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BIULETYN PORANNY 
 

Najważniejsze informacje  

 MBANK - mBank zapowiada osiągniecie przez grupę w '22 ujemnego wyniku netto i 

brak wypłaty dywidendy w '23 

 Raport okresowy przedstawi: ACTION, ALTA, BRAND24, CLNPHARMA, 

CREEPYJAR, CREOTECH, ECHO, ESOTIQ, GAMFACTOR, GRUPAAZOTY, 

IMPERIO, LARQ, MEXPOLSKA, PGFGROUP, POLICE, PULAWY, RYVU, SKYLINE, 

SONEL, SUNEX, TOWERINV, TRANSPOL 

 USA - Zamówienia na dobra trwałe w sierpniu spadły o 0,2 proc. mdm 

 USA - Sprzedaż nowych domów w sierpniu wyniosła 685 tys. w ujęciu rocznym 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 

Wskaźnik 
Wyprzedzający 
Koniunktury wg 
BIEC 

b.d. 152,6 wrzesień 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
ZAGRANICA 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:45 Francja 
Indeks zaufania 

konsumentów 
80 82 wrzesień 

09:15 
Strefa 

Euro 

Wystąpienie 

publiczne prezeski 

ECB (Christine 

Lagarde) 

- - - 

13:00 USA 
Wnioski o kredyt 

hipoteczny 
b.d. 3,8% tydzień 

14:30 USA 
Saldo obrotów 

towarowych 

-88,9 mld 

USD 

-90,2 mld 

USD 
sierpień 

14:35 USA 

Wystąpienie szefa 

Fed z Atlanty 

(Raphael Bostic) 

- - - 

16:00 USA 
Indeks podpisanych 

umów kupna domów 

-0,9% 

m/m 
-1% m/m sierpień 

16:10 USA 

Wystąpienie szefa 

Fed z St. Louis 

(James Bullard) 

- - - 

16:15 USA 

Wystąpienie 

publiczne prezesa 

Fed (Jerome 

Powell) 

- - - 

16:30 USA 
Zmiana zapasów 

ropy 

0,3 mln 

brk 
1,14 mln brk tydzień 

16:30 USA 
Zmiana zapasów 

benzyny 

0,4 mln 

brk 
1,57 mln brk tydzień 

16:30 USA 
Zmiana zapasów 

destylatów 

-1,3 mln 

brk 
1,23 mln brk tydzień 

17:00 USA 

Wystąpienie 

publiczne 

członkini zarządu 

Fed (Michelle 

Bowman) 

- - - 

20:00 USA 

Wystąpienie szefa 

Fed z Chicago 

(Charles Evans) 

- - - 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

środa, 28 września 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 458,81 1,80% 

WIG30 1 786,28 1,64% 

mWIG40 3 627,95 0,84% 

sWIG80 16 124,11 0,50% 

WIG 47 859,82 1,43% 

NCIndex 300,76 0,49% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2220 1468 +1,45% 47,7k 68 557 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 186 49,73% 863 144 87,69% 

SPADEK 135 36,10% 118 326 12,02% 

BEZ ZM. 53 14,17% 2 855 0,29% 

RAZEM 374 100,00% 984 326 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

 YOLO 0,890 +53,45% 847 541 

 COMPERIA 4,64 +14,85% 164 965 

 ZPUE 335,00 +9,84% 267 933 

POLIMEXMS 3,044 +8,64% 1 203 902 

 MOLECURE 15,00 +7,14% 171 955 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

 VIVID 0,994 -12,04% 156 108 

 UNIMOT 59,50 -8,46% 1 074 669 

 COALENERG 2,580 -7,86% 2 009 556 

 PHOTON 10,65 -7,31% 1 236 175 

 ELEKTROTI 5,96 -6,58% 555 752 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 29134,99 -0,43% 

