
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w Wydziale Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych i nie 
stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej  prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych 
informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”.  

 

Wydział Obsługi Klienta 
 
 

BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
 PGE - Akcjonariusze PGE zdecydują 7 marca o emisji 373,95 mln akcji serii E bez 

prawa poboru 

 RAPORTY - Raporty okresowe przedstawią m.in.: ALCOA, Bank of America, Morgan 

Stanley, Procter & Gamble, UnitedHealth Group, U.S. Bancorp. 

 NIEMCY- Indeks ZEW, mierzący oczekiwania co do wzrostu gospodarczego Niemiec 

wyniósł 51,7 pkt. w styczniu 

 UK- Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii w okresie IX-XI 2021 wyniosła 4,1 proc. 

 POLSKA- Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po listopadzie 

wyniosła 1,0 mld euro - GUS 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

10:00 
Strefa 
Euro 

 Saldo rachunku 
bieżącego n.s.a. b.d. 

20.5 mld 
EUR listopad 

10:00 
Strefa 
Euro 

  Saldo rachunku 
bieżącego s.a. b.d. 

18.1 mld 
EUR listopad 

13:00 USA 
  Wnioski o kredyt 
hipoteczny b.d. 1.4% tydzień 

14:30 Kanada   Inflacja bazowa CPI b.d. 
0.0% m/m 

3.6% r/r grudzień 

14:30 Kanada   Inflacja CPI -0.1% m/m 
0.2% m/m 

4.7% r/r grudzień 

14:30 Kanada 
  Sprzedaż 
hurtowników b.d. 1.4% m/m listopad 

14:30 USA 
  Pozwolenia na 
budowę domów 

1700 
tys. 1717 tys.  grudzień 

14:30 USA 
  Rozpoczęte 
budowy domów 1650 tys. 1679 tys. grudzień 

15:15 
Wlk. 
Brytania 

Wystąpienie 
publiczne szefa 
BoE (Andrew 
Bailey) b.d. b.d. 0 

16:30 Australia 

  Indeks wskaźników 
wyprzedzających - 
Conference Board b.d. 0.3% listopad 

22:40 USA 
  Zmiana zapasów 
ropy wg API -2 mln brk 

-1.08 mln 
brk tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

środa, 19 stycznia 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 317,36 -2,03% 

WIG30 2 823,01 -2,10% 

mWIG40 5 406,01 -1,77% 

sWIG80 20 783,20 -0,91% 

WIG 70 911,85 -1,85% 

NCIndex 423,06 -0,23% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20H2220 2 326 -2,06% 28 602 30 165 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 81  20,66% 344 595 27,78% 

SPADEK 261  66,58% 892 975 71,99% 

BEZ ZM, 50  12,76% 2 844 0,23% 

RAZEM 392 100,00% 1 240 415 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

PUNKPIRAT 0,610  22,00% 332 587 

LSISOFT 14,60  8,15% 284 849 

UNIMA 5,46 7,91% 178 174 

ARTIFEX 10,65 7,14% 514 662 

BIOMEDLUB 4,920  6,03% 13 674 593 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

ATLANTIS 2,44 -33,70% 1 937 757 

SERINUS 0,7516  -14,66% 3 767 594 

MILKILAND 1,51 -11,70% 663 373 

COALENERG 2,20 -9,84% 1 293 432 

URSUS 0,2800  -8,50% 161 336 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 35 368,47 -1,51% 

NASDAQ 14 506,90 -2,60% 

S&P500 4 577,11 -1,84% 

FTSE 100 7 563,55 -0,63% 

CAC 40 7 133,83 -0,94% 

DAX XETRA 15 772,56 -1,01% 

RTS  1 367,45 -7,29% 

BUX 52 545,64 -1,80% 

NIKKEI 225  27 467,23 -2,80% 

HANG SENG (godz. 8:21) 24 005,90 -0,44% 

BOVESPA 106667,66 0,28% 

MERVAL 83 350,61 -1,99% 

CECE EUR  1,456 47 -0,98% 

NTX EUR  1,063 30 0,00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,1332 0,04% 

EUR/PLN 4,5319 0,03% 

USD/PLN 3,9991 -0,01% 

USD/JPY 114,2750 -0,25% 

GBP/USD 1,3608 0,07% 

EUR/CHF 1,0378 -0,10% 

CHF/PLN 4,3469 0,00% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1813,450 -0,03% 

