
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  

 
 PGNIG - PGNiG Obrót Detaliczny obniża na lipiec ceny gazu dla klientów biznesowych 

 USA - Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 231 

tys. 

 EUROLAND - Stopa bezrobocia w eurolandzie w V: 6,6 proc.  

 POLSKA- Deficyt na rachunku bieżącym po I kw. '22 wyniósł 8.883 mln euro - NBP 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 
Indeks PMI dla 
przemysłu 48,20 48,50 czerwiec 

10:00 Polska Inflacja CPI - wst.. 15,6% r/r 
1,7% m/m 
13,9% r/r czerwiec 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:15 Hiszpania 
Indeks PMI dla 
przemysłu 52,20 53,80 czerwiec 

09:45 Włochy 
Indeks PMI dla 
przemysłu 50,6 51,9 czerwiec 

09:50 Francja 
Indeks PMI dla 
przemysłu - fin.. 51,00 54,60 czerwiec 

09:55 Niemcy 
Indeks PMI dla 
przemysłu - fin.. 52 54,8 czerwiec 

10:00 
Strefa 
Euro 

Indeks PMI dla 
przemysłu - fin.. 52 54,6 czerwiec 

10:30 
Wlk. 
Brytania 

Indeks PMI dla 
przemysłu - fin.. 53,4 54,6 czerwiec 

10:30 
Wlk. 
Brytania 

Zaakceptowane 
wnioski o kredyt 
hipoteczny 64,5 tys.  65,97 tys.  maj 

11:00 
Strefa 
Euro 

Inflacja HICP - 
dane szacunkowe 8,3% r/r 8,1% r/r czerwiec 

15:45 USA 
Indeks PMI dla 
przemysłu  - fin.. 52,4 57 czerwiec 

16:00 USA 
Indeks ISM dla 
przemysłu 54,8 56,1 czerwiec 

19:00 USA 

Liczba wież 
wiertniczych dla 
rynku ropy b.d. 594 tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 
 
 

piątek, 1 lipca 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 695,97 -2,15% 

WIG30 2 082,70 -2,13% 

mWIG40 4 069,37 -2,47% 

sWIG80 17 284,34 -1,11% 

WIG 53 573,42 -2,06% 

NCIndex 288,70 -0,30% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20U2220 1 696 -1,85% 27 047 43 581 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 104  28,42% 42 199 4,09% 

SPADEK 220  60,11% 970 469 94,02% 

BEZ ZM, 42  11,48% 19 516 1,89% 

RAZEM 366 100,00% 1 032 184 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

GRUPRACUJ 56,10  10,22% 5 832 147 

LUBAWA 2,345  7,57% 5 974 677 

SHOPER 35,75  5,15% 109 420 

ZREMB 2,040  4,08% 274 355 

SPYROSOFT 293  3,17% 101 157 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

CEZ 200,2  -7,66% 106 880 

CLNPHARMA 14,70  -6,25% 262 613 

SYNEKTIK 24,50  -5,77% 111 986 

INGBSK 170,4  -5,65% 868 013 

MOBRUK 288,0  -5,42% 710 351 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 30 775,43 -0,82% 

NASDAQ 11 028,74 -1,33% 

S&P500 3 785,38 -0,88% 

FTSE 100 7 169,28 -1,96% 

CAC 40 5 922,86 -1,80% 

DAX XETRA 12 783,77 -1,69% 

RTS  1 345,01 -4,81% 

BUX 39 240,53 -1,65% 

NIKKEI 225  25 926,68 -1,77% 

HANG SENG (godz. 8:21) 21 859,79 -0,62% 

BOVESPA 98 541,95 -1,08% 

MERVAL 88 449,89 0,36% 

CECE EUR  1,270 02 -3,01% 

NTX EUR  963 19 -2,74% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,0468 -0,09% 

