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Sytuacja rynkowa 

Źródło: Bloomberg 
 

Główne indeksy światowe 

 wartość zm% 1D 

DAX  13 882,3     -0,9 

CAC40  6 272,7     -1,3 

FTSE100  7 302,7     -1,8 

BUX  41 473,5     -3,3 

S&P500  3 900,8     -0,6 

NASDAQ  11 388,5     -0,3 

DJIA  31 253,1     -0,8 

SHC*  3 131,4     1,1 

NIKKEI*  26 712,0     1,2 

HANG SENG*  20 489,6     1,8 

MSCI EM Latin  2 324,2     1,4 

SMI  11 309,5     -2,3 

XU100  2 393,6     -0,1 

* - Zmiana na godzinę 6:34 

Indeksy Polskie 

WIG  55 555,3     -1,3 

WIG20  1 776,4     -1,4 

MWIG40  4 256,6     -1,5 

SWIG80  17 840,2     -0,5 

NCINDEX  324,4     -0,7 

 

Waluty 

USD/PLN  4,40     0,1 

EUR/PLN  4,65     0,0 

EUR/USD  1,06     -0,1 

 

Obligacje 

 yield % zm p.b. 1D 

Polska 10YT 6,56 -8 

USA 10YT  2,84 0 

 

Surowce 

Ropa WTI (USD/bbl)  110,9     -1,2 

Złoto (USD/oz)  1 842,7     0,0 

Miedź (USD/t)  9 460,5     2,3 

 

WIG: Największe wzrosty i spadki (%) 
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W czwartek skala spadków na Wall Street była już znacznie niższa niż w środę, jednak 
indeksy wciąż traciły – indeks S&P 500 przecenił się o 0,6%, Nasdaq stracił 0,3%. W 
Europie również dominowała podaż, wśród najsłabszych indeksów znalazł się węgierski BUX 
(-3,3%), kluczowe indeksy CAC40 (-1,3%) i DAX (-0,9%) nie straciły aż tak wiele. 
Dzisiejsza azjatycka sesja wskazuje na poprawę nastrojów – zyskują wszystkie kluczowe 
indeksy, w tym najmocniej Hang Seng (+2,5%) i Sensex (+2,4%). Bank centralny Chin 
obniżył dziś 5-letnią stopę procentową z poziomu 4,6% do 4,45%. Poranne notowania 
kontraktów terminowych na zachodnie indeksy rynków rozwiniętych również wskazują na 
odreagowanie. Wczoraj amerykański Senat przyjął pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości ok. 
40 mld USD.  
 
Krajowe indeksy podążały wczoraj z głównym nurtem, indeks WIG20 stracił 1,4%, mWIG40 
1,5%, a sWIG80 przecenił się zaledwie o 0,5%. W indeksie największych spółek najmocniej 
ucierpiały spółki z branży odzieżowej – LPP (-6,7%) i CCC (-5,4%), tuż po zakończeniu sesji 
zarząd LPP wydał komunikat o podjęciu decyzji ws. sprzedaży rosyjskiej spółki RE Trading 
OOO chińskiemu konsorcjum, tym samym grupa kończy 20-letnią działalność na rosyjskim 
rynku. Na przeciwległym biegunie w indeksie blue chipów znalazły się spółki surowcowe – 
PGNiG (+4,8%), JSW (+2,2%) i KGHM (+2%), notowania dwóch pierwszych spółek 
wspierały opublikowane przed sesją dobre wyniki kwartalne. Pod koniec sesji CD Projekt (-
1,9%) poinformował o aktualizacji założeń wydawniczych dla gry Wiedźmin 3: Dziki Gon – 
spółka planuje wydanie gry na konsole najnowszej generacji w IV kw. 2022 r. W indeksie 
średnich spółek liderem sesji został Famur (+5,1%), a liderem spadków bank Millennium (-
4,9%). W indeksie małych spółek, podobnie jak w indeksie WIG20 to przedstawiciel branży 
odzieżowej Answear (-16,1%) odnotował zdecydowanie największy spadek, w środę po sesji 
spółka opublikowała wyniki, w tym 3,3 mln zł straty netto w I kw. Najmocniejszym walorem 
w indeksie sWIG80 był Bumech (+8%) – notowania wspierał podpisany aneks spółki 
zależnej „Silesia”, który zwiększył cenę sprzedaży surowca o 44%. Z pozostałych spółek – 
Atal odnotował w I kw. 109 mln zł zysku netto, konsensus zakładał wynik na poziomie ok. 
70 mln zł, w ujęciu r/r/ zysk zwiększył się o 56%. /Adam Dudoń/ 

