
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w Wydziale Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych i nie 
stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej  prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych 
informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”.  

 

Wydział Obsługi Klienta 
 
 

BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
 USA - Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA we wrześniu wyniósł 50,9 pkt. 

 EUROLAND – Indeks PMI w sektorze przemysłowym strefy euro wyniósł we wrześniu 

48,4 pkt. 

 POLSKA - Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce we wrześniu wyniósł 43,0 pkt. 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

11:00 
Strefa 

Euro 
Inflacja PPI 

5% m/m  

43,2% 

r/r 

4% m/m  

37,9% r/r 

sierpień 

15:00 USA 

Wystąpienie szefa 

Fed z Nowego 

Jorku (John 

Williams) 

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

15:15 USA 

Wystąpienie szefowej 

Fed z Cleveland 

(Loretta Mester) 

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

16:00 USA 

Zamówienia na 

dobra bez 

środków trans. - 

fin.. 

0,2% m/m 0,2% m/m sierpień 

16:00 USA 

Zamówienia na 

dobra trwałego 

użytku - fin.. 

-0,2% 

m/m 
-0,1% m/m sierpień 

16:00 USA 
Zamówienia w 

przemyśle 

0,3% 

m/m 
-1% m/m sierpień 

17:00 
Strefa 

Euro 

Wystąpienie 

publiczne prezeski 

ECB (Christine 

Lagarde) 

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

22:40 USA 
Zmiana zapasów 

ropy wg API 

-0,2 mln 

brk 
4,15 mln brk tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 

wtorek, 4 października 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 386.96 0.66% 

WIG30 1 703.47 0.85% 

mWIG40 3 600.80 1.36% 

sWIG80 15 980.81 0.54% 

WIG 46 312.48 0.74% 

NCIndex 288,79 -2,07% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2220 1 411 1,29% 59 824 59 539 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 145  40.06% 344 174 43.01% 

SPADEK 175  48.34% 443 597 55.44% 

BEZ ZM. 42  11.60% 12 436 1.55% 

RAZEM 362 100.00% 800 208 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

MEDICALG 11.00  59.88% 4 439 525 

BUMECH 57.90 22.98% 18 662 611 

HMINWEST 8,82 20.16% 206 982 

YOLO 0.61 19.61% 2 628 373 

COALENERG 2.24 12.34% 2 384 942 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

ZPUE 275  -12.42% 116 063 

EKOEXPORT 1.775  -10.80% 127 389 

OTLOG 12,40 -6.42% 155 466 

BIGCHEESE 36.10 -5.00% 162 033 

SERINUS 5,90 -4.84% 1 046 259 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 29 490.89 2.66% 

NASDAQ 10 815.44 2.27% 

S&P500 3 678.43 2.59% 

FTSE 100 6 908.76 0.22% 

CAC 40 5 794.15 0.55% 

DAX XETRA 12 209.48 0.79% 

RTS  1 091.87 3.42% 

BUX 38 420.33 1.54% 

NIKKEI 225  26 952.71 2.81% 

HANG SENG (godz. 8:21) 17 079.51 -0.83% 

BOVESPA 116 134.46 5.54% 

MERVAL 145 062.99 4.28% 

CECE EUR  1,065 98 +0.69% 

NTX EUR  847 75 +0.93% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 0.9830 -0.02% 

EUR/PLN 4.8269 0.02% 

USD/PLN 4.9105 0.04% 

USD/JPY 144.8340 0.21% 

GBP/USD 1.1326 -0.08% 

EUR/CHF 0.9753 -0.07% 

CHF/PLN 4.9486 0.08% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1708.500 -0.08% 

MIEDŹ (LME) 7 524.00 -1,61% 

ROPA BRENT 89.410 0.85% 

ROPA WTI 84.000 0.73% 
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Informacje dnia 
 

SANTANDER KSF zgodził się by bufor O-SII dla Santander Bank Polska wzrósł do 1% z 0,75% 

Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wyraził pozytywną opinię w sprawie w sprawie nałożenia na Santander Bank 
Polska bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) w wysokości 1% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, 
podał bank. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

TRAKCJA Comsa sprzedała obligacje Trakcji 

Hiszpańska spółka Comsa sprzedała obligacje Trakcji - poinformowała Trakcja w komunikacie. 

