
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  

 
 AGORA - Strata netto Agory w III kw. '22 wyniosła 23,5 mln zł 

 USA - Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 222 

tys. 

 USA - Liczba rozpoczętych budów domów mieszkalnych w USA w październiku 

wyniosła 1,425 mln 

 POLSKA – Ceny według HICP w Polsce w październiku wzrosły o 16,4 proc. rdr - 

Eurostat 

 RAPORTY - Raport okresowy przedstawi: AGORA, CDRL, ELKOP, FERRO, HELIO, 

IZOLACJA, LENTEX, MDIENERGIA, MLSYSTEM, NEWAG, RAINBOW, RAWLPLUG, 

RELPOL, SELENAFM, SKARBIEC, TORPOL, VIATRON, WASKO. 

 
 
 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:30 Szwajcaria 
Produkcja 
przemysłowa b.d. 5,1% r/r III kw. 

09:30 
Strefa 
Euro 

Wystąpienie 
publiczne prezeski 
ECB (Christine 
Lagarde) b.d. b.d. b.d. 

14:00 Niemcy 

Wystąpienie publiczne 
szefa Bundesbanku 
(Joachim Nagel) 

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

14:30 Kanada Inflacja IPPI 0,2% m/m 

0,1% m/m  

9% r/r październik 

16:00 USA 
Sprzedaż domów na 
rynku wtórnym 

4,38 
mln  4,71 mln  październik 

16:00 USA 

Indeks wskaźników 
wyprzedzających - 
Conference Board 0,0 0,0 październik 

19:00 USA 

Liczba wież 
wiertniczych 
dla rynku ropy b.d. 622 tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 

piątek, 18 listopada 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 708,23 -1,89% 

WIG30 2 077,09 -1,88% 

mWIG40 3 939,24 -0,65% 

sWIG80 17 105,44 -0,20% 

WIG 54 791,43 -1,48% 

NCIndex 308,01 0,48% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2220 1 715 -2,11% 46 294 48 139 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 144 38,92% 137 022 13,04% 

SPADEK 169 45,68% 741 981 70,60% 

BEZ ZM. 57 15,40% 171 996 16,36% 

RAZEM 370 100,00% 1 051 000 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

MEDICALG 13,42 8,58% 3 794 372 

COMPREMUM 2,490 8,03% 309 814 

R22 39,60 7,17% 789 695 

RANKPROGR 1,915 6,09% 128 150 

ABPL 43,20 6,01% 195 666 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

MFO 31,30 -9,28% 408 529 

LPP 9180,00 -6,66% 27 269 265 

MEDINICE 12,60 -6,53% 405 178 

KGHM 115,10 -6,12% 95 696 368 

TSGAMES 108,20 -6,08% 4 836 065 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 33 546,32 -0,02% 

NASDAQ 11 144,96 -0,35% 

S&P500 3 946,56 -0,31% 

FTSE 100 7 346,54 -0,06% 

CAC 40 6 576,12 -0,47% 

DAX XETRA 14 266,38 0,23% 

RTS  1 151,56 -1,03% 

BUX 44 037,15 -0,54% 

NIKKEI 225  27 900,07 -0,11% 

HANG SENG 18 068,41 0,13% 

BOVESPA 109 702,78 -0,49% 

MERVAL 155 259,25 0,75% 

CECE EUR  1 298,06 -1,12% 

NTX EUR  1 014,21 -0,90% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,03701 0,06% 

EUR/PLN 4,70631 0,01% 

USD/PLN 4,53835 -0,05% 

USD/JPY 139,825 -0,33% 

GBP/USD 1,19037 0,33% 

EUR/CHF 0,987141 0,02% 

CHF/PLN 4,76762 -0,01% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1 766,00 0,17% 

MIEDŹ (LME) 8 186,50 -1,90% 

ROPA BRENT 89,78 -3,32% 

ROPA WTI 82,34 0,86% 
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Informacje dnia 

 

AGORA Strata netto Agory w III kw. '22 wyniosła 23,5 mln zł 

Strata netto j.d. Agory w trzecim kwartale. 2022 roku wyniosła 23,5 mln zł wobec 1,2 mln zł straty rok wcześniej - podała 
spółka w raporcie. Przedział oczekiwań analityków ankietowani przez PAP Biznes zakładał od 1,8 mln zł straty netto do 
0,7 mln zł zysku netto. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

ENERGA Fitch podwyższył długoterminowy rating IDR Energi do "BBB+" 

Fitch podwyższył długoterminowy rating IDR Energi do "BBB+" z "BBB-"' . Perspektywa ratingu jest stabilna - podała 
agencja w komunikacie. Fitch usunął rating z listy obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym (RWP). 