WIG w układzie dziennym 
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Wybrane wydarzenia w spółkach 

 

AGORA  
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

CDRL  
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

COMARCH  
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

COMP  
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

CORMAY  
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

CPGROUP  
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

EDINVEST  
Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku. 

EFEKT  
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

ELKOP  
Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku. 

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

ERBUD  ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021 oraz utworzenia kapitału 
rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych spółki w celu ich umorzenia. 

HELIO  
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022. 

IBSM  
Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku. 

INSTALKRK  
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

KINOPOL  
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

KOGENERA  NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę składników aktywów trwałych o wartości 
przekraczającej 10.000.000 zł. 

LENTEX  
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

LPP  
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 01.02.2021-31.01.2022. 

NEWAG  
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

PRIMETECH  
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

PROJPRZEM  
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

TORPOL  
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

WASKO  
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

WITTCHEN  
Wprowadzenie do obrotu na GPW 36.480 akcji zwykłych na okaziciela serii D. 

 

Wybrane komunikaty ze spółek 

 

APATOR Apator miał w pierwszym kwartale 2022 r. 16,4 mln zł EBITDA, 237,1 mln zł przychodów oraz 3,8 mln zł 
straty netto. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami. 
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ATAL Grupa Atal odnotowała w I kw. 2022 roku 406,4 mln zł przychodów i 109 mln zł zysku netto przypadającego 
na akcjonariuszy jednostki dominującej. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 69,8 mln zł, 
a przychody ukształtują się na poziomie 360,8 mln zł. 

CD PROJEKT CD Projekt, w oparciu o rekomendację osób zarządzających produkcją tytułu, planuje wydanie gry Wiedźmin 
3: Dziki Gon na konsole najnowszej generacji w czwartym kwartale 2022 r. 

CIECH Ciech na razie jest w stanie przerzucać na klientów rosnące koszty surowców, zwłaszcza w segmencie 
sodowym. Ciech liczy na dalszy, dwucyfrowy wzrost segmentu agro. 

GPW 1. Grupa GPW szacuje skonsolidowane przychody w pierwszym kwartale 2022 r. na 110,2 mln zł, a zysk 
netto na 38 mln zł, co oznacza spadek rdr o odpowiednio 1,2 proc. i 2,2 proc. Konsensus PAP Biznes 
zakładał 35 mln zł zysku netto i 108 mln zł przychodów.  

2. Zarząd i rada nadzorcza GPW wyraziły zgodę na nabycie 65,03 proc. udziałów w Armenia Securities 
Exchange (AMX). Całkowita cena akcji AMX nabywanych przez GPW wynosić będzie 826.297.550,00 AMD i 
będzie płatna w dwóch transzach. 

GTC  GTC odnotowało w I kw. 2022 roku 14,9 mln euro zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki 
dominującej wobec 14,4 mln euro konsensusu. W ocenie analityków, na przebicie prognoz wpłynęły 
dodatnie rewaluacje związane z wyceną projektu Pillar. Dynamika wzrostu FFO w dalszej części roku 
powinna być jeszcze większa.  

INTER CARS Zysk netto j.d. Inter Cars w pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł 115,8 mln zł, w porównaniu do 116,1 
mln zł zysku przed rokiem. Wynik jest o 23,6 proc. niższy od średniej prognoz analityków ankietowanych 
przez PAP Biznes. 

