
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  

 
 RAPORTY - Raporty okresowe przedstawią: APLISENS, COGNOR, XTB 

 USA – Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 250 

tys. 

 EUROLAND – Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 8,9 proc. w lipcu w ujęciu 

rdr 

 POLSKA - Ceny według HICP w Polsce w lipcu wzrosły o 14,2 proc. rdr - Eurost

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

10:00 Polska 
Przeciętne 
wynagrodzenie 
brutto 

b.d. 
6554,87 
PLN 

lipiec 

10:00 Polska 
Zatrudnienie w 
sektorze 
przedsiębiorstw 

b.d. 6496,7 tys.  lipiec 

10:00 Polska 
Ceny produkcji 
budowlano-
montażowej 

b.d. 13,2% r/r lipiec 

10:00 Polska 
Produkcja 
przemysłowa s.a. 

b.d. 10,5% r/r lipiec 

10:00 Polska Wynagrodzenie 13,2% r/r 13% r/r lipiec 

10:00 Polska Zatrudnienie 2,1% r/r 2,2% r/r lipiec 

10:00 Polska 
Ceny produkcji 
sprzedanej 
przemysłu 

25,2% r/r 
1,6% m/m 
25,6% r/r 

lipiec 

10:00 Polska 
Produkcja 
przemysłowa 

7,8% r/r 
-0,3% m/m 
10,4% r/r 

lipiec 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

10:00 
Strefa 

Euro 

Saldo rachunku 

bieżącego n.s.a. 
b.d. 

-15,4 mld 

EUR 
czerwiec 

10:00 
Strefa 

Euro 

Saldo rachunku 

bieżącego s.a. 

-3,3 mld 

EUR 

-4,49 mld 

EUR 
czerwiec 

14:30 Kanada Sprzedaż detaliczna 
0,3% 

m/m 
2,2% m/m czerwiec 

14:30 Kanada 
Sprzedaż bez 

samochodów 
1% m/m 1,9% m/m czerwiec 

15:00 USA 

Wystąpienie szefa 

Fed z Richmond 

(Tom Barkin) 

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

19:00 USA 

Liczba wież 

wiertniczych dla rynku 

ropy 

b.d. 601 tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

piątek, 19 sierpnia 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1699,68 1,00% 

WIG30 2081,92 0,81% 

MWIG40 4208,13 -0,14% 

SWIG80 18100,95 0,65% 

WIG 55245,45 0,69% 

NCINDEX 315,97 0,30% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20U2220 1706 1,67% 27582 49638 
 

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  

MOBRUK 345 17,35% 19117540 

JSW 55 12,47% 91367080 

SUNEX 24,6 9,82% 6360975 

CAPTORTX 170 9,68% 352028 

TIM 24,9 8,03% 2926284 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

SIMFABRIC 12,65 -9,64% 210991 

TAURONPE 2,731 -6,22% 14464360 

GRUPRACUJ 52,5 -5,23% 151894 

BIOMAXIMA 26 -5,11% 433185 

APATOR 14,06 -4,87% 137765 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 33 999.04 0.06% 

NASDAQ 12 965.34 0.21% 

S&P500 4 283.74 0.23% 

FTSE 100 7 541.85 0.35% 

CAC 40 6 557.40 0.45% 

DAX XETRA 13 697.41 0.52% 

RTS  1 162.30 2.28% 

BUX 43 099.47 0.28% 

NIKKEI 225  28 931.88 -0.04% 

HANG SENG (godz. 8:21) 19 848.23 0.43% 

BOVESPA 113 812.87 0.09% 

MERVAL 131 490.91 4.39% 

CECE EUR  1,273 17 +0.07% 

NTX EUR  994 48 +0.01% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.0079 -0.10% 

EUR/PLN 4.7251 0.05% 

USD/PLN 4.6889 0.23% 

USD/JPY 136.2600 0.34% 

GBP/USD 1.1909 -0.18% 

EUR/CHF 0.9661 0.10% 

CHF/PLN 4.8907 -0.06% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1766.800 -0.28% 

MIEDŹ (LME) 8 020.00 0,82% 

ROPA BRENT 96.180 -0.38% 

ROPA WTI 90.120 -0.73% 
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Informacje dnia 

 

DINO POLSKA Dino Polska miało w II kw. 273,1 mln zł zysku netto 

Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w drugim kwartale 2022 roku 273,1 mln zł, podała spółka w raporcie kwartalnym. 
EBIT wyniósł 377,7 mln zł, przychody grupy wyniosły 4,887 mld zł, a marża EBITDA wyniosła 9,22 proc., podano również. 

