akcje.

Maxcom

Dywidenda
Akcjonariusze Maxcom zdecydowali, że spółka wypłaci 2,7 mln zł dywidendy, czyli 1 zł na
akcję.
Wypłata nastąpi z zysku netto spółki za 2021 rok, który wyniósł 5,28 mln zł.
Dzień prawa do dywidendy został ustalony na 10 sierpnia, a dzień jej wypłaty na 29
sierpnia.

R.Power

Plany rozwoju
Grupa R.Power planuje w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy znacząco powiększyć swój
udział w rynku włoskim. Spółka celuje, by w ciągu roku mieć ponad 1 GWp w portfelu
rozwijanych projektów.
Spółka ocenia, że dużym ułatwieniem w rozwoju projektów jest również uchwalony pod
koniec kwietnia dekret energetyczny, który włącza niektóre obszary rolne do uproszczonej
procedury uzyskiwania pozwoleń oraz włącza wydawanie pozwoleń środowiskowych dla
dużych projektów PV do kompetencji władz samorządowych.

SFD

Dywidenda
Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFD zdecydowało, by spółka wypłaciła w formie
dywidendy za 2021 rok łącznie 4,4 mln zł, czyli 0,10 zł na akcję. Uwzględniając wypłaconą
w grudniu zaliczkę w kwocie 0,04 zł, do wypłaty jest 0,06 zł dywidendy na akcję.
1 lipca 2022 roku jest dniem ustalenia prawa do dywidendy, a jej wypłata nastąpi 8 lipca.
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TERMINARZ
Data

Ticker

Wydarzenie

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.

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.

PLAYWAY

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 19,22 zł na akcję.

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.

wtorek 28 czerwca 2022
CDPROJEKT

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

AILLERON

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.

APATOR

ZWZA ws. m.in. podziału zysku Apator S.A. za rok obrotowy 2021 oraz przeznaczenia zysku spółki przejętej
Apator Elkomtech S.A. za rok obrotowy 2021.

ASSECOSEE

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,28 zł na akcję.

BEDZIN

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

BOWIM

Wypłata dywidendy 2,52 zł na akcję.

CAPITAL

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 rok oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego - zysków
zatrzymanych na kapitał rezerwowy.

CAVATINA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.

CELTIC

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

CEZ

ZWZA
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COMARCH

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2021 - 31.12.2021.

CREEPYJAR

Wypłata dywidendy 21,50 zł na akcję.

DECORA

Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.

GLCOSMED

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.

INTERFERI

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

LIBET

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku z kapitału
zapasowego.

MEGARON

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

MLSYSTEM

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

OTLOG

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

PCFGROUP

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

PHARMENA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.

PHN

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2021, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

PLAYWAY

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 19,22 zł na akcję.

SANOK

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2021.

SATIS

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

TIM

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2021 roku oraz wypłaty dywidendy za 2021 rok.

TOYA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.

środa 29 czerwca 2022
GRUPAAZOTY

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

PKPCARGO

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wykazanej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021.

PZU

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku powiększonego o kwotę
przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.

06MAGNA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2021.

AILLERON

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.

AMICA

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

ARCTIC

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.

ARTERIA

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

ASSECOSEE

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,28 zł na akcję.

BENEFIT

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

BERLING

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego w roku obrotowym 2021.

BEST

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej w roku obrotowym 2021.

BIGCHEESE

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

BIOMEDLUB

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

CFI

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

CITYSERV

ZWZA

CPGROUP

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

DELKO

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

DIGITANET

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021 oraz pokrycia straty netto z lat ubiegłych.

EKOEXPORT

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

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki.

GLCOSMED

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.

GROCLIN

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.

INTERCARS

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,42 zł na akcję.

KINOPOL

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

LENA

Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.

MASTERPHA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący
się 31 grudnia 2021.

NOVITA

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

NTTSYSTEM

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2021 r.

OPENFIN

ZWZA

OTMUCHOW

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

SANWIL

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

SECOGROUP

Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.

STAPORKOW

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.

SUNEX

Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.

TARCZYNSKI

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.

TORPOL

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2021.

TRANSPOL

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

URSUS

ZWZA

WASKO

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.

ZAMET

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

ZYWIEC

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

czwartek 30 czerwca 2022
EUROCASH

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

ACAUTOGAZ

Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.

AIGAMES

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

ALTA

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

ARCTIC

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.

BAHOLDING

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

BIOTON

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021 na pokrycie strat z lat ubiegłych.

BOS

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

BRAND24

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

BUMECH

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

CAPTORTX

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

CCENERGY

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

CIGAMES

ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku 2021.

CLNPHARMA

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,29 zł na akcję.

COGNOR

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, ustalenia poziomu dywidendy do wypłaty oraz
ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
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COMP

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

COMPREMUM

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021 i pokrycia straty z lat ubiegłych.

CZTOREBKA

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

DATAWALK

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.

DEBICA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

DEKPOL

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

DOMDEV

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

ELZAB

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

ENAP

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

EUROHOLD

ZWZA

FASTFIN

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki.

GAMEOPS

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

GAMFACTOR

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

HANDLOWY

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,47 zł na akcję.

IMCOMPANY

ZWZA

INTERCARS

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,42 zł na akcję.

KOMPUTRON

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2021/2022.

KREDYTIN

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2021/2022.

LARQ

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

LIVECHAT

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2021/2022.

MAKARONPL

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

MANYDEV

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 i pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.

MDIENERGIA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.

MEDICALG

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

MOLECURE

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2021 roku oraz przeniesienia korekty na kapitał zapasowy.

NANOGROUP

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

NEXITY

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021 oraz dalszego istnienia spółki.

PAMAPOL

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31
grudnia 2021 roku.

PBG

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.