NASDAQ 10829,5 0,25% 

S&P500 3647,29 -0,21% 

FTSE 100 6984,59 -0,52% 

CAC 40 5753,82 -0,27% 

DAX XETRA 12139,68 -0,72% 

RTS  1053,46 0,96% 

BUX 38549,03 0,05% 

NIKKEI 225  26046,1 -1,98% 

HANG SENG (godz. 8:21) 17417,93 -2,48% 

BOVESPA 108376,35 -0,68% 

MERVAL 135472,73 -1,94% 

CECE EUR  1 270,76 -1,19% 

NTX EUR  890,29 -0,67% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 0,9556 -0,41% 

EUR/PLN 4,7914 0,15% 

USD/PLN 5,0138 0,53% 

USD/JPY 144,71 0,00% 

GBP/USD 1,0671 -0,49% 

EUR/CHF 0,9507 -0,08% 

CHF/PLN 5,0399 0,23% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1630,95 -0,32% 

MIEDŹ (LME) 7280,5 -0,36% 

ROPA BRENT 83,85 -0,66% 

ROPA WTI 77,5 -1,27% 

 



        Strona | 2  
 

 
 

Informacje dnia 
 

MBANK mBank zapowiada osiągniecie przez grupę w '22 ujemnego wyniku netto i brak wypłaty dywidendy w '23 

mBank, z powodu dodatkowych kosztów ryzyka prawnego oraz wakacji kredytowych, zapowiada osiągniecie przez grupę 
w 2022 roku ujemnego wyniku netto i brak wypłaty dywidendy w 2023 roku - podał bank w komunikacie. Koszty ryzyka 
prawnego mBanku w związku kredytami CHF w III kw. wyniosły 2 336 mln zł. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

MBANK mBank: Koszty ryzyka prawnego kredytów w CHF wyniosły 2,34 mld zł w III kw. br. 

Koszty ryzyka prawnego mBanku związanego z hipotecznymi kredytami walutowymi ujęte w III kwartale 2022 roku 
wyniosły 2 336 mln zł, podał Bank. Całkowita wartość rezerw utworzonych na ten cel na dzień 27 września 2022 roku 
wyniesie 6 803 mln zł. 

BOGDANKA Plan produkcyjny Bogdanki na '23 zakłada wydobycie ok. 8,3 mln ton węgla handlowego 

Plan produkcyjny Bogdanki na 2023 rok zakłada wydobycie na poziomie około 8,3 mln ton węgla handlowego - 
poinformowała Bogdanka w komunikacie. Plan uwzględnia skutki zatrzymania produkcji z jednej ze ścian. 

RAFAKO Konsorcjum Rafako ma umowę na kocioł biomasowy za 42,3 mln zł netto 

Konsorcjum Rafako (partner) i Rafako Innovation (lider) - spółki zależnej - podpisało umowę z Barlinek Inwestycje na 
budowę układu ciepłowniczego zasilanego biomasą w Barlinku, podało Rafako. Wartość umowy to 42,3 mln zł netto. 

BETACOM Betacom wypłaci 0,36 zł dywidendy na akcję 

Betacom wypłaci 0,36 zł dywidendy na akcję - wynika z uchwał podjętych przez WZ spółki zwołane na 27 września 

OT LOGISTICS OT Logistics spodziewa się większych przychodów grupy w związku ze wzmożonym importem morskim węgla 

Aktualna sytuacja rynkowa będzie sprzyjać realizacji planów Grupy OTL, która perspektywy zwiększenia sprzedaży w 
najbliższych miesiącach wiąże głównie ze wzmożonym importem morskim węgla energetycznego- poinformowała spółka 
w komunikacie prasowym. 

SUNEKS Zysk netto Suneksu w I półr. 2022 r. wzrósł do 14,36 mln zł 

Sunex w pierwszym półroczu 2022 r. wypracował skonsolidowany zysk netto w wysokości 14,36 mln zł, w porównaniu 
do 3,18 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Przychody wzrosły do 125,7 mln zł z 56,1 mln zł, a zysk 
operacyjny do 19,3 mln zł z 4,6 mln zł w analogicznym okresie 2021 r. 