PKN ORLEN Moody's podwyższył rating PKN Orlen do Baa1 z Baa2, perspektywa pozytywna 

Moody's Investors Service podwyższył rating PKN Orlen do Baa1 z Baa2, a także podstawową ocenę kredytową spółki 
- do baa2 z baa3, podała spółka. Perspektywa ratingów pozostaje pozytywna. PKN Orlen podkreśla, że rating Baa1 jest 
najwyższym w historii koncernu. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

XTB XTB miała 226,93 mln zł zysku netto, 259,66 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022 r. 

XTB odnotowała 226,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II 
kw. 2022 r. wobec 24,04 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

OPONEO Oponeo.pl miało 4,66 mln zł zysku netto, 11,76 mln zł zysku EBIT w I poł. 2022 r. 

Oponeo.pl odnotowało 4,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 
w I poł. 2022 r. wobec 22,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

WIRTUALNA POLSKA Wirtualna Polska kupiła 40 proc. udziałów w Patronite za 12,6 mln zł 

Wirtualna Polska kupiła 40 proc. udziałów w firmie Patronite, serwisie internetowym łączącym twórców ze wspierającymi 
ich osobami, podała spółka w komunikacie. Wartość transakcji to 12,6 mln zł, podano również. 

DADELO Dadelo miało 2,11 mln zł zysku netto 

Dadelo odnotowało 2,11 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2022 r., podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny 
wyniósł 2,43 mln zł, a przychody ze sprzedaży sięgnęły 60,85 mln zł, podano również. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PKO BP PKO BP: Koszty działania wzrosły o 42% r/r do 3,8 mld zł w I poł. 2022 r 

Koszty działania PKO Banku Polskiego wyniosły 3 749 mln zł w I półroczu 2022 roku i były wyższe o 42% r/r, podał bank. 

PKO BP Priorytetem PKO BP pozostaje transformacja cyfrowa – Gruza 

Priorytetem PKO BP pozostaje transformacja cyfrowa, bank zintensyfikuje prace nad nową strategią. PKO BP jest silną, 
dochodową instytucją, o wysokiej efektywności kosztowej, z bardzo dobrze zarządzanym, kontrolowanym ryzykiem - 
poinformował Paweł Gruza, wiceprezes zarządu kierujący jego pracami. 

PKO BP PKO BP spodziewa się wypłaszczenia dynamiki wzrostu wyniku odsetkowego 

PKO BP spodziewa się dalszego wzrostu wyniku odsetkowego, ale kwartalna dynamika wzrostu będzie coraz niższa - 
poinformował wiceprezes banku Bartosz Drabikowski. 

PKO BP Nowy prezes PKO BP zapowiada wspieranie dialogu sektora bankowego z administracją 

Będę wspierał dialog pomiędzy sektorem bankowym, a administracją publiczną dotyczący m.in. finansowania 
transformacji energetycznej - poinformował Paweł Gruza, wiceprezes zarządu PKO BP kierujący jego pracami. 

PKO BP PKO BP: Z wakacji kredytowych skorzystało nieco ponad 40% uprawnionych 

Z wakacji kredytowych skorzystało w PKO Banku Polskim nieco ponad 40% uprawnionych, poinformował wiceprezes 
banku Bartosz Drabikowski. 

PKO BP PKO BP utworzy rezerwy 600-800 mln zł w przypadku odcięcia dostaw gazu 

PKO Bank Polski dokonał przeglądu portfela korporacyjnego i w przypadku odcięcia dostaw gazu przez Rosję utworzy 
600-800 mln zł rezerw, poinformował wiceprezes PKO BP Piotr Mazur. 

