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Sytuacja rynkowa 

Źródło: Bloomberg 
 

Główne indeksy światowe 

 wartość zm% 1D 

DAX  13 127,0     -0,1 

CAC40  5 492,2     -0,1 

FTSE100  6 333,8     -0,3 

BUX  38 319,1     0,3 

S&P500  3 577,6     0,6 

DJIA  29 591,3     1,1 

SHC*  3 401,4     -0,4 

NIKKEI*  26 155,8     2,5 

HSI*  26 473,1     0,0 

BOVESPA  107 378,9     1,3 

SMI  10 464,4     -0,3 

XU100  1 314,3     -0,7 

RTS  1 256,8     -0,5 

* - Zmiana na godzinę 6:51 

Indeksy Polskie 

WIG  52 734,8     0,7 

WIG20  1 832,0     0,6 

MWIG40  3 725,8     1,0 

SWIG80  15 028,1     0,7 

NCINDEX  532,1     1,8 

 

Waluty 

USD/PLN  3,77     -0,1 

EUR/PLN  4,47     0,0 

EUR/USD  1,19     0,1 

 

Obligacje 

 yield % zm p.b. 1D 

Polska 10YT 1,22 4 

USA 10YT  0,86 1 

 

Surowce 

Ropa WTI (USD/bbl)  43,6     1,2 

Złoto (USD/oz)  1 827,7     -0,6 

Miedź (USD/t)  7 162,0     -1,4 

 

WIG: Największe wzrosty i spadki (%) 
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Indeksy za Oceanem delikatnie zyskały, co oznacza, że inwestorzy nie reagują już tak 
pozytywnie na wieści o kolejnej szczepionce tworzonej przez AstraZeneca, jak miało to 
miejsce za pierwszym razem w przypadku szczepionki Pfizera. Spośród spółek warto 
spojrzeć na notowania Apple, walory spółki od kilku dni systematycznie tracą, a tylko 
wczoraj odnotowały przecenę o niemal 3%. Kilka dni temu świat obiegła informacja o 
ugodzie w ramach której producent smartfonów zgodził się zapłacić 113 mln USD w ramach 
zarzutów w sprawie nazywanej „batterygate”. Producent wdrożył kontrolę wydajności w 
starszych modelach iPhone w celu zachowania stabilności systemu, która szwankowała 
przez zdegradowane baterie. Z pozostałych tematów rosną napięcia na linii USA-Chiny 
wokół Tajwanu - Chiny zapowiedziały odpowiedź za wizytę amerykańskiego admirała 
marynarki wojennej i wyrażają sprzeciw jakimkolwiek relacjom wojskowym pomiędzy 
Stanami Zjednoczonymi a Tajwanem.   
 
Na warszawskim parkiecie dominowały wzrosty, choć w II części dnia kluczowe indeksy 
oddały większość wypracowanej zwyżki. Warto zwrócić uwagę na przedstawicieli sektora 
odzieżowego w indeksie blue chipów, pomimo zapowiedzi otwarcia sklepów w galeriach 
handlowych notowania CCC zakończyły sesję jedynie z 1,16%-owym wzrostem, a LPP było 
4 najsłabszym walorem w indeksie, ze spadkiem o niemal 1%. Sam indeks WIG-Odzież 
przecenił się o 0,44%, a w ramach indeksu wybitny wzrost o odpowiednio 20% i 25% 
odnotowało jedynie Monnari i Esotiq. Po wczorajszej sesji na rynek spłynęły raporty za III 
kw. 2020 roku od poniższych spółek: 1) GTC miało 17,2 mln euro zysku netto wobec 
konsensusu 15,4 mln euro, jednak r/r zysk zmniejszył się o 13,4%. 2) Wynik netto Asseco 
Poland wyniósł 90,9 mln zł, delikatnie powyżej wcześniejszych szacunków (90,5 mln zł), r/r 
wynik poprawił się o 15,9%. 3) Ten Square Games wypracował 58,8 mln zł zysku netto 
wobec konsensusu 58,3 mln zł, wynik r/r wzrósł o 225%. 4) Zysk netto Forte wyniósł 31,8 
mln zł wobec 3,1 mln zł straty w ubiegłym roku. 5) Comp wynikiem netto sięgającym 5,3 
mln zł zaskoczył pozytywnie analityków, którzy szacowali wynik na 1,4 mln zł, jednak zysk 
skurczył się w stosunku do poprzedniego roku o 34,3%. 6) Sanok Rubber Company 
odnotował 19,91 mln zł zysku wobec 8,33 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, 
konsensus prognoz zakładał zysk netto na poziomie 7,8 mln zł. /Adam Dudoń/ 

