
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  

 
 PGE - MAP i PGE proponują rozwiązanie, które obniży ceny energii; koszt dla PGE to 

kilkanaście mld zł – Sasin  

 USA - Indeks PMI composite wyniósł we wrześniu 49,3 pkt. – Markit 

 POLSKA - Nowe zamówienia w przemyśle w sierpniu wzrosły o 31,5 proc. rdr – GUS 

 Raport okresowy przedstawi: BOOMBIT, CAVATINA, CFI, PCFGROUP, SATIS, YOLO 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:00 Niemcy 

Wystąpienie 

publiczne szefa 

Bundesbanku 

(Joachim Nagel) 

- - - 

09:00 
Strefa 

Euro 

Wystąpienie 

publiczne członka 

zarządu ECB (Luis 

de Guindos) 

- - - 

10:00 Niemcy Indeks instytutu Ifo 87 88,5 wrzesień 

15:00 
Strefa 

Euro 

Wystąpienie 

publiczne prezeski 

ECB (Christine 

Lagarde) 

- - - 

16:30 USA 
Indeks Dallas Fed 

dla przemysłu 
b.d. -12,9 wrzesień 

18:00 USA 

Wystąpienie szefa 

Fed z Atlanty 

(Raphael Bostic) 

- - - 

19:00 Niemcy 

Wystąpienie 

publiczne szefa 

Bundesbanku 

(Joachim Nagel) 

- - - 

22:00 USA 

Wystąpienie 

szefowej Fed z 

Cleveland (Loretta 

Mester) 

- - - 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

poniedziałek, 26 września 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 457,78 -3,98% 

WIG30 1 788,21 -3,89% 

mWIG40 3 678,00 -2,63% 

sWIG80 16 477,18 -1,60% 

WIG 48 081,16 -3,38% 

NCIndex 305,30 1,10% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2220 1 464 -4,44% 64 541 64 582 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 81  21,89% 162 589 18,53% 

SPADEK 241  65,14% 711 718 81,12% 

BEZ ZM. 48  12,97% 3 092 0,35% 

RAZEM 370 100,00% 877 399 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

CREEPYJAR 619  4,03% 547 607 

PCFGROUP 45,00  2,27% 295 469 

CDPROJEKT 90,49  2,26% 142 400 524 

GRODNO 15,48  2,25% 281 622 

COALENERG 3,01 1,69% 4 305 807 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

GREENX 0,90 -9,09% 3 691 896 

SUNEX 24,70 -8,18% 3 983 685 

LUBAWA 2,23 -7,08% 2 909 987 

SERINUS 5,35 -6,96% 1 050 890 

DINOPL 320,0  -6,73% 83 564 880 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 29590,41 -1,62% 

NASDAQ 10867,93 -1,80% 

S&P500 3693,23 -1,72% 

FTSE 100 7018,6 -1,97% 

CAC 40 5783,41 -2,28% 

DAX XETRA 12284,19 -1,97% 

RTS  1141,81 -2,79% 

BUX 38657,41 -2,25% 

NIKKEI 225  26427,17 -2,67% 

HANG SENG (godz. 8:21) 17964,23 0,17% 

BOVESPA 111716 -2,06% 

MERVAL 142931,74 -4,38% 

CECE EUR  1 270,76 -1,19% 

NTX EUR  890,29 -0,67% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 0,9631 -0,62% 

EUR/PLN 4,7605 0,43% 

USD/PLN 4,9431 1,38% 

USD/JPY 144,151 0,59% 

GBP/USD 1,0552 -2,75% 

EUR/CHF 0,9484 -0,25% 

CHF/PLN 5,018 0,66% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1644 -0,45% 

MIEDŹ (LME) 7448,5 -2,99% 

ROPA BRENT 84,52 -2,44% 

ROPA WTI 78,28 -1,26% 
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Informacje dnia 

 

PGE MAP i PGE proponują rozwiązanie, które obniży ceny energii; koszt dla PGE to kilkanaście mld zł – Sasin 

Ministerstwo Aktywów Państwowych przygotowało we współpracy z Polską Grupą Energetyczną rozwiązanie, które 
może obniżyć ceny energii. PGE kosztować to będzie kilkanaście mld zł - poinformował wicepremier i minister aktywów 
państwowych Jacek Sasin. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PGE PGE Paliwa i Węglokoks sprowadzą do Polski do końca roku ponad 11 mln ton węgla – Sasin 

PGE Paliwa i Węglokoks sprowadzą do Polski do końca roku 11,2 mln ton węgla - poinformował wicepremier i minister 
aktywów państwowych Jacek Sasin. 

