
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”. 
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BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
 EUROLAND - Lagarde: EBC prawdopodobnie zacznie podnosić stopy procentowe w 

lipcu 

 POLSKA – Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu wzrosła o 19,0 proc. rdr - 

GUS 

 POLSKA - Produkcja budowlano-montażowa w kwietniu rdr wzrosła o 9,3 proc. - GUS 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

14:00 Polska 
Podaż pieniądza 
M3 

8,6% r/r 7,9% r/r kwiecień 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:45 Francja 
Indeks zaufania 

biznesu 
10 108 maj 

08:45 Francja 
Indeks zaufania 

konsumentów 
88 88 maj 

09:00 Węgry Wynagrodzenia b.d. 31,1% r/r marzec 

09:15 Francja 
Indeks PMI dla 

przemysłu - wst.. 
55,1 55,7 maj 

09:15 Francja 
Indeks PMI dla 

usług - wst.. 
58,7 58,9 maj 

09:30 Niemcy 
Indeks PMI dla 

przemysłu - wst.. 
54 54,6 maj 

09:30 Niemcy 
Indeks PMI dla 

usług - wst.. 
57,2 57,6 maj 

10:00 
Strefa 

Euro 

Indeks PMI dla 

przemysłu - wst.. 
54,9 55,5 maj 

10:00 
Strefa 

Euro 

Indeks PMI dla usług - 

wst.. 
57,5 57,7 maj 

10:30 
Wlk. 

Brytania 

Indeks PMI dla 

przemysłu - wst.. 
55,2 55,8 maj 

10:30 
Wlk. 

Brytania 

Indeks PMI dla usług - 

wst.. 
57,4 58,9 maj 

12:00 
Wlk. 

Brytania 

Sprzedaż detaliczna 

wg CBI 
-29 -35 maj 

wtorek, 24 maja 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 836,87 3,04% 

WIG30 2 248,64 2,99% 

mWIG40 4 351,23 2,27% 

sWIG80 18 027,58 0,55% 

WIG 57 167,82 2,66% 

NCIndex 321,22 -1,14% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20M2220 1834 +2.34% 27.6k 42181 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 199 53.35% 777 319 70,89% 

SPADEK 127 34.05% 318 248 29,02% 

BEZ ZM. 47 12.60% 976 00,09% 

RAZEM 373 100.00% 1 096 544 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

LUBAWA 2.520 14,81% 5 992 655 

ADIUVO 1.400 12,90% 281 094 

COALENERG 1.698 11,86% 1 337 472 

ZEPAK 17.00 10,82% 610 596 

PAMAPOL 3.80 10,47% 138 931 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

SERINUS 6.900 -8,00% 383 523 

COMP 43.20 -7,10% 386 716 

COGNOR 5.11 -5,02% 2 479 824 

VISTAL 1.870 -4,59% 387 246 

AGORA 5.66 -4,39% 177 004 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 31 880.24 1.98% 

NASDAQ 11 535.27 1.59% 

S&P500 3 973.75 1.86% 

FTSE 100 7 513.44 1.67% 

CAC 40 6 358.74 1.17% 

DAX XETRA 14 175.40 1.38% 

RTS  1 253.69 1.12% 

BUX 43 457.58 4.02% 

NIKKEI 225  26 783.38 -0.81% 

HANG SENG (godz. 8:21) 20 150.22 -1.56% 

BOVESPA 110 345.82 1.71% 

MERVAL 90 344.05 2.53% 

CECE EUR  1,456 47 -0.98% 

NTX EUR  1,063 30 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.0666 -0.16% 

EUR/PLN 4.6109 0.03% 

USD/PLN 4.3228 0.21% 

USD/JPY 127.5860 -0.19% 

GBP/USD 1.2568 0.02% 

EUR/CHF 1.0308 -0.09% 

CHF/PLN 4.4725 0.13% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1854.210 0.10% 