PKO BP PKO BP planuje udostępnić usługę płatności odroczonych w IV kw. 2022 r. 

PKO Bank Polski kończy testy usługi płątności odroczonych (ang. Buy Now Pay Later, BNPL) i planuje udostępnić ją 
klientom w IV kw. 2022 r, poinformował wiceprezes PKO BP Bartosz Drabikowski. 

KGHM KGHM nie widzi obecnie spadku popytu na miedź 

KGHM nie widzi obecnie spadku popytu na miedź i nie spodziewa się gwałtownej zmiany sytuacji do końca tego roku - 
poinformował wiceprezes KGHM Andrzej Kensbok. 

KGHM KGHM: Koszt produkcji miedzi będzie wyższy niż zakładany, ale nie zmieniamy budżetu 

KGHM Polska Miedź spodziewa się wyższego niż zakładany na początku roku jednostkowego kosztu produkcji miedzi 
w br., ale nie planuje aktualizacji budżetu, poinformował wiceprezes ds. finansowych Andrzej Kensbok. 
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KGHM KGHM przygotowuje się do sprzedaży kopalń w Zagłębiu Sudbury 

Grupa KGHM przygotowuje się do sprzedaży kopalń w Zagłębiu Sudbury w Kanadzie. Proces sprzedaży kopalni Carlota 
w USA zakończył się bez złożenia ofert, nie ma decyzji, czy zostanie powtórzony - poinformował wiceprezes KGHM 
Andrzej Kensbok. 

KGHM Prezes KGHM: w czasach dużego optymizmu przygotowujemy się na czas większego pesymizmu 

W środę KGHM opublikował wyniki za pierwsze półrocze 2022 r. W I półroczu 2022 r. przychody Grupy Kapitałowej 
KGHM z umów z klientami wyniosły ponad 17,9 mld zł (w I połowie 2021 r. - 14,5 mld zł). Zysk netto ze sprzedaży w I 
poł. 2022 r. wyniósł nieco ponad 3 mld zł, zysk przed opodatkowaniem sięgnął ponad 5,3 mld zł, a zysk netto grupy 
kapitałowej osiągnął poziom 4,18 mld zł (w I poł. 2021 r. było to nieco ponad 3,72 mld zł) - poinformowała spółka w 
środowym komunikacie. 

KGHM KGHM redukuje zużycie gazu; ma zabezpieczone 25-30 proc. energii na '23 

KGHM stara się redukować zużycie gazu. Spółka stopniowo zabezpiecza energię na przyszły rok, ma zabezpieczone 
25-30 proc. wolumenu - poinformował wiceprezes KGHM Andrzej Kensbok. 

TAURON Ze światłowodu Tauronu korzysta 10 tys. gospodarstw domowych 

Z sieci światłowodowej Tauronu korzysta 10 tys. gospodarstw domowych - podał Tauron w komunikacie prasowym. 
Ostatecznie liczba przyłączy telekomunikacyjnych gotowych do świadczenia usług w "białych plamach" ma przekroczyć 
102 tys. 

ING ING BSK podniósł oprocentowanie na kontach oszczędnościowych do max. 7% 

ING Bank Śląski przygotował dla klientów indywidualnych oraz firm oszczędnościowe oferty specjalne z wyższym 
oprocentowaniem do max. 7%, podał bank. Oferta obowiązuje od 18 sierpnia 2022 r. 

PGNIG PGNiG wykorzysta całą dostępną w IV kw. przepustowość gazociągu Baltic Pipe 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wypełni całą dostępną przepustowość gazociągu Baltic Pipe 
dostępną w IV kwartale br., tj. szacunkowo ok. 800 mln m3, poinformował wiceprezes Robert Perkowski. 

PGNIG PGNiG: Stan zapełnienia magazynów gazu wynosi 99% 

Stan zapełnienia magazynów gazu ziemnego należących do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) 
wynosi 99%, poinformował wiceprezes Artur Cieślik. Grupa pracuje nad zwiększeniem pojemności magazynów. 

