
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 informacj i 
rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. 

 

Wydział Obsługi Klienta 
 
 

BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
 CD PROJEKT - CD Projekt sprzedał 20 mln kopii gry 'Cyberpunk 2077' 

 Raport okresowy przedstawi: ALLEGRO, Bed Bath & Beyond, CCENERGY, CELTIC, 

COMPREMUM, DEKPOL, DROZAPOL, EMCINSMED, ENELMED, GIGROUP, 

INDYGO, KRAKCHEM, MABION, MAKARONPL, MANYDEV, MEDICALG, 

MOLECURE, Nike, NTCAPITAL, PCFGROUP, PEKABEX, REINO, SILVAIR-REGS, 

TERMOREX, WOJAS, ZEPAK 

 USA - Liczba umów na sprzedaż domów spadła o 2 proc. mdm 

 WLK. BRYTANIA - Bank Anglii (BoE) przeprowadzi ograniczone czasowo zakupy 

długoterminowych obligacji rządowych 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 
Wskaźnik Rynku 
Pracy wg BIEC 

b.d. 67,4 wrzesień 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:00 Hiszpania 
Inflacja HICP - dane 

szacunkowe 

10,1% 

r/r 
10,5% r/r wrzesień 

09:30 Szwecja 

Protokół z 

posiedzenia 

Riksbank 

- - wrzesień 

10:00 
Strefa 

Euro 

Wystąpienie publiczne 

członka zarządu ECB 

(Luis de Guindos) 

- - - 

10:00 Włochy Inflacja PPI b.d. 
5% m/m  

36,9% r/r 
sierpień 

11:00 
Strefa 

Euro 

Indeks nastrojów 

biznesu 
0,79 0,83 wrzesień 

11:00 
Strefa 

Euro 

Indeks nastrojów w 

gospodarce 
95 97,6 wrzesień 

11:00 
Strefa 

Euro 

Indeks nastrojów 

konsumentów 
-28,8 -24,9 wrzesień 

11:00 
Strefa 

Euro 

Indeks nastrojów 

producentów 
-1,1 1,2 wrzesień 

11:00 
Strefa 

Euro 

Indeks nastrojów w 

usługach 
7,1 8,7 wrzesień 

11:30 
Strefa 

Euro 

Wystąpienie 

publiczne członka 

zarządu ECB 

(Luis de Guindos) 

- - - 

14:00 Niemcy Inflacja CPI - wst.. 
1,3% m/m  

9,4% r/r 

0,3% m/m  

7,9% r/r 
wrzesień 

14:00 Niemcy 
Inflacja HICP - 

wst.. 

1,3% m/m  

10% r/r 

0,4% m/m  

8,8% r/r 
wrzesień 

14:30 USA 

PKB 

(annualizowany) - 

fin.. 

-0,6% -1,6% II kw. 

czwartek, 29 września 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 435,37 -1,61% 

WIG30 1 756,83 -1,65% 

mWIG40 3 612,90 -0,41% 

sWIG80 16 023,83 -0,62% 

WIG 47 468,26 -0,82% 

NCIndex 299,54 -0,41% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2220 1455 -0,89% 63.7k 67 665 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 110 29,73% 354 574 34,04% 

SPADEK 207 55,95% 685 105 65,76% 

BEZ ZM. 53 14,32% 2 075 0,20% 

RAZEM 370 100,00% 1 041 755 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

SERINUS 6,950 36,27% 4 516 231 

XTPL 58,80 8,09% 566 227 

BIGCHEESE 36,68 7,88% 267 663 

PEP 97,00 7,78% 334 311 

PCFGROUP 41,50 6,55% 596 823 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

COALENERG 2,200 -14,73% 2 745 011 

NTCAPITAL 2,56 -14,67% 125 223 

SUNEX 20,70 -9,21% 6 989 990 

DEVELIA 1,982 -9,08% 817 751 

STALPROFI 8,49 -5,46% 103 828 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 29683,74 1,88% 