EUR/PLN 4,7024 0,10% 

USD/PLN 4,4917 0,18% 

USD/JPY 134,9890 -0,59% 

GBP/USD 1,2134 -0,21% 

EUR/CHF 1,0004 -0,03% 

CHF/PLN 4,7007 0,13% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1797,900 -0,50% 

MIEDŹ (LME) 8 245,00 -2,43% 

ROPA BRENT 108,120 -1,00% 

ROPA WTI 104,650 -1,48% 
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Informacje dnia 

 

PGNIG PGNiG Obrót Detaliczny obniża na lipiec ceny gazu dla klientów biznesowych 

Od 1 lipca 2022 roku PGNiG Obrót Detaliczny wprowadza automatyczną obniżkę dla klientów biznesowych, która 
wyniesie 15 proc. - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PGING PGNiG ma umowę kredytową z Sumitomo Mitsui Banking Corporation na 170 mln euro 

PGNiG zawarło umowę kredytową z podmiotami grupy finansowej Sumitomo Mitsui Banking Corporation do kwoty 170 
mln euro na okres 9 miesięcy - poinformowała gazowa spółka w komunikacie. 

LIVECHAT LiveChat Software chce wypłacić łącznie 113,3 mln zł dywidendy za 2021/22 

Zarząd LiveChat Software rekomenduje, by spółka wypłaciła za 2021/22 rok łącznie 113,3 mln zł dywidendy, czyli 4,4 
zł na akcję - podała spółka. Zarząd proponuje wypłatę drugiej zaliczki na poczet dywidendy w kwocie 29,36 mln zł. 

LIVECHAT Livechat Software miał w 2021/22 roku 119 mln zł zysku netto, wzrost o 18,8 proc. Rdr 

 Livechat Software miał w roku obrotowym 2021/22, zakończonym 31 marca 2022 roku, 119 mln zł zysku netto wobec 
100,2 mln zł rok wcześniej, o 18,8 proc. więcej rdr - podała spółka w raporcie rocznym. Przychody wzrosły do 222,5 
mln zł ze 179 mln zł przed rokiem, co oznacza wzrost o 24,3 proc. rdr. 

GAMES OPERATORS Games Operators wypłaci 0,44 zł dywidendy na akcję 

Akcjonariusze Games Operators zdecydowali, że z zysku netto za 2021 rok spółka wypłaci 0,44 zł dywidendy na akcję, 
poinformowała spółka w komunikacie. Dzień dywidendy ustalono na 30 września, a termin jej wypłaty to 21 
października 2022 roku, podano również. 

BUMECH Akcjonariusze Bumech zdecydowali o wypłacie 1 zł na akcję dywidendy za 2021 r. 

Walne zgromadzenie Bumech zdecydowało, że dokonana zostanie wypłata dywidendy dla akcjonariuszy za 2021 r. w 
wysokości 1 zł na jedną akcję - to znaczy w łącznej wysokości 14,48 mln zł, podała spółka. 

RAFAKO Rafako chce współpracować z KHNP przy projektach jądrowych 

Rafako podpisało z Korea Hydro&Nuclear Power (KHNP) protokół uzgodnień w sprawie współpracy przy projektach 
jądrowych - podało Rafako w komunikacie. 

MEDICALGORITHMICS ZWZ Medicalgorithmics zdecydowało o emisji akcji s. I 

Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydowali o podwyższeniu kapitału w drodze emisji do 346.721 akcji serii I, z 
wyłączeniem prawa poboru - wynika z uchwał ZWZ. 

MAKARONY POLSKIE Makarony Polskie wypłacą 0,3 zł dywidendy na akcję 

Akcjonariusze spółki Makarony Polskie zdecydowali, że wypłaci ona 2,78 mln zł dywidendy za 2021 rok, czyli 0,3 zł na 
akcję - podała spółka w komunikacie. 

