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BIULETYN PORANNY 
 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
 
 USA - Indeks PMI dla przemysłu USA wyniósł w maju 57,5 pkt. 

 EUROLAND – Indeks PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł w maju 54,4 pkt. 

 POLSKA - Podaż pieniądza (M3) w kwietniu wzrosła o 8,2 proc. rdr, mdm wzrosła o 0,2 

proc. - NBP

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

10:00 Polska 
Bieżący wskaźnik 
ufności 
konsumenckiej 

b.d. -37,20 maj 

10:00 Polska 
Wyprzedzający 
wskaźnik ufności 
konsumenckiej 

b.d. -37,00 maj 

10:00 Polska Stopa bezrobocia 5,30% 5,40% kwiecień 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

10:00 
Strefa 

Euro 

Wystąpienie 

publiczne prezeski 

ECB (Christine 

Lagarde) 

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

13:00 USA 
Wnioski o kredyt 

hipoteczny 
b.d. -11% tydzień 

13:05 Japonia 

Wystąpienie publiczne 

szefa BoJ (Haruhiko 

Kuroda) 

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

14:30 USA 

Zamówienia na 

dobra bez 

środków trans. - 

wst.. 

0,5% m/m 1,4% m/m kwiecień 

14:30 USA 

Zamówienia na 

dobra trwałego 

użytku - wst.. 

0,5% 

m/m 
1,1% m/m kwiecień 

16:30 USA Zmiana zapasów ropy 

-1,6 

mln 

brk 

-3,39 mln 

brk 
tydzień 

środa, 25 maja 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 810,98 -1,41% 

WIG30 2 218,11 -1,36% 

mWIG40 4 317,09 -0,78% 

sWIG80 17 895,90 -0,73% 

WIG 56 514,99 -1,14% 

NCIndex 318,73 -0,78% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20M2220 1811 -1.25% 28K 42 493 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 115 31.08% 188 953 17,38% 

SPADEK 206 55.68% 896 129 82,46% 

BEZ ZM. 49 13.24% 1 978 0,16% 

RAZEM 370 100.00% 1 087 061 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

SYGNITY 11.40 8,06% 150 234 

CPGROUP 9.90 5,32% 150 382 

BIOMAXIMA 23.75 5,09% 223 768 

RYVU 30.30 4,48% 255 360 

MOLECURE 26.75 4,29% 244 798 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

TSGAMES 123.60 -17,60% 21 779 298 

PGFGROUP 0.910 -12,92% 201 258 

NTTSYSTEM 4.40 -9,65% 270 350 

COALENERG 1.550 -8,72% 646 788 

SERINUS 6.400 -7,25% 536 454 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 31 928.62 0.15% 

NASDAQ 11 264.45 -2.35% 

S&P500 3 941.48 -0.81% 

FTSE 100 7 484.35 -0.39% 

CAC 40 6 253.14 -1.66% 

DAX XETRA 13 919.75 -1.80% 

RTS  1 273.73 1.60% 

BUX 42 978.09 -1.10% 

NIKKEI 225  26 741.47 -0.02% 

HANG SENG (godz. 8:21) 20 190.32 0.39% 

BOVESPA 110 580.79 0.21% 

MERVAL 91 271.67 1.03% 

CECE EUR  1,456 47 -0.98% 

NTX EUR  1,063 30 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.0704 -0.26% 

EUR/PLN 4.5935 0.01% 

USD/PLN 4.2922 0.29% 

USD/JPY 127.0490 0.25% 

GBP/USD 1.2531 -0.07% 

EUR/CHF 1.0302 -0.06% 

CHF/PLN 4.4588 0.07% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1857.600 -0.45% 

MIEDŹ (LME) 9 460.50 0,42% 

ROPA BRENT 111.660 0.61% 

ROPA WTI 110.800 0.19% 
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16:30 USA 
Zmiana zapasów 

benzyny 
b.d. 