WIG w układzie dziennym 
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Wybrane wydarzenia w spółkach 

 

ABPL  
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021. 

AUTOPARTN  
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

BERLING  
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

GTC  
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

INPRO  
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

LUBAWA  
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

MEDICALG  
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

PHN  
Wprowadzenie do obrotu na GPW 49.325 akcji zwykłych na okaziciela serii C. 

SANOK  
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

SKYLINE  
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

TOYA  
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję. 

ZAMET  
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 
Wybrane komunikaty ze spółek 

 

ASSECO POLAND 1. Zysk netto grupy w III kw. wzrósł rok do roku o 15,9% do 90,9 mln zł. Wynik jest zbliżony do szacunków 
opublikowanych wcześniej przez spółkę.  
2. Portfel zamówień grupy 2020 rok ma wartość 11,3 mld zł. Backlog jest o 12% wyższy od wartości 
portfela zamówień na 2019 rok, który grupa notowała w analogicznym okresie ubiegłego roku.  

BANK HANDLOWY Prezes UOKiK postawił zarzuty Bankowi Handlowemu i Bankowi Pocztowemu, dotyczące nieprawidłowego 
rozliczania kosztów pożyczek i kredytów konsumenckich spłaconych przed terminem i niezwracania 
konsumentom pieniędzy. 

BOOMBIT BoomBit spodziewa się, że saldo gotówki na koniec roku pozwoli spółce myśleć jednocześnie o finansowaniu 

dalszego rozwoju i wypłacie dywidendy. Spółka liczy na dobre wyniki w grudniu, ale w listopadzie spodziewa 
się spadków. 

FORTE Zysk netto w III kw. wyniósł 31,8 mln zł wobec 3,1 mln zł straty przed rokiem. 

IDEA BANK Bank zdecydował o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej nie mniej niż 10 mln i nie więcej niż 
75 mln akcji serii P. 

K2 INTERNET Spółka planuje w grudniu przedstawić średnioterminową strategię grupy. Dodał, że spółka planuje wypłatę 
dywidendy za 2020 rok. 

KGHM 1. KGHM widzi powody do optymizmu w związku z utrzymującym się popytem na miedź na rynkach 

światowych.  
2. KGHM postawi w przyszłym roku na rozwój w obszarze zielonej energii i na projekty udostępniania złóż, 
zwiększające produkcję w kolejnych latach. Spółka jest zadowolona z wyników Sierra Gorda, ale to nie 
koniec działań optymalizacyjnych w chilijskiej kopalni.  

TORPOL Grupa chce zwiększyć w najbliższym czasie portfel zamówień do poziomu 2,5-3 mld zł. Zarząd liczy, że 
wyniki w 2020 roku będą porównywalne rdr i ocenia, że kolejny rok nie powinien być gorszy. Torpol chce 
pozostać spółką dywidendową. 
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Przegląd prasy 

 

ALLEGRO 

Jest negatywna rekomendacja dla akcji Allegro. Analitycy BM mBanku wydali rekomendację sprzedaj dla 
akcji Allegro, a cena docelowa to 54 zł. Raport wydano 18 listopada, przy cenie zamknięcia 67,3 zł. Dziś 
kurs spółki spada do około 76 zł. Uzasadnienie rekomendacji dostępne jest na razie tylko dla klientów 
brokera, natomiast w dzisiejszym porannym komentarzu eksperci nawiązali do raportu po wypowiedzi 
Gary’ego Toppa dla, szefa operacji w regionie CCD AliExpressu. Menedżer zapowiedział w rozmowie z PAP, 
że firma chce dynamicznie zwiększać udział w silnie rozwijającym się rynku e-commerce’u.(s.13) /PB/ 

