
 
 

 

Raport Rynek Akcji 
czwartek, 24 czerwca 2021, 17:20 

 

  
 

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 
 

 /i        

Sytuacja rynkowa 

Źródło: Bloomberg 
 

Główne indeksy światowe 

 wartość zm% 1D 

DAX  15 456,4     -1,2 

CAC40  6 551,1     -0,9 

FTSE100  7 074,1     -0,2 

BUX  48 624,3     0,9 

S&P500  4 241,8     -0,1 

DJIA  33 874,2     -0,2 

SHC*  3 561,0     -0,1 

NIKKEI*  28 859,7     -0,1 

HSI*  28 839,0     0,1 

BOVESPA  128 428,0     -0,3 

SMI  11 898,6     -0,7 

XU100  1 402,4     -0,5 

RTS  1 666,2     1,3 

* - Zmiana na godzinę 6:45 

Indeksy Polskie 

WIG  66 733,8     0,8 

WIG20  2 233,7     0,6 

MWIG40  4 957,6     1,4 

SWIG80  20 804,9     0,3 

NCINDEX  495,9     0,9 

 

Waluty 

USD/PLN  3,80     0,0 

EUR/PLN  4,53     -0,1 

EUR/USD  1,19     0,0 

 

Obligacje 

 yield % zm p.b. 1D 

Polska 10YT 1,80 0 

USA 10YT  1,49 1 

 

Surowce 

Ropa WTI (USD/bbl)  73,2     0,1 

Złoto (USD/oz)  1 775,2     -0,2 

Miedź (USD/t)  9 452,5     1,9 

 

WIG: Największe wzrosty i spadki (%) 

- 7,0    

- 6,8    

- 5,4    

- 4,7    

- 4,1    

5,5    

5,6    

5,9    

7,6    

8,4    

-10,0 -5,0  -  5,0  10,0

MONNARI

ROPCZYCE

BEDZIN

COGNOR

ALTA SA

PHOTON ENERGY NV

OT LOGISTICS SA

NOVAVIS GROUP SA

ML SYSTEM SA

CAPITAL PARK SA

 

Wczorajsza sesja na Wall Street nie przyniosła większych zmian, kluczowe indeksy zmieniły 
swoją wartość o ok. 0,1%, przy czym Nasdaq lekko wzrósł, co wystarczyło do poprawienia 
historycznego rekordu, a indeks S&P 500 delikatnie się przecenił. Wczoraj poznaliśmy 
odczyt indeksu PMI w amerykańskim sektorze przemysłowym, wyniósł w czerwcu 62,6 pkt. 
wobec konsensusu analityków 61,5 pkt., opublikowano także wartość indeksu PMI dla usług, 
która wyniosła 64,8 pkt. wobec 70,4 pkt. w poprzednim miesiącu i wobec szacunków 
analityków zakładających poziom 70 pkt. Niezależnie od konsensusów wartości obu 
indeksów znajdują się historycznie na bardzo wysokich poziomach, a więc wskaźniki 
wyprzedzające koniunkturę wskazują na kontynuację dynamicznego ożywienia w 
amerykańskiej gospodarce.  
 
