
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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Najważniejsze informacje  

 
 ASSECO POLAND - Asseco Poland szacuje zysk netto w II kw. na 140 mln zł, powyżej 

konsensusu 

 USA - Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrosła w lipcu o 528 

tys. 

 RAPORTY - Raport okresowy przedstawi: IMAGEPWR, MOVGAMVR, SHEEPYARD, 

SYGNIS, WESTREAL 

 

 
 
 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:00 Czechy Stopa bezrobocia 3,2% 3,1% lipiec 

09:00 Czechy 
Bilans handlu 
zagranicznego 

-21 mld 
CZK 

-23,2 mld 
CZK 

czerwiec 

09:00 Węgry 
Bilans handlu 
zagranicznego - wst.. 

b.d. -95 mln EUR czerwiec 

09:00 Czechy 
Produkcja 
przemysłowa 

2,4% r/r 3,3% r/r czerwiec 

10:30 
Strefa 
Euro 

Indeks Sentix -24,6 -26,4 sierpień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

poniedziałek, 8 sierpnia 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 652,14 -1,33% 

WIG30 2 026,47 -1,10% 

mWIG40 4 124,32 -0,08% 

sWIG80 17 702,72 0,27% 

WIG 53 863,78 -0,90% 

NCIndex 308,59 0,43% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20U2220 1 664 -0,83% 25 594 48 320 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 143  39,07% 239 249 28,02% 

SPADEK 172  46,99% 612 564 71,74% 

BEZ ZM. 51  13,93% 2 041 0,24% 

RAZEM 366 100,00% 853 854 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

ZEPAK 31,80  6,71% 2 872 041 

BOWIM 11,80 6,69% 1 248 201 

FERRO 26,20 4,38% 198 568 

RYVU 39,00  4,00% 1 106 179 

DOMDEV 93,1  3,91% 425 606 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

GROCLIN 1,670  -16,42% 294 711 

KERNEL 24,56  -6,19% 1 105 500 

NANOGROUP 1,444  -5,50% 107 972 

PATENTUS 1,675  -5,37% 234 565 

SERINUS 7,35 -5,16% 199 421 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 32 803,47 0,23% 

NASDAQ 12 657,55 -0,50% 

S&P500 4 145,19 -0,16% 

FTSE 100 7 439,74 -0,11% 

CAC 40 6 472,35 -0,63% 

DAX XETRA 13 573,93 -0,65% 

RTS  1 072,31 -2,94% 

BUX 43 468,28 0,31% 

NIKKEI 225  28 219,42 0,15% 

HANG SENG 20 050,19 -0,75% 

BOVESPA 106 471,92 0,55% 

MERVAL 121 003,88 0,47% 

CECE EUR  1 279,75 -0,26% 

NTX EUR  990,47 -0,35% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,01858 0,07% 

EUR/PLN 4,71061 0,05% 

USD/PLN 4,62468 -0,03% 

USD/JPY 135,23 0,13% 

GBP/USD 1,20753 0,04% 

EUR/CHF 0,979161 -0,01% 

CHF/PLN 4,81086 0,06% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1 787,70 -0,20% 

MIEDŹ (LME) 7 840,00 2,44% 

ROPA BRENT 94,92 0,85% 

ROPA WTI 89,19 0,20% 
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Informacje dnia 

 

ASSECO POLAND Asseco Poland szacuje zysk netto w II kw. na 140 mln zł, powyżej konsensusu 

Asseco Poland szacuje skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej za II kw. na 140 
mln zł - podała spółka w komunikacie. Średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes wynosiła 134,2 
mln zł. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

BNP PARIBAS Fitch umieścił VR BNP Paribas BP na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym 

Fitch Ratings umieścił Viability Rating (VR) BNP Paribas Bank Polska (bbb-) na liście obserwacyjnej ze wskazaniem 
negatywnym (Rating Watch Negative), podał bank. 

TRAKCJA Zmiana szacunków waloryzacji obniży wynik brutto ze sprzedaży Trakcji o 37,6 mln zł 

Trakcja zdecydowała o zmianie szacunków wartości waloryzacji w kontraktach realizowanych dla PKP PLK. Zmiana 
obniży jednostkowy oraz skonsolidowany wynik brutto ze sprzedaży budowlanej spółki za I półrocze o 37,6 mln zł - 
poinformowała Trakcja. 