JSW Grupa JSW zanotowała w pierwszym kwartale wynik EBITDA na poziomie 2.635,6 mln zł, ok. 3 proc. 
powyżej oczekiwań rynkowych. Analitycy wskazują na bardzo mocny wynik CF operacyjnego. Zauważają, że 
w drugim kwartale warunki dla JSW są nawet bardziej korzystne. 

LPP Zarząd LPP na podstawie dokonanego przeglądu ofert i rozmów z potencjalnymi nabywcami podjął decyzję o 
sprzedaży należącej do grupy zarejestrowanej w Rosji spółki RE Trading OOO konsorcjum chińskiemu. 
Konsekwencją zawartej transakcji będzie zakończenie działalności Grupy LPP na terytorium Rosji po 20 
latach obecności na tym rynku. 

MANGATA 

HOLDING 

Przychody Mangaty Holding mogą w 2022 roku sięgnąć 1 mld zł wobec 791 mln zł w 2021 roku. Dodał, że 

tegoroczne inwestycje grupy zwiększą się do 60-85 mln zł z 54 mln zł w 2021 roku. 

MEDICALGORITHM
ICS 

Medicalgorithmics zawarł umowę opcji nabycia wybranych aktywów Medi-Lynx przez podmiot obecny w 
branży medycznej w USA. Kupujący udzieli Medi-Lynx pożyczki do kwoty 2,5 mln USD. 

MENNICA POLSKA Mennica Polska podpisała z Alcatel Submarine Networks, częścią koncernu Nokia, kontrakt o wartości 91,5 
mln USD na budowę podmorskiego światłowodu. To część planowanego systemu łączącego Europę z Bliskim 
Wschodem. Kolejne umowy będą podpisywane wkrótce, a szacowany koszt całego projektu to 190 mln USD. 

MIRBUD Mirbud szacuje, że miał w I kw. 2022 roku 15 mln zł zysku netto, 42 mln zł zysku brutto ze sprzedaży i 502 
mln zł przychodów. 

NEUCA 1. Neuca odnotowała w I kw. 2022 roku 59,7 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki 
dominującej wobec 49,9 mln zł przed rokiem. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 52,4 
mln zł, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 51,1-54,2 mln zł.  
2. Neuca spodziewa się w kolejnych kwartałach 2022 roku 4-5 proc. dynamiki wzrostu rynku hurtu 
aptecznego. Neuca spodziewa się, że marża brutto na sprzedaży grupy dalej będzie rosła. Mimo rosnących 
kosztów, spółka nie zmienia wewnętrznych założeń finansowych na ten rok. Zarząd wierzy, że rosnąca 
marża brutto w istotny sposób zmityguje wzrost kosztów.  

PGE PGE Energia Odnawialna, spółka z grupy PGE, wybuduje na terenie powiatu zgorzeleckiego, w pobliżu 

kompleksu Turów, dwie jednomegawatowe farmy fotowoltaiczne PV Zawidów 1 i PV Zawidów 2. Instalacje 
powstaną do końca maja 2023 r., zostaną dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. 

PGNIG 1. Grupa kapitałowa PGNiG miała w pierwszym kwartale 2022 roku 47,4 mld zł przychodów, 9,6 mld zł 
EBITDA, 8 mld zł zysku operacyjnego oraz 4,09 mld zł zysku netto. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi 
szacunkami podanymi przez spółkę.  
2.  PGNiG chce w 2023 roku sprowadzić za pośrednictwem Baltic Pipe 4,5 mld metrów sześciennych gazu, a 
w kolejnych latach stopniowo zwiększać wykorzystanie tego gazociągu. 