-4,78 mln 

brk 
tydzień 

16:30 USA 
Zmiana zapasów 

destylatów 
b.d. 1,23 mln brk tydzień 

20:00 USA 
Protokół z 

posiedzenia FOMC 
b.d. b.d. maj 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 
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Informacje dnia 

 

PGE Zysk netto j.d. PGE w I kw. wyniósł 1.022 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami 

Zysk netto jednostki dominującej grupy PGE wyniósł w pierwszym kwartale 2022 roku 1.022 mln zł wobec 808 mln zł 
zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Spółka szacowała wcześniej skonsolidowany wynik 
netto j.d. właśnie na około 1.022 mln zł. 

PGE Zysk EBITDA Grupy PGE w I kwartale br. wyniósł 2,6 mld złotych 

Zysk EBITDA Grupy PGE w I kwartale br. wyniósł 2,6 mld złotych, czyli o 19 proc. więcej niż w I kwartale 2021 roku - 
podała spółka w komunikacie we wtorek. Połowa z tego została wypracowana przez segmenty dystrybucji i energetyki 
odnawialnej. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

ENEA Enea miała w I kw. 495 mln zł zysku netto j.d., zgodnie z szacunkami 

Grupa Enea miała w pierwszym kwartale 2022 roku 495 mln zł zysku netto jednostki dominującej oraz 7,246 mld zł 
przychodów - podała spółka w raporcie kwartalnym. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami. 

ECHO INVESTMENT Echo Investment miało w I kw. 51,4 mln zł zysku netto jednostki dominującej, powyżej konsensusu 

Echo Investment odnotowało w I kwartale 2022 roku 51,4 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki 
dominującej - poinformowała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 25,6 mln zł 

OPONEO Oponeo.pl miało 2,76 mln zł straty netto, 3,68 mln zł straty EBIT w I kw. 2022 r. 

Oponeo.pl odnotowało 2,76 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I 
kw. 2022 r. wobec 2,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

GRUPA AB Grupa AB miała 30,7 mln zł zysku netto, 46,4 mln zł zysku EBIT w III kw. r.obr. 2021/2022 

Grupa AB odnotowało 30,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
III kw. roku obrotowego 2021/2022 (styczeń-marzec 2022) wobec 25,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w 
raporcie. 

POLWAX Polwax miał 1,71 mln zł straty netto, 1,98 mln zł straty EBIT w I kw. 2022 r. 

Polwax odnotował 1,71 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2022 r. wobec 2,25 mln zł straty rok wcześniej, podała 
spółka w raporcie. 

PKP CARGO PKP Cargo uzgodniło ze związkami zawodowymi podwyżki wynagrodzeń o wartości 94 mln zł 

Zarząd PKP Cargo uzgodnił w toku mediacji ze związkami zawodowymi protokół, który zakłada przyznanie pracownikom 
spółki podwyżki wynagrodzenia z dniem 1 czerwca - poinformowała spółka w komunikacie. Szacowany przez PKP Cargo 
koszt podwyżek wyniesie około 94 mln zł. 

UNIBEP Unibep ma umowę na wykonanie hali magazynowej o wartości ok. 133,2 mln zł netto 

Unibep zawarł umowę na realizację hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczami biurowo - socjalnymi wraz z 
infrastrukturą techniczną i towarzyszącą oraz komunikacyjną w Tuszynie w województwie łódzkim. Wynagrodzenie z 
tytułu realizacji inwestycji wynosi 28,9 mln euro netto, czyli ok. 133,2 mln zł - podała spółka w komunikacie. 

AUTO PARTNER Auto Partner miał 50,34 mln zł zysku netto, 73,99 mln zł EBITDA w I kw. 2022 r. 

Auto Partner odnotował 50,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 
w I kw. 2022 r. wobec 37,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

HUUUGE Huuuge miało 8,93 mln USD zysku netto, 14,39 mln USD skoryg. EBITDA w I kw. 2022 r. 

Huuuge odnotowało 8,93 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 
w I kw. 2022 r. wobec 37,54 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skorygowany zysk netto wyniósł 
10 mln USD, czyli o 137,9% więcej niż przed rokiem. 

WITTCHEN Wittchen miał szacunkowo 6,4 mln zł EBIT w I kw. 2022 r., wzrost o 1180% r/r 

Wittchen odnotował 6,4 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego w I kw. 2022 r. (wzrost o 1180% r/r), przy 64,3 
mln zł przychodów (wzrost o 68% r/r), podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. 

RAFAKO Rafako miało 27,54 mln zł zysku netto, 23,65 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r. 