PBSFINANSE

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

PGFGROUP

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

PMPG

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

PROCAD

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

QUANTUM

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.

RAINBOW

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

RYVU

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

SELVITA

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

SFINKS

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
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SKOTAN

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021 oraz kontynuowania działalności spółki.

SOHODEV

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego od 01.10.2021r. do
30.09.2022r.

SONEL

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2021 r. oraz wypłaty dywidendy za rok 2021 r.

SUWARY

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

TARCZYNSKI

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.

TBULL

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

TOWERINV

ZWZA ws. m.in. sposobu przeznaczenia zysku netto wypracowanego w 2021 roku.

TRAKCJA

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

TXM

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021 oraz dalszego istnienia spółki.

VENTUREIN

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

VINDEXUS

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty
dywidendy.

WASKO

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.

XTPL

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

ZEPAK

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

ZPUE

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

piątek 1 lipca 2022
BOGDANKA

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,50 zł na akcję.

CLNPHARMA

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,29 zł na akcję.

DEVELIA

NWZA ws. powołania członka RN.

DGA

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.

HANDLOWY

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,47 zł na akcję.

QUANTUM

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.

SKYLINE

NWZA ws. zmiany statutu.

STALPROD

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 12 zł na akcję.
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KALENDARIUM MAKROEKO NOMICZNE
Data

Czas

Kraj

Wydarzenie

Okres

Aktualna

Prognoza

Poprzednia

maj

0,00%

0,50%

czerwiec

6,40%

5,90%

czerwiec

100,5

106,4

czerwiec

-1100,00%

-900,00%

3,70%

3,10%

Poniedziałek, 27 czerwca 2022
14:30

USA

Zamówienia na dobra trwałego użytku
wst. (m/m)

Wtorek, 28 czerwca 2022
14:00

Węgry

16:00

USA

16:00

USA

Decyzja ws. stóp procentowych
Indeks zaufania konsumentów Conference Board
Indeks Fed z Richmond

Środa, 29 czerwca 2022
1:50

Japonia

Sprzedaż detaliczna (r/r)

maj

9:00

Hiszpania

Sprzedaż detaliczna (r/r)

maj

10:00

Strefa Euro

Podaż pieniądza M3 (r/r)

maj

5,90%

6,00%

11:00

Strefa Euro

Indeks nastrojów w gospodarce

czerwiec

102,9

105

14:00

Niemcy

Inflacja CPI wst. (r/r)

czerwiec

7,90%

7,90%

16:30

USA

Zmiana zapasów ropy

tydzień
-0,20%

-1,50%

1,50%

Czwartek, 30 czerwca 2022
1:50

Japonia

3:00

Chiny

Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m)
Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP

czerwiec

maj

49,6

3:00

Chiny

Indeks PMI dla usług wg CFLP

czerwiec

47,8

8:00

Niemcy

Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m)

maj

8:45

Francja

Inflacja PPI (r/r)

maj

8:45

Francja

Inflacja CPI wst. (r/r)

czerwiec

5,50%

5,20%

9:55

Niemcy

Stopa bezrobocia s.a.

czerwiec

5,00%

5,00%

11:00

Włochy

Inflacja PPI (r/r)

11:00

Strefa Euro

Stopa bezrobocia

maj

6,80%

6,80%

14:30

USA

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

tydzień

225 tys.

229 tys.

15:45

USA

Indeks Chicago PMI

czerwiec

58

60,3

0,80%

-5,40%
27,80%

maj

35,30%

Piątek, 1 lipca 2022
9:00

Polska

Indeks PMI dla przemysłu

czerwiec

48,5

9:45

Włochy

Indeks PMI dla przemysłu

czerwiec

10:00

Polska

Inflacja CPI wst. (r/r)

czerwiec

11:00

Strefa Euro

Inflacja HICP - dane szacunkowe (r/r)

czerwiec

8,30%

8,10%

16:00

USA

Indeks ISM dla przemysłu

czerwiec

55

56,1

50,6

51,9
13,90%
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27 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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Zespół Doradztwa Inwestycyjnego

Adres e-mail:

Michał Krajczewski, CFA

michal.krajczewski@bnpparibas.pl

Adam Anioł, CFA

adam.aniol1@bnpparibas.pl

Lukas Cinikas

lukas.cinikas@bnpparibas.pl

Ignacy Budkiewicz

ignacy.budkiewicz@bnpparibas.pl

Zespół Maklerów

Telefon:

Adres e-mail:

Piotr Pawlik

piotr.pawlik@bnpparibas.pl

Sławomir Orzechowski

22 329 43 54

s.orzechowski@bnpparibas.pl

Marcin Rżany

22 507 52 73

marcin.rzany@bnpparibas.pl

Monika Dudek

22 566 97 05

monika.dudek@bnpparibas.pl

Karolina Marczuk

22 566 97 38

karolina.marczuk@bnpparibas.pl

Artur Sulejewski

22 566 97 07

artur.sulejewski@bnpparibas.pl

Łukasz Żukowski

22 566 97 18

lukasz.zukowski1@bnpparibas.pl

Mirosław Saj

22 566 97 42

miroslaw.saj@bnpparibas.pl

Tomasz Grabowski

22 566 97 43

tomasz.grabowski@bnpparibas.pl

Maciej Haberka

22 566 97 41

maciej.haberka@bnpparibas.pl

Monika Dudek

22 566-97-05

monika.dudek@bnpparibas.pl

Marta Frączek

22 56 69 704

marta.fraczek@bnpparibas.pl

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
25 kwietnia 2016 r. i nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych i nie podlega ona żadnym zakazom w zakresie
rozpowszechniania badań inwestycyjnych.
Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa - BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa,
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 593 150 zł, w całości wpłacony.
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