BALTICON Balticon wypłaci 0,13 zł dywidendy na akcję 

Akcjonariusze Balticon zdecydowali, że z zysku netto za 2021 rok spółka przeznaczy na dywidendę 404 tys. zł, co daje 
0,13 zł na jedną akcję - poinformowała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PGNIG Grupa PGNiG zwiększy pojemność magazynu gazu w Wierzchowicach o 800 mln m3 

Grupa kapitałowa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) rozbuduje podziemny magazyn gazu w 
Wierzchowicach o 800 mln m3, podała spółka. Dzięki realizacji inwestycji, możliwości gromadzenia zapasów gazu w 
kraju wzrosną o 1/4 do 4 mld m3. 

TAURON Tauron zakończył przygotowania terenu pod budowę kotła gazowego o mocy 140 MWt 

Tauron Polska Energia zakończył roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę nowego kotła gazowego o 
mocy 140 MWt w elektrociepłowni w Katowicach, podała spółka. Aktualnie Tauron pracuje nad projektami 
wykonawczymi. Przekazanie obiektu do eksploatacji planowane jest na grudzień 2023 roku. Wartość inwestycji to 
ponad 109 mln zł. 

BOŚ Akcjonariusze BOŚ zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2021 r. 

Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu zysku 
netto za 2021 r., wynoszącego 48,71 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, podał bank. 

DOM DEVELOPMENT Dom Development wypłaci dywidendę w wysokości 10,50 zł na akcję 

Akcjonariusze Dom Development zdecydowali, że spółka wypłaci dywidendę z zysku za 2021 rok w kwocie 10,50 zł na 
akcję - podał deweloper w komunikacie. Łącznie na dywidendę trafi 268,26 mln zł. Dzień dywidendy ustalono na 15 
lipca, a dzień jej wypłaty na 16 sierpnia 2022 roku. 
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ECHO INVESTMENT Echo Investment sprzedało trzy biurowce w łódzkiej Fuzji za 56,7 mln euro 

Echo Investment sprzedało trzy biurowce w łódzkiej Fuzji za 56,7 mln euro Grupie KGAL, podała spółka. Budynki 
stanowią integralną część wielofunkcyjnego kompleksu, który obejmuje rewitalizację terenu poprzemysłowego w Łodzi. 

ECHO INVESTMENT Grupa Echo Investment sprzedała MidPoint71 we Wrocławiu za 100,5 mln euro netto 

Midpoint 71 - Cornwall Investments spółka zależna Echo Investment zawarła z SER Poland umowę sprzedaży 
nieruchomości MidPoint71 we Wrocławiu za 100,5 mln euro netto - podało Echo w komunikacie. 

ASSECO POLAND Grzegorz Bartler został powołany na wiceprezesa zarządu Asseco Poland 

Rada nadzorcza Asseco Poland powołała Grzegorza Bartlera do składu zarządu, do pełnienia funkcji wiceprezesa 
zarządu na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2022-2026 ze skutkiem od dnia 1 lipca 2022 r. 
Bartler będzie odpowiedzialny za Pion Telekomunikacji i Mediów. 

ZUE ZUE złożyło najtańszą ofertę za 72,24 mln zł na prace torowe i drogowe w Poznaniu 

ZUE złożyło najtańszą ofertę, wartą 58,73 mln zł netto (72,24 mln zł brutto), w postępowaniu miasta Poznania (w 
imieniu i na rzecz którego działa spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie) na rozbudowę linii tramwajowej i dróg, podała 
spółka. Budżet zamawiającego wynosi 72,21 mln zł brutto. 

FERRUM Oferta Ferrum za 32,9 mln zł na dostawy rur została wybrana przez Gaz-System 

Oferta Ferrum, warta łącznie ok. 5,7 mln euro netto, tj. ok. 7 mln euro brutto (co stanowi ok. 26,8 mln zł netto/ok. 32,9 
mln zł brutto) uzyskała najwyższą liczbę punktów i została uznana za ofertę najkorzystniejszą w obu częściach 
postępowania Gaz-System na dostawy fabrycznie nowych izolowanych rur stalowych na potrzeby realizacji gazociągu 
Rembelszczyzna - Mory, podała spółka. 