NASDAQ 11051,64 2,05% 

S&P500 3719,04 1,97% 

FTSE 100 7005,39 0,30% 

CAC 40 5765,01 0,19% 

DAX XETRA 12183,28 0,36% 

RTS  1074,57 2,00% 

BUX 37731,27 -2,12% 

NIKKEI 225  26405,58 0,88% 

HANG SENG (godz. 8:21) 17455,17 1,18% 

BOVESPA 108451,2 0,07% 

MERVAL 138023,36 1,88% 

CECE EUR  1 270,76 -1,19% 

NTX EUR  890,29 -0,67% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 0,9682 -0,26% 

EUR/PLN 4,8129 0,07% 

USD/PLN 4,9702 0,31% 

USD/JPY 144,498 0,07% 

GBP/USD 1,0797 -0,34% 

EUR/CHF 0,9484 -0,06% 

CHF/PLN 5,0747 0,14% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1658,15 -0,38% 

MIEDŹ (LME) 7466 2,55% 

ROPA BRENT 87,67 -0,36% 

ROPA WTI 81,73 -0,02% 
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14:30 USA 

Konsumpcja 

prywatna 

(annualizowana) - 

fin.. 

1,5% 1,8% II kw. 

14:30 Czechy 

Decyzja CNB ws. 

stóp 

procentowych 

7% 7% wrzesień 

14:30 USA 
Wnioski o zasiłek 

dla bezrobotnych 
215 tys.  213 tys.  tydzień 

14:30 USA 
Deflator PKB - 

fin.. 
9% k/k 8,2% k/k II kw. 

14:30 USA PCE core - fin.. 4,4% k/k 5,2% k/k II kw. 

14:30 Kanada Miesięczny PKB -0,1% m/m 0,1% m/m lipiec 

15:00 
Nowa 

Zelandia 

Wystąpienie 

publiczne szefa 

RBNZ (Adrian 

Orr) 

- - - 

15:30 USA 

Wystąpienie szefa 

Fed z St. Louis 

(James Bullard) 

- - - 

16:30 USA 

Tygodniowa 

zmiana zapasów 

gazu 

95 mld. 103 mld  tydzień 

19:00 USA 

Wystąpienie 

szefowej Fed z 

Cleveland (Loretta 

Mester) 

- - - 

22:45 USA 

Wystąpienie szefa 

Fed z San 

Francisco (Mary 

Daly) 

- - - 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 
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Informacje dnia 
 

CD PROJEKT CD Projekt sprzedał 20 mln kopii gry 'Cyberpunk 2077' 

CD Projekt sprzedał 20 mln kopii gry "Cyberpunk 2077", podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

ALLEGRO Skorygowana EBITDA Allegro w II kw. wyniosła zgodnie z szacunkami 551,3 mln zł 

Skorygowana EBITDA Allegro w II kw. 2022 roku wyniosła, zgodnie z szacunkami, 551,3 mln zł, co oznacza spadek o 
1,5 proc. rok do roku. To wynik z wyłączeniem Mall Group i WE|DO. Skonsolidowana skorygowana EBITDA to 484 mln 
zł, o 13,5 proc. mniej rok do roku - poinformowała spółka w komunikacie. 

ALLEGRO Allegro obniża prognozy wyników finansowych w 2022 roku 

Allegro obniża prognozy wyników finansowych w 2022 roku - podała spółka w komunikacie. Allegro podało, że aktualizuje 
swoje oczekiwania na cały rok dla działalności prowadzonej w Polsce zakładając wzrost GMV w przedziale 15-17 proc., 
przy wzroście przychodów na poziomie 23-26 proc. i wzroście skorygowanej EBITDA o 10-12 proc. r/r. Nakłady 
inwestycyjne mają się zaś ograniczyć do 650-700 mln zł. 

CREEPY JAR Creepy Jar miał 18,59 mln zł zysku netto, 19,07 mln zł zysku EBIT w I poł. 2022 r. 