Rafako odnotowało 27,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
I kw. 2022 r. wobec 3,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

MEDICALGORITHMICS Medicalgorithmics utworzy odpisy aktualizujące w kwocie 48,1 mln zł 

Zarząd Medicalgorithmics podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących w kwocie 48,1 mln zł - podała spółka w 
komunikacie. Odpis obciąży skonsolidowane wyniki finansowe grupy w I kwartale 2022 roku. 

POLSKI HOLDING 
NIERUCHOMOŚCI 

Zarząd PHN rekomenduje wypłatę 0,36 zł dywidendy na akcję 

Zarząd Polskiego Holdingu Nieruchomości rekomenduje, by spółka wypłaciła w formie dywidendy za 2021 rok łącznie 
18,4 mln zł, czyli 0,36 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. 
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ŻYWIEC Grupa Żywiec, poza wypłaconą zaliczką, nie planuje dodatkowej dywidendy za '21 

Zarząd Grupy Żywiec proponuje, by ostateczna wartość dywidendy za 2021 rok wyniosła 20 zł na akcję, czyli tyle ile 
spółka wypłaciła już akcjonariuszom w formie zaliczki na poczet dywidendy - podała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

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. 

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

LW 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. 

KOGENERACJA Kogeneracja miała 74,99 mln zł zysku netto, 92,02 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r. 

Kogeneracja odnotowała 74,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w I kw. 2022 r. wobec 69,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

CCC CCC sprzedało 38 tys. akcji serii I Modivo spółce prezesa za 22,8 mln zł 

CCC zawarło umowę ze spółką komandytowo-akcyjną, której jedynym komplementariuszem jest prezes Modivo Damian 
Zapłata dotyczącą sprzedaży na rzecz tej spółki 38 tys. akcji serii I Modivo po cenie emisyjnej 600 zł za sztukę, tj. w 
zamian za wkład pieniężny o łącznej wartości 22,8 mln zł, podało CCC. 

OT LOGISTICS OT Logistics miało 5,86 mln zł zysku netto, 21,03 mln zł EBITDA w I kw. 2022 r. 

OT Logistics odnotowało 5,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 
w I kw. 2022 r. wobec 47,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

CI GAMES Cl Games: Sprzedaż gry 'Sniper Ghost Warrior Contracts 2' przekroczyła 1 mln egzemplarzy 

Sprzedaż gry "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" (SGWC 2), której światowa premiera odbyła się 4 czerwca 2021 r., 
przekroczyła 1 mln egzemplarzy, podało Cl Games. 

GRUPA PRACUJ Grupa Pracuj chce utrzymywać poziom sprzedaży i kontynuować wzrost liczby klientów. W ocenie zarządu, po silnym 
odbiciu rynku po pandemii nadal utrzymuje się duża aktywność pracodawców - poinformowali przedstawiciele Grupy 
Pracuj podczas wtorkowej wideokonferencji. Spółka nie dokonała odpisów na koniec pierwszego kwartału w związku z 
wojną w Ukrainie, a kolejną analizę pod tym kątem będzie przeprowadzać na koniec czerwca. 

UNIMOT Unimot chce docelowo sprowadzać dwa statki z ON miesięcznie przez terminal w Danii 

Unimot chciałby dojść docelowo do sprowadzania dwóch statków z olejem napędowym miesięcznie za pośrednictwem 
terminalu przeładunkowego w Danii, poinformował prezes Adam Sikorski. 

MIRBUD Mirbud rusza z budową hal magazynowych w Koninie i Pile 

Mirbud przystąpił do budowy hal magazynowych w Koninie i w Pile. Przybliżona wartość pierwszej umowy wyniesie 
14,79 mln euro, a drugiej 25,63 mln euro - podała spółka w komunikatach. 

UNIMOT Unimot jest zadowolony z II kwartału, ale powtórzenie rekordu z I kwartału będzie trudne 

Unimot jest zadowolony z dotychczasowych wyników grupy w II kwartale 2022 roku, ale powtórzenie rekordowych 
wyników I kwartału br. będzie trudne, poinformował prezes Adam Sikorski. 