MIEDŹ (LME) 9 500.50 0,25% 

ROPA BRENT 110.000 -0.79% 

ROPA WTI 109.580 -0.12% 
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15:45 USA 
Indeks PMI dla 

przemysłu  - wst.. 
57,9 59,2 maj 

15:45 USA 
Indeks PMI dla usług - 

wst.. 
55,4 55,6 maj 

16:00 USA 
Sprzedaż nowych 

domów 

750 

tys.  
763 tys.  kwiecień 

16:00 USA 
Indeks Fed z 

Richmond 
11 14 maj 

20:00 
Strefa 

Euro 

Wystąpienie publiczne 

prezeski ECB 

(Christine Lagarde) 

b.d. b.d. b.d. 

22:40 USA 
Zmiana zapasów 

ropy wg API 

-1,6 mln 

brk 

-2,44 mln 

brk 
tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                                          BIULETYN PORANNY  

        Strona | 3  
 

 
Informacje dnia 

 

BOGDANKA Bogdanka miała w I kwartale 2022 roku 143,2 mln zł zysku netto, zgodnie z szacunkami 

W Bogdanka miała w pierwszym kwartale 2022 roku 143,2 mln zł zysku netto i 276,5 mln zł wyniku EBITDA - 
poinformowała spółka w komunikacie. Wyniki są zgodne z podanymi wcześniej przez Bogdankę szacunkami. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

TOYA Toya chce wypłacić 0,33 zł dywidendy na akcję 

Zarząd Toya rekomenduje, by z zysku netto za 2021 roku przeznaczyć na wypłatę dywidendy 24,76 mln zł, co dałoby 
0,33 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. 

GRUPA PRACUJ Grupa Pracuj miała 55,15 mln zł zysku netto, 79,86 mln zł skoryg. EBITDA w I kw. 2022 r. 

Grupa Pracuj odnotowało 55,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w I kw. 2022 r. wobec 35,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

UNIMOT Unimot miał 114,74 mln zł zysku netto, 85,1 mln zł skoryg. EBITDA w I kw. 2022 r. 

Unimot odnotował 114,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
I kw. 2022 r. wobec 30,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

AILLERON Ailleron miał 0,67 mln zł straty netto przypis., 3,97 mln zł zysku netto ogółem w I kw. 

Ailleron odnotował 0,67 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 
2022 r. wobec 1,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 
odpowiednio: 3,97 mln zł wobec 1,78 mln zł zysku rok wcześniej. 

MOSTOSTAL WARSZAWA Mostostal Warszawa miał 0,68 mln zł zysku netto, 7,78 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r. 

Mostostal Warszawa odnotował 0,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w I kw. 2022 r. wobec 1,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

DATAWALK Datawalk miał 7,29 mln zł straty netto, 7,4 mln zł straty EBIT w I kw. 2022 r. 

Datawalk odnotował 7,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 
2022 r. wobec 5,01 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

MOSTOSTAL ZABRZE Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2021 r. 

Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2021 r., wynika z uchwał podjętych 
na walnym zgromadzeniu. 

FAMUR Famur miał 39 mln zł zysku netto, 95 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2022 r. 

Famur odnotował 39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 
2022 r. wobec 39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

ARCHICOM Archicom miał 41,45 mln zł zysku netto, 53,09 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r. 

Archicom odnotował 41,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
I kw. 2022 r. wobec 10,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

TEN SQUARE GAMES Ten Square Games miał 25,59 mln zł zysku netto, 29,39 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r. 

Ten Square Games odnotował 25,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w I kw. 2022 r. wobec 52,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

GRUPA AZOTY Grupa Azoty rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2021 rok 

Grupa Azoty zarekomendowała niewypłacanie dywidendy z zysku za 2021 rok i przeznaczenie całej kwoty 191,79 mln 
zł na kapitał zapasowy, podała spółka. 