WARIMPEX Warimpex sprzedał biurowiec B52 Office w Budapeszcie za 12,6 mln euro 

Warimpex Finanz- und Beteiligungs sprzedał biurowiec B52 Office w Budapeszcie na rzecz Uniwersytetu 
Semmelweisa za 12,575 mln euro, podała spółka. 

COMP Comp wypłaci 3 zł dywidendy na akcję za 2021 r. 

Akcjonariusze Compu zdecydowali, że spółka wypłaci 14,35 mln zł dywidendy za 2021 rok, czyli 3 zł na akcję - podał 
Comp w komunikacie. Zysk netto w 2021 roku wyniósł 35,7 mln zł. Pozostała kwota, czyli 21,4 mln zł, ma trafić na 
kapitał zapasowy. Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 31 sierpnia, a dzień jej wypłaty 14 września 2022 r. 

DĘBICA Dębica wypłaci 2,32 zł dywidendy na akcję 

Walne zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica zgodziło się na przeznaczenie 32 mln zł na dywidendę z zysku netto 
za 2021 rok, co daje 2,32 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Dniem ustalenia prawa do 
dywidendy będzie 21 września, a jej wypłata nastąpi 20 grudnia. 

UNIMOT Unimot uruchomił setną stację Avia po pięciu latach od wprowadzenia tej marki do Polski 

Grupa Unimot otworzyła w czerwcu setną stację paliw Avia w Polsce, podała spółka. W tym roku włączyła do sieci 15 
nowych obiektów, w tym drugą stację w przygranicznych Słubicach. Szwajcarska marka obecna jest na polskim rynku 
od 5 lat. Pierwsza stacja pod tą marką została otwarta przez Grupę Unimot w Łomży, w czerwcu 2017 r. 

COGNOR Cognor wypłaci 0,15 zł dywidendy na akcję 

Akcjonariusze Cognor Holding zdecydowali, że z zysku osiągniętego w 2021 roku na dywidendę trafi 25,7 mln zł, do 
daje 0,15 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Dzień dywidendy ustalono na 29 lipca, a dzień 
jej wypłaty na 31 sierpnia 2022 roku. 

IZOBLOK NWZ Izobloku zdecyduje o emisji akcji s. E i F o wartości ok. 8 mln euro 

NWZ Izobloku, zwołane na 1 sierpnia, będzie głosować nad podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji 
akcji na okaziciela serii E i akcji imiennych serii F w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru - wynika 
z projektu uchwały. Spółka chce pozyskać ok. 8 mln euro. 

CI GAMES CI Games przedłużył do 14 lipca wezwanie na 275.000 akcji United Label 

CI Games, właściciel 78,4 proc. akcji notowanej na NewConnect spółki United Label, przedłużył do 14 lipca wezwanie 
do sprzedaży pozostałych 275.000 akcji tej spółki, stanowiących 21,57 proc. akcji, po 18,02 zł za sztukę - 
poinformował pośredniczący w wezwaniu Trigon DM. 

RAINBOW TOURS Akcjonariusze Rainbow Tours zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2021 r. 

Walne zgromadzenie Rainbow Tours postanowiło zysk netto za 2021 r. w łącznej kwocie 19,09 mln zł pozostawić w 
spółce jako zyski zatrzymane, podała spółka. 

IMC IMC planuje przechowywać nadmiar zboża w nieużywanych magazynach i foliowych rękawach 

Ukraińska grupa rolnicza IMC, która ma obecnie na stanie 240 tys. ton kukurydzy, planuje przechowywać nadmiar 
zboża w nieużywanych przez ostatnie kilka lat magazynach i foliowych rękawach z polietylenu - poinformował podczas 
telekonferencji dyrektor operacyjny Oleksandr Wierżichowskij. 