PEKAO KNF chce podnieść bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym dla Banku Pekao do 1 proc. 

Komisja Nadzoru Finansowego chce nałożyć na Bank Pekao bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w 
wysokości równoważnej 1 proc. łącznej kwoty ekspozycji na ryzykom w miejsce obecnego bufora w wysokości 
równoważnej 0,75 proc. tej kwoty - poinformował Pekao w komunikacie. 

GTC GTC po raz kolejny zmniejsza planowaną emisję; NWZ zdecyduje o emisji do 125 mln akcji 

Zarząd GTC zdecydował o zmianie projektu uchwały NWZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze 
emisji akcji serii P. Akcjonariusze zdecydują o emisji do 125 mln akcji, zamiast planowanych wcześniej 200 mln akcji - 
podała spółka w nowym projekcie uchwały. 

PROCHEM Walne Prochemu zdecydowało o skupie do 350 tys. akcji własnych po 36 zł za sztukę 

Walne zgromadzenie Prochemu upoważniło zarząd do skupu do 350 tys. akcji własnych, po cenie 36 zł za sztukę - 
poinformowała spółka w komunikacie. Łącznie na skup akcji Prochem przeznaczy 12,6 mln zł. Akcje będą nabywane w 
celu umorzenia. 

PCF GROUP PCF Group szacuje zysk netto w I półr. na 25,5 mln zł, wobec konsensusu 26,4 mln zł zysku 

PCF Group szacuje, że w pierwszym półroczu 2022 roku jej zysk netto wyniósł 25,5 mln zł, a EBITDA 29 mln zł - 
poinformowała spółka w komunikacie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto PCF Group sięgnie 26,4 mln zł, 
a EBITDA 32,3 mln zł. 

PCF GROUP Take-Two Interactive chce rozwiązać umowę z PCF Group na finansowanie i wydanie gry 

Take Two Interactive Software przekazał polskiej spółce PCF Group pismo w sprawie zamiaru rozwiązania umowy 
produkcyjno-wydawniczej z 21 lipca 2020 r., dotyczącej finansowania i wydania tytułu Project Dagger - poinformował 
PCF Group, który obecnie zamierza prowadzić prace nad grą w modelu self-publishing. 

KRYNICKI RECYKLING Krynicki Recykling szacuje, że EBITDA grupy za II kw. '22 spadła do 7,2 mln zł 

Krynicki Recykling szacuje, że skonsolidowana EBITDA w drugim kwartale 2022 r. wyniosła 7,2 mln zł, co oznacza 
spadek rdr o 55,3 proc. - podała spółka w komunikacie. 

ZAMET Zamet szacuje z powodu zdarzeń jednorazowych 6,6 mln zł straty netto grupy w I pół.'22 

Zamet szacuje, że z powodu zdarzeń jednorazowych grupa będzie miała 6,6 mln zł straty netto w pierwszym półroczu 
2022 roku - podała spółka w komunikacie. 

11BIT Zysk netto 11 bit studios w II kw. wyniósł 11,28 mln zł – szacunki 

Producent gier 11 bit studios wypracował w drugim kwartale 2022 roku 11,28 mln zł zysku netto - wynika z wyliczeń 
PAP Biznes na podstawie szacunku wyników spółki za I półrocze 2022 roku. Średnia prognoz analityków wynosiła 5,8 
mln zł. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PGNIG PGNiG zapewnia, że dostawy gazu na cały sezon grzewczy 2022/23 są zabezpieczone 

PGNiG zapewnia, że dostawy gazu na cały sezon grzewczy 2022/23 są zabezpieczone, a spółka wykorzysta 
przepustowość gazociągu Baltic Pipe zaplanowaną na ten rok w 100 proc. - poinformował gazowy koncern w 
komunikacie prasowym. 

PGNIG PGNiG podpisało pakiet umów na dostawy gazu przez 10 lat ze spółkami z Grupy Equinor 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło pakiet umów dotyczących dostaw łącznie do 2,4 mld m3 
gazu rocznie przez dziesięć lat ze spółkami z grupy Equinor, podała spółka. Gaz ten będzie mógł być przesłany do 
Polski przede wszystkim za pośrednictwem gazociągu Baltic Pipe. 