PGNIG PGNiG: Sytuacja na rynku gazu będzie wymagać wzrostu taryf lub przedłużenia rekompensat 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakłada, że w związku z sytuacją na rynku gazu możliwy jest istotny 
wzrost taryf, chyba że ustawodawca zdecyduje o przedłużeniu obowiązywania rekompensat, poinformował wiceprezes 
Przemysław Wacławski. 

CYFROWY POLSAT Cyfrowy Polsat liczy na powrót pozytywnej dynamiki reklamy TV w II półroczu 

Cyfrowy Polsat liczy na powrót do pozytywnej dynamiki rynku reklamy TV w II półroczu, poinformował prezes Polsatu 
Stanisław Janowski. 

CYFROWY POLSAT Cyfrowy Polsat celuje w stabilną nominalną EBITDA w III kwartale 

Cyfrowy Polsat celuje w stabilną, nominalną EBITDA w III kwartale, poinformowała członek zarządu ds. finansowych 
Katarzyna Ostap-Tomann. 

CYFROWY POLSAT Cyfrowy Polsat poda szczegóły projektu Port Praski po uzyskaniu zgód UOKiK 

Cyfrowy Polsat czeka na zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. transakcji projektu Port Praski 
z HB Reavis i po jej uzyskaniu zakłada przedstawienie szczegółów stołecznego projektu, poinformował wiceprezes grupy 
Maciej Stec. 

CYFROWY POLSAT Cyfrowy Polsat przewiduje stabilizację rynku reklamy TV w całym '22, po wzroście w II poł. '22 

Cyfrowy Polsat spodziewa się stabilizacji rynku reklamy telewizyjnej w całym 2022 roku, po powrocie do wzrostów w 
drugiej połowie roku - poinformował podczas telekonferencji dla mediów prezes Telewizji Polsat Stanisław Janowski. 

CYFROWY POLSAT Cyfrowy Polsat 'złoży' pełen łańcuch wartości czystego wodoru w III/ IV kwartale 

Cyfrowy Polsat zakłada, że w III/ IV kwartale bieżącego roku "złoży" cały łańcuch wartości czystego wodoru, 
poinformował wiceprezes grupy Maciej Stec. 

MO-BRUK Mo-Bruk miał 45,6 mln zł zysku netto, 58,65 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2022 r. 

Mo-Bruk odnotował 45,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I 
poł. 2022 r. wobec 55,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

MO-BRUK Mo-Bruk planuje capex na 20 mln zł w 2022 r. i na 60 mln zł w 2023 r. 

Mo-Bruk planuje nakłady inwestycyjne w wysokości 20 mln zł w 2022 r. i 60 mln zł w 2023 r. celem zwiększenia mocy 
produkcyjnych, podała spółka. W planach jest także osiągnięcie samowystarczalności energetycznej. 

PGE PGE Energia Ciepła otrzyma 56 mln zł pożyczki od NFOŚiGW na jednostkę gazową 

PGE Energia Ciepła otrzyma 55,9 mln zł preferencyjnej pożyczki od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na nową jednostkę wytwórczą, zasilaną gazem ziemnym - poinformował NFOŚiGW. 

LIVECHAT LiveChat Software wypłaci łącznie 4,4 zł dywidendy na akcję za rok 2021/22 

Akcjonariusze LiveChat Software zdecydowali, że spółka wypłaci za rok obrotowy 2021/22 łącznie 113,3 mln zł 
dywidendy, czyli 4,4 zł na akcję - poinformowała spółka. 

BRAND24 Brand24 miał wstępnie ok. 2,67 mln zł skonsolidowanej EBITDA w I poł. 2022 r. 

Brand24 wypracował ok. 2,67 mln zł skonsolidowanej EBITDA (wobec 1,52 mln zł rok wcześniej) przy ok. 10,31 mln zł 
przychodów ze sprzedaży w I poł. 2022 r. (wobec 7,35 mln zł rok wcześniej), podała spółka, prezentując wstępne dane. 
Brand24 przewiduje, że przekroczy 20 mln zł przychodów w całym 2022 r. 
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GPW GPW ma zgodę KNF na powołanie Moniki Gorgoń na członka zarządu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) otrzymała zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na 
powołanie w skład zarządu Giełdy Moniki Gorgoń i powierzenie jej funkcji członka zarządu ds. operacyjnych i 
regulacyjnych, podała Giełda. 