SHOPER Shoper zawarł umowę partnerską z Alibaba.com 

Shoper nawiązał współpracę z Alibaba.com - wiodącą platformą globalnej sprzedaży B2B, podała spółka. Umowa 
partnerska pozwoli większej liczbie polskich producentów i dostawców zyskać dostęp do międzynarodowych rynków. 
Shoper zapewni kompleksowe wsparcie i obsługę sprzedaży na Alibaba.com. 

SONEL Sonel wypłaci 0,5 zł dywidendy na akcję 

Akcjonariusze Sonela zdecydowali, że spółka wypłaci 7 mln zł dywidendy za 2021 rok, co daje 0,5 zł dywidendy na 
akcję - podała spółka w komunikacie. Dzień dywidendy został ustalony na 25 lipca, a dzień jej wypłaty na 5 sierpnia 
2022 roku. 

GOBARTO Cedrob wzywa do sprzedaży 13,57 proc. akcji Gobarto, oferuje 7,25 zł za akcję 

Cedrob ogłosił wezwanie do sprzedaży 3.772.499 akcji Gobarto, stanowiących 13,57 proc. kapitału zakładowego tej 
spółki, oferując za jedną akcję 7,25 zł - poinformowała pośrednicząca w wezwaniu Ipopema Securities. W wyniku 
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wezwania Cedrob chce mieć 100 proc. akcji Gobarto i wycofać spółkę z giełdy. 

VISTAL GDYNIA Maciej Matuszak zastąpił Andrzeja Niedbalskiego na stanowisku prezesa Vistal Gdynia 

Rada nadzorcza Vistal Gdynia powołała Macieja Matuszaka na stanowisko prezesa zarządu spółki na trzyletnią 
kadencję z dniem 30 czerwca br., podała spółka. Rezygnację z pełnionej funkcji prezesa złożył Andrzej Niedbalski, w 
treści oświadczenia o rezygnacji nie została podana jej przyczyna. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar spadł do 1,03859 USD. Zakończenie półrocza przyniosło najgorszy „performance” 

S&P500 od 1970. Podczas handlu w Azji obserwujemy próby odbicia eurodolara. Równocześnie spadają indeksy w 
Chinach czy kwotowania ropy naftowej. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 231 tys.  

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 231 
tys. - poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych 
bezrobotnych wyniesie 229 tys. wobec 233 tys. poprzednio, po korekcie z 229 tys. 

USA Indeks PMI w rejonie Chicago spadł w czerwcu do 56 pkt.  

Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago spadł w czerwcu do 56 pkt. z 60,3 pkt. w poprzednim 
miesiącu - podał MNI, dostawca danych. 

USA Deflator PCE w USA w maju wyniósł 6,3 proc. rdr, wobec 6,3 proc. rdr miesiąc wcześniej 

Deflator PCE w USA w maju wyniósł 6,3 proc. rdr, wobec 6,3 proc. rdr miesiąc wcześniej, i wobec konsensusu na 
poziomie 6,4 proc. - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu. 

USA Wydatki amerykańskich konsumentów w maju wzrosły o 0,2 proc. mdm 

Wydatki amerykańskich konsumentów w maju wzrosły o 0,2 proc. mdm, po wzroście o 0,6 proc. miesiąc temu (po 
rewizji z +0,9 proc.) - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu. Oczekiwano wzrostu o 0,4 proc. 
mdm. 

EUROLAND Stopa bezrobocia w eurolandzie w V: 6,6 proc. Konsensus: 6,8 proc. Poprzednio: 6,7 proc. 

Stopa bezrobocia w strefie euro w maju, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 6,6 proc. wobec 6,7 proc. 
w poprzednim miesiącu, po korekcie z 6,8 proc. - poinformował w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny Unii 
Europejskiej. Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 6,8 proc. Przeciętna stopa bezrobocia w krajach 
UE wyniosła 6,1 proc., wobec 6,1 proc. w poprzednim miesiącu, po korekcie z 6,2 proc. 

