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Banki coraz aktywniejsze poza swoimi tradycyjnymi obszarami działalności. Dlaczego?

.10

Ranking › Wspólna akcja „Parkietu” oraz Instytutu Rachunkowości i Podatków.

Wybieramy najbardziej
transparentną firmę giełdową
Andrzej Pałasz
andrzej.palasz@parkiet.com

Wspólnie z Instytutem Rachunkowości i
Podatków przyjrzymy
0
się działalności 140
największych polskich przedtowane
siębiorstw, które są notowane
na giełdzie.
hodzi o
W naszym badaniu chodzi
y, która
wyłonienie takiej firmy,
unajsprawniej komunikuje się z rynkiem, bizness
b
prowadzi w sposób
klarowny, dotrzymujee
h
terminów związanych
np. z publikacją raportów, prowadzi rozsądną
politykę wynagrodzeń oraz
rozwija się zgodnie z opublikowaną strategią. Sprawdzimy
też składy rad nadzorczych
spółek i kompetencje jej członków. Mając między innymi
te informacje, wyłonimy na
wskroś „Transparentną spółkę
2016 r.”.

Tyle firm należących
do indeksów WIG20,
mWIG40 i sWIG80
zbadamy pod kątem
transparentności
prowadzonego
przez nie biznesu.

– Zamierzamy w ten sposób
rozpocząć dyskusję na temat
transparentności spółek publicznych na warszawskim parkiecie w aspekcie oczekiwań
rynku, prezentowanych przez
różne grupy interesariuszy, ze
zwróceniem szczególnej uwagi

na inwestorów – tłumaczy Małgorzata Gula, prezes Instytutu
Rachunkowości i Podatków.
Ranking, który wyłoni najbardziej przejrzystą spółkę,
zostanie oparty na wynikach
ankiety, którą rozesłaliśmy
do wszystkich firm ujętych w

indeksach WIG20, mWIG40 i
sWIG80. Łączna kapitalizacja
tych emitentów sięga blisko
600 mld zł.
– Giełda Papierów Wartościowych wspiera ideę rankingu – zaznacza Małgorzata
Zaleska, prezes GPW. – Mamy

nadzieję, że GPW spełnia
oczekiwania inwestorów w
obszarze transparentności i
komunikacji z rynkiem – liczy
Zaleska. Dodaje, że te wartości
przekładają się na wzrost zaufania zarówno do giełdy, jak i
rynku kapitałowego.

Giełda › Spore roszady w portfelach fundamentalnych.

Gospodarka › Inflacja przekroczyła 2 proc.

WIG20 blisko rekordu tej hossy

Przemysł w formie

Pierwsza marcowa sesja
przyniosła powrót optymistycznych nastrojów na GPW,
w wyniku czego WIG20 zyskał
ponad 2,8 proc. Wychodząc
ponad 2250 pkt, wskaźnik ten
zbliżył się do rekordu trwającej hossy. Indeks ciągnął w
górę m.in. PKO BP, którego
kurs wzrósł o ponad 6 proc. O
ponad 6 proc. podrożały też
akcje mBanku. Z 20 największych spółek na małym minusie
sesję zakończyło tylko Orange
Polska. Rosły też zagranicz-

ne giełdy. Wyraźną ulgę na
rynkach przyniosło orędzie
prezydenta Donalda Trumpa
w amerykańskim Kongresie.
Udany początek miesiąca dobrze wróży naszym
ekspertom biorącym udział
w budowie portfeli fundamentalnych. Przeprowadzili spore
roszady w składach portfeli,
licząc na podtrzymanie dobrej passy. Tym razem ich
uwaga skupiła się na wyróżniających się średnich i małych
.08–.09
JIM
firmach.

Wskaźnik PMI, mierzący
koniunkturę w polskim przemyśle na podstawie ankiety
wśród menedżerów firm, spadł
w lutym do 54,2 pkt z 54,8 pkt w
styczniu. To i tak oznacza, że
sektor ten rozwijał się w minionym miesiącu bardzo szybko.
Pomijając styczeń i grudzień,
PMI poprzednio był tak wysoko
w połowie 2015 r. – Wzrost PKB
w I kwartale może nawet przekroczyć 3 proc. rok do roku. To
z kolei oznaczałoby, że w całym
2017 r. wzrost mógłby wyraźnie

Akcja ruszyła wraz z początkiem marca. Na odpowiedzi ze
spółek czekamy do 15 marca.
Wyniki naszego rankingu
opublikujemy 6 kwietnia podczas debaty na Giełdzie Papierów Wartościowych, w której
udział wezmą przedstawiciele
giełdy, spółek giełdowych oraz
inwestorzy i eksperci z rynku
kapitałowego. Tematem debaty będą m.in. warunki, jakie
powinna spełniać spółka, aby
inwestorzy uznali ją za transparentną dla rynku.
– Intencją organizatorów
jest podniesienie jakości komunikacji spółek publicznych
z rynkiem – zapowiada prezes
Gula.

pokonać obecnie oczekiwane
przez nas 3,2 proc. – ocenił Piotr
Kalisz, główny ekonomista Citi
Handlowego. Optymiści uważają, że polska gospodarka urośnie
w tym roku o 3,7 proc.
Przyspiesza inflacja: zdaniem ankietowanych przez
„Parkiet” ekonomistów w
lutym sięgnęła 2,1 proc. r./r. po
1,8 proc. w styczniu. W efekcie w
naszej ankiecie pojawiły się prognozy, że RPP już w III kwartale
zdecyduje się na podwyżkę stóp
.11
GS
procentowych.
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Sob.

OSZCZĘDNOŚCI

Pt.

FUNDUSZE
INWESTYCYJNE

Czw.

Śr.

Wt.

Pon.

GIEŁDY, WALUTY,
SUROWCE

zmiana
(proc.)

S 59 646,29 +2,31
S 2 253,96 +2,86
S 4 915,67 +1,56
S 16 033,14 +1,03
S 2 392,60 +1,23
S 12 067,19 +1,97
4,0278 -0,51
T
4,2859 -0,50
T
56,53 +0,04
S
T 1 245,47 -0,23

OSZCZĘDZAM I INWESTUJĘ Z „PARKIETEM”
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