ZCH POLICE ZCh Police rekomendują niewypłacanie dywidendy z zysku za 2021 rok 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) zarekomendowały niewypłacanie dywidendy z zysku za 2021 rok 
i przeznaczenie go na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz na kapitał zapasowy, podała spółka. 

SPYROSOFT Spyrosoft miał 5,02 mln zł zysku netto, 10,03 mln zł EBITDA w I kw. 2022 r. 

Spyrosoft odnotował 5,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I 
kw. 2022 r. wobec 4,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

DOM DEVELOPMENT Dom Development miał w I kw. 141,7 mln zł zysku netto j. d. wobec 134,3 mln zł konsensusu 

Dom Development odnotował w I kw. 2022 roku 141,7 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki 
dominującej wobec 174,5 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk 
netto wyniesie 134,3 mln zł, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 128,7-139,2 mln zł. 
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ASBIS Przychody Asbisu w kwietniu spadły o ok. 37 proc. rdr, do ok. 143 mln USD 

Skonsolidowane przychody Asbisu w kwietniu 2022 roku wyniosły ok. 143 mln USD, co oznacza spadek o ok. 37 proc. 
rdr - podała spółka w komunikacie. 

HUUUGE Huuuge zwiększył buy-back do 6,5 mln z 2,5 mln akcji własnych 

Rada dyrektorów Huuuge podjęła uchwałę, zgodnie z którą limit 2,5 mln akcji mogących być przedmiotem skupu akcji 
własnych (SBB) został podwyższony do 6,5 mln akcji, z zastrzeżeniem, że wszelkie pozostałe warunki określone w 
pierwotnym programie SBB pozostają bez zmian, podała spółka. 

MS GALLEON MS Galleon ma zgody antymonopolowe na przejęcie kontroli nad Rafako 

MS Galleon uzyskał zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), a także serbskiego organu 
antymonopolowego, na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli nad Rafako, podała spółka. 

GRUPA K2 Grupa K2 miała szacunkowo 3 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w I kw. 2022 r. 

Grupa K2 odnotowała skonsolidowany wynik EBIT w wysokości 1,4 mln zł w I kw. 2022 r., co oznacza spadek o 0,2 mln 
zł r/r, oraz EBITDA w wysokości 3 mln zł wobec 3,3 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. 
Przychody ze sprzedaży usług wyniosły 36,1 mln zł (wzrost o 12% r/r), przychody operacyjne zaś - 20,7 mln zł (wzrost 
o 15,6% r/r). 

DOM DEVELOPMENT Dom Development spodziewa się wyrównanych wynikowo kwartałów w 2022 r. 

Spadek wyników Dom Development w ujęciu rok do roku w I kwartale br. wynika z efektu wysokiej bazy, a bieżący rok 
będzie bardziej niż poprzedni równomierny pod względem rozkładu przekazań i wyników pomiędzy kwartałami, 
poinformował prezes Jarosław Szanajca. 

AILLERON Ailleron chce wypłacić 0,32 zł dywidendy na akcję 

Zarząd spółki Ailleron rekomenduje, by wypłaciła ona akcjonariuszom 3,95 mln zł dywidendy, czyli 0,32 zł na akcję - 
podała spółka w komunikacie. Rekomendacja została pozytywnie oceniona przez radę nadzorczą. 

ENERGOAPARATURA Energoaparatura chce wypłacić 0,05 zł dywidendy na akcję 

Energoaparatura chce wypłacić 0,05 zł dywidendy na akcję - wynika z projektów uchwał na ZWZ spółki, zwołane na 30 
czerwca. Łącznie na dywidendę miałoby trafić 983,8 tys. zł z zysku za 2021 r. 

TORPOL Torpol zaprezentuje aktualizację strategii pod koniec I półrocza 

Torpol zamierza opublikować aktualizację strategii pod koniec I półrocza br., poinformował prezes Grzegorz Grabowski. 