GRODNO Grodno szacuje zysk netto w okresie kwiecień-czerwiec na 8,6 mln zł, wzrost o 4 proc. 

Grodno szacuje, że zysk netto grupy w okresie kwiecień-czerwiec wzrósł rok do roku o 4 proc., do 8,6 mln zł - 
poinformowała spółka. Przychody były wyższe o 10 proc. i sięgnęły 266,4 mln zł 

MIRACULUM Miraculum szacuje, że w II kw. EBITDA wzrosła do 540 tys. zł, strata netto wyniosła 272 tys. zł 

Miraculum szacuje, że w II kwartale 2022 roku EBITDA spółki wzrosła do 540 tys. zł, przychody netto ze sprzedaży do 
10,3 mln zł, a strata netto zmniejszyła się do 272 tys. zł - poinformowała spółka w komunikacie. 

AMREST Przychody AmRestu w II kw. wzrosły rok do roku o 30,4 proc. do 606 mln euro 

Przychody AmRestu w drugim kwartale wzrosły rok do roku o 30,4 proc. do rekordowych 606 mln euro - poinformowała 
spółka we wstępnych wynikach. Sprzedaż porównywalna zwiększyła się o 122,7 proc. 

RAFAKO Rafako otrzymało arbitrażowy wyrok częściowy dot. umowy na budowę bloku kogeneracyjnego na Litwie 

Rafako otrzymało wyrok częściowy wydany przez sąd polubowny - trybunał arbitrażowy w sprawie sporu dotyczącego 
umowy na budowę bloku kogeneracyjnego w Wilnie - podała spółka w komunikacie. 

RAFAKO, TAURON Spółka zależna Rafako ma umowę dot. prac przy bloku w Jaworznie 

Spółka zależna Rafako - E003B7 - oraz Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) zawarły umowę dotyczącą świadczenia 
prac eksploatacyjnych oraz koordynacyjnych w odniesieniu do bloku w Jaworznie - podało Rafako w komunikacie. 
Wynagrodzenie E003B7 ma wynieść łącznie ok. 7,5 mln zł netto. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PKN ORLEN, PGNIG PKN Orlen nie obawia się o wynik głosowania akcjonariuszy ws. przejęcia PGNiG 

PKN Orlen jest dobrej myśli jeśli chodzi o głosowanie akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu, które ma zdecydować o 
przejęciu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), zapewnił członek zarządu ds. finansowych Janusz 
Szewczak. 

PKN ORLEN PKN Orlen planuje rebranding przejmowanych stacji do przełomu 2022 i 2023 roku 

PKN Orlen zakłada zakończenie rebrandingu około 250 stacji na Węgrzech i w Słowacji oraz ok. 100 stacji Grupy 
Lotos w Polsce do przełomu 2022 i 2023 roku, poinformował członek zarządu ds. komunikacji Adam Burak. 

TAURON Tauron: nowy blok energetyczny ma zapas węgla i system wychwytywania zanieczyszczeń 

Oddany niedawno do użytku blok energetyczny o mocy 910 megawatów w Jaworznie ma zapas węgla większy niż 
wymagają przepisy. Dysponuje też systemem wychwytywania zanieczyszczeń, które mogą znaleźć się w 
dostarczanym paliwie - oświadczyli w piątek przedstawiciele Grupy Tauron, do której należy blok. 

TAURON, RAFAKO, 
MOSTOSTAL WARSZAWA 

Tauron, Rafako i Mostostal Warszawa przeprowadzą mediacje ws. bloku w Jaworznie 

Nowe Jaworzno Grupa Tauron, Rafako i jego spółka zależna E003B7 oraz Mostostal Warszawa podpisały umowę 
mediacyjną w sprawie bloku w Jaworznie. Mediacje będą dotyczyły zmiany warunków ugody z grudnia 2021 roku - 
poinformował Tauron. 

MILLENNIUM Fitch obniżył rating Banku Millennium do poziomu BB, perspektywa stabilna 

Fitch Ratings obniżył rating długoterminowy (IDR) Banku Millennium do poziomu BB z poziomu BBB-, z perspektywą 
stabilną oraz viability rating (VR) do bb, z poziomu bbb-, podał bank. Rating narodowy krótkoterminowy 'National 
Short-term Rating' został utrzymany na poziomie 'F1(pol)'. 