AILLERON Ailleron mocno poprawił wyniki w I półroczu, nie widzi ryzyka spadku przychodów w przyszłości 

Ailleron zanotował w pierwszym półroczu 2022 roku wzrost zysku netto o ponad 200 proc., do 12,5 mln zł, EBITDA 
wzrosła o 73 proc. do 23,3 mln zł - poinformowała informatyczna spółka w komunikacie. Przedstawiciele spółki 
pozytywnie oceniają potencjał rynku i nie widzą ryzyka spadku przychodów w przyszłości. 

ECHO INVESTMENT Echo Investment miało w II kw. 10,4 mln zł zysku netto j.d., wobec 13 mln zł konsensusu 

Echo Investment odnotowało w II kwartale 2022 roku 10,4 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki 
dominującej - poinformowała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 13 mln zł 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

CYFROWY POLSAT Cyfrowy Polsat ma umowę sprzedaży 1 mln akcji Modivo za łącznie 600 mln zł 

Cyfrowy Polsat zawarł z Embud 2 umowę sprzedaży 1 mln akcji spółki Modivo (dawniej eobuwie), podała spółka. 

MOSTOSTAL WARSZAWA Mostostal Warszawa miał 1,28 mln zł straty netto, 0,85 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022 r. 

Mostostal Warszawa odnotował 1,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki 
dominującej w II kw. 2022 r. wobec 10,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

SPYROSOFT Spyrosoft miał 5,73 mln zł zysku netto, 10,01 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022 r. 

Spyrosoft odnotował 5,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
II kw. 2022 r. wobec 2,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

GRUPA PRACUJ Grupa Pracuj miała 49,36 mln zł zysku netto, 81,08 mln zł skoryg. EBITDA w II kw. 2022 r. 

Grupa Pracuj odnotowała 49,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w II kw. 2022 r. wobec 121,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

FERRO Strategia F1R2 Ferro zakłada 1 400 mln zł przychodów, 193 mln zł EBITDA w 2026 r. 

Cele Grupy Ferro zawarte w Strategii F1 na lata 2019-2023 zostały osiągnięte przed terminem, w związku z czym spółka 
przyjęła zaktualizowane założenia na lata 2022-2026 (Strategia F1R2 - "F1 Race Two"). Cele finansowe grupy związane 
z realizacją Strategii F1R2 w perspektywie 2026 roku to: przychody ze sprzedaży sięgające 1 400 mln zł (+69% wobec 
2021), skonsolidowana EBITDA sięgająca 193 mln zł (+61% wobec 2021), a zakładany capex to 30 mln zł 
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średniorocznie, podała spółka. Powyższe wartości nie uwzględniają wpływu potencjalnych inicjatyw dotyczących 
projektów z obszaru M&A, uwzględnionych w Strategii F1R2. 

ELEKTROTIM Elektrotim miał 4,73 mln zł straty netto, 2,31 mln zł straty EBITDA w I pol. 2022 r. 

Elektrotim odnotował 4,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I pol. 
2022 r. wobec 1,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

FERRO Strategia Ferro na lata 2022-2026 zakłada rekomendowanie min. 50% zysku na dywidendę 

W ramach Strategii F1R2 zarząd Ferro zaproponował politykę dywidendową, zakładającą rekomendowanie wypłaty 
dywidendy w wysokości nie mniejszej niż 50% zysku netto spółki przy założeniu stabilnej sytuacji rynkowej i finansowej, 
m.in. relacji skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanego wskaźnika EBITDA analizowanej kwartalnie, na 
poziomie nieprzekraczającym 2,5x, podała spółka. 

MOSTOSTAL WARSZAWA Portfel Mostostalu Warszawa miał wartość 3,06 mld zł na koniec czerwca 

Wartość portfela zamówień grupy Mostostal Warszawa na dzień 30 czerwca br. wynosiła 3 062,11 mln zł, podała spółka. 

CAVATINA HOLDING Cavatina Holding miał 8,9 mln zł zysku netto, 17,2 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022 r. 