ALIOR BANK Alior Bank liczy na powrót do emisji obligacji w br. przy sprzyjających warunkach – wywiad 

Alior Bank zakłada powrót w tym roku do planów emisji obligacji, ale pod warunkiem ustabilizowania się środowiska 
makroekonomicznego, poinformował ISBnews.tv wiceprezes kierujący Alior Bankiem Grzegorz Olszewski. 

TORPOL Torpol zapowiada walkę o utrzymanie przychodów r/r w 2022 roku 

Torpol szacuje, że tegoroczne przychody mogą być nieco niższe w ujęciu rok do roku, jednak deklaruje walkę o ich 
utrzymanie. Podobnie spółka zapowiada walkę o utrzymanie r/r rentowności, poinformował prezes Grzegorz Grabowski. 

ASSECO POLAND Asseco Data Systems ma kolejną umowę z KRUS na utrzymanie i rozwój systemu Workflow 

Asseco Data Systems podpisało umowę z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) na utrzymanie i rozwój 
systemu Workflow, który stanowi centralny komponent Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) do obsługi 
najważniejszych procesów biznesowych KRUS, podała spółka. 

MIRBUD Mirbud ma umowę na hale magazynowe w Tarnowie Podgórnym za 27,83 mln euro 

Mirbud podpisał umowę z PDC Industrial Center 195 z grupy Panattoni Europe na budowę hal magazynowych w 
Tarnowie Podgórnym, podała spółka. Wartość umowy wynosi 27,83 mln euro netto. 

PGE PGE wybuduje siedem farm PV o łącznej mocy 29 MW w 4 województwach 

PGE Energia Odnawialna - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - wybrała wykonawców czterech 
inwestycji w farmy fotowoltaiczne i ogłosiła przetargi na wykonawców trzech kolejnych instalacji, podała spółka. Farmy 
o łącznej mocy 29 MW powstaną na Podlasiu, Mazowszu, Wielkopolsce i w województwie lubuskim. 

ATAL Atal spodziewa się 'bardzo dobrej' rentowności w tym roku, spadku do ok. 25% w 2023 r. 

Atal spodziewa się "bardzo dobrej" rentowności w 2022 roku, a następnie jej zmniejszenia do poziomu ok. 25% w roku 
2023, poinformował prezes Zbigniew Juroszek. 

DOM DEVELOPMENT Dom Development ocenia, że sprzedaż mieszkań w kwietniu i maju jest stabilna 

Dom Development ocenia, że sprzedaż mieszkań w kwietniu i maju 2022 roku jest stabilna, porównywalna do średniego 
poziomu z I kwartału - poinformował prezes Jarosław Szanajca. 

KGHM Zarząd KGHM rekomenduje wypłatę 3 zł dywidendy na akcję 

Zarząd KGHM rekomenduje wypłatę z zysku za 2021 rok dywidendy w wysokości 600 mln zł, czyli 3 zł na akcję - podała 
spółka w komunikacie. 

FERRUM Grupa Ferrum zwiększyła w I kw. 2022 r. przychody o ok. 78 proc. rdr, do 325,7 mln zł 

Warszawa (PAP) - Grupa Ferrum szacuje, że jej przychody w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosły 325,7 mln zł, co 
oznacza wzrost o ok. 78 proc. rdr - podała spółka w komunikacie. 

COMARCH Comarch ma większy backlog o 12,7 proc. rdr, planuje akwizycje i wzrost zatrudnienia 

Grupa Comarch ma obecnie o 12,7 proc. wyższy portfel zamówień niż przed rokiem, głównie dzięki nowym kontraktom 
zagranicznym - poinformował wiceprezes spółki Konrad Tarański. Spółka aktywnie rozgląda się za akwizycjami, planuje 
w 2022 roku 100 mln zł inwestycji i zapowiada wzrost zatrudnienia. 
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ZUE / PKP Oferta ZUE o wartości 101,2 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PKP Cargo Terminale 

Warszawa (PAP) - ZUE złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę terminalu multimodalnego w Zduńskiej 
Woli - Karsznicach - podała spółka w komunikacie. Wartość netto złożonej oferty to 101,2 mln zł. Zamawiającym jest 
PKP Cargo Terminale. 