WIELTON Wielton zarejestrował w okresie styczeń-lipiec 2.520 nowe przyczepy i naczepy; o 15,4 proc. więcej rdr – PZPM 

Wielton zarejestrował w okresie styczeń-lipiec 2.520 nowe przyczepy i naczepy, czyli o 15,4 proc. więcej rdr - podał 
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Polski Związek Przemysłu Motorowego, powołując się na dane CEP. 

BIG CHEESE STUDIO Big Cheese Studio ma umowę z Microsoftem o wartości 600 tys. USD 

Gra Big Cheese Studio "Cooking Simulator" trafi do Xbox Game Pass, czyli subskrypcyjnej usługi na konsolach 
Microsoftu - poinformowała polska spółka. Wartość umowy pomiędzy Big Cheese a koncernem z Redmond to 600 tys. 
USD. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
 
 
 
 
 

 

Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja azjatycka: Po dynamicznym wzroście wartości amerykańskiego dolara w piątek, poniedziałkowa sesja na 

rynkach walutowych rozpoczyna się od spokojnej konsolidacji. Większość głównych par walutowych stabilizuje wartość 
w okolicach piątkowych poziomów zamknięcia. W przypadku kursu eurodolara jest to rejon 1,0170-1,0180. 

.Dorota Sierakowska 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

NIEMCY Produkcja przemysłowa w Niemczech czerwcu wzrosła o 0,4 proc. mdm 

W Niemczech produkcja przemysłowa w czerwcu wzrosła o 0,4 proc. mdm, podczas gdy w poprzednim miesiącu 
spadła o 0,1 proc., po korekcie z +0,2 proc. - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny. Analitycy 
spodziewali się, że produkcja mdm spadnie o 0,3 proc. 

FRANCJA Produkcja przemysłowa we Francji wzrosła o 1,4 proc. w czerwcu mdm 

Produkcja przemysłowa we Francji wzrosła o 1,4 proc. w czerwcu mdm, podczas gdy miesiąc wcześniej wzrosła o 0,2 
proc., po korekcie z 0,0 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Insee. Analitycy spodziewali się 
spadku o 0,3 proc. 

USA Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w USA wzrosła w lipcu o 528 tys. 

Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w lipcu o 528 tys. wobec 
oczekiwanej zwyżki o 250 tys. i wzrostu o 398 tys. miesiąc wcześniej, po rewizji z 372 tys. - podał amerykański 
Departament Pracy. 

ŚWIAT Indeks cen żywności na świecie w lipcu spadł do 140,9 pkt. 

Indeks cen żywności na świecie w lipcu spadł do 140,9 pkt. z 154,3 pkt. w czerwcu - wynika z danych Organizacji 
Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
FAO). 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

BEZROBOCIE Stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 4,9 proc., tak jak w czerwcu - Maląg, MRiPS 

Stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 4,9 proc., tak jak w czerwcu - powiedziała w Polsat News szefowa resortu rodziny i 
pracy Marlena Maląg. "Stopa bezrobocia na koniec lipca wyniosła wg naszych szacunków 4,9 proc. To o 1 pkt proc. 
mniej niż rok temu" - powiedziała. Dodała, że liczba osób bezrobotnych obniżyła się do poziomu 811,5 tys. 

OBROTY TOWAROWE Saldo obrotów towarowych po maju pogorszyło się do -2,5 proc. PKB – MF 

Saldo obrotów towarowych po maju pogorszyło się do -2,5 proc. PKB - podał resort finansów w opracowaniu. "Według 
wstępnych danych deficyt rachunku bieżącego w maju 2022 r. w ujęciu płynnego roku pogłębił się do 3,9 proc. PKB. 
Wyższa dynamika importu niż eksportu sprawiła, że saldo obrotów towarowych pogorszyło się dalej do -2,5 proc. PKB, 
choć w samym maju miesięczny deficyt był znacznie niższy niż w kwietniu i marcu" - napisano. 

AKTYWA REZERWOWE Oficjalne aktywa rezerwowe w lipcu wzrosły do 154.137,5 mln euro – NBP 

Oficjalne aktywa rezerwowe w lipcu 2022 r. wzrosły do 154.137,5 mln euro ze 147.712,0 mln euro miesiąc wcześniej - 
podał Narodowy Bank Polski. 