PKO BP 1. Zysk netto grupy PKO BP w pierwszym kwartale 2022 roku wzrósł do 1,42 mld zł i okazał się proc. 5 proc. 
powyżej oczekiwań rynku. PKO BP pokazał silne przychody, a wyniki banku przebiły rynkowe oczekiwania 
pomimo zawiązania dodatkowych odpisów związanych z wojną w Ukrainie.  
2.  PKO BP widzi możliwość dalszej poprawy wyników, ale dostrzega też szereg ryzyk geopolitycznych i 
regulacyjnych. Portfel kredytowy PKO BP zachowuje się dobrze i bank nie obserwuje realnych problemów u 
swoich klientów.  
3.  PKO BP nie widzi sygnałów pogarszania się jakości portfela kredytowego, bank nie obawia się obecnego 
poziomu stóp procentowych.  
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4.  W I kwartale 2022 roku udział w sprzedaży przez PKO BP kredytów hipotecznych ze stałą stopą 
procentową osiągnął poziom 38 proc., a w samym marcu udział ten wynosił 53 proc.  

PZU 1. Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU w pierwszym kwartale 2022 roku 
spadł do 758 mln zł z 880 mln zł rok wcześniej. Zysk okazał się 11 proc. powyżej oczekiwań rynku, który 
spodziewał się, że wyniesie on 683 mln zł.  
2.  PZU z optymizmem patrzy na możliwość realizacji strategii. Wskaźnik wypłacalności jest dobrym 
prognostykiem dla wypłaty dywidendy. W drugim kwartale częstość szkód w ubezpieczeniach 
komunikacyjnych wraca coraz mocniej w kierunku poziomów sprzed pandemii, widoczne będą wzrosty cen. 

UNIMOT Unimot szacuje, że skorygowana EBITDA grupy w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosła 85,1 mln zł. Na 
początku kwietnia Unimot szacował skorygowaną EBITDA w pierwszym kwartale na co najmniej 80 mln zł. 

 
Przegląd prasy 

 

ANSWEAR Kurs Answear.com runął po wynikach. Notowania modowego e-sklepu spadły do najniższego poziomu 
od giełdowego debiutu. Analityk uznaje reakcję rynku za przesadną, a spółka tłumaczy spadek marży.(s.20) 
/PB/ 

BOWIM Nie ma kolejki po stal z Ukrainy. Dystrybutorzy testują dostawy z ogarniętego wojną kraju. Kontrakty 
w Ukrainie próbuje zawrzeć Bowim. Wielu mogą odstraszyć zatory logistyczne.(s.5) /PB/ 

MEDICALGORITHM
ICS Medicalgorithmics wciska reset. Spółka telemedyczna zapewnia, że po pozbyciu się amerykańskiego balastu 

odzyska pozytywne przepływy pieniężne i będzie mogła się rozwijać.(s.6) /PB/ 

ORANGE Orange Polska poszerza ofertę taniej marki. Pod brandem Nju, który ma około 1 mln użytkowników, 
oferowany będzie światłowód w niskiej cenie. Czy to nadal strategia „więcej za więcej”? (s.5) /PARKIET/ 

RYVU Ryvu o finansowaniu. Realizacja projektów przebiega zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami – 
informuje prezes.(s.4) /PARKIET/ 
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Wybrane sygnały analizy technicznej 
 

ATENDE 
Kurs akcji przełamał istotny dołek na 3,66 zł, następnie wykonał ruch powrotny, po czym zniżkował na nowe 
minima na wyraźnie podwyższonym wolumenie, co zapowiada dalszą przecenę kursu. 

DEKPOL 
Świeca wyglądająca jak czarny młot, na skokowo rosnącym wolumenie broniąca dołka dotychczasowej 
przeceny, co stwarza bykom szansę na rozpoczęcie kontry. 

REDAN 
Biały korpus na skokowo rosnącym wolumenie początkiem odbicia? – popyt obronił strefę istotnego wsparcia 
w przedziale 0,24-0,25 zł. 

SANPL 
Kurs akcji po wyjściu powyżej przełamanego dołka na 251 zł, cofnął się ponownie poniżej, co daje podaży 
argumenty za ponownym testowaniem ostatniego dołka na 226 zł. 

VERCOM 
Akcje testują dotychczasowy dołek przeceny na 37,21 zł na niskim wolumenie, co daje bykom szansę na 
jego obronę. 