BENEFIT Liczba aktywnych kart Benefit Systems na koniec września wyniosła 1,44 mln szt. 

Liczba aktywnych kart sportowych Benefit Systems na koniec trzeciego kwartału 2022 r. wyniosła 1.443,6 tys. szt. - 
podała spółka w komunikacie. 

ATAL Atal sprzedał w III kw. 2022 roku 376 lokali 

Atal zawarł w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku 1.711 umów deweloperskich i przedwstępnych - poinformował 
deweloper w komunikacie. W trzecim kwartale firma podpisała 376 aktualnie aktywnych umów. 

LIVECHAT Przychody LiveChat Software w II kw. 2022/23 wyniosły 15,47 mln USD, wzrosły 7,9 proc. rdr 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy LiveChat Software w okresie trzech miesięcy zakończonych we 
wrześniu 2022 roku (drugi kwartał roku finansowego 2022/23) wyniosły 15,47 mln USD i były o 7,9 proc. wyższe niż 
rok wcześniej - szacuje spółka. 

DEKPOL SA Dekpol obniżył cele sprzedażowe na 2022 rok; chce sprzedać 320 lokali 

Dekpol obniżył cele sprzedażowe na 2022 rok i obecnie zakłada, że na podstawie umów rezerwacyjnych, 
deweloperskich i przedwstępnych sprzeda w 2022 roku 320 lokali, a nie 460, jak zakładał wcześniej. Grupa planuje, że 
w segmencie deweloperskim jej przychody wyniosą w tym roku 190 mln zł, a nie zakładane wcześniej 250 mln zł - 
poinformowała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PKN ORLEN Orlen Unipetrol uruchomił instalację do produkcji dicyklopentadienu (DCPD) 

Orlen Unipetrol - czeska spółka zależna PKN Orlen - uruchomił zakładzie w Litvinovie instalację do produkcji 
dicyklopentadienu (DCPD), podał PKN Orlen. Poszerzając swoje portfolio o DCPD, Grupa Orlen znalazła się w gronie 
czterech największych producentów tego produktu w Europie. 

PGE PGE sprzedała na rzecz PGE GiEK udziały w sześciu spółkach 

PGE podpisała z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna umowy zbycia udziałów w spółkach Bestgum, Betrans, 
Elmen, Eltur - Serwis, Megaserwis oraz Ramb - poinformowała PGE w komunikacie prasowym. To działania 
przygotowujące grupę do wydzielenia aktywów węglowych. 

GPW GPW przedłużyła funkcjonowanie programów wspierających płynność na rynku akcji 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) po raz kolejny przedłużyła pakiet promocji cennikowych, których 
celem jest budowanie płynności na rynku akcji, podała GPW. Od 2019 roku w projektach wspierających płynność 
wzięła udział większość biur i domów maklerskich. 

LENTEX Lentex sprzedał udziały w spółce zależnej za 20 mln euro 

Lentex zawarł umowę sprzedaży 100 proc. udziałów w spółce zależnej Lentex Wykładziny za 20 mln euro na rzecz 
belgijskiej firmy Unilin BV - podała spółka w komunikacie. 

GRODNO Grodno szacuje przychody w I półr. 2022/23 na 585,9 mln zł, wzrost o 8 proc. Rdr 

Grodno szacuje, że narastająco od początku roku obrotowego, tj. w okresie pierwszego półrocza 2022/23 (kwiecień-
wrzesień), skonsolidowane przychody wyniosły 585,9 mln zł wobec 541,9 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, 
co oznacza wzrost o 8,1 proc. rdr - podała spółka w komunikacie. Pozytywnie na wyniki w kolejnych miesiącach ma 
wpłynąć sprzedaż m.in. pomp ciepła. 