NIEMCY W Niemczech w VI stopa bezrobocia: 5,3 proc. Konsensus: 5,0 proc. Poprzednio: 5,0 proc. 

Stopa bezrobocia w Niemczech w czerwcu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 5,3 proc. - 
poinformował Federalny Urząd Pracy w komunikacie. Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie 5,0 proc. 
wobec 5,0 proc. miesiąc wcześniej. 

WIELKA BRYTANIA PKB Wielkiej Brytanii wzrósł w I kw. 2022 r. o 0,8 proc. kdk 

Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii wzrósł w I kw. 2022 r. o 0,8 proc. kdk - podano w II wyliczeniu Krajowego 
Biura Statystycznego. Wstępnie szacowano, że PKB w I kw. wzrósł o 0,8 proc. po wzroście w IV kw. 2021 o 1,3 proc. 

WĘGRY Narodowy Bank Węgier podwyższył 1-tygodniową depozytową stopę procentową o 50 pb  

Narodowy Bank Węgier (MNB) podwyższył 1-tygodniową depozytową stopę procentową o 50 pb - poinformował bank 
w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

BEZROBOCIE Stopa bezrobocia w maju w Polsce wyniosła 2,7 proc. - Eurostat 

Stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, w maju, według metodologii Eurostatu, wyniosła w Polsce 2,7 proc., 
tak jak w kwietniu - podał Eurostat. Liczba bezrobotnych w maju wyniosła 468 tys., wobec 473 tys. w kwietniu. 

BILANS PŁATNICZY W I kwartale odnotowano największy deficyt w obrotach towarowych w historii statystyk bilansu - NBP 

W I kwartale odnotowano największy deficyt w obrotach towarowych w historii statystyk bilansu - podał Narodowy Bank 
Polski. 

RACHUNEK C/A Deficyt na rachunku bieżącym po I kw. '22 wyniósł 8.883 mln euro - NBP 

Deficyt na rachunku bieżącym po I kwartale 2022 r. wyniósł 8.883 mln euro wobec deficytu 5.321 mln euro w IV kw. 
2021 r., po korekcie - podał Narodowy Bank Polski. 

BUDŻET Stan środków na rachunkach budżetowych na koniec czerwca wynosi ok. 138 mld zł - Skuza, MF 

Na koniec czerwca 2022 r. rezerwa płynnych środków złotowych i walutowych na rachunkach budżetowych wyniosła 
ok. 138 mld zł - poinformował w komunikacie wiceminister finansów Sebastian Skuza. Na koniec maja na rachunkach 
budżetowych zgromadzono równowartość 109,2 mld zł. 

DŁUG Zadłużenie zagraniczne brutto Polski wzrosło w I kw. '22 r. do 325.539 mln euro - NBP 

Zadłużenie zagraniczne brutto Polski wzrosło w I kw. 2022 r. do 325.539 mln euro z 322.218 mln euro w IV kw. 2021 r. 
po korekcie - podał Narodowy Bank Polski. Zadłużenie sektora rządowego spadło do 84.482 mln euro z 89.954 mln 
euro, po korekcie. Zadłużenie pozostałych sektorów wzrosło do 74.241 mln euro z 71.274 mln euro, po korekcie. 

BANKI Pengab wzrósł w czerwcu do 12,4 pkt., spodziewane dalsze pogorszenie dynamiki akcji kredytowej 

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł w czerwcu w stosunku do majowego poziomu o 4,3 pkt. do 12,4 pkt. 
Odczyt wskazuje na dalszą pogłębiającą się perspektywę pogorszenia dynamiki akcji kredytowej, przy umiarkowanym 
wzroście zainteresowania klientów produktami depozytowymi - poinformowały Związek Banków Polskich oraz Minds & 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

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

 BIOMASS-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021. 

 BOGDANKA-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,50 zł na akcję. 

 CAPTORTX-Wprowadzenie do obrotu na GPW 30.738 akcji zwykłych na okaziciela serii K. 

 CEZ-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 48 CZK na akcję. 