PGNIG Dwie oferty PGNiG Termika o wartości ok. 300 mln zł wygrały aukcję kogeneracyjną – URE 

Dwie oferty PGNiG Termika wygrały aukcję kogeneracyjną (Combined Heat and Power, CHP). Wartość zwycięskich 
ofert wyniosła ok. 300 mln zł - poinformował URE w komunikacie prasowym. 

PGE PGE Energia Ciepła zapewni dostawy ciepła odbiorcom sezonie jesienno-zimowym 
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PGE Energia Ciepła zapewnia, że w sezonie jesienno-zimowym ok. 2 milionom klientów firmy nie zabraknie ciepła. 
Podstawowe paliwa do produkcji energii elektrycznej i cieplnej to węgiel i gaz a ich zapasy są zabezpieczone - 
wskazano w komunikacie w piątek. 

JSW JSW Koks pracuje w koksowni Przyjaźń nad przywróceniem nominalnych zdolności produkcyjnych 

Należąca do JSW Koks koksownia Przyjaźń pracuje nad przywróceniem nominalnych zdolności produkcyjnych po 
czwartkowym wypadku. Zwiększona zostanie produkcja na pozostałych koksowniach grupy - podała JSW w 
komunikacie prasowym. 

MBANK KNF nie chce zmiany bufora systemowego mBanku, pozostanie na poziomie 0,5 proc. 

Komisja Nadzoru Finansowego nie chce zmiany bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym mBanku, wiec 
pozostanie on na poziomie 0,5 proc. - podał bank w komunikacie. 

ING ING BSK wystawił trzy e-gwarancje dla Saint-Gobain warte 48 mln zł na energię z OZE 

ING Bank Śląski zawarł "Green Guarantee Agreement" ze spółką Saint-Gobain na gwarancje bankowe w wysokości 
48 mln zł, podał bank. 

DEVELIA Develia kupiła nieruchomość w Warszawie pod 175 mieszkań za 31,5 mln zł netto 

Spółka współzależna Develia oraz oraz Grupo Lar Polonia zawarła umowę nabycia od podmiotu niepowiązanego z 
emitentem prawa własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Ciszewskiego, o powierzchni 0,4139 ha, 
podała spółka. Wartość transakcji to 3,5 mln zł netto (38,754 mln zł brutto). 

LPP NWZ LPP wyraziło zgodę na emisję obligacji o wartości do 500 mln zł i euroobligacji do 500 mln euro 

Akcjonariusze LPP wyrazili zgodę na emisję obligacji o wartości do 500 mln zł i euroobligacji do kwoty 500 mln euro - 
wynika z uchwał NWZ spółki. Emisje miałyby nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. 

FERRUM Ferrum miało wstępnie ok. 8,09 mln zł zysku netto w I poł. 2022 r. 

Ferrum wypracowało skonsolidowany zysk netto na poziomie ok. 8,09 mln zł w I połowie 2022 r. wobec 9,75 mln zł 
zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe wyniki. 

FERRUM Grupa Ferrum zwiększyła w I półroczu 2022 r. przychody o ok. 50 proc. rdr, do 515,4 mln zł 

Grupa Ferrum szacuje, że jej przychody w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 515,4 mln zł, co oznacza wzrost o 
ok. 50 proc. rdr - podała spółka w komunikacie. 

ZUE Konsorcjum z ZUE z najkorzystniejszą ofertą w przetargu kolejowym w Rumunii 

Konsorcjum z ZUE złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu państwowej spółki kolejowej w Rumunii. Budżet 
zamawiającego to równowartość ok. 177 mln zł - poinformowało ZUE. 

POLENERGIA Polenergia ma umowę z NCBiR na dofinansowanie projektu dot. magazynowania zielonego wodoru 

Konsorcjum Polenergii i jej spółki zależnej Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna zawarło z Narodowym Centrum 
Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą H2 HUB Nowa Sarzyna: Magazynowanie Zielonego 
Wodoru - podała Polenergia w komunikacie. Łączna kwota potencjalnego dofinansowania projektu w formie dotacji 
wynosi 95,1 mln zł. 

