
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  

 
 ULTIMATE GAMES - miało szacunkowo 10 mln zł jednostkowego zysku netto w 2021 

roku 
 EUROLAND - Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy 

euro, wyniósł w styczniu 59 pkt. 
 NIEMCY- Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, 

wyniósł w styczniu 60,5 pkt. 
 POLSKA- Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu wzrosła o 8,0 proc. rdr - 

GUS 
 RAPORTY OKRESOWE PRZEDSTAWIĄ M.IN.: 3M, American Express, Capital One 

Financial, General Electric, Johnson & Johnson, Lockheed Martin, Logitech, Microsoft, 
Texas Instruments, Verizon, Xerox. 

 
 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

10:00 Niemcy   Indeks instytutu Ifo 94.6 94.7 styczeń 

12:00 
Wlk. 
Brytania 

  Wskaźnik 
zamówień wg CBI b.d. 24 styczeń 

15:00 USA 

  Indeks cen 
nieruchomości - 
FHFA 1.1% m/m 1.1% m/m listopad 

15:00 USA 

  Indeks S&P/Case-
Shiller dla 10 
metropolii 

16.6% 
r/r 17.1% r/r listopad 

15:00 USA 

  Indeks S&P/Case-
Shiller dla 20 
metropolii 

17.9% 
r/r 18.4% r/r listopad 

16:00 USA 

  Indeks zaufania 
konsumentów - 
Conference Board 111.5 115.8 styczeń 

16:00 USA 
  Indeks Fed z 
Richmond 14 16 styczeń 

22:40 USA 
  Zmiana zapasów 
ropy wg API 

0.5 
mln 
brk 1.4 mln brk tydzień 

      

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 
 
 

wtorek, 25 stycznia 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 170.36 -4.55% 

WIG30 2 633.53 -4.64% 

mWIG40 5 026.64 -3.87% 

sWIG80 19 128.61 -4.68% 

WIG 66 220.35 -4.40% 

NCIndex 375,78 -6,63% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20H2220 2 180 -4,47% 50 662 36 014 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 23  5.84% 11 862 0.65% 

SPADEK 359  91.12% 1 800 966 99.30% 

BEZ ZM. 12  3.05% 891 0.05% 

RAZEM 394 100.00% 1 813 719 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

COGNOR 4.100  4.86% 7 186 405 

BNPPPL 90.0  2.04% 292 937 

INTERCARS 445  1.83% 2 364 527 

TBULL 16.60  0.85% 299 434 

INSTALKRK 36.0  0.84% 191 183 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

KSGAGRO 2,59 -20.31% 565 142 

MABION 39.85  -19.82% 23 940 943 

MLSYSTEM 68.2  -17.73% 5 764 825 

GROCLIN 2.00  -16.32% 252 448 

COALENERG 1,74 -15.53% 1 505 112 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 34 364,50 0,29% 

NASDAQ 13 855,13 0,63% 

S&P500 4 410,13 0,28% 

FTSE 100 7 297,15 -2,63% 

CAC 40 6 787,79 -3,97% 

DAX XETRA 15 011,13 -3,80% 

RTS  1 288,17 -8,11% 

BUX 51 325,34 -1,62% 

NIKKEI 225  27 131,34 -1,66% 

HANG SENG (godz. 8:21) 24 289,89 -1,49% 

BOVESPA 107 937,11 -0,92% 

MERVAL 81 004,41 -3,13% 

CECE EUR  1,456 47 -0.98% 

NTX EUR  1,063 30 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.1307 (-0.14%) 

EUR/PLN 4.5648 (+0.06%) 

USD/PLN 4.0373 (+0.23%) 

USD/JPY 113.8200 (-0.17%) 

GBP/USD 1.3474 (-0.10%) 

EUR/CHF 1.0359 (+0.09%) 

CHF/PLN 4.4079 (-0.05%) 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1842.050 (-0.09%) 

MIEDŹ (LME) 9 850,00 (+0,60%) 

ROPA BRENT 86.190 (-0.02%) 

ROPA WTI 83.940 (-0.30%) 
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Informacje dnia 

 

ULTIMATE GAMES Ultimate Games miało szacunkowo 10 mln zł jednostkowego zysku netto w 2021 roku 

Ultimate Games odnotowało 10 mln zł jednostkowego zysku netto w 2021 r. i 12,3 mln zł zysku brutto w tym okresie, 
podała spółka, prezentując szacunkowe dane. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

ALLEGRO UOKiK przedłużył termim postępowania ws. przejęcia Mall Group i WE|DO CZ 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) skierował postępowanie w sprawie przejęcia przez Allegro 100% 
udziałów w Mall Group oraz WE|DO CZ do drugiej fazy, co oznacza przedłużenie terminu wydania decyzji o 4 
miesiące, podało Allegro. 

FAMUR Famur dokona 94,6 mln zł odpisu aktualizacyjnego, który obciąży wynik za IV kw. 2021 r 

Famur dokona odpisu aktualizacyjnego na kwotę 94,6 mln zł wynikającego z trwałej utraty wartości firmy przypisanej 
do segmentu maszyn górniczych, który obciąży wynik netto za IV kw. 2021 r. w jednostkowym i skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym, podała spółka. 