CYFROWY POLSAT Wstępna liczba akcji Cyfrowego Polsatu w zapisach dot. buy-backu to 9,3 mln sztuk 

Wstępna liczba akcji Cyfrowego Polsatu, będących przedmiotem zapisów złożonych przez akcjonariuszy w odpowiedzi 
na zaproszenie wyniosła 9 295 397 akcji, podała spółka. 

CCC Modivo z Grupy CCC rozpoczęło sprzedaż online na Łotwie 

Platforma Modivo z Grupy CCC rozpoczęła sprzedaż online na Łotwie (modivo.lv), podała spółka 

PKO PKO Leasing wprowadza do oferty finansowanie urządzeń zasilających pojazdy elektryczne 

Grupa PKO Leasing wprowadziła do oferty finansowanie w leasingu lub pożyczce punktów i stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych oraz magazynów energii, podała spółka 

KOMPUTRONIK Komputronik miał szacunkowo 42,6 mln zł jednostkowego zysku EBITDA w r.obr. 2021/2022 

Komputronik odnotował 42,6 mln zł jednostkowego zysku EBITDA w roku obrotowym 2021/2022 (od 1 kwietnia 2021 r. 
do 31 marca 2022 r.), co oznacza wzrost o 6% r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. 

FORTE Forte chce wypłacić 2 zł dywidendy na akcję 

Rada nadzorcza Forte pozytywnie zaopiniowała rekomendację zarządu, która zakłada wypłatę 2 zł dywidendy na akcję 
- podała spółka w komunikacie. 

CELON PHARMA Celon Pharma może rozpocząć badania kliniczne Falkieri na terenie USA 

Celon Pharma może rozpocząć badanie kliniczne Falkieri, leku rozwijanego w leczeniu depresji dwubiegunowej 
lekoopornej, w ramach zaakceptowanej przez Food and Drug Administration aplikacji IND na terenie USA - 
poinformowała spółka w komunikacie. 

ALLEGRO Allegro wprowadza biometryczne potwierdzenia zakupów i płatności na Androidzie 

Allegro wprowadziło możliwość biometrycznego potwierdzania zakupów i weryfikowania płatności Allegro Pay dla 
użytkowników urządzeń z systemem Android, podała spółka. Od kilku miesięcy klienci z takich możliwości mogą już 
korzystać klienci za pomocą aplikacji Allegro na iOS. 

TAURON Prezes Taurona: wobec wojny w Ukrainie rośnie znaczenie projektu NABE 

Wobec wojny w Ukrainie, która unaoczniła konieczność zapewnienia Polsce niezależności energetycznej, projekt 
stworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) nabiera jeszcze większego znaczenia - ocenia 
prezes Grupy Tauron Paweł Szczeszek. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Zmiany w akcjonariacie 
 
 

PGE Skarb Państwa zwiększył udział w PGE do 60,86% po objęciu akcji serii E 

Skarb Państwa objął 292 617 395 akcji nowej emisji serii E Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) i obecnie bezpośrednio 
posiada 60,86% akcji wobec wcześniejszego udziału na poziomie 57,39%, podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar podbił do 1,069 USD. Równocześnie sesja kasowa zakończyła się wzrostami 

tamtejszych indeksów, podczas tzw. handel po-sesyjny charakteryzował się już wyraźnymi spadkami. Podczas obrotu 
w Azji eurodolar pozostaje blisko 1,066 USD. Parkiety w Azji zauważalnie tracą (rzędu 1-2%) podobnie jak notowania 
juana. 

