
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  

 
 RAPORTY - Raporty okresowe przedstawią: ASSECOSEE, BROADGATE, CISCO, 

CYFRPLSAT, KGHM, KOMPUTRON, LOWE’S, PEP, TARGET, ZUE. 

 USA – Produkcja przemysłowa w USA w lipcu wyniosła 0,6 proc. mdm 

 EUROLAND – Deficyt w handlu strefy euro w czerwcu wyniósł 24,6 mld euro 

 POLSKA – Inflacja bazowa w lipcu wyniosła 9,3 proc. wobec 9.1 proc. miesiąc 

wcześniej - NBP 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

10:00 Polska PKB n.s.a. - wst.. 6,2% r/r 8,5% r/r II kw. 

10:00 Polska PKB s.a. - wst.. -0,8% k/k 
2,5% k/k  
9,2% r/r II kw. 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

11:00 
Strefa 

Euro 
PKB s.a. - rew.. 

0,7% k/k  

4% r/r 

0,5% k/k  

5,4% r/r 

II kw. 

13:00 USA 
Wnioski o kredyt 

hipoteczny 
b.d. 0,20% tydzień 

14:30 USA Sprzedaż detaliczna 
0,1% 

m/m 
1% m/m lipiec 

14:30 USA 
Sprzedaż bez 

samochodów 
-0,2% m/m 1% m/m lipiec 

14:30 USA 

Sprzedaż bez 

samochodów i 

paliw 

b.d. 0,7% m/m lipiec 

15:30 USA 

Wystąpienie 

publiczne 

członkini zarządu 

Fed (Michelle 

Bowman) 

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

16:00 USA 

Zapasy 

niesprzedanych 

towarów 

1,5% 

m/m 
1,4% m/m czerwiec 

16:30 USA Zmiana zapasów ropy 

-0,2 

mln 

brk 

5,46 mln brk tydzień 

środa, 17 sierpnia 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1735 0,00% 

WIG30 2126,9 0,11% 

MWIG40 4279,46 1,19% 

SWIG80 18093,04 0,05% 

WIG 56217,76 0,26% 

NCINDEX 316,37 -0,63% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20U2220 1733 -0,0046 38147 50004 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 115 32,86% 481,54 74,34% 

SPADEK 118 33,71% 114,71 17,71% 

BEZ ZM. 117 33,43% 51,48 7,95% 

RAZEM 350 100% 647,73 100% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

COMPERIA 4,58 25,14% 106295 

SUNEX 22,7 23,04% 11401969 

AIGAMES 2,62 17,49% 440146 

AIRWAY 0,639 10,94% 749344 

ZEPAK 36,65 10,06% 4504992 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

LUBAWA 2,495 -5,49% 1432572 

ADIUVO 1,28 -5,19% 148805 

PATENTUS 1,67 -4,02% 127970 

COGNOR 4,275 -3,93% 1120460 

MOLECURE 16,8 -3,89% 102044 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 34 152.01 0.71% 

NASDAQ 13 102.55 -0.19% 

S&P500 4 305.20 0.19% 

FTSE 100 7 536.06 0.36% 

CAC 40 6 592.58 0.34% 

DAX XETRA 13 910.12 0.68% 

RTS  1 142.05 2.62% 

BUX 43 528.08 1.15% 

NIKKEI 225  29 193.20 1.12% 

HANG SENG (godz. 8:21) 20 034.20 1.03% 

BOVESPA 113 512.38 0.43% 

MERVAL 124 787.34 -0.95% 

CECE EUR  1,307 34 -0.10% 

NTX EUR  1,017 10 +0.17% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.0180 0.11% 

EUR/PLN 4.6682 0.17% 

USD/PLN 4.5858 0.19% 

USD/JPY 134.1210 -0.13% 

GBP/USD 1.2120 0.22% 

EUR/CHF 0.9661 0.04% 

CHF/PLN 4.8322 0.13% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1792.950 0.16% 