Krajowe indeksy odnotowały wczoraj umiarkowane zwyżki, co na tle innych indeksów, 
takich jak chociażby niemiecki Dax (-1,2%) oznacza bardzo dobry wynik. Warszawskie 
indeksy od początku czerwca wykazują niską zmienność i trwają w ruchu konsolidacyjnym, 
choć nieco lepiej w tym miesiącu radzą sobie średnie spółki z indeksu mWIG40, który 
dociera już do okrągłego poziomu 5 tys. pkt. i o ile nie będzie on stanowić przeszkody, jak 
w latach 2017-2018, to na dalszej drodze na historyczne rekordy z 2007 r. nie ma już 
mocnych oporów. W indeksie WIG20 wczoraj najsłabszą sesję odnotował Mercator (-2,8%), 
spadające ceny rękawic obniżają potencjał do tak spektakularnych zysków jakie miały 
miejsce w ostatnich kwartałach, a więc negatywny trend na spółce mogą zawrócić 
lukratywne plany inwestycyjne w innych obszarach działalności. Na przeciwległym biegunie 
w indeksie znalazło się JSW (+4,2%) i Tauron (+3,5%). W indeksie mWIG40 liderem 
została Grupa Kęty (+5,3%), która podała wczoraj w trakcie sesji szacunkowe wyniki za II 
kw., zysk netto wyniesie ok. 162 mln zł, co oznacza wzrost r/r o 34%. Najsłabszym 
walorem była Celon Pharma (-2,3%), jednak spółka po sesji opublikowała pozytywną 
informację, o tym, że wyniki badań II fazy nad esketaminą potwierdzają wysoką 
skuteczność leku. W indeksie sWIG80 najmocniej przecenił się ML System (-6,8%) – spółka 
dziś poinformowała o wprowadzeniu do obrotu urządzenia Covid Detector. Najmocniej 
rosnącym walorem był Cognor (+5,6%), który nie wyklucza, że wyniki za II kw. przebiją 
wcześniejsze zapowiedzi. Z pozostałych informacji: 1. Grupa LPP miała 21,5 mln zł zysku w 
I kw. roku obrotowego 2021/22 (luty-kwiecień 2021 r.) 2. Mabion otrzymał zlecenie na 
zamówienie surowców w ramach współpracy ws. produkcji szczepionki na zlecenie od 
Novavax. 3. Cyfrowy Polsat zaprosił do składania ofert sprzedaży przeszło 47 mln akcji Netii 
po cenie 7 zł za sztukę. 4. Pepco miało w I półroczu zakończonym 31 marca 2021 r. 90 mln 
euro zysku netto (+49% r/r). /Adam Dudoń/ 

WIG w układzie dziennym 
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Wybrane wydarzenia w spółkach 

 

AGORA  
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020. 

ARCHICOM  ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu 
wypłaty dywidendy. 

ASSECOSEE  
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję. 

BIOMEDLUB  
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.734.798 akcji zwykłych na okaziciela serii R. 

BOGDANKA  
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020. 

BOOMBIT  
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020. 

BORYSZEW  
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 rok. 

CCENERGY  
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

CELTIC  
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2020. 

COMARCH  
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2020 - 31.12.2020. 

COMPERIA  
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto w roku obrotowym 2020. 

CREEPYJAR  
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020. 

CYFRPLSAT  ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz przeznaczenia części zysków wypracowanych w 
latach poprzednich na wypłatę dywidendy. 

DELKO  
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020. 

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

ELEKTROTI  
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020. 

ERG  
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020. 

I2DEV  
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020. 

IMPERIO  
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020. 

KGL  
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję. 

KOGENERA  
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2020 r. 

KRAKCHEM  
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020. 

KRUK  
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 11 zł na akcję. 

KRUSZWICA  
Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW. 

LPP  
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022. 

MENNICA  
Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,30 zł na akcję. 

MFO  
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję. 
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MIRBUD  
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2020. 

OTMUCHOW  
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowy 2020. 

PGSSOFT  
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy. 

PRIMETECH  
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz dalszego istnienia spółki. 

PROCHEM  
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020. 

SATIS  
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020. 

SIMPLE  
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020. 

TALEX  
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję. 

VERCOM  
Wprowadzenie do obrotu na GPW 14.110.700 akcji serii A, 360.000 akcji serii B, 4.000.000 akcji serii D. 

WIELTON  
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2020. 

 
Wybrane komunikaty ze spółek 

 

11 BIT STUDIOS 11 bit studios planuje zakupy mniejszościowych udziałów innych producentów gier. Firma jest po kilku 
etapach rozmów z jednym z potencjalnym partnerów, a o formalnych krokach może poinformować po 
lipcowym walnym zgromadzeniu. 