CD PROJEKT Rośnie zainteresowanie Cyberpunkiem. Ubiegły tydzień był udany dla największej produkcji CD Projektu. 
Gra okazała się liderem sprzedaży na Steamie, a najnowszy game trailer wyświetlono ponad 20 mln 
razy.(s.20) /PB/ 

IDEA BANK Idea Bank bez kapitału z giełdy. Idea Bank odwołał publiczną emisję akcji. Została emisja prywatna. Getin 
Noble chce poprawić wskaźniki dzięki sekurytyzacji.(A8) /PARKIET/ 

MBANK Frankowicze znów skarżą się na mBank. Bank twierdzi, że respektuje prawomocne wyroki. Klienci są innego 
zdania. UOKiK przyjrzy się sprawie.(A17) /RP/ 

MODERNA Ile będą kosztować szczepionki na Covid-19.Stephane Bancel, prezes spółki Moderna, stwierdził, że jego 
firma będzie sprzedawała rządom szczepionkę na koronawirusa w cenie 25–37 dol. za 1 dawkę. Cena ma 
być zależna od wielkości zamówienia.(A16) /RP/ 

MONNARI TRADE 
ESOTIQ&HENDERS
ON 

Premier poruszył kursami akcji.2,02 zł, po wzroście o prawie 20 proc., kosztowały na poniedziałkowym 
zamknięciu akcje łódzkiej grupy Monnari Trade, prowadzącej sklepy z odzieżą damską. Walory 
Esotiq&Henderson, spółki specjalizującej się w eleganckiej bieliźnie, podrożały jeszcze silniej, bo o 25 proc., 
do 12,45 zł. To efekt sobotniej deklaracji premiera Mateusza Morawieckiego, że sklepy w galeriach 
handlowych będą otwarte od 28 listopada.(s.1,s.9) /PARKIET/ 

POLIMEX Założyliśmy sobie, że będziemy Polimex organicznie odtwarzać – może nie do takich rozmiarów, jak dziesięć 
lat temu, ale tak by firma dawała inwestorom korzyści i zyski. Grupa jest tak skonstruowana, by osiągać 
1,5–2 mld zł przychodów rocznie - mówi w wywiadzie prezes spółki Krzysztof Figat.(s.2) /PARKIET/ 
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Wybrane sygnały analizy technicznej 
 

ASSECOPOL 
Formacja zasłony ciemnej chmury, poparta wysokim wolumenem. 

CDRL 
Notowania akcji od 2 sesji testują podwójny opór na 16 zł. 

DEKPOL 
Akcje odbiły się od ważnego oporu na 28,80 zł wysokim czarnym korpusem na przeciętnym wolumenie. 

ESOTIQ 
Wysoki biały korpus na skokowo rosnącym wolumenie rozkręca odbicie. 

GETINOBLE 
Wysoki biały korpus na skokowo rosnącym wolumenie rozkręca odbicie kursu. 

POLIMEXMS 
Kurs akcji ponownie odbił się od oporu na 2,44 zł czarnym korpusem, co przypomina formację zasłony 
ciemnej chmury. 

WAWEL 
Kurs akcji testuje lokalny opór na 570 zł. 

 

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek 
 

 
 

IMS 

Notowania akcji na początku listopada 
ustanowiły podwójny dołek na 1,89 zł, po czym 
trwające odbicie przełamało lokalną strefę 
oporu w rejonie 2,54 zł na rosnącym 
wolumenie. W ten sposób obóz byków zyskał 
szansę na skierowanie kursu w rejon oporu na 
3,23 zł. 