MIEDŹ (LME) 7 992.00 1,61% 

ROPA BRENT 93.020 0.38% 

ROPA WTI 87.250 0.25% 
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16:30 USA 
Zmiana zapasów 

benzyny 

-1,5 mln 

brk 

-4,98 mln 

brk 
tydzień 

16:30 USA 
Zmiana zapasów 

destylatów 

1,1 mln 

brk 
2,17 mln brk tydzień 

20:00 USA 
Protokół z 

posiedzenia FOMC 
b.d. b.d. lipiec 

20:20 USA 

Wystąpienie 

publiczne 

członkini zarządu 

Fed (Michelle 

Bowman) 

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

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 
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Informacje dnia 

 

BENEFIT SYSTEMS Zysk netto Benefit Systems w II kwartale wzrósł do 31,6 mln zł 

Zysk netto Benefit Systems w drugim kwartale 2022 roku wzrósł do 31,6 mln zł - poinformowała spółka w raporcie 
półrocznym. W drugim kwartale 2022 roku przychody Benefit Systems wyniosły 459,6 mln zł, podano również. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

BUDIMEX Budimex zawarł ze Stołecznym Zarządem Infrastruktury umowy na 126,5 mln zł netto 

Budimex podpisał ze Stołecznym Zarządem Infrastruktury dwie umowy o łącznej wartości 126,54 mln zł netto na 
"Budowę infrastruktury zabezpieczającej funkcjonowanie kompleksu w Sochaczewie", podała spółka. 

CREEPY JAR Szacunkowy zysk netto Creepy Jar w I poł. '22 wyniósł 18,5 mln zł 

Wstępny zysk netto Creepy Jar w I połowie 2022 roku wyniósł 18,5 mln zł, podała spółka w komunikacie. Przychody ze 
sprzedaży w I połowie 2022 roku wyniosły 28,1 mln zł, a zysk z działalności operacyjnej był w II kwartale na poziomie 
12,4 mln zł, podano również. 

ALUMETAL Zysk netto Alumetalu wyniósł w II kw. 66,2 mln zł 

Skonsolidowany zysk netto Alumetalu w drugim kwartale 2022 roku wyniósł 66,2 mln zł, podała spółka w raporcie. 
Przychody ze sprzedaży wzrosły rdr w II kwartale do 946,8 mln zł, EBITDA wzrosła do 88,8 mln zł, a znormalizowany 
zysk netto wyniósł 61,9 mln zł, podano również. 

SANOK Sanok zaprasza do składania ofert sprzedaży do 806.457 akcji spółki  

Sanok Rubber Company zaprasza do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 806.457 akcji spółki po 13,86 zł/szt – 
podała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PGNIG PGNiG zawarło umowę kredytową z BGK do kwoty 4,8 mld zł na okres 24 miesięcy 

PGNiG zawarło umowę kredytową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego do kwoty 4,8 mld zł na okres 24 miesięcy od 
daty podpisania umowy kredytowej - podało PGNiG w komunikacie. Jak dodano, spółka skorzystała z gwarancji Skarbu 
Państwa. 

JSW JSW wyprodukuje w '22 ponad 2,7 mln ton węgla do celów energetycznych, więcej niż planowano 

W 2022 roku Jastrzębska Spółka Węglowa wyprodukuje ponad 2,7 mln ton węgla do celów energetycznych, o 400 
tysięcy ton więcej niż planowano - poinformowała spółka w komunikacie. 

ARCTIC PAPER Artcic Paper: Rottneros zdecydował o zaprzestaniu produkcji celulozy drzewnej 

Rottneros - spółka zależna Arctic Paper - zdecydowała o zaprzestaniu produkcji celulozy drzewnej w fabryce w 
Rottneros, z uwagi na brak dalszych perspektyw na długoterminową i trwałą rentowność, podała grupa. Szacowany 
koszt zamknięcia linii produkcyjnej wyniesie około 60 mln SEK (27 mln zł). 