UNIMOT / LOTOS Unimot pracuje nad programem inwestycji dla przejmowanych aktywów Lotos Terminale 

Unimot jeszcze przed finalizacją transakcji przejęcia spółki Lotos Terminale planuje ogłosić program inwestycyjny dla 
baz magazynowych wchodzących w skład przejmowanych aktywów, poinformował prezes Adam Sikorski. 

COLUMBUS / ORANGE Columbus Energy ma umowę o strategicznym partnerstwie technologicznym z Orange Energia 

Columbus Energy zawarł z Orange Energia umowę o strategicznym partnerstwie technologicznym w dziedzinie 
rozwijania sektora odnawialnych źródeł energii, podała spółka. Na początkowym etapie współpraca polegać będzie na 
dostarczaniu przez Columbus produktów i usług odnawialnych źródeł energii klientom Orange Energia. 

BORYSZEW Boryszew ma zgodę banków finansujących na wypłatę 0,92 zł dywidendy na akcję 

Boryszew ma zgodę banków finansujących na wypłatę 0,92 dywidendy na akcję z kapitału zapasowego - poinformowała 
spółka w komunikacie. 

PCC EXOL PCC Exol: Pozytywna tendencja z I kwartału może utrzymać się także w II kwartale 2022 r. 

PCC Exol liczy na utrzymanie w II kwartale br. pozytywnych tendencji, które pozwoliły na osiągnięcie rekordowego 
wyniku w I kwartale tego roku, poinformował wiceprezes Rafał Zdon. 

MARVIPOL Marvipol zaoferował 72 lokale w inwestycji Motława Garden w Gdańsku 

Marvipol Development wchodzi na rynek z nową inwestycją Motława Garden w Gdańsku, obejmującą 21 budynków z 
łącznie 72 lokalami, podała spółka. Oddanie inwestycji do użytkowania zaplanowano na II kwartał 2024 r. 
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FERRO Ferro chce wypłacić 1,51 zł dywidendy na akcję za 2021 rok 

Zarząd Ferro rekomenduje, by spółka wypłaciła w formie dywidendy za 2021 rok łącznie 32,1 mln zł, czyli 1,51 zł na 
akcję - podała spółka w komunikacie. 

KGHM Sprzedaż miedzi KGHM wzrosła o 1% r/r do 61,9 tys. ton w kwietniu 2022 r. 

Sprzedaż miedzi Grupy KGHM wyniosła 61,9 tys. ton w kwietniu 2022 r. i była wyższa o 0,7 tys. ton (+1% r/r) niż rok 
wcześniej, podała spółka, przedstawiając wstępne dane. 

OVOSTAR Ovostar miał 16,64 mln USD straty netto, 15,69 mln USD straty EBIT w I kw. 2022 r. 

Ovostar odnotował 16,64 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I 
kw. 2022 r. wobec 4,72 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar podbił do 1,07479 USD. Ciekawiej było natomiast na rynku akcyjnym, gdzie z poziomów 

2-3% spadku udało się zakończyć handel na „plusach”. Podczas handlu w Azji główna para walutowa zanotowała 
nieznaczne cofnięcie – do okolic 1,07 USD. Indeksy akcyjne notują mieszany handel. Nieznacznie traci juan. 

Konrad Ryczko   

 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym wyniósł w maju 57,5 pkt.  

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit 
Economics, wyniósł w maju 57,5 pkt. wobec 59,2 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy 
spodziewali się 57,7 pkt. 

USA Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym wyniósł w maju 53,5 pkt.  

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez Markit Economics, 
wyniósł w maju 53,5 pkt. wobec 55,6 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 55,2 
pkt. 

USA Sprzedaż nowych domów w USA w kwietniu wyniosła 591 tys. w ujęciu rocznym 

Sprzedaż nowych domów w USA w kwietniu wyniosła 591 tys. w ujęciu rocznym, wobec oczekiwanych 750 tys. - 
poinformował Departament Handlu. 

EUROLAND Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro wyniósł w maju 54,4 pkt.  

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, 
wyniósł w maju 54,4 pkt. wobec 55,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano, 
że indeks wyniesie 54,7 pkt. 

EUROLAND Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro wyniósł w maju 56,3 pkt.  

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w 
maju 56,3 pkt. wobec 57,7 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano wskaźnik na 57,4 
pkt. 