 CLNPHARMA-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,29 zł na akcję. 

 DEVELIA-NWZA ws. powołania członka RN. 

 DGA-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję. 

 GOBARTO-Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cedrob S.A. 

 HANDLOWY-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,47 zł na akcję. 

 JWWINVEST-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję. 

 QUANTUM-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję. 

 SFD-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję. 

 SKYLINE-NWZA ws. zmiany statutu. 

 STALPROD-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 12 zł na akcję. 

 URTESTE-Dzień pierwszego notowania na NC 20.492 akcji zwykłych na okaziciela serii D. 

 WIRTUALNA-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję. 
POLSKA 

 Polska-(09:00) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 48,20 Poprz.48,50) za czerwiec 

 Polska-(10:00) Inflacja CPI - wst.. (Oczek. 15,6% r/r Poprz.1,7% m/m 13,9% r/r) za czerwiec 

  
ZAGRANICA 

 Szwecja-(08:30) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 53 Poprz.55,20) za czerwiec 

 Australia-(08:30) Indeks cen surowców (Poprz.30,4% r/r) za lipiec 

 Czechy-(09:00) Protokół z posiedzenia CNB za czerwiec 

 Węgry-(09:00) Bilans handlu zagranicznego - fin. (Oczek. -475 mln EUR Poprz.-708 mln EUR) za kwiecień 

 Węgry-(09:00) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. b.d. Poprz.51,50) za czerwiec 

 Hiszpania-(09:15) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 52,20 Poprz.53,80) za czerwiec 

 Czechy-(09:30) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 51,50 Poprz.52,30) za czerwiec 

 Szwajcaria-(09:30) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 57,80 Poprz.60,00) za czerwiec 

 Włochy-(09:45) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 50,60 Poprz.51,90) za czerwiec 

 Francja-(09:50) Indeks PMI dla przemysłu - fin. (Oczek. 51,00 Poprz.54,60) za czerwiec 

 Niemcy-(09:55) Indeks PMI dla przemysłu - fin. (Oczek. 52,00 Poprz.54,80) za czerwiec 

 Strefa Euro-(10:00) Indeks PMI dla przemysłu - fin. (Oczek. 52,00 Poprz.54,60) za czerwiec 

 Norwegia-(10:00) Indeks PMI dla przemysłu (Poprz.54,90) za czerwiec 

 Wlk. Brytania-(10:30) Indeks PMI dla przemysłu - fin.. (Oczek. 53,40 Poprz.54,60) za czerwiec 

 Wlk. Brytania-(10:30) Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny (Oczek. 64,5 tys. Poprz.65,97 tys.) za maj 

 Wlk. Brytania-(10:30) Podaż pieniądza M4 (Oczek. 0,1% m/m Poprz.0% m/m) za maj 

 Strefa Euro-(11:00) Inflacja HICP - dane szacunkowe (Oczek. 8,3% r/r Poprz.8,1% r/r) za czerwiec 

 Włochy-(11:00) Inflacja CPI - wst.. (Oczek. 7,4% r/r Poprz.0,8% m/m 6,8% r/r) za czerwiec 

 USA-(15:45) Indeks PMI dla przemysłu  - fin. (Oczek. 52,40 Poprz.57,00) za czerwiec 

 USA-(16:00) Indeks ISM dla przemysłu (Oczek. 54,80 Poprz.56,10) za czerwiec 

 USA-(16:00) Indeks zatrudnienia (Oczek. b.d. Poprz.49,60) za czerwiec 

 USA-(16:00) Indeks cen płaconych (Oczek. b.d. Poprz.82,20) za czerwiec 

 USA-(16:00) Indeks nowych zamówień (Oczek. b.d. Poprz.55,10) za czerwiec 

 USA-(16:00) Wydatki na inwestycje budowlane (Oczek. 0,4% m/m Poprz.0,2% m/m) za maj 

 USA-(19:00) Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (Poprz.594) 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 
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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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