MOSTOSTAL ZABRZE Mostostal Zabrze ma umowę o wartości szac. 23,5 mln zł netto 

Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, spółka zależna Mostostalu Zabrze, 
podpisała z SK Ecoengineering Co., Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, umowę dotyczącą prac wykończeniowych dla 
projektu Europe Ph-3&4 w Dąbrowie Górniczej za 23,5 mln zł netto, podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar konsolidował w zakresie 1,016 USD. Podwyższona zmienność widoczna była jednak 

na rynku akcyjnym, gdzie NDX zakończył handel na „+”, pomimo zniżki ponad 1,2% w ujęciu intrasesyjnym. Podczas 
obrotu w Azji główna para walutowa podtrzymuje konsolidacje blisko 1,017-1,018 USD. Chiński juan odbija z 3-
miesięcznych minimów. 

Konrad Ryczko   

 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Produkcja przemysłowa w USA w lipcu wyniosła 0,6 proc. mdm 

Produkcja przemysłowa w USA w lipcu wyniosła 0,6 proc. mdm - podała Rezerwa Federalna USA. Oczekiwano 0,3 proc. 
mdm, wobec -0,2 proc. miesiąc wcześniej. 

EUROLAND Deficyt w handlu strefy euro w czerwcu wyniósł 24,6 mld euro 

Deficyt w handlu strefy euro w czerwcu wyniósł 24,6 mld euro, bez uwzględniania czynników sezonowych (nsa), wobec 
deficytu 26,3 mld euro w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie Eurostat. 

NIEMCY ZEW: Zaufanie niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych słabsze niż się spodziewano 

Zaufanie niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych w sierpniu okazało się słabsze niż się spodziewano - 
wynika z danych Instytutu ZEW. Raport ZEW pokazał, że indeks mierzący oczekiwania tych grup co do wzrostu 
gospodarczego Niemiec wyniósł -55,3 pkt. wobec -53,8 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się indeksu na 
poziomie -52,7 pkt. 

WIELKA BRYTANIA Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii w okresie IV-VI wyniosła 3,8 proc. 

Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii w okresie IV-VI wyniosła 3,8 proc., wobec 3,8 proc. w III-V - podało w komunikacie 
biuro statystyczne. Analitycy spodziewali się, że w tym czasie stopa bezrobocia wyniesie 3,8 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

INFLACJA Inflacja bazowa w lipcu wyniosła 9,3 proc. wobec 9.1 proc. miesiąc wcześniej - NBP 

Inflacja bazowa w lipcu wyniosła 9,3 proc. wobec 9,1 proc. miesiąc wcześniej - podał Narodowy Bank Polski. Jak 
poinformował NBP, w relacji rok do roku inflacja: 

- po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 15,9 proc., tyle samo co miesiąc 
wcześniej; 

- po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 11,7 proc., wobec 11,2 proc. miesiąc wcześniej; 

- po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 9,3 proc., wobec 9,1 proc. miesiąc wcześniej; 

- tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, 
wyniosła 11,4 proc., wobec 10,7 proc. miesiąc wcześniej. 

HANDEL ZAGRANICZNY Deficyt w obrotach towarowych handlu zagranicznego po czerwcu wyniósł 11,6 mld euro - GUS 

Deficyt w obrotach towarowych handlu zagranicznego po czerwcu 2022 r. wyniósł 11,6 mld euro - podał Główny Urząd 
Statystyczny. 

RYNEK PRACY Barometr Ofert Pracy w lipcu spadł o 15,9 pkt. do 373,9 pkt. - BIEC, KM WSIiZ 

Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w lipcu spadł 
w Polsce o 15,9 pkt. do 373,9 pkt. - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych oraz Katedra Makroekonomii Wyższej 
Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 

WSKAŹNIKI Polscy przedsiębiorcy coraz silniej odczuwają narastające ograniczenia działalności gospodarczej - IRG SGH 

Przedsiębiorcy coraz silniej odczuwają narastające ograniczenia działalności gospodarczej, polska gospodarka znajduje 
się w fazie spowolnienia - wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Wartość barometru IRG SGH, 
BARIRG w III kw. 2022 r. wynosi –16,2 pkt., o 10,9 pkt. mniej niż w II kw. br. W porównaniu do III kw. 2021 r. wartość 
barometru zmalała o 14,3 pkt. 