BIOMED LUBLIN Biomed spodziewa się w I połowie 2022 roku rejestracji leku Onko BCG na rynku szwajcarskim. Sprzedaż 
powinna ruszyć w II połowie roku. W przyszłym roku spółka spodziewa się także rejestracji produktu w 
Niemczech. 

BOŚ BOŚ spodziewa się, że utworzona w 2021 r. rezerwa na odpisy związane z kredytami frankowymi uchroni 
bank od negatywnego wpływu tych kredytów na wyniki w 2021 r. i następnych latach. Bank planuje w 
ramach realizacji strategii m.in. wyjście z programu postępowania naprawczego oraz koncentrację na 
finansowaniu proekologicznych rozwiązań. 

CD PROJEKT CD Projekt nadal pracuje nad poprawkami do "Cyberpunk 2077". Firma jest zadowolona ze stabilności i 
wydajności gry, ale planuje dalsze usprawnienia. Spółka posiada dane sprzedażowe "CP 2077" w PlayStation 
Store za pierwsze dwa dni, ale nie zamierza ich publikować. Z ogłoszeniem sprzedaży poczeka na 
osiągnięcie kamieni milowych. 

CELON PHARMA Celon Pharma otrzymała aktualizację wyników badania II fazy klinicznej esketaminy w lekoopornej depresji 
dwubiegunowej, z uwzględnieniem 6-tygodniowej kontynuacji obserwacji. Dane potwierdzają wysoką 
skuteczność leku i stanowią mocną podstawę do kontynuacji rozwoju w ramach kolejnych badań III fazy. 

COMP Comp zakłada, że począwszy od 2022 roku dywidenda powinna wzrosnąć do ok. 5 zł na akcję, przy 
założeniu tej samej co obecnie liczby uprawnionych akcji. 

CYFROWY POLSAT Cyfrowy Polsat zaprasza do składania ofert sprzedaży 47.667.885 akcji Netii, stanowiących 14,2 proc. 
kapitału spółki, po 7 zł za sztukę. 

DĘBICA WZ zgodziło się na przeznaczenie 51,3 mln zł z zysku w 2020 roku na wypłatę dywidendy, co daje 3,72 zł na 
akcję. 

FAMUR Suek-Kuzbass wybrał ofertę Famuru na dostawy sekcji obudowy zmechanizowanej, w celu eksploatacji w 
rosyjskiej kopalni im. W.D. Jalewskowo. Wartość oferty wynosi ok. 20 mln euro. 

FERRO Norges Bank zwiększył zaangażowanie w Ferro do 5,52 proc. w kapitale zakładowym i głosach na WZ. 

GRUPA KĘTY Kęty szacują, że zysk netto grupy w II kw. 2021 r. wyniesie ok. 162 mln zł, co oznacza wzrost o 34 proc. 
Rdr. 
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KGHM Sprzedaż miedzi w grupie KGHM w maju 2021 r. wyniosła 62,3 tys. ton i była wyższa o 1 proc. niż przed 
rokiem. Produkcja miedzi płatnej w grupie wyniosła 65,3 tys. ton, co oznacza wzrost o 9 proc. rdr. 

KOGENERACJA Spółka podpisała umowę z konsorcjum w składzie Polimex Mostostal i Polimex Energetyka na budowę 
Elektrociepłowni gazowo-parowej w Siechnicach. Wartość umowy wynosi 1.159,18 mln zł netto. 

MEDICALGORITHM
ICS 

Medi-Lynx, spółka zależna Medicalgorithmics, otrzymała potwierdzenie, że amerykańska agencja rządowa 
Small Business Administration całkowicie umorzyła jej pożyczkę w kwocie 3,195 mln USD wraz z odsetkami 
- podał Medicalgorithmics w komunikacie. Zdarzenie pozytywnie wpłynie na wynik netto grupy za I półrocze 
2021 roku. 