Cavatina Holding odnotował 8,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2022 r. wobec 34,49 mln zł zysku rok 
wcześniej, podała spółka w raporcie. 

POLIMEX Konsorcjum Polimexu Mostostal ma umowy z PGE Energia Ciepła dot. agregatów kogeneracyjnych 

Konsorcjum Polimexu Mostostal i jego spółki zależnej Polimex Energetyka zawarły z PGE Energia Ciepła umowę na 
realizację "pod klucz" źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe o mocy min. 50 MWe opartego o silniki gazowe oraz 
źródła ciepłowniczego rezerwowo-szczytowego w PGE EC Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy (umowa EPC) oraz 
umowę serwisową ww. agregatów kogeneracyjnych (umowa LTSA), podał Polimex Mostostal. 

IMCOMPANY IMC i OneSoil podpisały umowę w zakresie analityki i rolnictwa cyfrowego 

IMC i OneSoil podpisały umowę badawczo-rozwojową w zakresie analityki i rolnictwa cyfrowego, podało IMC. W okresie 
pięciu lat firmy będą wspólnie wdrażać technologię zmiennego dawkowania na polach grupy notowanej na GPW. 
Głównym celem strategicznego porozumienia jest zwiększenie rentowności działalności rolniczej grupy oraz uzyskanie 
wymiernych i perspektywicznych wyników dzięki wspólnym eksperymentom rolniczym z OneSoil. 

PGNIG PGNiG planuje wypełnić min. 80% przepustowości Baltic Pipe w 2023 r. i 90% w 2024 r. 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) będzie mogło sprowadzić z Norwegii do Polski przez otwierany dziś 
oficjalnie gazociąg Baltic Pipe co najmniej 6,5 mld m3 gazu ziemnego w 2023 r., co oznacza, że spółka wypełni co 
najmniej 80% zarezerwowanej przepustowości nowego gazociągu, podało PGNiG. W 2024 r. wolumen dostaw wzrośnie 
o ponad 1 mld m3, a stopień wykorzystania zarezerwowanej przez PGNiG mocy przesyłowej Baltic Pipe przekroczy 
90%, podano także. 

BOOMBIT BoomBit zakłada wypłatę dywidendy za '22 w przypadku braku inwestycji 

BoomBit zakłada wypłatę dywidendy za 2022 rok, jeśli nie pojawią się istotne inicjatywy wymagające zaangażowania 
kapitałowego ze strony spółki - poinformował na konferencji CFO Marek Pertkiewicz. 

ASBIS Asbis otworzył w Kazachstanie największy salon Apple w Azji Centralnej 

Asbis otworzył w Ałmaty - największym mieście w Kazachstanie - salon iSpace, który ma status Apple Premium Partner, 
podała spółka. Jest on 7. salonem Apple prowadzonym przez Asbis w Kazachstanie i największym salonem tej marki w 
Azji Centralnej. 

PKN ORLEN W zakładzie produkcyjnym PKN Orlen zapalił się piec 

W zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN w Płocku na jednej z instalacji zapalił się piec - poinformowało Biuro Prasowe 
PKN Orlen. Na miejscu działa zakładowa straż pożarna. 

ELEKTROTIM Elektrotim spodziewa się dodatniego wyniku za cały 2022 r. pomimo straty za I półr. 

Elektrotim spodziewa się zysku za cały rok 2022 i może "sobie wyobrazić" 2-3 razy to, co było w latach 2020-2021, 
poinformował prezes Elektrotim Ariusz Bober. 

BUMECH Bumech ma umowę na zakup węgla energetycznego z RPA 

Bumech zawarł z południowoafrykańską spółką umowę określającą warunki, na jakich będzie kupował z Republiki 
Południowej Afryki węgiel energetyczny o określonych parametrach jakościowych, podała spółka. 