ROPCZYCE 

Wysoki biały korpus na rosnącym wolumenie 
zbliża kurs do linii trendu spadkowego. 
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 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych 
 

Godz. Kraj Wydarzenie Okres Aktualna Prognoza Poprzednio

Poniedziałek

9:50 Francja Indeks PMI dla przemysłu listopad 49,1 51,0 51,3

9:50 Francja Indeks PMI dla usług listopad 38,0 46,5 38,0

9:55 Niemcy Indeks PMI dla usług listopad 46,2 48,9 49,5

9:55 Niemcy Indeks PMI dla przemysłu listopad 57,9 56,0 58,2

10:00 Polska Sprzedaż detaliczna r/r, % październik -2,1 -1,4 2,7

10:00 strefa euro Indeks PMI dla przemysłu listopad 53,6 54,4 54,8

10:00 strefa euro Indeks PMI dla usług listopad 41,3 46,2 46,9

10:00 Polska Produkcja budowlano-montażowa r/r, % październik -5,9 -7,6 -9,8

15:45 USA Indeks PMI dla usług listopad 57,7 56,0 56,9

15:45 USA Indeks PMI dla przemysłu listopad 56,7 53,0 53,4

Wtorek

8:00 Niemcy PKB n.s.a., % III kw -4,1 -4,1

10:00 Niemcy Indeks Instytutu Ifo listopad 90,2 92,7

14:00 Polska Podaż pieniądza M3 październik 17,0 17,0

15:00 USA Indeks cen domów S&P/Case-Shiller, % wrzesień 5,3 5,2

16:00 USA Indeks zaufania konsumentów Conference Board  listopad 97,9 100,9

16:00 USA Indeks Fed z Richmond listopad 20,0 29,0

Środa

10:00 Polska Stopa bezrobocia, % październik 6,1 6,1

13:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny, % listopad -0,3

14:30 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku m/m, % październik 0,9 1,9

14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tys. listopad 730,0 742,0

14:30 USA Zamówienia na dobra bez środków trans. m/m, % październik 0,5 0,9

14:30 USA PKB (annualizowany), rew., % III kw 33,1 33,1

16:00 USA Indeks Uniwersytetu Michigan listopad 77,0 77,0

16:00 USA Sprzedaż nowych domów, tys. październik 975,0 959,0

16:00 USA Wydatki Amerykanów m/m, % październik 0,40 1,40

16:00 USA Dochody Amerykanów m/m, % październik 0,0 0,9

16:30 USA Zmiana zapasów ropy, tys. brk listopad 0,0 769,0

Czwartek

10:00 strefa euro Podaż pieniądza M3 październik 10,3 10,4

Piątek
 

s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo 

n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo 

w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych w okresie 

wst. - odczyt wstępny 
rew. - odczyt zrewidowany 

fin. - odczyt finalny 
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Statystyki rynkowe 
 
 

Indeks pkt zm% 1D zm% WTD zm% 1M zm% 3M zm% YTD zm% 1Y 

WIG                  52 734,8     0,7 0,7 10,2 0,6 -8,8 -8,9 

WIG20                    1 832,0     0,6 0,6 11,3 -0,5 -14,8 -16,3 

MWIG40                    3 725,8     1,0 1,0 6,4 0,9 -4,7 -0,2 

SWIG80                  15 028,1     0,7 0,7 10,1 2,2 24,8 29,1 

WIG Banki                    4 565,4     3,1 3,1 28,9 14,4 -32,5 -35,0 

WIG Budownictwo                    3 121,8     1,5 1,5 7,1 6,8 37,0 49,5 

WIG Chemia                    7 375,5     1,9 1,9 16,7 -0,5 -12,1 -12,2 

WIG GAMES                  32 923,3     0,8 0,8 0,9 0,0 75,4 95,4 

WIG Energetyka                    1 827,3     1,1 1,1 10,6 -9,1 -6,8 -10,7 

WIG Informatyka                    3 704,1     -0,6 -0,6 1,1 -7,5 30,7 43,5 

WIG Media                    5 358,3     -0,2 -0,2 10,8 6,4 -0,3 3,9 

WIG Paliwa                    4 429,1     4,0 4,0 18,1 -5,1 -31,7 -37,0 

WIG Spożywczy                    3 408,8     3,7 3,7 12,5 16,2 9,0 16,2 

WIG Surowce                    4 357,9     -0,9 -0,9 11,1 3,3 41,0 48,2 

WIG Telekomunikacja                       892,6     -0,2 -0,2 -2,1 0,5 2,2 5,0 

WIG Ukraina                       431,5     3,6 3,6 20,6 29,0 20,1 21,2 

Źródło: Bloomberg 

 