PKN ORLEN 1. PKN Orlen chce mieć do końca 2021 roku 40 punktów sprzedaży detalicznej w nowych formatach 
pozapaliwowych.  
2.  PKN Orlen zakłada dynamiczny rozwój w segmencie automatów paczkowych. Do końca roku płocki 
koncern chce mieć 500 automatów, ale docelowo ich liczba ma być "liczona w tysiącach".  
3. Termin pozyskania partnera przy zakupie części aktywów Grupy Lotos nie wpływa na termin przejęcia 
Lotosu. PKN Orlen chce mieć czas na wynegocjowanie najkorzystniejszych warunków i przeprowadzenie 
wycen aktywów, które w tym procesie mogłyby trafić do Orlenu. 

PKP CARGO 1. PKP Cargo przewiduje wzrost przychodów grupy w 2021 roku, jeśli pozytywne tendencje w przewozach 
towarowych utrzymają się do końca bieżącego roku.  
2. Całkowity koszt inwestycji w uruchomienie produkcji wagonów towarowych przez PKP Cargo wyniesie 
kilkadziesiąt mln zł.  

POLIMEX 
MOSTOSTAL 

Polimex Mostostal zawarł z konsorcjum Siemens Energy Austria oraz Siemens Energy umowę na prace 
związane z rozruchem bloku parowo-gazowego w Siechnicach dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich 
Kogeneracja (umowa EPC) oraz umowę serwisową turbin gazowych z Siemens Energy. Wynagrodzenie za 
wykonanie umowy EPC ustalono na kwotę 12,4 mln zł netto i 79.97 mln euro netto, płatne częściami za 
poszczególne etapy realizacji. 

TS GAMES Akcjonariusze zdecydowali, że spółka wypłaci w formie dywidendy łącznie 72,67 mln zł, czyli 10 zł na akcję. 
Walne zdecydowało też o upoważnieniu zarządu do skupu do 670 tys. akcji własnych. 

 

Przegląd prasy 

 

MENNICA POLSKA Sąd blokuje sprzedaż biurowca. Golub Gethouse nie może sprzedać połowy wieżowca MLT giełdowej Mennicy 
Polskiej bez zgody rodziny Radziwiłów. (s.3) /PB/ 

MERCATOR 
MEDICAL Mercator Medical tonuje oczekiwania. Giełdowy producent rękawic widzi wyraźny trend spadku cen rękawic. 

Rekordowych wyników nie ma już co oczekiwać, ale będą nowe inwestycje. (s.12) /PB/ 

PGE Porozumienie w sprawie kopalni Turów jest już w 40 proc. osiągnięte. Jednak negocjacje raczej w tym 
tygodniu się nie zakończą. (s. A10) /DGP/ 

POZBUD Pozbud stawia na remonty wagonów. Grupa docelowo chce również produkować tabor kolejowy oraz 
zarabiać na jego wynajmie. (s.6) /PARKIET/ 
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Wybrane sygnały analizy technicznej 
 

CPGROUP 
Wysoki czarny korpus (ale na niskim wolumenie), poprzedzony luką podażową – początkiem korekty? 

LARQ 
Strona popytowa próbuje odbijać kurs od dna bessy, czemu towarzyszy relatywnie wysoki wolumen. 

PEP 
Akcje próbują bronić lokalnego dołka, a na wykresie pojawia się układ świec przypominający wymową 
formację przenikania. 

 

Sygnały analizy technicznej – wykresy 
 

 
 

POLIMEXMS 

Notowania akcji powracają powyżej 
przełamanego wsparcia na 4,55 zł, co ma 
miejsce na rosnącym wolumenie i z luką 

popytową i co zapowiada początek 
odreagowania przeceny. Dwie sesje wcześniej 
kurs przetestował okolice wsparcia 
rozciągającego się pomiędzy 3,76-4,12 zł. 