MLP GROUP MLP Group ma nowy program emisji obligacji o łącznej wartości do 100 mln euro 

MLP Group zdecydował o ustanowieniu nowego programu emisji obligacji w wielu seriach do kwoty 100 mln euro - 
poinformowała spółka w komunikacie. 

APS ENERGIA Konsorcjum z udziałem APS Energia ma 29 mln zł dofinansowania z NCBR 

Konsorcjum APS Energia (lider) i Politechniki Warszawskiej (konsorcjant) podpisało z Narodowym Centrum Badań i 
Rozwoju (NCBR) umowę o dofinansowanie projektu pn. APStorage 2.0. Modułowy - konfigurowalny, zdalnie 
sterowalny i cyberbezpieczny, system magazynowania i kondycjonowania energii elektrycznej, podała APS Energia. 
Całkowity koszt realizacji projektu oraz całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych wynoszą 43,5 mln zł, a przyznana 
wysokość dofinansowania wynosi 29 mln zł. 

ENEL-MED Enel-Med szacuje skons. EBITDA w I półr. 2022 r. na ok. 14 mln zł 

Grupa Enel-Med szacuje skonsolidowaną EBITDA w pierwszym półroczu 2022 r. na ok. 14 mln zł, a przychody ze 
sprzedaży na 235,1 mln zł - podała spółka w komunikacie. Przed rokiem zysk EBITDA grupy wyniósł 28,5 mln zł, a 
przychody 215,3 mln zł. 

ALL IN! GAMES All in! Games miał wstępnie 12,85 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2022 r 

All in!Games miał 12,85 mln zł skonsolidowanej straty netto przy przychodach ze sprzedaży 8,4 mln zł w I poł 2022 r., 
podała spółka powołując się na wstępne szacunkowe dane. 

ALL IN! GAMES All in! Games i Ovid Works rozwiązali umowę wydawniczą dot. gry Metamorphosis 

All in! Games zawarł ze spółką Ovid Works porozumienie o rozwiązaniu umowy o współpracy wydawniczej dotyczące 
gry Metamorphosis - podała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja azjatycka: Ostatnie godziny na rynkach walutowych przynoszą zejście notowań brytyjskiego funta do 

najniższych poziomów w historii względem dolara (GBP/USD na 1,04-1,05). Wynika to z obaw, że plan gospodarczy 
nowego rządu Wielkiej Brytanii mocno nadweręży lokalny budżet. Wraz z GBP, wyraźnie przeceniane jest euro: kurs 
eurodolara w ostatnich godzinach oscylował w okolicach 0,95-0,96. 

Dorota Sierakowska 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

STREFA EURO Indeks PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł we wrześniu 48,5 pkt. - S&P Global 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez S&P Global, 
wyniósł we wrześniu 48,5 pkt. wobec 49,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku 
szacowano, że indeks wyniesie 48,8 pkt. 

STREFA EURO Indeks PMI dla usług strefy euro wyniósł we wrześniu 48,9 pkt. - S&P Global 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł we 
wrześniu 48,9 pkt. wobec 49,8 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano wskaźnik na 
49,1 pkt. 

NIEMCY Indeks PMI dla przemysłu Niemiec wyniósł we wrześniu 48,3 pkt. - S&P Global 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł 
we wrześniu 48,3 pkt. wobec 49,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku 
szacowano, że indeks wyniesie 48,8 pkt. 

NIEMCY Indeks PMI dla usług Niemiec wyniósł we wrześniu 45,4 pkt. - S&P Global 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł we 
wrześniu 45,4 pkt. wobec 47,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano, że 
indeks wyniesie 47,2 pkt. 

WLK. BRYTANIA Indeks PMI dla przemysłu Wlk, Brytanii wyniósł we wrześniu 48,5 pkt. - S&P Global 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez S&P Global, 
wyniósł we wrześniu 48,5 pkt. wobec 47,3 pkt. miesiąc wcześniej - podano w komunikacie w I wyliczeniu. Na rynku 
spodziewano się, że indeks wyniesie 47,5 pkt. 

WLK. BRYTANIA Indeks PMI dla usług Wlk, Brytanii wyniósł we wrześniu 49,2 pkt. - S&P Global 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług w Wielkiej Brytanii, wyniósł we wrześniu 49,2 pkt. wobec 50,9 
pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu S&P Global. Na rynku prognozowano, że indeks 
wyniesie 50 pkt. 