BUDŻET Stan środków walutowych na koniec lipca wzrósł do 7,6 mld euro z 5,9 mld euro - MF 

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec lipca 2022 r. wyniósł łącznie 7.619,1 mln euro wobec 
5.898,5 mln euro na koniec poprzedniego miesiąca - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie. 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 

 

Raport okresowy przedstawi: ASSECOSEE, BROADGATE, CISCO, CYFRPLSAT, KGHM, KOMPUTRON, 

LOWE’S, PEP, TARGET, ZUE. 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 AILLERON-NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany zasad wynagradzania członków RN oraz ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu 
Audytu. 

 ASSECOSEE-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 BLOOBER-Dzień pierwszego notowania na NC 1.636.270 akcji zwykłych na okaziciela serii E. 

 BROADGATE-Publikacja raportu za 2020 rok. 

 CISCO-Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2021/2022. 

 CYFRPLSAT-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

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

 IFIRMA-Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2022 w wysokości 0,20 zł na akcję. 

 INTELIWIS-Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,99 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Efecte Oyj. 

 KGHM-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 KOMPUTRON-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023. 

 LOWE'S-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 PEP-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 PHN-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,36 zł na akcję. 

 TARGET-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 TENDERHUT-NWZA ws. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej treści zawartej w uchwale nr 7 ZWZ z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie podziału 
zysku. 

 ZUE-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

POLSKA 

 Polska-(10:00) PKB n.s.a. - wst. (Oczek. 6,2% r/r Poprz.8,5% r/r) za II kw. 

 Polska-(10:00) PKB s.a. - wst. (Oczek. -0,8% k/k Poprz.2,5% k/k 9,2% r/r) za II kw. 

ZAGRANICA 

 Węgry-(09:00) PKB n.s.a. - wst. (Oczek. 6,1% r/r Poprz.8,2% r/r) za II kw. 

 Węgry-(09:00) PKB s.a. - wst. (Poprz.2,1% k/k 8% r/r) za II kw. 

 Strefa Euro-(11:00) PKB s.a. - rew. (Oczek. 0,7% k/k 4% r/r Poprz.0,5% k/k 5,4% r/r) za II kw. 

 USA-(13:00) Wnioski o kredyt hipoteczny (Poprz.0,2%) za tydzień 

 USA-(14:30) Sprzedaż detaliczna (Oczek. 0,1% m/m Poprz.1% m/m) za lipiec 

 USA-(14:30) Sprzedaż bez samochodów (Oczek. -0,2% m/m Poprz.1% m/m) za lipiec 

 USA-(14:30) Sprzedaż bez samochodów i paliw (Poprz.0,7% m/m) za lipiec 

 USA-(15:30) Wystąpienie publiczne członkini zarządu Fed (Michelle Bowman) 

 USA-(16:00) Zapasy niesprzedanych towarów (Oczek. 1,5% m/m Poprz.1,4% m/m) za czerwiec 

 USA-(16:30) Zmiana zapasów ropy (Oczek. -0,2 mln brk Poprz.5,46 mln brk) za tydzień 

 USA-(16:30) Zmiana zapasów benzyny (Oczek. -1,5 mln brk Poprz.-4,98 mln brk) za tydzień 

 USA-(16:30) Zmiana zapasów destylatów (Oczek. 1,1 mln brk Poprz.2,17 mln brk) za tydzień 

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

 USA-(20:20) Wystąpienie publiczne członkini zarządu Fed (Michelle Bowman) 

 

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 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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