APATOR Apator miał wstępnie ok. 1,5 mln zł straty netto w IV kw. 2021 r. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w IV kw. wyniosły ok. 238,2 mln zł, a skonsolidowana EBITDA sięgnęła ok. 
19,2 mln zł, podano w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

TAURON Tauron będzie w tym roku gotowy do przekazania aktywów węglowych do NABE 

Tauron Polska Energia przygotowuje się do wydzielenia aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa 
Energetycznego (NABE) zgodnie z harmonogramem i do końca roku będzie gotowy do ich przekazania, poinformował 
pełniący obowiązki prezesa Artur Michałowski. 

PKN ORLEN PKN Orlen złożył trzy nowe wnioski o lokalizacje dla morskich farm wiatrowych 

PKN Orlen złożył w ostatnim czasie trzy wnioski o nowe lokalizacje dla morskich farm wiatrowych i planuje składać 
kolejne, poinformował dyrektor wykonawczy ds, energetyki Jarosław Dybowski. 

PKN ORLEN PKN Orlen miał na koniec 2021 roku 1.819 stacji paliw – POPiHN 

PKN Orlen na koniec 2021 roku miał 1.819 stacji paliw wobec 1.811 na koniec 2020 roku - podał POPiHN. 

PKN ORLEN PKN Orlen: Banki są zainteresowanie współfinansowaniem bloków gazowych 

PKN Orlen odnotował duże zainteresowanie banków finansowaniem dla budowy elektrowni Ostrołęka C i spodziewa 
się podobnego zainteresowania także w przypadku dwóch kolejnych projektów bloków gazowych, poinformował 
dyrektor wykonawczy ds. energetyki Jarosław Dybowski. 

DEVELIA Develia wprowadziła do oferty 159 lokali w ramach III etapu Os. Latarników w Gdańsku 

Develia wprowadziła do sprzedaży 158 mieszkań w ramach III etapu Osiedla Latarników na gdańskiej Letnicy, podała 
spółka. Bryłę 7-piętrowego budynku uzupełni lokal usługowy. 

UNIBEP Unibep wybuduje kampus Akademii Muzycznej w Bydgoszczy za 319,4 mln zł netto 

Unibep zawarł umowę na realizację inwestycji pod nazwą: "Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa 
Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ulicy Chodkiewicza 9-11 w 
Bydgoszczy", podała spółka. Wartość umowy to 319,4 mln zł netto. 

ALLEGRO Allegro uruchomi 1 lutego program AlleProgres z rabatami za szybką wysyłkę 

Allegro wprowadza na okres od 1 lutego do 31 maja br. nowy program dla sprzedawców AlleProgres, w którym będzie 
nagradzać rabatami za postępy w szybkiej wysyłce, podała spółka. 

POLICE ZCh Police mają umowę na transport surowców fosforonośnych za 67 mln USD 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) podpisały z Polsteam Shipping Company jako armatorem, w 
imieniu i na rzecz którego jako agent morski działa Polska Żegluga Morska Przedsiębiorstwo Państwowe, umowę na 
przewóz surowców fosforonośnych do portu morskiego w Policach z Maroka i Algierii, podała spółka. Waertość umowy 
wyniesie ok. 67 mln USD w ciągu pięciu lat. 

PHN PHN wynajął PKO BP kompleks biurowy Skysawa 

Spółka zależna PHN i PKO BP zawarły umowę najmu, której przedmiotem jest długoterminowy wynajem łącznie ok. 
34.550 m kw. powierzchni w kompleksie Skysawa - poinformował PHN w komunikacie. 

POLENERGIA Polenergia nie będzie brać udziału w postępowaniach na nowe koncesje offshore 

Polenergia nie będzie brać udziału w postępowaniach na nowe koncesje offshore - poinformował Maciej Stryjecki, 
dyrektor Polenergii. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 



                                                          BIULETYN PORANNY  

        Strona | 3  
 

 
 
 

 

Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Podczas sesji w USA doszło do odwrócenia tendencji spadkowej na futures na indeksy (odbicie ze spadku -4% na 

„plus”). Eurodolar odbił z okolic 1,12896 USD do 1,13341 USD. W trakcie handlu w Azji główna para walutowa 
nieznacznie traci. Sesja azjatycka przynosi spadki indeksów, gdzie Nikkei traci ok. 2%. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

EUROLAND Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, wyniósł w styczniu 59 pkt.  

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w 
styczniu 59 pkt. wobec 57,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano wskaźnik na 57 
pkt. 

EUROLAND Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro wyniósł w styczniu 51,2 pkt.  

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w 
styczniu 51,2 pkt. wobec 53,1 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano wskaźnik na 
52,0 pkt. 

NIEMCY Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, wyniósł w styczniu 60,5 pkt. 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, 
wyniósł w styczniu 60,5 pkt. wobec 57,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku 
szacowano, że indeks wyniesie 57,0 pkt. 

NIEMCY Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, wyniósł w styczniu 52,2 pkt.  