MONNARI 

Wysoki biały korpus na średnim wolumenie 
zbliża kurs do ostatniego maksimum na 3,42 
zł. 

Informacja: sygnały analizy technicznej dotyczą notowań nieskorygowanych o dywidendy.
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 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych 
 

Godz. Kraj Wydarzenie Okres Aktualna Prognoza Poprzednio

Poniedziałek

10:00 Polska Produkcja przemysłowa r/r, % maj 29,8 30,4 44,5

10:00 Polska Ceny produkcji sprzedanej przemysłu r/r maj 6,5 5,9 5,5

Wtorek

10:00 Polska Sprzedaż detaliczna r/r, % maj 19,1 15,7 25,7

10:00 Polska Produkcja budowlano-montażowa r/r, % maj 4,7 1,5 -4,2

16:00 USA Indeks Fed z Richmond czerwiec 22,0 18,0 18,0

16:00 USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym, mln maj 5,8 5,7 5,9

Środa

9:50 Francja Indeks PMI dla usług czerwiec 57,4 56,6 56,6

9:50 Francja Indeks PMI dla przemysłu czerwiec 58,6 59,0 59,4

9:55 Niemcy Indeks PMI dla usług czerwiec 58,1 52,8 52,8

9:55 Niemcy Indeks PMI dla przemysłu czerwiec 64,9 63,0 64,4

10:00 strefa euro Indeks PMI dla usług czerwiec 58,0 58,0 55,2

10:00 strefa euro Indeks PMI dla przemysłu czerwiec 63,1 62,3 63,1

13:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny, % czerwiec 2,1 4,2

15:45 USA Indeks PMI dla usług czerwiec 64,8 70,0 70,4

15:45 USA Indeks PMI dla przemysłu czerwiec 62,6 61,5 62,1

16:00 USA Sprzedaż nowych domów, tys. maj 769,0 865,0 817,00

16:30 USA Zmiana zapasów ropy, tys. brk czerwiec -7614,0 -3500,0 -7355,0

Czwartek

10:00 Polska Stopa bezrobocia, % maj 6,1 6,3

10:00 Niemcy Indeks Instytutu Ifo czerwiec 100,7 99,2

14:00 Polska Podaż pieniądza M3 maj 9,2 11,2

14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tys. czerwiec 380,0 412,0

14:30 USA Zamówienia na dobra bez środków trans. m/m, % maj 0,7 1,0

14:30 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku m/m, % maj 2,8 -1,3

14:30 USA PKB (annualizowany), rew., % I kw 6,4 6,4

Piątek

10:00 strefa euro Podaż pieniądza M3 maj 8,5 9,2

14:30 USA Wydatki Amerykanów m/m, % maj 0,4 0,5

14:30 USA Dochody Amerykanów m/m, % maj -2,5 -13,1

16:00 USA Indeks Uniwersytetu Michigan czerwiec 86,5 86,4
 

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                  66 733,8     0,8 1,1 4,9 16,9 17,0 32,2 