Konrad Ryczko   

 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

EUROLAND Lagarde: EBC prawdopodobnie zacznie podnosić stopy procentowe w lipcu 

Zdaniem Christine Lagarde Europejski Bank Centralny prawdopodobnie zacznie podnosić stopy procentowe w lipcu i 
wyjdzie z obszaru ujemnych stóp do końca września - przekazał w poniedziałek Bloomberg. 

NIEMCY Indeks Ifo wyniósł w maju 93,0 pkt. wobec 91,9 pkt. w poprzednim miesiącu 

Indeks Ifo, obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich, wyniósł w maju 93,0 pkt. wobec 91,9 pkt. w 
poprzednim miesiącu, po korekcie z 91,8 pkt. - podał instytut Ifo w komunikacie. Analitycy spodziewali się indeksu na 
poziomie 91,4 pkt. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

SPRZEDAŻ DETALICZNA Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu wzrosła o 19,0 proc. rdr - GUS 

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu 2022 r. wzrosła 19,0 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym 
spadła o 0,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym 
miesiącu o 33,4 proc. rdr. 

SPRZEDAŻ DETALICZNA Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej wyniósł w kwietniu 8,9 proc. - GUS 

Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (w cenach bieżących) wyniósł w kwietniu w Polsce 8,9 proc. 
wobec 9,4 proc. w marcu - podał Główny Urząd Statystyczny. 

BUDOWNICTWO Produkcja budowlano-montażowa w kwietniu rdr wzrosła o 9,3 proc. - GUS 

Produkcja budowlano-montażowa w kwietniu 2022 r. wzrosła o 9,3 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem 
spadła o 5,9 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. 

NIERUCHOMOŚCI Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w kwietniu spadła o 23,2 proc. rdr - GUS 

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w kwietniu 2022 r. spadła o 23,2 proc. rdr, a mdm spadła o 14,6 proc. - 
podał Główny Urząd Statystyczny. 

NIERUCHOMOŚCI W okresie I-IV deweloperzy przekazali do użytkowania 40,6 tys. mieszkań, o 3,1 proc. mniej rdr - GUS 

W okresie styczeń-kwiecień deweloperzy przekazali do użytkowania 40,6 tys. mieszkań, o 3,1 proc. mniej rdr - podał 
GUS. 

NIERUCHOMOŚCI Na koniec IV w budowie było 871,3 tys. mieszkań, o 2,9 proc. więcej rdr - GUS 

Na koniec kwietnia w budowie było 871,3 tys. mieszkań, o 2,9 proc. więcej niż przed rokiem - podał GUS. 

STOPY PROCENTOWE RPP będzie prawdopodobnie kontynuowała podwyższanie stóp proc. w kolejnych miesiącach - prezes NBP 

Rada Polityki Pieniężnej będzie prawdopodobnie kontynuowała podwyższanie stóp procentowych w kolejnych 
miesiącach, aż osiągnie pewność, że inflacja trwale się obniży - ocenił prezes NBP Adam Glapiński w przesłaniu na 
Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, opublikowanym na portalu Obserwator Finansowy. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raport okresowy przedstawią: 3RGAMES, ABPL, AUTOPARTN, BERLING, BOGDANKA, BRASTER, 

DADELO, DATAWALK, DGNET, ENEA, EUROTAX, FASTFIN, GRUPRACUJ, HUUUGE, INTERNITY, 

KOGENERA, MEGARON, MOSTALWAR, NOCTILUCA, OPONEO.PL, OTLOG, OVIDWORKS, OVOSTAR, 

PGE, POLWAX, RAFAKO, RAFAMET, SKYLINE. 

 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 3RGAMES-Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku. 

 ABPL-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022. 

 AUTOPARTN-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 AZTEC-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję. 

 BERLING-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 BOGDANKA-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 BRASTER-Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku. 

 CREOTECH-Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. 

 DADELO-Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku. 

 DATAWALK-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 DEVELIA-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję. 