TIM TIM szacuje przychody ze sprzedaży w III kw. na 349,1 mln zł, wzrost rdr o 3,6 proc. 

TIM szacuje przychody ze sprzedaży towarów w okresie lipiec-wrzesień 2022 r. na 349,1 mln zł, co oznacza wzrost w 
stosunku do analogicznego okresu 2021 r. o 3,6 proc. - podała spółka w komunikacie. Przychody spółki ze sprzedaży 
towarów e-commerce w III kw. 2022 r. wyniosły 249,7 mln zł, czyli wzrosły rdr o 3,9 proc. 

AC Przychody AC w III kw. wyniosły 75,1 mln zł, więcej rdr o 40 proc. - wstępne dane 

Przychody ze sprzedaży spółki AC w III kwartale 2022 roku wyniosły 75,1 mln zł i są wyższe rdr o 40 proc. - podała 
spółka w komunikacie, dotyczącym wstępnych danych. Narastająco, w okresie trzech kwartałów 2022 r., przychody AC 
wyniosły prawie 200 mln zł i są wyższe o 23,3 proc. rdr. 
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SUNEX Przychody Suneksu w III kw. wzrosły o 163 proc. rdr do 81,86 mln zł – szacunki 

Sunex szacuje, że jednostkowy poziom przychodów ze sprzedaży zrealizowany w trzecim kwartale 2022 r. wyniósł 
81,86 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 163 proc. - podała spółka w komunikacie. 

VRG Przychody VRG we wrześniu wyniosły 94,9 mln zł, wzrost o 7 proc. Rdr 

Skonsolidowane przychody VRG we wrześniu 2022 roku wyniosły 94,9 mln zł, co oznacza wzrost o 7 proc. rdr - 
poinformowała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku przychody VRG wyniosły 904,4 mln zł i były 
wyższe rdr o 25,4 proc. 

DADELO Przychody Dadelo wzrosły rdr w III kw. o 52,7 proc. do 34,4 mln zł – szacunki 

Dadelo szacuje przychody ze sprzedaży netto w III kwartale 2022 roku na 34,4 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 52,7 
proc. - podała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku wstępna sprzedaż wyniosła 94,4 mln zł, co 
oznacza wzrost rdr o 43,7 proc. 

WITTCHEN Grupa Wittchen szacuje, że miała w III kw. 118 mln zł przychodów, wzrost o 48 proc. Rdr 

Grupa Wittchen szacuje, że w okresie lipiec-wrzesień 2022 roku miała 118 mln zł przychodów, czyli więcej o 48 proc. 
rdr - podała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                                          BIULETYN PORANNY  

        Strona | 4  
 

Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA zwyżki indeksów były kontynuowane, a finalnie odbicie przyniosło wzrost S&P500 o 2,59%. 

Eurodolar podbił do 0,98438 USD. Podczas handlu w Azji eurodolar pozostaje blisko 0,9845 USD. Nikkei zyskuje 
blisko 3%, podczas gdy w Chinach w dalszym ciągu mamy dni wolne od handlu. 

Konrad Ryczko   

 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA we wrześniu wyniósł 50,9 pkt.  

Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA we wrześniu wyniósł 50,9 pkt. wobec 52,8 pkt. w poprzednim miesiącu - 
podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 52,1 pkt. 

USA Indeks PMI w amerykańskim sektorze przemysłowym wyniósł we wrześniu do 52 pkt.  

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit 
Economics, wyniósł we wrześniu do 52 pkt. wobec 51,5 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. 
Wskaźnik wstępnie szacowano na 51,8 pkt. 

EUROLAND Indeks PMI w sektorze przemysłowym strefy euro wyniósł we wrześniu 48,4 pkt.  

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez S&P Global, 
wyniósł we wrześniu 48,4 pkt. wobec 49,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie 
szacowano, że indeks wyniesie 48,5 pkt. 

NIEMCY Indeks PMI w sektorze przemysłowym Niemiec wyniósł we wrześniu 47,8 pkt.  

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł 
we wrześniu 47,8 pkt. wobec 49,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie 
szacowano, że indeks wyniesie 48,3 pkt. 