NOVATURAS Novaturas miało 1,15 mln euro straty netto, 0,68 mln euro straty EBIT w II kw. 2022 r. 

Novaturas odnotowało 1,15 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 
II kw. 2022 r. wobec 0,93 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

TRAKCJA Trakcja zakończyła proces cyklicznego przeglądu kontraktów długoterminowych za I półr. 

Trakcja zakończyła proces cyklicznego przeglądu kontraktów długoterminowych za pierwsze półrocze 2022 r. Wpływ 
aktualizacji budżetów kontraktów na wynik brutto spółki był ujemny i wyniósł 104.069 tys. zł - podała Trakcja w 
komunikacie. 

TRAKCJA Wpływ aktualizacji budżetów kontraktów Trakcji na wynik brutto za II kw.: -104,07 mln zł 

Trakcja przeprowadziła aktualizację budżetów kontraktów i oceniła, że jej wpływ na wynik brutto spółki w II kwartale br. 
wyniósł -104,07 mln zł, podała spółka. 

CDRL CDRL dokona odpisów związanych ze spółkami na Białorusi i w Rosji 

CDRL dokona odpisów związanych ze spółkami zależnymi na Białorusi i w Rosji - poinformowała spółka. 

CDRL CDRL szacuje 3,4 mln zł straty netto w I poł. 2022 r. w związku z odpisami 

CDRL podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość należności i udziałów w spółce zależnej DPM z 
siedzibą w Mińsku, w której posiada 74,9% udziałów, a także wartość zapasów i należności od spółki zależnej działającej 
na rynku rosyjskim CDRL RUS. Łączna wartość odpisów aktualizujących odnosząca się do spółki DPM wynosi około 
16,2 mln zł, w tym 2,7 mln zł to odpis aktualizujący wartość należności, zaś 13,5 mln zł dotyczy odpisu na wartości 
udziałów w DPM. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Podczas obrotu w USA eurodolar spadł w okolice parytetu 1,0 USD. Umocnienie dolara odbiło się echem na rynku 

surowcowym, pozostało jednak bez większego wpływu na indeksy. W trakcie handlu w Azji eurodolar pozostaje blisko 
okolic 1,0 USD. Indeksy w Azji nie notują istotniejszych zmian. 

Konrad Ryczko   

 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 250 tys.  

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 250 tys. 
- poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych 
wyniesie 264 tys. wobec 252 tys. poprzednio, po rewizji z 262 tys. 

USA Indeks aktywności wytwórczej Philadelphia Fed w sierpniu wzrósł do 6,2 pkt.  

Indeks aktywności wytwórczej Philadelphia Fed w sierpniu wzrósł do 6,2 pkt. z -12,3 pkt. miesiąc wcześniej - podał Fed 
z Philadelphii w czwartek w komunikacie. 

USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w lipcu wyniosła 4,81 mln w ujęciu rocznym 

Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w lipcu wyniosła 4,81 mln w ujęciu rocznym vs oczekiwane 4,87 mln - podało 
w raporcie Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors). 

USA Amerykański indeks wyprzedzający koniunktury Conference Board w lipcu spadł o 0,4 proc. 

Amerykański indeks wyprzedzający koniunktury Conference Board w lipcu spadł o 0,4 proc. - podała Conference Board. 
Analitycy oczekiwali, że indeks spadnie o 0,5 proc. 

EUROLAND Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 8,9 proc. w lipcu w ujęciu rdr 

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 8,9 proc. w lipcu w ujęciu rdr, po wzroście o 8,6 proc. miesiąc wcześniej - 
podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano wzrost o 8,9 
proc. 

NORWEGIA Bank centralny Norwegii podwyższył stopy procentowe o 50 pb. 

Bank centralny Norwegii - Norges Bank - podwyższył stopy procentowe o 50 pb. - podał bank w czwartkowym 
komunikacie. 

TURCJA Bank centralny Turcji obniżył główną, jednotygodniową stopę repo o 100 pb. do 13,0 proc. 