Indeks pkt zm% 1D zm% WTD zm% 1M zm% 3M zm% YTD zm% 1Y 

PX                       955,2     1,4 1,4 10,7 6,1 -14,4 -11,7 

BUX                  38 319,1     0,3 0,3 13,9 6,5 -16,8 -13,0 

XU100                    1 314,3     -0,7 -0,7 10,4 18,6 14,9 23,3 

FTSE100                    6 333,8     -0,3 -0,3 8,1 3,8 -16,0 -13,6 

DAX                  13 127,0     -0,1 -0,1 3,8 0,5 -0,9 -0,3 

CAC40                    5 492,2     -0,1 -0,1 11,9 9,7 -8,1 -6,8 

SMI                  10 464,4     -0,3 -0,3 4,4 1,5 -1,4 0,9 

EuroStoxx50                    3 463,0     -0,1 -0,1 8,3 3,9 -7,5 -6,1 

S&P 500                    3 577,6     0,6 0,6 3,2 4,3 10,7 15,0 

DJIA                  29 591,3     1,1 1,1 4,4 4,5 3,7 6,2 

BOVESPA                107 378,9     1,3 1,3 6,0 5,0 -7,1 -1,2 

Shanghai Composite                    3 401,4     -0,4 0,7 3,8 0,5 11,5 17,9 

Nikkei225                  26 155,8     2,5 2,5 11,2 14,1 10,6 13,2 
Źródło: Bloomberg 

 

Rynek FX odniesienie zm% 1D zm% WTD zm% 1M zm% 3M zm% YTD zm% 1Y 

EUR-USD                         1,19     0,1 0,0 0,4 0,5 5,7 7,6 

EUR-PLN                         4,47     0,0 0,0 -2,4 1,7 5,1 4,0 

USD-PLN                         3,77     -0,1 0,0 -2,7 1,2 -0,5 -3,4 

CHF-PLN                         4,14     0,0 0,0 -3,1 1,2 5,4 5,6 
Źródło: Bloomberg 

 

Rynek surowcowy odniesienie zm% 1D zm% WTD zm% 1M zm% 3M zm% YTD zm% 1Y 

Thomson Reuters/Jefferies CRB Index                       157,3     0,7 0,7 4,4 4,0 -15,3 -12,8 

Ropa WTI NYMEX futures (USD/b)                         43,6     1,2 2,7 8,5 -0,1 -22,3 -19,1 

Złoto (USD/oz)                    1 827,7     -0,6 -2,3 -3,9 -5,2 20,5 25,6 

Srebro (USD/oz)                         23,4     -0,6 -3,0 -3,4 -11,9 31,3 38,8 

Miedź LME (USD/t)                    7 162,0     -1,4 -1,4 4,5 10,0 16,5 22,7 
Źródło: Bloomberg 
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Objaśnienia, szczegółowe informacje prawne, jak i wyłączenia odpowiedzialności znajdują się na ostatnich dwóch stronach raportu.  
Zlecenia telefoniczne: Klienci BM Alior Banku (z telefonów komórkowych i stacjonarnych) 19 503 (z sieci Play: 12 19 503), z zagranicy +48 12 19 503, +48 12 370 74 00, opłaty za połączenie z infolinią: z 
telefonów stacjonarnych – w kraju opłata jak za połączenie lokalne, z telefonów komórkowych i zagranicy– opłata zgodna z cennikiem operatora danej sieci komórkowej, Internet: www.bm.aliorbank.pl 

 

 

Rynek stóp procentowych odniesienie zm p.b. 1D zm p.b. WTD zm p.b. 1M zm p.b. 3M zm p.b. YTD zm p.b. 1Y 