 

Sygnały analizy technicznej – wykresy 

 

 

KGHM 

Biała świeca na wolumenie w rejonie średniego 
próbuje powrócić z kursem powyżej 
przełamanej strefy wsparcia 131,50-133,70 zł. 
Jeśli bykom to się uda, to będą mogły 
kontynuować odbicie. 

PKOBP 

Kurs akcji po wyjściu powyżej poziomu 31,05 
zł, cofnął się ponownie poniżej, co daje podaży 
argumenty za ponownym testowaniem 
ostatniego dołka na 27,95 zł i 
długoterminowego wsparcia na 27,50 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

4:00 Chiny Sprzedaż detaliczna r/r, % kwiecień -11,1 -6,6 -3,5

4:00 Chiny Produkcja przemysłowa r/r, % kwiecień -2,9 0,5 5,0

11:00 strefa euro Bilans handlu zagranicznego s.a., mld EUR marzec 0,0 -7,6

14:00 Polska Inflacja bez cen żywności i energii r/r kwiecień 7,7 7,6 6,9

14:30 USA Indeks NY Empire State maj -11,6 15,0 24,6

Wtorek

10:00 Polska PKB n.s.a., % marzec 8,5 8,1 7,6

11:00 strefa euro PKB s.a., % marzec 5,1 5,0 5,1

14:30 USA Sprzedaż detaliczna m/m, % kwiecień 0,9 1,0 1,4

15:15 USA Produkcja przemysłowa m/m, % kwiecień 1,1 0,5 0,9

Środa

1:50 Japonia PKB (annualizowany), % marzec -1,0 -1,8 3,8

1:50 Japonia Produkcja przemysłowa n.s.a. r/r, % marzec -1,7 -1,3 -1,7

11:00 strefa euro Inflacja HICP r/r, % kwiecień 7,4 7,5 7,4

13:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny, % maj -11,0 2,0

14:30 USA Rozpoczęte budowy domów, tys. kwiecień 1724,0 1756,0 1728,0

14:30 USA Pozwolenia na budowę domów, tys. kwiecień 1819,0 1814,0 1873,0

16:30 USA Zmiana zapasów ropy, tys. brk maj -3394,0 2000,0 8487,00

Czwartek

10:00 strefa euro Saldo rachunku bieżącego s.a. marzec -1,6 15,7

14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tys. maj 218,0 200,0 203,0

14:30 USA Indeks Fed z Filadelfii maj 2,6 15,0 17,6

16:00 USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym, mln kwiecień 5,6 5,6 5,8

Piątek

8:00 Niemcy Inflacja PPI, % kwiecień 31,3 30,9

10:00 Polska Wynagrodzenie r/r, % kwiecień 12,8 12,4

10:00 Polska Zatrudnienie r/r, % kwiecień 2,7 2,4

10:00 Polska Produkcja przemysłowa r/r, % kwiecień 16,3 17,3

10:00 Polska Ceny produkcji sprzedanej przemysłu r/r kwiecień 20,5 20,0
 

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                  55 555,3     -1,3 0,7 -11,5 -15,4 -19,8 -12,2 