WIG20                    2 233,7     0,6 0,6 4,7 17,6 12,6 25,2 

MWIG40                    4 957,6     1,4 2,7 4,3 15,0 24,7 38,7 

SWIG80                  20 804,9     0,3 0,7 1,7 13,6 29,3 51,0 

WIG Banki                    6 933,7     0,6 1,3 8,3 29,1 45,5 64,0 

WIG Budownictwo                    4 255,8     -0,2 0,1 0,0 7,8 16,2 50,4 

WIG Chemia                  10 225,9     1,3 2,1 6,2 23,6 32,8 24,1 

WIG GAMES                  22 567,0     0,1 -1,6 1,3 -15,2 -21,8 -32,1 

WIG Energetyka                    2 920,0     1,2 1,8 8,2 43,1 43,1 40,7 

WIG Informatyka                    4 305,7     0,5 0,3 5,1 7,2 11,5 25,1 

WIG Media                    7 748,4     1,8 4,4 8,1 24,6 28,2 50,6 

WIG Paliwa                    6 500,5     0,1 1,0 4,7 22,9 31,2 27,2 

WIG Spożywczy                    4 593,9     1,7 2,1 7,5 9,7 26,1 49,6 

WIG Surowce                    5 986,5     2,6 5,9 -3,6 10,4 6,4 111,3 

WIG Telekomunikacja                       974,3     -0,1 1,7 1,3 6,1 -0,3 22,8 

WIG Ukraina                       695,1     0,5 0,4 17,5 25,3 51,6 97,1 

Źródło: Bloomberg 

 

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

PX                    1 162,0     -0,1 0,0 0,2 6,6 13,1 26,4 

BUX                  48 624,3     0,9 1,1 4,8 9,8 15,6 30,7 

XU100                    1 402,4     -0,5 0,8 -3,4 -0,8 -5,0 22,5 

FTSE100                    7 074,1     -0,2 0,8 0,3 5,4 9,5 15,5 

DAX                  15 456,4     -1,2 0,1 0,1 5,8 12,7 27,8 

CAC40                    6 551,1     -0,9 -0,3 2,2 10,2 18,0 34,5 

SMI                  11 898,6     -0,7 -0,4 6,0 7,5 11,2 18,7 

EuroStoxx50                    4 075,9     -1,1 -0,2 1,0 6,4 14,7 27,5 

S&P 500                    4 241,8     -0,1 1,8 1,1 9,1 12,9 39,1 

DJIA                  33 874,2     -0,2 1,8 -1,5 4,5 10,7 33,1 

BOVESPA                128 428,0     -0,3 0,0 3,5 14,6 7,9 36,1 

Shanghai Composite                    3 561,0     -0,1 1,0 1,8 5,8 2,5 19,5 

Nikkei225                  28 859,7     -0,1 -0,4 1,7 1,6 5,2 28,1 
Źródło: Bloomberg 

 

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

EUR-USD                         1,19     0,0 0,5 -2,4 0,9 -2,4 6,0 

EUR-PLN                         4,53     -0,1 -0,5 1,1 -2,1 -0,7 1,6 

USD-PLN                         3,80     0,0 -1,0 3,6 -3,0 1,8 -4,1 

CHF-PLN                         4,13     -0,2 -0,6 1,0 -1,4 -2,0 -1,1 
Źródło: Bloomberg 

 

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

Thomson Reuters/Jefferies CRB Index                       209,2     0,7 1,6 3,1 11,4 24,7 54,7 

Ropa WTI NYMEX futures (USD/b)                         73,2     0,1 2,6 11,2 20,7 51,3 84,3 

Złoto (USD/oz)                    1 775,2     -0,2 0,6 -5,6 2,3 -6,5 0,8 

Srebro (USD/oz)                         25,9     -0,1 0,3 -6,8 3,1 -2,0 47,8 

Miedź LME (USD/t)                    9 452,5     1,9 3,6 -4,2 5,3 22,0 60,4 
Źródło: Bloomberg 
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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 (%) 0,21 0 0 0 0 0 -6 

WIBOR 6M (%) 0,25 0 0 0 0 0 -4 

EURIBOR 3M (%) -0,54 0 0 0 0 1 -14 

EURIBOR 3M (%) -0,51 0 1 1 1 2 -25 

USD LIBOR 3M (%) 0,13 0 0 -1 -6 -10 -16 

USD LIBOR 6M (%) 0,16 0 0 -2 -4 -10 -23 

Polska 10YT (%) 1,80 0 4 -7 30 57 40 

Niemcy 10YT (%) -0,18 -1 2 -5 16 39 23 

USA 10YT (%) 1,49 1 5 -11 -12 58 81 
Źródło: Bloomberg 
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Źródło: Bloomberg  
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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 
 