ŚRODKI BUDŻETOWE Stan środków na rachunkach budżetowych na koniec lipca wyniósł 142,4 mld zł – MF 

Na koniec lipca 2022 r. na rachunkach budżetowych zgromadzono równowartość 142,4 mld zł wobec 139,5 mld zł na 
koniec czerwca - poinformowało Ministerstwo Finansów w informacji miesięcznej. Wstępnie resort finansów oceniał, że 
stan środków na rachunkach budżetowych na koniec lipca 2022 r. wynosił ok. 140 mld zł. 

BUDŻET Stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych brutto budżetu państwa na '22 wynosi ok. 95 proc. – MF 

Stopień sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto budżetu państwa na koniec lipca wynosi 95 proc. - 
poinformował resort finansów. 

DŁUG Poziom krajowego długu rynkowego na koniec lipca wyniósł 772,5 mld zł – MF 

Na koniec lipca 2022 r. poziom krajowego długu rynkowego wyniósł 772,5 mld zł wobec 756,8 mld zł na koniec 2021 
roku - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie. Według stanu na 31 lipca do wykupu w 2022 r. pozostaje 
dług o wartości nominalnej 44,0 mld zł, Jak wynika z komunikatu MF, są to obligacje hurtowe o wartości 37,2 mld zł, 
obligacje detaliczne o wartości 4,8 mld zł oraz obligacje i kredyty na rynkach zagranicznych o wartości 2,0 mld zł. 

NIERUCHOMOŚCI Wzrost cen transakcyjnych o 17,94 proc. rdr w II kw. na 7 największych rynkach nieruchomości – NBP 

NBP odnotował wzrost cen transakcyjnych w II kwartale 2022 r. na rynku pierwotnym na siedmiu największych rynkach 
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nieruchomości o 17,94 proc. - podał NBP. NBP podaje dane dla miast: Gdańsk, Gdynia, Kraków, Łódź, Poznań, 
Warszawa i Wrocław. Kdk wzrost cen transakcyjnych rynku pierwotnego wyniósł 3,05 proc. Ceny ofertowe rdr wzrosły 
o 15,0 proc. Kdk wzrost wyniósł 3,6 proc. 

KONIUNKTURA GIEŁDOWA Odsetek "byków" na GPW spadł o 0,9 pkt. proc. i wyniósł 31,7 proc. – INI 

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się 
w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 0,9 pkt. proc. i wyniósł 31,7 proc. Odsetek 
respondentów oczekujących trendu spadkowego zniżkował o 2,6 pkt. proc. do 46,3 proc. - podało Stowarzyszenie 
Inwestorów Indywidualnych w komunikacie. 

GIEŁDA Udział inwestorów zagranicznych w obrotach na GPW w I poł. '22 wzrósł do 63 proc. 

Największy udział w obrotach na rynku głównym GPW w pierwszej połowie 2022 roku mieli inwestorzy zagraniczni, 
którzy wygenerowali 63 proc. obrotów akcjami, o 8 pkt. proc. więcej niż rok wcześniej. Był to najwyższy udział w 
pierwszym półroczu w ciągu ostatnich 10 lat - poinformowała giełda w komunikacie prasowym. Krajowi inwestorzy 
indywidualni wygenerowali 18 proc. obrotów, co stanowiło spadek o 6 pp. w stosunku do poprzedniego roku. Krajowi 
inwestorzy instytucjonalni wygenerowali 19 proc. obrotów, o 2 pp. mniej niż w I połowie 2021 r. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

 
 
 

Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 BIOPLANET- NC-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję. 

 ENAP- GPW-Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję. 

 IMAGEPWR- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 MOVGAMVR- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 SHEEPYARD- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 SYGNIS- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 WESTREAL- NC-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku. 

 XPLUS- NC-Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję. 

POLSKA 

- 

ZAGRANICA 

 Czechy- (09:00) Stopa bezrobocia (Oczek. 3,2% Poprz.3,1%) za lipiec 

 Czechy- (09:00) Bilans handlu zagranicznego (Oczek. -21 mld CZK Poprz.-23,2 mld CZK) za czerwiec 

 Węgry- (09:00) Bilans handlu zagranicznego - wst.. (Oczek. b.d. Poprz.-95 mln EUR) za czerwiec 

 Czechy- (09:00) Produkcja przemysłowa (Oczek. 2,4% r/r Poprz.3,3% r/r) za czerwiec 

 Strefa Euro- (10:30) Indeks Sentix (Oczek. -24,6 Poprz.-26,4) za sierpień 

 

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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