NIEMCY Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec wyniósł w maju 54,7 pkt.  

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, 
wyniósł w maju 54,7 pkt. wobec 54,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano, 
że indeks wyniesie 54,0 pkt. 

NIEMCY Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec wyniósł w maju 56,3 pkt.  

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w 
maju 56,3 pkt. wobec 57,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano, że 
indeks wyniesie 57,1 pkt. 

WIELKA BRYTANIA Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Wielkiej Brytanii wyniósł w maju 54,6 pkt.  

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez Chartered 
Institute of Purchasing and Supply i Markit Economics, wyniósł w maju 54,6 pkt. wobec 55,8 pkt. miesiąc wcześniej - 
podano w komunikacie w I wyliczeniu. Na rynku spodziewano się, że indeks wyniesie 55,0 pkt 

FRANCJA Wskaźnik zaufania przedsiębiorców we Francji wyniósł w maju 106 pkt.  

Wskaźnik zaufania przedsiębiorców we Francji wyniósł w maju 106 pkt. wobec również 106 pkt. w poprzednim miesiącu 
- poinformował w komunikacie instytut statystyczny INSEE. Analitycy spodziewali się wskaźnika na poziomie 105 pkt. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

PODAŻ PIENIĄDZA Podaż pieniądza (M3) w kwietniu wzrosła o 8,2 proc. rdr, mdm wzrosła o 0,2 proc. - NBP 

Podaż pieniądza (M3) w kwietniu 2022 r. wzrosła o 8,2 proc. rdr, do 2.013.244,6 mln zł - podał Narodowy Bank Polski. 
W ujęciu miesięcznym podaż pieniądza wzrosła o 0,2 proc. 

DŁUG Wartość kredytów konsumpcyjnych ogółem spadła w IV o 866,2 mln zł mdm - NBP 

Wartość udzielonych przez banki kredytów konsumpcyjnych ogółem w kwietniu spadła mdm o 866,2 mln zł i wyniosła 
202.757,6 mln zł - wynika z danych NBP. Z tego wartość kredytów konsumpcyjnych w złotych spadła mdm o 781,9 mln 
zł i wyniosła 199.614,7 mln zł. 

DLUG Wartość kredytów na nieruchomości dla gosp. domowych w IV spadła o 823,0 mln zł mdm - NBP 

Wartość udzielonych przez banki kredytów na nieruchomości dla gospodarstw domowych ogółem w kwietniu spadła w 
porównaniu z poprzednim miesiącem o 823,0 mln zł i wyniosła 529.290,0 mln zł - wynika z danych NBP. Wartość 
kredytów w walutach spadła mdm o 692,6 mln zł do 108.055,4 mln zł. Wartość kredytów w złotych spadła mdm o 130,4 
mln zł do 421.234,6 mln zł. 

DEPOZYTY Banki w IV wypłaciły gospodarstwom domowym odsetki od depozytów w wys. 945,0 mln zł - NBP 

Banki w kwietniu wypłaciły gospodarstwom domowym odsetki od depozytów w wysokości 945,0 mln zł wobec 898,1 mln 
zł w kwietniu 2021 roku i 849,4 mln zł miesiąc wcześniej - wynika z danych NBP. Przedsiębiorstwa otrzymały odsetki w 
wysokości 172,4 mln zł wobec 15,5 mln zł przed rokiem i wobec 103,5 mln zł miesiąc temu. 
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WSKAŹNIKI W maju ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury dla Polski wyniósł 98,6, tyle samo co w IV - GUS 

W maju ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury dla Polski wyniósł 98,6, tyle co w kwietniu - podał Główny Urząd 
Statystyczny. 

PRZEDSIĘBIORSTWA Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw po I kw. '22 r. wzrosły o 1,3 proc. rdr - GUS. 