Creepy Jar odnotował 18,59 mln zł zysku netto I poł. 2022 r. wobec 12,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w 
raporcie. 

RYVU Ryvu miało 36,92 mln zł straty netto, 38,1 mln zł straty EBIT w II kw. 2022 r. 

Ryvu odnotowało 36,92 mln zł jednostkowej straty netto w II kw. 2022 r. wobec 24,24 mln zł straty rok wcześniej, podała 
spółka w raporcie. 

GRUPA AZOTY Grupa Azoty miała w II kwartale 800 mln zł zysku netto, zgodnie z szacunkami 

Grupa Azoty w drugim kwartale 2022 roku miała przychody w wysokości 6,41 mld zł, wynik EBITDA 1,24 mld zł, marżę 
EBITDA na poziomie 19,3 proc. i zysk netto w wysokości 800 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Wyniki są 
zgodne z podanymi wcześniej przez Grupę Azoty szacunkami. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

TRAKCJA ARP i PKP PLK wzywają do sprzedaży 70.333.329 akcji Trakcji po cenie 1,70 zł/szt. - BM PKO BP 

Agencja Rozwoju Przemysłu i PKP Polskie Linie Kolejowe wzywają do sprzedaży 70.333.329 akcji spółki Trakcja, 
stanowiących ok. 20,9 proc. całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym, po cenie 1,70 zł za akcję - podało 
pośredniczące w wezwaniu BM PKO BP. 

LUBELSKI WĘGIEL 
BOGDANKA 

LW Bogdanka zaktualizowała plan wydobycia na ok. 8,3 mln ton w 2023 r. 

Zaktualizowany plan produkcyjny Lubelskiego Węgla Bogdanka (LW Bogdanka) na rok 2023 wynosić będzie ok. 8,3 mln 
ton węgla handlowego, podała spółka. 

ECHO Echo miało 10,44 mln zł zysku netto, 54,63 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022 r. 

Echo Investment odnotowało 10,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w II kw. 2022 r. wobec 22,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

AILLERON Ailleron miał 2,3 mln zł zysku netto, 16,44 mln zł zysku EBIT w I poł. 2022 r. 

Ailleron odnotował 2,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 
2022 r. wobec 1,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto ogółem sięgnął 
12,49 mln zł wobec 4,08 mln zł zysku rok wcześniej. 

XTPL XTPL sprzedał urządzenie do produkcji prototypowej DPS do pierwszego klienta w USA 

XTPL dostarczy swoje urządzenie do produkcji prototypowej Delta Printing System (DPS) do klienta przemysłowego z 
USA, podała spółka. Jest to pierwsza sprzedaż urządzenia DPS do klienta korporacyjnego i jednocześnie pierwsza 
sprzedaż tego urządzenia do USA, podkreśliła spółka. 

TRANS POLONIA Trans Polonia miała 2,13 mln zł zysku netto, 2,07 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022 r. 

Trans Polonia odnotowała 2,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w II kw. 2022 r. wobec 2,71 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

OT LOGISTICS OT Logistisc miało 27,69 mln zł zysku netto, 11,94 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022 r. 

OT Logistics odnotowało 27,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w II kw. 2022 r. wobec 9,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

BIGCHEESE Big Cheese Studio miało 2,89 mln zł zysku netto, 3,1 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022 r. 

Big Cheese Studio odnotowało 2,89 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2022 r. wobec 2,13 mln zł zysku rok 
wcześniej, podała spółka w raporcie. 
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URTESTE Urteste opracowało prototyp testu diagnostycznego na raka jajnika 

Urteste w efekcie zakończonych prac badawczo-rozwojowych opracowało prototyp testu diagnostycznego na raka 
jajnika, podała spółka. Złożony został również wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie 
patentu na wynalazek. Urteste posiada już prototypy testów diagnostycznych dla ośmiu nowotworów odpowiadających 
łącznie za blisko połowę wszystkich zgonów spowodowanych nowotworami na świecie. 