KRUK Włoska spółka Kruka ma umowę na zakup wierzytelności wartych nominalnie ok. 85,2 mln euro 

Kruk Investimenti - spółka zależna Kruka - zawarł umowy z podmiotami z Grupy BNP Paribas, tj. Findomestic Banca 
S.P.A, Autoflorence 1 S.R.L. oraz Florence SPV S.R.L., podał Kruk. Przedmiotem umów jest nabycie trzech portfeli  

niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o wartości nominalnej ok. 85,2 mln euro (ok. 405,7 mln zł). 

BOOMBIT BoomBit planuje wypłatę dywidendy za 2022 przy braku inicjatyw wymagających kapitału 

BoomBit planuje kontynuację wypłacania dywidendy także z zysku za 2022 r., jeżeli nie pojawią się "istotne inicjatywy", 
które wymagałyby zaangażowania kapitałowego ze strony spółki, poinformował CFO Marek Pertkiewicz 

PKO BP Automarket.pl z Grupy PKO BP zwiększył sprzedaż samochodów o 30% r/r w sierpniu 

Automarket.pl - platforma należąca do PKO Leasing - sprzedał sierpniu 2022 r. o 30% więcej samochodów niż rok 
wcześniej, podała firma. 

MERCOR Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku umorzyła postępowanie w sprawie zaległości podatkowej Mercora 

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku stwierdził, że zobowiązanie podatkowe Mercora w podatku 
dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy 1 kwietnia 2013 r. - 31 marca 2014 r. uległo przedawnieniu - podała 
spółka w komunikacie. Dyrektor uchylił decyzję organu pierwszej instancji (PUCS) w całości i umorzył postępowanie w 
sprawie. 

ZPUE NWZ ZPUE zwiększyło maks. kwotę przeznaczoną na skup akcji do 205 mln zł ze 100 mln zł 

Akcjonariusze ZPUE zdecydowali o zwiększeniu maksymalnej kwoty przeznaczonej na skup akcji własnych do 205 mln 
zł ze 100 mln zł wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie po NWZ. 
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GRODNO Grodno wypłaci 0,84 zł dywidendy na akcję i przeznaczy 15 mln zł na kapitał rezerwowy na skup akcji 

Akcjonariusze Grodna zdecydowali, by spółka wypłaciła 0,84 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 12,92 mln zł - podała 
spółka w komunikacie. 

FEERUM Feerum zawarł umowę na wykonanie obiektu magazynowo-suszarniczego za 11,6 mln zł brutto 

Feerum zawarł umowę na wykonanie obiektu magazynowo-suszarniczego w Baranowie Sandomierskim o wartości 11,6 
mln zł brutto - napisano w komunikacie spółki. 

PKN ORLEN / PGNIG PKN Orlen podpisał porozumienie ze Skarbem Państwa ws. przejęcia PGNiG 

PKN Orlen podpisał porozumienie ze Skarbem Państwa w związku z planowanym połączeniem z Polskim Górnictwem 
Naftowym i Gazownictwem (PGNiG), podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja Amerykańska: Podczas sesji w USA eurodolar spadł do 0,95691 USD. Koszyk dolarowy poprawił 20-letnie 

maksima, a funt szterling ponownie tracił wraz ze wzrostem rentowności długu UK. 

Sesja Azjatycka: W trakcie handlu w Azji minima eurodolara pogłębione zostają do 0,95445 USD. Indeksy w Azji 
wyraźnie tracą, gdzie Nikkei spada ponad 2%. 

Konrad Ryczko 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Zamówienia na dobra trwałe w USA w sierpniu spadły o 0,2 proc. mdm 

Zamówienia na dobra trwałe w USA w sierpniu spadły o 0,2 proc. wobec spadku miesiąc wcześniej o 0,1 proc. mdm - 
poinformował Departament Handlu USA we wstępnym wyliczeniu. Oczekiwano spadku o 0,3 proc. 

USA Indeks cen domów S&P/Case-Shiller wzrósł w lipcu o 16,06 proc. rdr 

Indeks cen domów S&P/Case-Shiller, obrazujący ceny nieruchomości w 20 największych miastach Stanów 
Zjednoczonych, wzrósł w lipcu o 16,06 proc. rdr i 0,19 proc. mdm. 