MIEDŹ (LME) 9 692,00 0,33% 

ROPA BRENT 88,060 -0,56% 

ROPA WTI 85,530 -0,67% 
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Informacje dnia 

 

PGE Akcjonariusze PGE zdecydują 7 marca o emisji 373,95 mln akcji serii E bez prawa poboru 

Akcjonariusze Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zdecydują o obniżeniu kapitału zakładowego o 3 178,59 mln zł do 
15 986,46 mln zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji z 10,25 zł do 8,55 zł z jednoczesnym 
podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, wskazana w 
projekcie uchwał na WZA. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PGE PGE planuje emisję akcji, chce pozyskać ponad 3 mld zł 

Zarząd PGE podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia procesu dokapitalizowania spółki w związku z planowanymi 
projektami inwestycyjnymi w obszarze energii odnawialnej, dekarbonizacji i dystrybucji. Grupa chce pozyskać od 
inwestorów ponad 3 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie. 

ORLEN PKN Orlen: spółki Grupy mają pełną dowolność w wyborze tytułów do prenumeraty 

Spółki Grupy Orlen mają pełną dowolność przy wyborze zamawianych w prenumeracie tytułów prasowych - 
poinformował we wtorek PKN Orlen, odnosząc się do doniesień medialnych, jakoby PKN Orlen nakazał swoim 
spółkom prenumeratę tytułów należącego do koncernu wydawnictwa Polska Press 

PGNIG PGNiG odebrało w terminalu w Świnoujściu 150. dostawę skroplonego gazu ziemnego (LNG) 

PGNiG odebrało w terminalu w Świnoujściu 150. dostawę skroplonego gazu ziemnego. Do polski trafiło tym razem 95 
mln m sześc. tego paliwa, jego import z roku na rok rośnie - poinformowała we wtorek spółka. 

ENEA Enea chce wyemitować do 88.288.515 akcji serii D na sfinansowanie inwestycji w obszarze dystrybucji grupy 

Enea chce wyemitować do 88.288.515 akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru. Celem emisji jest finansowanie 
projektów inwestycyjnych w obszarze dystrybucji grupy, podała spółka w komunikacie. 

KERNEL Kernel ogłasza skup do 3,78 mln akcji własnych po 50-60 zł 

 Kernel ogłosił skup do 3,78 mln akcji własnych. Cena za akcję wyniesie od 50 do 60 zł - podała spółka w komunikacie. 
Zapisy rozpoczną się 21 stycznia i potrwają do 27 stycznia, podano również. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PKN ORLEN PKN Orlen: W Łebie powstanie port serwisowy morskiej farmy wiatrowej Baltic Power 

Spółka Baltic Power z Grupy PKN Orlen wygrała przetarg na dzierżawę terenu w porcie w Łebie, przeznaczonego do 
obsługi morskiej farmy wiatrowej, podał PKN Orlen. W tym miejscu zlokalizowany zostanie port serwisowy do obsługi 
inwestycji, której budowa planowana jest na lata 2024-2026. Koszt budowy portu serwisowego w Łebie to 20-30 mln zł. 

TAURON Tauron uruchomił farmę fotowoltaiczną Choszczno II 

Niespełna rok po uruchomieniu 6-megawatowej farmy fotowoltaicznej w gminie Choszczno (Zachodniopomorskie), 
Tauron zakończył budowę w pobliżu drugiej instalacji o mocy 8 megawatów. Wraz z 5-megawatową instalacją w 
Jaworznie Grupa ma trzy elektrownie słoneczne i planuje budowę kolejnych. 

PGNIG PGNiG sprowadziło do Polski 150. ładunek gazu ziemnego 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo sprowadziło do Polski 150. dostawę gazu ziemnego. Ładunek pochodzący z 
USA przybył do terminalu LNG w Świnoujściu 18 stycznia - poinformował gazowy koncern w komunikacie. 

DOM DEVELOPMENT Dom Development: Euro Styl wprowadził do oferty 82 lokale w Pogórzu k/Gdyni 

Euro Styl z Grupy Dom Development wprowadził do sprzedaży 82 mieszkania w dwóch pierwszych budynkach 
Konstelacji - nowej inwestycji w Pogórzu, przy granicy z Gdynią, podała spółka. Przekazanie lokali zaplanowano na IV 
kwartał 2024 r. 