PGNIG PGNiG zrealizuje projekt, który zmniejszy koszty wykrywania wodoru w mieszaninach gazów 

PGNiG, we współpracy z Politechniką Śląską pracują nad innowacyjnym czujnikiem do wykrywania wodoru w ramach 
projektu HydroSens. Przedsięwzięcie otrzymało dofinasowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - poinformował 
PGNiG w komunikacie prasowym. 

AILLERON Ailleron liczy na podwojenie przychodów eksportowych w całym roku 

Ailleron liczy na osiągnięcie 100% dynamiki przychodów eksportowych w całym roku, poinformował prezes Rafał 
Styczeń. Spółka szykuje się do renegocjacji umowy dotyczącej wdrożenia systemu spółki z Bankiem Pekao. W 2023 
mocno postawi na sprzedaż produktu Livebank w wersji SaaS. 

PKN ORLEN / PGNIG Akcjonariusze PKN Orlen wyrazili zgodę na połączenie z PGNiG 

Akcjonariusze PKN Orlen wyrazili, podczas walnego zgromadzenia, zgodę na połączenie z Polskim Górnictwem 
Naftowym i Gazownictwem (PGNiG). To przedostatni krok formalny niezbędny przed zarejestrowaniem połączenia obu 
spółek. 

OT LOGISTICS OT Logistics może ponownie przesunąć termin spłaty obligacji zapadających 31 października 

OT Logistics może być zmuszone do kolejnego przesunięcia terminu wykupu obligacji serii H, zapadających 31 
października br., wynika ze słów prezesa Kamila Jedynaka. 

KOMPUTRONIK Sąd restrukturyzacyjny zatwierdził układ Komputronika 

Sąd restrukturyzacyjny wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu Komputronik w restrukturyzacji, oddalając 
jednocześnie zastrzeżenia Urzędu Skarbowego złożone przeciwko układowi, podała spółka. 

OT LOGISTICS OT Logistics wystąpi do tymczasowego nadzorcy sądowego o zgodę na wypłatę dywidendy za '21 

OT Logistics wystąpi do tymczasowego nadzorcy sądowego o zgodę na wypłatę dywidendy za 2021 rok - poinformował 
podczas telekonferencji dla mediów członek zarządu Daniel Górecki. 

PKN ORLEN PKN Orlen jest otwarty na różnych partnerów w obszarach ropy, gazu i offshore 

PKN Orlen nie zamyka się na jednego partnera w obszarach dostaw i wydobycia ropy i gazu, a także w obszarze morskiej 
energetyki wiatrowej, poinformował dyrektor wykonawczy ds. inwestycji kapitałowych PKN Orlen. 

PGE PGE rozpoczyna sprzedaż węgla z importu do klientów instytucjonalnych i firm 

PGE Paliwa z Grupy PGE rozpoczęła sprzedaż importowanego węgla do określonej grupy odbiorców - klientów 
instytucjonalnych (np. szpitali, szkół, ośrodków zdrowia, domów pomocy społecznej), przedsiębiorców, którzy w swojej 
działalności zawodowej wykorzystują węgiel (w tym gospodarstwa rolne lub gospodarstwa ogrodnicze) oraz 
pośredniczących podmiotów węglowych, poinformowała spółka. 

ZUE Oferta ZUE wybrana jako najkorzystniejsza na utrzymanie torowisk w Krakowie 

Oferta ZUE została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania pn.: 
"Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej Miasta Krakowa w latach 2022 - 2025", poinformowała 
spółka. 

KGL KGL rozpocznie przegląd opcji dot. wybranych aktywów 

KGL zdecydował o rozpoczęciu analiz dotyczących możliwych sposobów reklasyfikacji posiadanych aktywów w postaci 
nieruchomości i zmiany modelu finansowania wybranych aktywów - podała spółka w komunikacie. 

ECHO Echo nie spodziewa się spadku marży w segmencie mieszkań na sprzedaż w 2023 r. 