 DGNET-Publikacja raportu za 2021 rok. 

 ENEA-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 EUROTAX-Publikacja raportu za 2021 rok. 

 FASTFIN-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 FON-NWZA ws. zmiany statutu, obniżenia liczby akcji spółki bez wartości nominalnej oraz obniżenia kapitału zakładowego. 

 GRUPRACUJ-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 HUUUGE-S144-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 INTERFERI-Dzień wykupu akcji spółki przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. po cenie 8,71 zł za akcję. 

 INTERNITY-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok. 

 KINOPOL-Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 15,05 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Canal+ Luxembourg S.a r.l. 

 KOGENERA-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 KOOL2PLAY-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021. 

 LENTEX-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021. 

 MANGATA-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,80 zł na akcję. 

 MBFGROUP-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2021 rok. 

 MEGARON-Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku. 

 MOSTALWAR-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 NOCTILUCA-Publikacja raportu za 2021 rok. 

 NOVATURAS-ZWZA 

 OPONEO.PL-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 OTLOG-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 OVIDWORKS-Publikacja raportu za 2021 rok. 

 OVOSTAR-Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku. 

 PGE-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 POLWAX-Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku. 

 RAFAKO-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 RAFAMET-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 ROVITA-NWZA ws. potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dnia 31 marca 2022 roku. 

 SANPL-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,68 zł na akcję. 

 SKYLINE-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

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

POLSKA 

 Polska-(14:00) Podaż pieniądza M3 (Oczek. 8,6% r/r Poprz.7,9% r/r) za kwiecień 
 

ZAGRANICA 

 Francja-(08:45) Indeks zaufania biznesu (Oczek. 107,00 Poprz.108,00) za maj 

 Francja-(08:45) Indeks zaufania konsumentów (Oczek. 88,00 Poprz.88,00) za maj 

 Węgry-(09:00) Wynagrodzenia (Poprz.31,1% r/r) za marzec 

 Francja-(09:15) Indeks PMI dla przemysłu - wst. (Oczek. 55,10 Poprz.55,70) za maj 

 Francja-(09:15) Indeks PMI dla usług - wst. (Oczek. 58,70 Poprz.58,90) za maj 

 Niemcy-(09:30) Indeks PMI dla przemysłu - wst. (Oczek. 54,00 Poprz.54,60) za maj 

 Niemcy-(09:30) Indeks PMI dla usług - wst. (Oczek. 57,20 Poprz.57,60) za maj 

 Strefa Euro-(10:00) Indeks PMI dla przemysłu - wst. (Oczek. 54,90 Poprz.55,50) za maj 

 Strefa Euro-(10:00) Indeks PMI dla usług - wst. (Oczek. 57,50 Poprz.57,70) za maj 

 Wlk. Brytania-(10:30) Indeks PMI dla przemysłu - wst. (Oczek. 55,20 Poprz.55,80) za maj 

 Wlk. Brytania-(10:30) Indeks PMI dla usług - wst. (Oczek. 57,40 Poprz.58,90) za maj 
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 Wlk. Brytania-(12:00) Sprzedaż detaliczna wg CBI (Oczek. -29,00 Poprz.-35,00) za maj 

 USA-(15:45) Indeks PMI dla przemysłu  - wst. (Oczek. 57,90 Poprz.59,20) za maj 

 USA-(15:45) Indeks PMI dla usług - wst. (Oczek. 55,40 Poprz.55,60) za maj 

 USA-(16:00) Sprzedaż nowych domów (Oczek. 750 tys.  Poprz.763 tys. ) za kwiecień 

 USA-(16:00) Indeks Fed z Richmond (Oczek. 11,00 Poprz.14,00) za maj 

 Strefa Euro-(20:00) Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)  

 USA-(22:40) Zmiana zapasów ropy wg API (Oczek. -1,6 mln brk Poprz.-2,44 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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