WIG20                    1 776,4     -1,4 0,6 -13,3 -17,1 -21,6 -16,6 

MWIG40                    4 256,6     -1,5 0,8 -8,3 -15,0 -19,6 -8,3 

SWIG80                  17 840,2     -0,5 1,0 -8,3 -7,4 -11,0 -12,9 

WIG Banki                    6 004,6     -2,6 0,8 -17,3 -32,0 -30,5 -4,1 

WIG Budownictwo                    3 469,5     -1,3 3,0 -3,1 -5,9 -7,8 -16,4 

WIG Chemia                  12 062,5     -2,1 8,1 6,5 24,3 22,8 26,8 

WIG GAMES                  14 434,5     -1,1 -2,7 -8,8 -22,9 -35,3 -37,1 

WIG Energetyka                    2 795,2     -1,4 1,8 4,3 24,8 15,7 1,7 

WIG Informatyka                    3 953,5     0,0 -2,4 -8,1 -6,8 -16,0 -2,4 

WIG Media                    6 572,5     -1,0 -1,2 -8,7 -14,1 -25,0 -8,5 

WIG Paliwa                    6 407,0     -0,3 -0,9 -9,3 7,3 -1,3 2,5 

WIG Spożywczy                    2 613,3     -2,4 10,4 -9,6 -37,6 -41,7 -39,4 

WIG Surowce                    4 800,7     2,0 9,8 -17,3 -4,7 5,8 -22,2 

WIG Leki                    3 074,2     -1,3 -3,6 -15,7 -23,2 -39,7 -49,0 

WIG Ukraina                       364,6     -2,6 14,5 -8,2 -36,5 -44,7 -39,8 

Źródło: Bloomberg 

 

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

PX                    1 344,3     0,4 3,7 -1,9 -6,3 -5,7 16,9 

BUX                  41 473,5     -3,3 0,5 -4,0 -17,4 -18,2 -10,3 

XU100                    2 393,6     -0,1 -1,1 -5,0 17,8 28,9 64,0 

FTSE100                    7 302,7     -1,8 -1,6 -4,3 -2,8 -1,1 4,0 

DAX                  13 882,3     -0,9 -1,0 -3,3 -7,7 -12,6 -9,7 

CAC40                    6 272,7     -1,3 -1,4 -5,3 -9,5 -12,3 -1,1 

SMI                  11 309,5     -2,3 -2,9 -8,1 -5,8 -12,2 1,4 

EuroStoxx50                    3 640,6     -1,4 -1,7 -6,6 -10,6 -15,3 -9,0 

S&P 500                    3 900,8     -0,6 -3,1 -12,5 -10,3 -18,2 -6,2 

DJIA                  31 253,1     -0,8 -2,9 -11,1 -8,3 -14,0 -8,3 

MSCI EM Latin                    2 324,2     1,4 3,6 -10,3 -2,2 9,1 -6,4 

Shanghai Composite                    3 131,4     1,1 1,5 -0,6 -10,3 -14,0 -10,7 

Nikkei225                  26 712,0     1,2 1,1 -1,9 -1,5 -7,2 -4,9 
Źródło: Bloomberg 

 

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

EUR-USD                        1,06     -0,1 1,5 -2,6 -6,5 -7,0 -13,5 

EUR-PLN                        4,65     0,0 -0,7 0,2 2,3 1,3 3,5 

USD-PLN                        4,40     0,1 -2,2 2,8 9,5 8,9 19,6 

CHF-PLN                        4,53     0,4 0,9 0,5 3,2 2,3 10,5 
Źródło: Bloomberg 

 

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

Thomson Reuters/Jefferies CRB Index                       313,7     1,4 1,7 2,1 19,0 35,0 56,9 

Ropa WTI NYMEX futures (USD/b)                       110,9     -1,2 0,3 8,5 27,5 51,1 90,3 

Złoto (USD/oz)                    1 842,7     0,0 1,7 -5,9 -3,3 0,7 -1,8 

Srebro (USD/oz)                        21,9     -0,1 3,7 -13,1 -8,4 -6,0 -21,1 

Miedź LME (USD/t)                    9 460,5     2,3 3,0 -8,0 -5,5 -2,9 -5,2 
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 (%) 6,45 0 4 88 301 391 624 

WIBOR 6M (%) 6,68 1 3 85 281 384 643 

EURIBOR 3M (%) -0,37 1 4 8 16 20 19 

EURIBOR 6M (%) -0,13 4 8 19 36 42 39 

USD LIBOR 3M (%) 1,48 3 3 42 100 127 132 

USD LIBOR 6M (%) 2,03 3 4 48 125 169 185 

Polska 10YT (%) 6,56 -8 -28 29 267 289 469 

Niemcy 10YT (%) 0,95 -8 0 4 76 113 106 

USA 10YT (%) 2,84 0 -8 1 91 133 121 
Źródło: Bloomberg 

 
 

Indeksy sektorowe 
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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 
 