Echo Investment spodziewa się, że marża brutto w segmencie mieszkań na sprzedaż nie spadnie w 2023 r., 
poinformował prezes Nicklas Lindberg. Według niego, sprzedaż mieszkań na polskim rynku ustabilizowała się na 
niższym poziomie. 

VIVID Akcjonariusze Vivid Games zgodzili się na zbycie systemu BidLogic 

Akcjonariusze Vivid Games zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o upoważnieniu zarządu do 
zbycia systemu BidLogic, podano w uchwałach. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja Amerykańska: Obrót w USA przyniósł wyczekiwane odbicie. Eurodolar podbił skokowo do 0,9750 USD, 

amerykańskie indeksy zakończyły blisko 2% zwyżkami. Powodem poprawy nastrojów były działania BoE. 

Sesja Azjatycka: Podczas handlu w Azji obserwujemy lekką korektę wcześniejszych podbić. Eurodolar nieznacznie 
koryguje. Większość parkietów zyskuje ponad 1%. 

Konrad Ryczko 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 

NIEMCY Indeks nastrojów niemieckich konsumentów GfK na październik wyniósł -42,5 pkt. 

Indeks nastrojów niemieckich konsumentów GfK na październik wyniósł -42,5 pkt. wobec -36,8 pkt. miesiąc wcześniej, 
po korekcie z -36,5 pkt. - podała w komunikacie grupa badań rynkowych GfK. Analitycy spodziewali się indeksu na 
poziomie -39,0 pkt. 

FRANCJA Wskaźnik nastrojów wyniósł we wrześniu 79 pkt. 

We Francji nastroje konsumentów okazały się słabsze od rynkowych ocen. Wskaźnik nastrojów wyniósł we wrześniu 79 
pkt., wobec 82 pkt. miesiąc wcześniej - poinformował instytut statystyczny Insee. Analitycy spodziewali się wskaźnika na 
poziomie 80 pkt. 

WLK. BRYTANIA Bank Anglii (BoE) przeprowadzi ograniczone czasowo zakupy długoterminowych obligacji rządowych 

Bank Anglii (BoE) przeprowadzi ograniczone czasowo zakupy długoterminowych obligacji rządowych W. Brytanii od 28 
września, aby przywrócić uporządkowane warunki rynkowe - poinformował bank w komunikacie. BoE przełożył 
rozpoczęcie zacieśniania ilościowego na 31 października. 

USA Spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA o 3,7 proc. 

W USA zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA - indeks wyrównany sezonowo spadł o 3,7 proc. 
w tygodniu zakończonym 16 września - podało w komunikacie Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA). 

USA Zapasy amerykańskich hurtowników w sierpniu wzrosły o 1,3 proc. mdm 

Zapasy amerykańskich hurtowników w sierpniu wzrosły o 1,3 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - poinformował we 
wstępnym odczycie Departament Handlu. Oczekiwano +0,4 proc. 

USA Liczba umów na sprzedaż domów, podpisanych w sierpniu przez Amerykanów, spadła o 2 proc. mdm 

Liczba umów na sprzedaż domów, podpisanych w sierpniu przez Amerykanów, spadła o 2 proc. miesiąc do miesiąca - 
podało Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors). 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 

PROGNOZY EBOiR obniżył prognozę wzrostu gospodarczego Polski w '23 r. do 1,5 proc. - Javorcik, EBOiR 

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) obniżył prognozę wzrostu gospodarczego Polski w 2023 r. do 1,5 proc. 
z 3,5 proc. szacowanych wcześniej - powiedziała PAP Biznes główna ekonomistka Europejskiego Banku Odbudowy i 
Rozwoju Beata Javorcik. EBOiR utrzymał jednocześnie prognozę wzrostu PKB w 2022 r. na poziomie 4,0 proc. 

PROGNOZY Agencja S&P obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski w '22 r. do 4,0 proc., a w '23 r. do 1,2 proc. 