USA Indeks cen nieruchomości FHFA  spadł w lipcu o 0,6 proc. mdm 

Indeks cen nieruchomości FHFA (Federal Housing Finance Agency), informujący o zmianach średnich cen domów 
jednorodzinnych w USA, spadł w lipcu o 0,6 proc. mdm - podała FHFA. Rynek oczekiwał, że indeks pozostanie bez 
zmian. 

USA Indeks zaufania amerykańskich konsumentów wzrósł we wrześniu do 108 pkt. 

Indeks zaufania amerykańskich konsumentów wzrósł we wrześniu do 108 pkt. z 103,6 pkt. miesiąc wcześniej, po 
korekcie ze 103,2 pkt. - wynika z raportu Conference Board. 

USA Sprzedaż nowych domów w USA w sierpniu wyniosła 685 tys. w ujęciu rocznym 

Sprzedaż nowych domów w USA w sierpniu wyniosła 685 tys. w ujęciu rocznym, wobec oczekiwanych 500 tys. - 
poinformował Departament Handlu. 

USA Wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed we wrześniu wyniósł 0 pkt. 

Amerykański wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed we wrześniu wyniósł 0 pkt. wobec -8 pkt. miesiąc 
wcześniej - poinformował oddział Fed w Richmond. 

WĘGRY Narodowy Bank Węgier podniósł stopy proc. o 125 pb do 13,00 proc.; bank kończy cykl podwyżek 

Narodowy Bank Węgier (MNB) podniósł we wtorek referencyjną, 3-miesięczną depozytową stopę o 125 pb do 13,00 
proc. - poinformował bank po zakończeniu posiedzenia. Bank zapowiedział koniec cyklu podwyżek. Analitycy 
ankietowani przez agencję Bloomberg spodziewali się podniesienia stopy o 100 pb do 12,75 proc. Stopy procentowe na 
Węgrzech znalazły się powyżej 10 proc. po raz pierwszy od 2008 r., czyli czasu światowego kryzysu finansowego. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

KONIUNKTURA BANKOWA Pengab spadł we wrześniu o 4,2 pkt. do 7,5 pkt.; spodziewane pogorszenie dynamiki akcji kredytowej 

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł we wrześniu w porównaniu do sierpnia o 4,2 pkt. do 7,5 pkt - 
poinformowały Związek Banków Polskich oraz Minds & Roses. Indeks wskazuje na pogłębiającą się perspektywę 
pogorszenia dynamiki akcji kredytowej i na słabnąca dynamikę zainteresowania klientów produktami depozytowymi. 
Wskaźnik ocen wyniósł we wrześniu 12,9 pkt., czyli w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadł o 1,1 pkt. Wskaźnik 
prognoz był niższy o 7,4 pkt. i wyniósł 2,1 pkt. 

TURYSTYKA Liczba turystów zagranicznych w VII wyniosła 669,2 tys. wobec 351,9 tys. w VII '21 – GUS 

Liczba turystów zagranicznych w lipcu wyniosła 669,2 tys. wobec 351,9 tys. w lipcu 2021 r. - podał GUS. W okresie 
styczeń-lipiec 2022 liczba turystów wyniosła 2,99 mln wobec 763,47 tys. w analogicznym okresie 2021 roku. 

RZĄD Środki na wypłatę rekompensat i dodatku elekt. będą pochodzić z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; koszt 
26,8 mld zł – OSR 

Środki przeznaczone na wypłatę rekompensat i dodatku elektrycznego pochodzić będą z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 - wynika z Oceny Skutków Regulacji do projektu ustawy o ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. 
Sumaryczny koszt wsparcia określony w projektowanej ustawie ma wynieść 26,8 mld zł. 