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw po I kw. 2022 roku wzrosły o 1,3 proc. rdr i wyniosły 34,4 mld zł - podał GUS. GUS 
podał, że nakłady na budynki i budowle zwiększyły się o 1,4 proc. Nakłady na zakupy wzrosły o 1,2 proc., w tym nakłady 
na środki transportu wzrosły o 5,4 proc., przy spadku nakładów na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia o 0,3 
proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raport okresowy przedstawią: 06MAGNA, 11BIT, ACARTUS, ALTA, ASSECOPOL, ATCCARGO, BENEFIT, 

CCC, CENTURION, CFI, CIGAMES, CLNPHARMA, CZARNKOW, ECHO, ERG, FERRO, GENOMTEC, GETIN, 

GRUPAAZOTY, HYDRAPRES, MARKS AND SPENCER, MLSYSTEM, PAMAPOL, POLICE, PRYMUS, 

PULAWY, SAKANA, SATIS, SILVAIR-REGS, STALPROFI, STARHEDGE, STSHOLDING, TAURONPE, 

TAXNET, TIM, VIVID. 

 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 06MAGNA-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 11BIT-Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku. 

 ACARTUS-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok. 

 ALTA-Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku. 

 AQUABB-NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany regulaminu RN. 

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

 ASSECOPOL-ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2021 i wypłaty dywidendy. 

 ATCCARGO-Publikacja raportu za 2021 rok. 

 BENEFIT-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 CCC-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 CENTURION-Publikacja raportu za 2021 rok. 

 CFI-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 CIGAMES-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 CLNPHARMA-Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku. 

 CREOTECH-Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii I w transzy inwestorów instytucjonalnych. 

 CZARNKOW-Publikacja raportu za 2021 rok. 

 ECHO-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 ELKOP-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2021, tj. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

 ERG-Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku. 

 EUROTEL-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5 zł na akcję. 

 FERRO-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 GENOMTEC-Publikacja raportu za 2021 rok. 

 GETIN-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 GOBARTO-ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2021 i wypłaty dywidendy. 

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

 GRUPAMZ-Początek notowań spółki INFOSCAN (IST) pod nazwą GRUPAMZ (GMZ) w związku ze zmianą firmy. 

 HYDRAPRES-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok. 

 KETY-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021 i określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. 

 KREC-Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 23 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez SCR-Sibelco N.V. 

 LETUS-NWZA ws. ponownego zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2018, 2019 oraz 2020. 

 MANGATA-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,80 zł na akcję. 

 MARKS AND SPENCER-Publikacja raportu za rok obrotowy 2021/2022. 

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

 MOVGAMVR-Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii M. 

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

 PKNORLEN-ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty. 

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

 PRYMUS-Publikacja raportu za 2021 rok. 

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

 SAKANA-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok. 

 SANPL-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,68 zł na akcję. 

 SATIS-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 SAULETECH-Początek notowań spółki BLUMERANG (BLU) pod nazwą SAULETECH (SLT) w związku ze zmianą firmy. 

 SECOGROUP-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku. 

 SILVAIR-REGS-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 STALPROFI-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 STARHEDGE-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 STSHOLDING-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 TATRY-ZWZA 

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

 TAXNET-Publikacja raportu za 2021 rok. 

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

 VIVID-Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku. 

 XPLUS-NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym, sporządzania sprawozdań 
finansowych zgodnie z MSSF / MSR, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na 
okaziciela serii F z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu oraz przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 

POLSKA 
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 Polska-(10:00) Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (Poprz.-37,20) za maj 

 Polska-(10:00) Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (Poprz.-37,00) za maj 

 Polska-(10:00) Stopa bezrobocia (Oczek. 5,3% Poprz.5,4%) za kwiecień 

  

ZAGRANICA 

 Strefa Euro-(10:00) Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde) 

 USA-(13:00) Wnioski o kredyt hipoteczny (Poprz.-11%) za tydzień 

 Japonia-(13:05) Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda) 

 USA-(14:30) Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. (Oczek. 0,5% m/m Poprz.1,4% m/m) za kwiecień 

 USA-(14:30) Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. (Oczek. 0,5% m/m Poprz.1,1% m/m) za kwiecień 

 USA-(16:30) Zmiana zapasów ropy (Oczek. -1,6 mln brk Poprz.-3,39 mln brk) za tydzień 

 USA-(16:30) Zmiana zapasów benzyny (Poprz.-4,78 mln brk) za tydzień 

 USA-(16:30) Zmiana zapasów destylatów (Poprz.1,23 mln brk) za tydzień 

 USA-(20:00) Protokół z posiedzenia FOMC za maj 

 

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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