Agencja S&P Global Ratings obniżyła prognozę wzrostu gospodarczego w Polsce z 4,5 proc. do 4,0 proc. w 2022 r. i z 
2,1 proc. do 1,2 pkt. proc. w 2023 r. - wynika z najnowszego raportu agencji. Agencja podwyższyła swoje prognozy dla 
inflacji w Polsce do 13,3 proc. w 2022 roku oraz do 11,5 proc. w 2023 roku. 

KONIUNKTURA Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury we wrześniu spadł o 0,7 pkt. mdm – BIEC 

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce 
we wrześniu w Polsce spadł o 0,7 pkt. w stosunku do sierpnia - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. BIEC 
podaje, że negatywne tendencje w gospodarce utrwalają się i pogłębiają, a prawdopodobieństwo wystąpienia recesji 
wynosi obecnie 75 proc. 

BUDŻET Nadwyżka budżetu po sierpniu 2022 r. wyniosła 27,5 mld zł – MF 

Nadwyżka budżetu po sierpniu 2022 r. wyniosła ok. 27,5 mld zł - poinformowało Ministerstwo Finansów. W okresie 
styczeń-sierpień dochody wyniosły 345,1 mld zł (70,2 proc. planu), a wydatki 317,6 mld zł (60,9 proc. planu). Jak wynika 
z danych resortu finansów, w okresie styczeń – sierpień 2022 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 25,0 mld zł w 
porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do 
okresu styczeń – sierpień 2021 r. o ok. 37,3 mld zł. 

PODATKI Rozwiązania dot. podatku od nadmiarowych marż mogą być w ciągu 2-3 tygodni – Sasin 

Trwają dyskusje dotyczące ostatecznego kształtu rozwiązań dotyczących nałożenia na duże przedsiębiorstwa podatku 
od nadmiarowych marż - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dodał, że propozycje 
mogą być wypracowane w ciągu dwóch-trzech tygodni. 

GAZ Możliwości dostaw gazu od ’23 wyniosą 21 mld m3, zużycie spada – Dziadzio, MKiŚ 

Możliwości dostaw gazu do Polski od 2023 roku wyniosą 21 mld m3 rocznie, a zużycie gazu spada obecnie o ok. 40 
proc. - poinformował Piotr Dziadzio, główny geolog kraju, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. 
polityki surowcowej państwa. 

MIESZKANIA Ceny mieszkań w 17 miastach spadły średnio w VIII o 2 proc. wobec V - raport Expandera i Rentier.io 

Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy ofertowe ceny mieszkań staniały w 13 z 17 
badanych miast. Średnio spadek wyniósł w sierpniu tego roku 2 proc. wobec maja 2022 r. W najbliższych miesiącach 
możliwe są dalsze niewielkie spadki lub stabilizacja. 

ZAKUPY W II kw. wydatki cudzoziemców na zakupy w Polsce wzrosły o 89,2 proc. rdr – GUS 

W II kwartale wydatki cudzoziemców na zakupy w Polsce wzrosły o 89,2 proc. rdr do 10,0 mld zł - podał GUS. Natomiast 
wydatki poniesione w tym okresie za granicą przez mieszkańców Polski wyniosły 5,5 mld zł. Było to o 82,7 proc. więcej 
niż przed rokiem. W stosunku do poprzedniego kwartału wydatki cudzoziemców były większe o 55 proc., natomiast 
mieszkańców Polski wzrosły o 38,3 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raport okresowy przedstawi: ALLEGRO, Bed Bath & Beyond, CCENERGY, CELTIC, COMPREMUM, DEKPOL, 
DROZAPOL, EMCINSMED, ENELMED, GIGROUP, INDYGO, KRAKCHEM, MABION, MAKARONPL, MANYDEV, 
MEDICALG, MOLECURE, Nike, NTCAPITAL, PCFGROUP, PEKABEX, REINO, SILVAIR-REGS, TERMOREX, WOJAS, 
ZEPAK 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

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

 Bed Bath & Beyond- NYSE-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 BUMECH- GPW-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję. 