PKP CARGO Grupa PKP, w tym PKP Cargo, oczekuje zniesienia ograniczeń w przewozach z Ukrainy 

Spółki z Grupy PKP oczekują niezwłocznego wycofania się przez Koleje Ukraińskie (UZ) z ograniczeń przewozowych 
w tranzycie do Polski drogą kolejową, poinformowali członkowie zarządów PKP SA, PKP Cargo i PKP Linii Hutniczej 
Szerokotorowej. 20 stycznia mają wejść w życie kolejne ograniczenia, polegające na zakazie wwozu ładunków w 
wagonach UZ do Polski, co dodatkowo pogorszy sytuację PKP Cargo i PKP LHS, ocenia PKP SA. 

4FUN MEDIA Wojciech Bieńkowski został powołany na prezesa zarządu 4fun Media 

Wojciech Bieńkowski został powołany do zarządu 4fun Media - powierzono mu funkcję prezesa, podała spółka. 
"Zarząd spółki informuje jednocześnie, iż Wojciech Bieńkowski złożył w dniu wczorajszym rezygnację z funkcji członka 
rady nadzorczej, spełniając tym samym warunek objęcia w dniu dzisiejszym funkcji w zarządzie spółki" - czytamy w 
komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar spadł z okolic 1,13794 USD do 1,13138 USD. Umocnienie dolara wiązane jest z 

podbiciem rentowności długu USA. Podczas handlu w Azji widoczne jest ponowne podbicie układów risk-off, gdzie 
Nikkei traci blisko 3%. Eurodolar stabilizuje się w rejonie 1,13184 USD. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

NIEMCY Indeks ZEW, mierzący oczekiwania co do wzrostu gospodarczego Niemiec wyniósł 51,7 pkt. w styczniu 

Zaufanie niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych w styczniu było dużo mocniejsze niż się spodziewano - 
wynika z danych Instytutu ZEW. Raport ZEW pokazał, że indeks mierzący oczekiwania tych grup co do wzrostu 
gospodarczego Niemiec wyniósł 51,7 pkt. wobec 29,9 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się indeksu na 
poziomie 32,0 pkt. 

WIELKA BRYTANIA Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii w okresie IX-XI 2021 wyniosła 4,1 proc. 

Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii w okresie IX-XI 2021 wyniosła 4,1 proc., wobec 4,2 proc. w VIII-X - podało w 
komunikacie biuro statystyczne. Analitycy spodziewali się, że w tym czasie stopa bezrobocia wyniesie 4,2 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

NBP NBP powinien przeprowadzić przegląd strategii polityki pieniężnej na wzór EBC - Hardt i Gatnar z RPP 

Wzorem Europejskiego Banku Centralnego, Narodowy Banki Polski powinien przeprowadzić przegląd strategii polityki 
pieniężnej, dotyczący m.in podziału kompetencji między Zarządem NBP a RPP, czy interakcji polityki pieniężnej z 
polityką fiskalną - napisali w artykule dla "Rzeczpospolitej" kończący kadencję członkowie RPP Łukasz Hardt i 
Eugeniusz Gatnar. 

INWESTYCJE Wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w '20 wzrosła o 4 proc. - NBP 

Wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce wzrosła w 2020 r. o 4 proc. rdr - podał Narodowy Bank 
Polski. Wzrost ten w dużej mierze wynikał z decyzji zagranicznych inwestorów bezpośrednich o reinwestowaniu w 
Polsce zysków. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą spadły w 2020 r. o 29 proc. 

FUNDUSZE W XII z funduszy odpłynęło netto 1,1 mld zł; w całym 2021 r. napłynęło 10 mld zł - IZFiA 

W grudniu saldo sprzedaży funduszy inwestycyjnych wyniosło netto -1,1 mld zł - podano w raporcie Izby 
Zarządzających Funduszami i Aktywami. Mimo odpływów w ostatnich trzech miesiącach bilans całego 2021 r. wyniósł 
+10 mld zł. 