WIELKA BRYTANIA Indeks PMI w sektorze przemysłowym Wielkiej Brytanii wyniósł we wrześniu 48,4 pkt.  

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez S&P Global, 
wyniósł we wrześniu 48,4 pkt. wobec 47,3 pkt. miesiąc wcześniej - podano w komunikacie w II wyliczeniu. Wstępnie 
spodziewano się, że indeks wyniesie 48,5 pkt. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

PMI Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce we wrześniu wyniósł 43,0 pkt. - S&P Global 

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce we wrześniu wyniósł 43,0 pkt. wobec 40,9 pkt. w lipcu - podała S&P Global. 
Rynek oczekiwał wskaźnika na poziomie 40,1 pkt. 

NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż mieszkań w IX wzrosła o 12,7 proc. mdm; rdr spadła o 46,5 proc. - tabelaofert. pl 

Sprzedaż nowych mieszkań na siedmiu największych rynkach w Polsce wzrosła we wrześniu o prawie 13 proc. w 
stosunku do sierpnia, natomiast rdr spadła o ponad 46 proc. Pod względem wolumenu sprzedaży wrzesień był 
najlepszym miesiącem dla deweloperów od maja - wynika z wstępnych danych portalu mieszkaniowego tabelaofert. pl. 
Ceny ofertowe nowych mieszkań ustabilizowały się. 

DŁUG Popyt na kredyty mieszkaniowe w IX spadł o 68,7 proc. rdr - BIK 

Popyt na kredyty mieszkaniowe we wrześniu spadł o 68,7 proc. rdr - podał BIK w komunikacie. Liczba wnioskujących o 
kredyt mieszkaniowy we wrześniu spadła o 67,6 proc. rdr, jednak w porównaniu do sierpnia liczba wnioskujących 
wzrosła o 9,6 proc. 

INWESTYCJE Napływ kapitału netto z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w '21 wyniósł 114,2 mld zł - 
NBP 

Napływ kapitału netto z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2021 roku wyniósł 114,2 mld zł - 
podał Narodowy Bank Polski. 

EKSPORT Eksport z Polski w 2022 roku wzrośnie o 18,4 proc. rdr – prognoza KIG 

Eksport z Polski w 2022 roku wzrośnie o 18,4 proc. rdr - wynika z prognozy ekonomistów Krajowej Izby Gospodarczej. 

HANDEL Wskaźnik nastrojów w handlu tradycyjnym w IX spadł w Polsce o 23,1 pkt. mdm - M/platform 

W handlu tradycyjnym duży spadek nastrojów we wrześniu, przewidywania na październik wskazują kontynuację 
spadków - wynika z ostatniego badania przeprowadzonego przez M/platform. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 BETACOM-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję. 

 DATAWALK-Wprowadzenie do obrotu na GPW 246.940 akcji zwykłych na okaziciela serii P. 

 GRODNO-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,84 zł na akcję. 

 MOJ-NWZA ws. zmian w RN. 

 REDCARPET-Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 415.000 akcji serii A i 50.000 akcji serii B. 

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

ZAGRANICA 

 Strefa Euro-(11:00) Inflacja PPI (Oczek. 5% m/m 43,2% r/r Poprz.4% m/m 37,9% r/r) za sierpień 

 USA-(15:00) Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams) 

 USA-(15:15) Wystąpienie szefowej Fed z Cleveland (Loretta Mester) 

 USA-(16:00) Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin.. (Oczek. 0,2% m/m Poprz.0,2% m/m) za sierpień 

 USA-(16:00) Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin.. (Oczek. -0,2% m/m Poprz.-0,1% m/m) za sierpień 

 USA-(16:00) Zamówienia w przemyśle (Oczek. 0,3% m/m Poprz.-1% m/m) za sierpień 

 Strefa Euro-(17:00) Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde) 

 USA-(22:40) Zmiana zapasów ropy wg API (Oczek. -0,2 mln brk Poprz.4,15 mln brk) 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 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 jakiejko lwiek 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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