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

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

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

 CONSTANCE- NC-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję. 

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

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

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

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

 GAMEOPS- GPW-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję. 

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

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

 INTERSPPL- GPW-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku. 

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

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

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

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

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

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

 Nike- NYSE-Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023. 

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

 ORGANIC- NC-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021. 

 PBGAMES- NC-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2021 rok. 

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

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

 PZU- GPW-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,94 zł na akcję. 

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

 SILVAIR-REGS- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

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

 TLTENNIS- NC-NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów w spółce zależnej. 

 TRAKCJA- GPW-Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,70 zł za sztukę w I fazie wezwania ogłoszonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu i PKP 
Polskie Linie Kolejowe. 

 VIATRON- NC-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021. 

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

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

POLSKA 

 Polska- (09:00) Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC (Oczek. b.d. Poprz.67,4) za wrzesień 

ZAGRANICA 

 Hiszpania- (09:00) Inflacja HICP - dane szacunkowe (Oczek. 10,1% r/r Poprz.10,5% r/r) za wrzesień 

 Szwecja- (09:30) Protokół z posiedzenia Riksbank za wrzesień 

 Strefa Euro- (10:00) Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos)  

 Włochy- (10:00) Inflacja PPI (Oczek. b.d. Poprz.5% m/m 36,9% r/r) za sierpień 

 Strefa Euro- (11:00) Indeks nastrojów biznesu (Oczek. 0,79 Poprz.0,83) za wrzesień 

 Strefa Euro- (11:00) Indeks nastrojów w gospodarce (Oczek. 95 Poprz.97,6) za wrzesień 

 Strefa Euro- (11:00) Indeks nastrojów konsumentów (Oczek. -28,8 Poprz.-24,9) za wrzesień 

 Strefa Euro- (11:00) Indeks nastrojów producentów (Oczek. -1,1 Poprz.1,2) za wrzesień 

 Strefa Euro- (11:00) Indeks nastrojów w usługach (Oczek. 7,1 Poprz.8,7) za wrzesień 

 Strefa Euro- (11:30) Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos)  

 Niemcy- (14:00) Inflacja CPI - wst.. (Oczek. 1,3% m/m 9,4% r/r Poprz.0,3% m/m 7,9% r/r) za wrzesień 

 Niemcy- (14:00) Inflacja HICP - wst.. (Oczek. 1,3% m/m 10% r/r Poprz.0,4% m/m 8,8% r/r) za wrzesień 

 USA- (14:30) PKB (annualizowany) - fin.. (Oczek. -0,6% Poprz.-1,6%) za II kw. 

 USA- (14:30) Konsumpcja prywatna (annualizowana) - fin.. (Oczek. 1,5% Poprz.1,8%) za II kw. 

 Czechy- (14:30) Decyzja CNB ws. stóp procentowych (Oczek. 7% Poprz.7%) za wrzesień 

 USA- (14:30) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Oczek. 215 tys.  Poprz.213 tys. ) za tydzień 

 USA- (14:30) Deflator PKB - fin.. (Oczek. 9% k/k Poprz.8,2% k/k) za II kw. 

 USA- (14:30) PCE core - fin.. (Oczek. 4,4% k/k Poprz.5,2% k/k) za II kw. 

 Kanada- (14:30) Miesięczny PKB (Oczek. -0,1% m/m Poprz.0,1% m/m) za lipiec 

 Nowa Zelandia- (15:00) Wystąpienie publiczne szefa RBNZ (Adrian Orr)  

 USA- (15:30) Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard)  

 USA- (16:30) Tygodniowa zmiana zapasów gazu (Oczek. 95 mld Poprz.103 mld ) za tydzień 

 USA- (19:00) Wystąpienie szefowej Fed z Cleveland (Loretta Mester)  

 USA- (22:45) Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (Mary Daly)  

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 

http://www.interia.pl/
http://www.yahoo.com/
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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