RATING Agencja Scope Ratings potwierdziła rating Polski na poziomie "A+", obniżyła perspektywę do negatywnej 

Niemiecka agencja Scope Ratings potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A+" i 
obniżyła jego perspektywę do negatywnej ze stabilnej - podano w komunikacie. Obniżka perspektywy spowodowana 
jest osłabieniem jakości rządów i pogorszeniem relacji z UE, a także pogorszeniem stanu finansów publicznych po 
pandemii. 

RYNEK PRACY Firmy w I kwartale będą raczej stawiały na prace hybrydową - Manpower 

Firmy w I kwartale będą raczej stawiały na prace hybrydową - wynika z badania Manpower. Z badania wynika, że w I 
kwartale 2022 roku 76 proc. personelu będzie realizować projekty zarówno w domu, jak i w siedzibie pracodawcy. 
Jeszcze 6 miesięcy temu na taką możliwość wskazywało 9 proc. badanych firm. W I kwartale 2022 roku 2 proc. 
zatrudnionych będzie wykonywać pracę zdalnie. 

MOTORYZACJA Liczba nowo zarejestrowanych w Polsce samochodów spadła w XII o 29,8 proc. rdr - ACEA 

Liczba nowo zarejestrowanych samochodów osobowych w grudniu 2021 r. w Polsce wyniosła 36.163, tj. spadła o 29,8 
proc. rdr - wynika z szacunków europejskiego stowarzyszenia producentów motoryzacyjnych ACEA. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 11BIT-NWZA ws. zmiany wynagrodzenia członków RN. 

 ALCOA-Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku. 

 Bank of America-Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku. 

 Morgan Stanley-Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku. 

 Procter & Gamble-Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku. 

 UnitedHealth Group-Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku. 

 U.S. Bancorp-Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku. 

POLSKA 

 Polska- 

ZAGRANICA 

 Strefa Euro-(10:00) Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (Poprz.20.5 mld EUR) za listopad 

 Strefa Euro-(10:00) Saldo rachunku bieżącego s.a. (Poprz.18.1 mld EUR) za listopad 

 USA-(13:00) Wnioski o kredyt hipoteczny (Poprz.1.4%) za tydzień 

 Kanada-(14:30) Inflacja bazowa CPI (Poprz.0.0% m/m 3.6% r/r) za grudzień 

 Kanada-(14:30) Inflacja CPI (Oczek. -0.1% m/m Poprz.0.2% m/m 4.7% r/r) za grudzień 

 Kanada-(14:30) Sprzedaż hurtowników (Poprz.1.4% m/m) za listopad 

 USA-(14:30) Pozwolenia na budowę domów (Oczek. 1700 tys. Poprz.1717 tys. ) za grudzień 

 USA-(14:30) Rozpoczęte budowy domów (Oczek. 1650 tys. Poprz.1679 tys.) za grudzień 

 Wlk. Brytania-(15:15) Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey) 

 Australia-(16:30) Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board (Poprz.0.3%) za listopad 

 USA-(22:40) Zmiana zapasów ropy wg API (Oczek. -2 mln brk Poprz.-1.08 mln brk) za tydzień 

Źródło: www.interia.pl, www.yahoo.com, www.statistics.gov.uk, www.europa.eu.int, www.briefing.com, www.destatis.de, www.nbp.pl, www.stat.gov.pl, 
www.rzeczpospolita.pl, www.mf.gov.pl 
  

http://www.interia.pl/
http://www.yahoo.com/
http://www.statistics.gov.uk/
http://www.europa.eu.int/
http://www.briefing.com/
http://www.destatis.de/
http://www.nbp.pl/
http://www.stat.gov.pl/
http://www.rzeczpospolita.pl/
http://www.mf.gov.pl/
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Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w Wydziale Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOS SA) wyłącznie w celach 
informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych  do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji 
inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek 
porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. 
U. 2017, poz. 1768 z póź. zm., dalej: Ustawa), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. 
Niniejsze opracowanie jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej 
dyrektywy”. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym raporcie na własne ryzyko i odpowiedzialność. DM BOŚ SA dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte 
informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie 
szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na 
potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po 
stronie DM BOŚ SA. W przypadku klientów DM BOŚ SA, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, 
analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych 
(Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. DM BOŚ SA jest firmą inwestycyjną 
w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 
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