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w 
styczniu 52,2 pkt. wobec 48,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano, że 
indeks wyniesie 48,0 pkt. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

SPRZEDAŻ DETALICZNA Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu wzrosła o 8,0 proc. rdr - GUS 

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu 2021 r. wzrosła 8,0 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym 
wzrosła o 14,9 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym 
miesiącu o 16,9 proc. rdr. 

SPRZEDAŻ DETALICZNA Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej wyniósł w grudniu 10,2 proc. - GUS 

Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (w cenach bieżących) wyniósł w grudniu 2021 r. w Polsce 
10,2 proc. wobec 11,4 proc. w listopadzie - podał Główny Urząd Statystyczny. Największy spadek udziału sprzedaży 
wykazały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup: „tekstylia, odzież, obuwie” (z 28,6 proc. przed miesiącem do 24,0 
proc.), „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 26,6 proc. do 23,2 proc.) 
oraz „meble, rtv, agd” (z 20,3 proc. do 17,5 proc.). GUS podał, że w grudniu w porównaniu z listopadem 2021 r. 
odnotowano wzrost wartości sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących o 3,2 proc. 

STOPY PROCENTOWE Lepiej, aby podczas posiedzenia RPP w lutym nie doszło do podwyżki stóp procentowych - Łon, RPP 

Lepiej, aby podczas posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej w lutym nie doszło do podwyżki stóp procentowych - napisał 
w artykule dla Radia Maryja członek RPP Eryk Łon. Jego zdaniem, argumentami przeciw podwyżkom są: dalsze 
pogorszenie nastrojów konsumentów, wzrost liczby zakażeń koronawirusem oraz pogorszenie koniunktury wielu branż 
polskiej gospodarki. 

WSKAŹNIKI Wskaźnik Dobrobytu w styczniu spadł o 0,6 pkt. - BIEC 

Wskaźnik Dobrobytu, odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa, w styczniu spadł o 0,6 pkt. - 
podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). BIEC podaje, że w ciągu ostatniego półrocza wskaźnik z 
miesiąca na miesiąc przyjmuje coraz niższe wartości i szybko traci to, co zyskał w pierwszym półroczu ubiegłego roku. 

RYNEK PRACY W '22 r. 58 proc. amerykańskich firm w Polsce planuje zwiększyć zatrudnienie - AmCham 

W 2022 r. 58 proc. amerykańskich firm w Polsce planuje zwiększyć zatrudnienie, a 7 proc. zamierza je zmniejszyć - 
wynika z badania przeprowadzonego przez Amerykańską Izbę Handlową w Polsce. Dodatkowo, 36 proc. firm 
uczestniczących w ankiecie zadeklarowało podjęcie działań mających na celu łagodzenie efektów wzrostu inflacji oraz 
wejścia w życie zmian podatkowych w Polsce. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ASBIS-NWZA ws. upoważnienia dla Rady Dyrektorów do przeprowadzenia skupu akcji własnych spółki. 

 CHERRY-NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru oraz 
zmiany statutu. 

 GTC-Dzień ostatniego notowania na GPW 88.700.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii O. 

 MASTERPHA-NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym oraz zarejestrowania akcji spółki w rejestrze akcjonariuszy i wyboru 
podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 

 PGSSOFT-Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW. 

 3M-Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku. 

 American Express-Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku. 

 Capital One Financial-Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku. 

 General Electric-Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku. 

 Johnson & Johnson-Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku. 

 Lockheed Martin-Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku. 

 Logitech-Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022. 

 Microsoft-Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2021/2022. 

 Texas Instruments-Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku. 

 Verizon-Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku. 

 Xerox-Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku. 

POLSKA 

 Polska 

ZAGRANICA 

 Węgry-(09:00) Wynagrodzenia (Poprz.8.7% r/r) za listopad 

 Niemcy-(10:00) Indeks instytutu Ifo (Oczek. 94.6 Poprz.94.7) za styczeń 

 Wlk. Brytania-(12:00) Wskaźnik zamówień wg CBI (Poprz.24) za styczeń 

 Węgry-(14:00)  Decyzja ws. stóp procentowych (Oczek. 2.70% Poprz.2.40%) za styczeń 

 USA-(15:00) Indeks cen nieruchomości - FHFA (Oczek. 1.1% m/m Poprz.1.1% m/m) za listopad 

 USA-(15:00) Indeks S&P/Case-Shiller dla 10 metropolii (Oczek. 16.6% r/r Poprz.17.1% r/r) za listopad 

 USA-(15:00) Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii (Oczek. 17.9% r/r Poprz.18.4% r/r) za listopad 

 USA-(16:00) Indeks zaufania konsumentów - Conference Board (Oczek. 111.5 Poprz.115.8) za styczeń 

 USA-(16:00) Indeks Fed z Richmond (Oczek. 14 Poprz.16) za styczeń 

 USA-(22:40) Zmiana zapasów ropy wg API (Oczek. 0.5 mln brk Poprz.1.4 mln brk) za tydzień 

 Nowa Zelandia-(22:45) Bilans handlu zagranicznego (Oczek. -700 mln NZD Poprz.-864 mln NZD) za grudzień 

 

 

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 
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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 jakiejko lwiek 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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