WIBOR "Mapa Drogowa" reformy WIBORu zakłada w '25 r. powszechne stosowanie nowego wskaźnika referencyjnego 
typu RFR 

"Mapa Drogowa" Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych zakłada w 2025 r. gotowość do 
zaprzestania kalkulacji i publikacji Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR i powszechne stosowanie nowego wskaźnika 
referencyjnego typu RFR - wynika z opublikowanego we wtorek dokumentu. Zakłada się, że od grudnia '22 r. uczestnicy 
rynku będą mogli stosować indeks WIRON w nowych instrumentach finansowych. 

OBLIGACJE MF łącznie sprzedaż obligacje za ok. 5,814 mld zł 

Ministerstwo Finansów sprzedało pięć serii obligacji za łącznie 5.003 mln zł, przy popycie 8.667 mln zł - podał resort w 
komunikacie. Ministerstwo Finansów, w ramach sprzedaży dodatkowej, sprzedało papiery za 811 mln zł - podał resort w 
komunikacie. Łącznie resort finansów sprzedał we wtorek obligacje za ok. 5,814 mld zł. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raport okresowy przedstawi: ACTION, ALTA, BRAND24, CLNPHARMA, CREEPYJAR, CREOTECH, ECHO, ESOTIQ, 
GAMFACTOR, GRUPAAZOTY, IMPERIO, LARQ, MEXPOLSKA, PGFGROUP, POLICE, PULAWY, RYVU, SKYLINE, 
SONEL, SUNEX, TOWERINV, TRANSPOL 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

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

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

 BPC- NC-NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zatwierdzenia mechanizmu wypłaty dywidendy. 

 BRAND24- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 BUMECH- GPW-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję. 

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

 CONSTANCE- NC-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję. 

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

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

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

 ESOTIQ- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

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

 GRUPAAZOTY- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 HARPER- GPW-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2021 do 31.03.2022 roku. 

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

 LARQ- GPW-Publikacja raportu za I półroczny 2022 roku. 

 MENNICASK- NC-Wypłata dywidendy 1 zł na akcję. 

 MEXPOLSKA- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 NTTSYSTEM- GPW-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję. 

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

 PKNORLEN- GPW-NWZA ws. połączenia spółki i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. oraz podwyższenia kapitału zakładowego, 
zmian statutu, utworzenia funduszu likwidacji zakładu górniczego. 

 POLICE- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 PULAWY- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 PZU- GPW-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,94 zł na akcję. 

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

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

 SONEL- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

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

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

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

POLSKA 

 Polska- (09:00) Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC (Oczek. b.d. Poprz.152,6) za wrzesień 

ZAGRANICA 

 Francja- (08:45) Indeks zaufania konsumentów (Oczek. 80 Poprz.82) za wrzesień 

 Szwecja- (09:00) Indeks zaufania konsumentów (Oczek. b.d. Poprz.56,3) za wrzesień 

 Szwecja- (09:00) Indeks zaufania w przemyśle (Oczek. b.d. Poprz.116,4) za wrzesień 

 Słowacja- (09:00) Inflacja PPI (Oczek. b.d. Poprz.2% m/m 42,9% r/r) za sierpień 

 Strefa Euro- (09:15) Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)  

 USA- (13:00) Wnioski o kredyt hipoteczny (Oczek. b.d. Poprz.3,8%) za tydzień 

 USA- (14:30) Saldo obrotów towarowych (Oczek. -88,9 mld USD Poprz.-90,2 mld USD) za sierpień 

 USA- (14:35) Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)  

 USA- (16:00) Indeks podpisanych umów kupna domów (Oczek. -0,9% m/m Poprz.-1% m/m) za sierpień 

 USA- (16:10) Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard)  

 USA- (16:15) Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)  

 USA- (16:30) Zmiana zapasów ropy (Oczek. 0,3 mln brk Poprz.1,14 mln brk) za tydzień 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów benzyny (Oczek. 0,4 mln brk Poprz.1,57 mln brk) za tydzień 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów destylatów (Oczek. -1,3 mln brk Poprz.1,23 mln brk) za tydzień 

 USA- (17:00) Wystąpienie publiczne członkini zarządu Fed (Michelle Bowman)  

 USA- (20:00) Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans)  

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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