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DUŻE EMISJE NA RYNKU
AKCJI
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W ostatnich dniach światowe rynki akcyjne notują duża emisja, tym razem spółki gamingowej Huuuge.
wzrosty (od 0,1 do 5-6 procent). W naszym regionie
dobrze prezentuje się rynek węgierski, rosyjski oraz W związku z takim początkiem roku na GPW trwa lekka
turecki.
korekta, ale spodziewamy się, że to krótkoterminowy
trend. Na WIG, zgodnie z powtarzającym się praktycznie
Polska giełda dobrze zaczęła rok, jednak już w okolicach co roku wzorcem, dobrze prezentuje się indeks
10 stycznia pojawiły się pierwsze oferty sprzedaży akcji. najmniejszych spółek sWIG80 oraz średnich mWIG40,
Jedna z najważniejszych ofert sprzedaży była na prawie które od początku roku są na plusie odpowiednio
10% akcji spółki Ten Square Games, której kapitalizacja o prawie 6,5% oraz 3,70%
rynkowa wynosi około 4 miliardów złotych. Pojawiły się
także kolejne zapowiedzi emisji – między innymi InPost, Na rynkach surowców ceny metali (nikiel, miedź, pallad)
którego debiut na Euronext Amsterdam planowany jest kontynuują trend wzrostowy, dzięki czemu zyskuje
29 stycznia. Zainteresowanie akcjami InPostu ze strony między innymi, wspomniany na początku, rynek rosyjski.
zagranicznych inwestorów jest bardzo duże i szkoda, Wspierająco dla akcji prezentują się również wyceny
że spółka nie będzie notowana na GPW w Warszawie. ropy i gazu.
W nadchodzących tygodniach czeka nas jeszcze jedna
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Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w
fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę
opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.
Niniejszy materiał zawiera opinię ekspercką. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.