WIBOR 3M (%) 0,22 0 0 0 -1 -149 -149 

WIBOR 6M (%) 0,25 0 0 0 -2 -154 -154 

EURIBOR 3M (%) -0,53 0 -1 -2 -4 -15 -12 

EURIBOR 3M (%) -0,51 0 -1 -1 -7 -19 -17 

USD LIBOR 3M (%) 0,20 -1 -2 -1 -5 -170 -169 

USD LIBOR 6M (%) 0,25 -1 0 0 -5 -166 -164 

Polska 10YT (%) 1,22 4 4 -2 -11 -90 -83 

Niemcy 10YT (%) -0,58 0 0 -1 -7 -40 -22 

USA 10YT (%) 0,86 1 4 2 21 -106 -91 
Źródło: Bloomberg 
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telefonów stacjonarnych – w kraju opłata jak za połączenie lokalne, z telefonów komórkowych i zagranicy– opłata zgodna z cennikiem operatora danej sieci komórkowej, Internet: www.bm.aliorbank.pl 
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Biuro Maklerskie Alior Bank SA 

 
ul. Łopuszańska 38D 
02-232 Warszawa  

 

Zespół Analiz i Doradztwa Biura Maklerskiego Alior Bank SA:  

Zbigniew Obara Menedżer ds. Analiz, Makler 
Papierów Wartościowych 

12 682 64 79 Zbigniew.Obara@alior.pl 

Marcin Brendota Ekspert ds. analiz, Doradca 
Inwestycyjny 

22 555 22 90 Marcin.Brendota@alior.pl 

Adam Dudoń Ekspert ds. analiz, Doradca 
Inwestycyjny 

12 340 17 70 Adam.Dudon@alior.pl 

Tomasz Kolarz Ekspert ds. Data Science 12 682 64 24 Tomasz.Kolarz@alior.pl 

 

 

 

 

Powyższy materiał został przygotowany przez Biuro Maklerskie Alior Bank SA. Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XIV Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 1 305 539 910 PLN 
(opłacony w całości). Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego 
Alior Bank S.A. jest zabronione.  

Niniejsze opracowanie jest wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinno być inaczej interpretowane. W szczególności 
informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz 
uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, 
ani usługi doradztwa inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na podstawie odrębnej umowy o doradztwo 
inwestycyjne.    

Niniejszy raport wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień sporządzenia. Opracowanie zostało sporządzone z 
rzetelnością i starannością przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji, 
uznanych przez Biuro Maklerskie za wiarygodne. 

Biuro Maklerskie nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. 
Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem 
inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. 

W szczególności Biuro Maklerskie zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są 
lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in. zmieniające się warunki 
ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, których niejednokrotnie nie można przewidzieć lub które mogą być trudne do 
przewidzenia. 

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. 

Wykresy przygotowano za pomocą programu AMIBROKER. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA. 

Źródłem pozostałych danych są PAP, Bloomberg, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. 

mailto:Zbigniew.Obara@alior.pl
mailto:Marcin.Brendota@alior.pl
mailto:Adam.Dudon@alior.pl
mailto:Tomasz.Kolarz@alior.pl
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OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW 

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne 
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy 
FCF – wolne przepływy gotówkowe 
P/E - (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję 
P/BV - (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję 
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT 
EV/EBITDA - Enterprise Value/EBITDA 
EV/S - Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży 
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję 
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa 
ROE - (Zwrot na kapitale własnym) - Zysk netto/średni stan kapitałów własnych 
ROA - (Zwrot na aktywach) - Zysk netto/średnia wartość aktywów 
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko) 
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa 
EBIT - zysk na działalności operacyjnej 
EBITDA - (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację 
 
S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange 
NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq  
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia   
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy 
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja 
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie 
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie 
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio 

SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju 
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu 
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja 
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie  
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych 
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych  
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w  dostawach 3-miesięcznych 
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA 
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec 
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich 
 