USA Indeks PMI dla przemysłu USA wyniósł we wrześniu 51,8 pkt. – Markit 

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit 
Economics, wyniósł we wrześniu do 51,8 pkt. wobec 51,5 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. 
Analitycy spodziewali się 51 pkt. 

USA Indeks PMI dla usług USA wyniósł we wrześniu 49,2 pkt. – Markit 

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez Markit Economics, 
wyniósł we wrześniu do 49,2 pkt. wobec 43,7 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy 
spodziewali się 45,5 pkt. 

USA Indeks PMI composite USA wyniósł we wrześniu 49,3 pkt. – Markit 

Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł we wrześniu 49,3 pkt. wobec 44,6 
pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 46,1 pkt. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

BEZROBOCIE Stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 4,8 proc. – GUS 

Stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 4,8 proc. wobec 4,9 proc. w lipcu - podał Główny Urząd Statystyczny. Jak podał 
GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w sierpniu 806,9 tys. wobec 810,2 tys. osób w 
lipcu. 

HANDEL Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w sierpniu wzrosła o 39,3 proc. rdr – GUS 

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w sierpniu 2022 r. wzrosła o 39,3 proc. rdr, a mdm wzrosła o 4,7 proc. - 
podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw hurtowych w sierpniu wzrosła o 41,8 proc. rdr, a 
mdm wzrosła o 6,6 proc. 

PRZEMYSŁ Nowe zamówienia w przemyśle w sierpniu wzrosły o 31,5 proc. rdr – GUS 

Nowe zamówienia w przemyśle w sierpniu 2022 r. wzrosły o 31,5 proc., po wzroście o 29,8 proc. rdr miesiąc wcześniej 
- podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym zamówienia w sierpniu wzrosły o 0,4 proc., po wzroście o 
4,8 proc. miesiąc wcześniej. 

EKSPORT Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w sierpniu wzrosły o 36,3 proc. rdr – GUS 

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w sierpniu 2022 r. w ujęciu rdr wzrosły o 36,3 proc., po wzroście o 28,9 
proc. rdr miesiąc wcześniej - podał GUS. Nowe zamówienia na eksport w ujęciu miesięcznym w sierpniu wzrosły o 3,2 
proc., po spadku o 0,6 proc. miesiąc wcześniej. 

PODATKI, ENERGETYKA Podatek od zysków nadzwyczajnych dla spółek ma wynieść 50 proc. – Sasin 

Zaproponowany podatek od zysków nadzwyczajnych dla spółek energetycznych ma wynieść 50 proc. i przynieść 
budżetowi państwa 13,5 mld zł na łagodzenie skutków wysokich cen energii poinformował wicepremier i minister 
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aktywów państwowych Jacek Sasin. Sasin poinformował, że pieniądze z podatku od zysków nadzwyczajnych pokryją 
koszty zamrożenia cen dla polskich rodzin i zamrożenia cen na znacznie niższych niż rynkowe dla odbiorców 
wrażliwych i samorządów. 

GAZ Polska ma zabezpieczone w pełni zapotrzebowanie na gaz – Sasin 

Dzięki wypełnieniu gazociągu Baltic Pipe, własnemu wydobyciu oraz importowi przez gazociąg w Świnoujściu Polska 
ma zabezpieczone w pełni zapotrzebowanie na gaz - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych 
Jacek Sasin. Gazociąg Baltic Pipe, którego inwestorami są polski Gaz-System i duński Energinet, rozpocznie przesył 
gazu od 1 października 2022 roku. 

BANKI Rząd toczy walkę z bankami, żeby dały dużo wyższe oprocentowanie depozytów – Kaczyński 

Rząd toczy ciężkę walkę z bankami, żeby dawały one dużo wyższe oprocentowanie wszystkich depozytów, również na 
rachunkach bieżących - poinformował podczas spotkania z mieszkańcami Oleśnicy prezes Prawa i Sprawiedliwości 
Jarosław Kaczyński. "Toczymy ciężką walkę o to, żeby banki dały dużo wyższe procenty na wszystkie depozyty, 
również na rachunkach bieżących, czyli tzw. ROR-ach. Żeby nawet to było na jakieś 2,5 proc. oprocentowane" - 
powiedział prezes Kaczyński. "A jeśli chodzi o lokaty, począwszy od tych na 3 czy 6 miesięcy, to żeby tam było 6 czy 7 
proc., a na te dłuższe 8 proc. oprocentowania" - dodał. 