Bank centralny Turcji obniżył główną, jednotygodniową stopę repo o 100 pb. do 13,0 proc., podczas gdy rynek oczekiwał 
utrzymania kosztu pieniądza na poziomie 14,0 proc. W lipcu inflacja w Turcji wzrosła do niemal 80 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

INFLACJA Ceny według HICP w Polsce w lipcu wzrosły o 14,2 proc. rdr - Eurostat 

Ceny liczone według HICP w Polsce w lipcu 2022 r. w ujęciu rocznym wzrosły o 14,2 proc., wobec 14,2 proc. w czerwcu 
- podał wstępne dane Eurostat. Miesięcznie ceny wzrosły o 0,4 proc. 

WSKAŹNIKI W sierpniu pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich - GUS 

W sierpniu odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do 
poprzedniego miesiąca - podał Główny Urząd Statystyczny. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), 
syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł -44,9 a i był o 3,2 pkt proc. niższy w 
stosunku do poprzedniego miesiąca. W odniesieniu do sierpnia 2021 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 30,3 pkt 
proc. 

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych 
miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 1,4 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i 
ukształtował się na poziomie -30,8. W sierpniu br. WWUK osiągnął wartość o 22,0 pkt proc. niższą niż w analogicznym 
miesiącu 2021 r. 

BUDOWNICTWO Sytuacja w budownictwie w III kw. pogorszyła się; firmy wskazują na problemy z dostawami i rosnące ceny - IRG 
SGH 

W III kw. 2022 r. sytuacja w budownictwie pogorszyła się; wśród głównych przyczyn pogorszenia koniunktury firmy 
wymieniają problemy z dostawami surowców i materiałów budowlanych oraz ich wysokie ceny, a także odpływ 
pracowników z Ukrainy - wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 

  

Raport okresowy przedstawi: APLISENS, COGNOR, XTB. 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ANSWEAR-Wprowadzenie do obrotu na GPW 154.905 akcji zwykłych na okaziciela serii E. 

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

 COGNOR-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

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

 PULAWY-Wypłata dywidendy 6,60 zł na akcję. 

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

 XTB-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

POLSKA 

 Polska-(10:00) Przeciętne wynagrodzenie brutto (Poprz.6554,87 PLN) za lipiec 

 Polska-(10:00) Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (Poprz.6496,7 tys. ) za lipiec 

 Polska-(10:00) Ceny produkcji budowlano-montażowej (Poprz.13,2% r/r) za lipiec 

 Polska-(10:00) Produkcja przemysłowa s.a. (Poprz.10,5% r/r) za lipiec 

 Polska-(10:00) Wynagrodzenie (Oczek. 13,2% r/r Poprz.13% r/r) za lipiec 

 Polska-(10:00) Zatrudnienie (Oczek. 2,1% r/r Poprz.2,2% r/r) za lipiec 

 Polska-(10:00) Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (Oczek. 25,2% r/r Poprz.1,6% m/m 25,6% r/r) za lipiec 

 Polska-(10:00) Produkcja przemysłowa (Oczek. 7,8% r/r Poprz.-0,3% m/m 10,4% r/r) za lipiec 

ZAGRANICA 

 Szwajcaria-(08:30) Produkcja przemysłowa (Poprz.7,9% r/r) za II kw. 

 Strefa Euro-(10:00) Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (Poprz.-15,4 mld EUR) za czerwiec 

 Strefa Euro-(10:00) Saldo rachunku bieżącego s.a. (Oczek. -3,3 mld EUR Poprz.-4,49 mld EUR) za czerwiec 

 Kanada-(14:30) Sprzedaż detaliczna (Oczek. 0,3% m/m Poprz.2,2% m/m) za czerwiec 

 Kanada-(14:30) Sprzedaż bez samochodów (Oczek. 1% m/m Poprz.1,9% m/m) za czerwiec 

 USA-(15:00) Wystąpienie szefa Fed z Richmond (Tom Barkin) 

 USA-(19:00) Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (Poprz.601) 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 obiektywne j 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 f inansowymi (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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