STOPY PROCENTOWE Możliwe dalsze podwyżki stóp o 2-4 pkt. proc., po ocenie skuteczności dotychczasowych podwyżek - 
Tyrowicz, RPP 

Możliwe są dalsze podwyżki stóp o 2-4 pkt. proc., po ocenie skuteczności dotychczasowych podwyżek kosztu 
pieniądza - powiedziała w podkaście "Subiektywnie o finansach" członkini RPP Joanna Tyrowicz. 

STOPY PROCENTOWE Możliwa pauza w cyklu podwyżek stóp procentowych - Kotecki, RPP 

Możliwa jest pauza w cyklu podwyżek stóp procentowych, żeby poczekać na decyzje ws. tarczy antyinflacyjnej i 
przepisy dot. zamrożenia cen prądu i gazu - powiedział portalowi WNP członek RPP Ludwik Kotecki. 

WĘGIEL Produkcja węgla kamiennego spadła w sierpniu o 10,1 proc. rdr – GUS 

Produkcja węgla kamiennego w sierpniu spadła o 10,1 proc. rdr i wyniosła 3.853 tys. ton - podał Główny Urząd 
Statystyczny. Mdm produkcja węgla spadła o 3,9 proc. W okresie I-VIII produkcja spadła o 1,6 proc. do 35.882 tys. ton. 

WĘGIEL Produkcja węgla brunatnego w sierpniu wzrosła o 2,1 proc. rdr – GUS 

Produkcja węgla brunatnego w sierpniu w Polsce wzrosła o 2,1 proc. rdr i wyniosła 4.905 tys. ton - podał Główny Urząd 
Statystyczny. Mdm produkcja węgla brunatnego wzrosła o 8,7 proc. W okresie I-VIII produkcja wzrosła o 7,9 proc. rdr 
do 36.571 tys. ton. 

TRANSPORT Przewozy ładunków w sierpniu rdr spadły o 1,2 proc. 

Przewozy ładunków w sierpniu 2022 r. rdr spadły o 1,2 proc. i wyniosły 49,228 mln ton - podał Główny Urząd 
Statystyczny. Transportem kolejowym w sierpniu przewieziono 19,528 mln ton, o 4,6 proc. mniej rdr. Transportem 
samochodowym przewieziono w sierpniu 24,232 mln ton, o 0,6 proc. więcej rdr. W okresie styczeń-sierpień 
przetransportowano o 2,9 proc. więcej niż przed rokiem. 

KONIUNKTURA GIEŁDOWA Odsetek "byków" na GPW spadł o 4,3 pkt. proc. i wyniósł 31,5 proc. – INI 

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się 
w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 4,3 pkt. proc. i wyniósł 31,5 proc. Odsetek 
respondentów oczekujących trendu spadkowego spadł o 2 pkt. proc. do 41,9 proc. - podało Stowarzyszenie 
Inwestorów Indywidualnych w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          BIULETYN PORANNY  

        Strona | 6  
 

 
 

Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raport okresowy przedstawi: BOOMBIT, CAVATINA, CFI, PCFGROUP, SATIS, YOLO 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 BOOMBIT- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 CAVATINA- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 CFI- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 INTELIWIS- NC-NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu. 

 INVENTION- NC-Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F. 

 KUPIEC- NC-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,38 zł na akcję. 

 MCI- GPW-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję. 

 PCFGROUP- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 SATIS- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 YOLO- GPW-Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku. 

POLSKA 

- 

ZAGRANICA 

 Niemcy- (09:00) Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Joachim Nagel)  

 Strefa Euro- (09:00) Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos)  

 Niemcy- (10:00) Indeks instytutu Ifo (Oczek. 87 Poprz.88,5) za wrzesień 

 Strefa Euro- (15:00) Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)  

 USA- (16:30) Indeks Dallas Fed dla przemysłu (Oczek. b.d. Poprz.-12,9) za wrzesień 

 USA- (18:00) Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)  

 Niemcy- (19:00) Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Joachim Nagel)  

 USA- (22:00) Wystąpienie szefowej Fed z Cleveland (Loretta Mester) ( 

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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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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