WITTCHEN Grupa Wittchen szacuje, że w I-III kw. miała 53,2 mln zł zysku operacyjnego 

Grupa Wittchen szacuje, że w okresie od I do III kwartału 2022 roku miała 53,2 mln zł zysku operacyjnego, co oznacza 
wzrost o 105 proc. rdr - podała spółka w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników finansowych. 

COMARCH Comarch miał 27,89 mln zł zysku netto, 83,89 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2022 r. 

Comarch odnotował 27,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
III kw. 2022 r. wobec 30,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

ANSWEAR Answear.com miało 1,44 mln zł zysku netto, 14,08 mln zł zysku EBIT w III kw. 2022 r. 

Answear.com odnotowało 1,44 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2022 r. wobec 3,1 mln zł zysku rok wcześniej, 
podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 14,08 mln zł wobec 7,62 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane 
przychody ze sprzedaży sięgnęły 233,49 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 154,79 mln zł rok wcześniej. 

ANSWEAR Answear miał po III kwartałach '22 37,3 mln zł EBITDA 

Answear, miała w okresie od I do III kwartału 2022 roku 37,3 mln zł EBITDA, podała spółka w raporcie. Zysk netto od 
stycznia do września wyniósł 5,3 mln zł, a przychody w III kwartale wzrosły do 233,5 mln zł, podano również. 

ALLEGRO Allegro przesuwa publikację raportu za III kw. na 30 listopada 

Allegro przesuwa termin publikacji raportu za III kwartał na 30 listopada, podała spółka w komunikacie. 

MCI MCI Capital miało 60,44 mln zł zysku netto, 65,73 mln zł zysku EBIT w III kw. 2022 r. 

MCI Capital odnotowało 60,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 
w III kw. 2022 r. wobec 39,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 65,73 mln 
zł wobec 46,49 mln zł zysku rok wcześniej. 

APLISENS Aplisens miał 8,14 mln zł zysku netto, 11,69 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2022 r. 

Aplisens odnotował 8,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III 
kw. 2022 r. wobec 4,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

APLISENS Aplisens widzi 'sporą szansę' na realizację celu 142,5 mln zł przychodów w 2022 r. 

Aplisens ocenia, że jest "spora szansa", iż planowane w strategii przychody grupy na poziomie 142,5 mln zł w 2022 r. 
zostaną osiągnięte, poinformował prezes Adam Żurawski. Podtrzymał, że nowa strategia zostanie opublikowana w I kw. 
2023 r. 

INTER CARS Zysk netto j.d. Inter Cars w III kw. '22 wyniósł 218,4 mln zł, wobec 215,3 mln zł konsensusu 

Zysk netto j.d. Inter Cars w trzecim kwartale 2022 roku wzrósł do 218,4 mln zł z 195,8 mln zł zysku przed rokiem - 
poinformowała spółka. Wynik jest zgodny z średnią prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes na poziomie 
215,3 mln zł. 

SELENA Selena miała w III kw. 46,4 mln zł zysku netto j.d. 

Grupa Selena, producent i dystrybutor chemii budowlanej, zanotowała w trzecim kwartale 2022 roku 46,4 mln zł zysku 
netto jednostki dominującej wobec 31,7 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Przychody z 
umów z klientami wzrosły do 569 mln zł z 493,1 mln zł przed rokiem. 

ML SYSTEM ML System miał w III kw. 2022 r. 63,7 mln zł przychodów i 8,2 mln zł EBITDA 

ML System miał w trzecim kwartale 2022 r. 63,7 mln zł przychodów, 8,2 mln zł EBITDA, 0,7 mln zł EBIT i 0,9 mln zł straty 
netto - wynika z raportu kwartalnego. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali przychodów na poziomie 53-
55 mln zł, 7,1-9,4 mln zł EBITDA, 0,1-1,9 mln zł EBIT i wyniku netto w przedziale od 0 mln zł do 0,8 mln zł straty. 

11BIT Zysk netto 11 bit studios w III kw. wyniósł 4,9 mln zł, zgodnie z oczekiwaniami 

Producent gier 11 bit studios wypracował w trzecim kwartale 2022 roku 4,88 mln zł zysku netto, o 19 proc. więcej niż 
przed rokiem - podała spółka w raporcie. Wynik spółki okazał się zgodny z oczekiwaniami, średnia prognoz analityków 
wynosiła 4,9 mln zł. 

KINO POLSKA Grupa Kino Polska TV miała w III kw. 2022 r. 6,7 mln zł zysku netto, zgodnie z szacunkami 

Grupa Kino Polska TV odnotowała w III kwartale 2022 roku 6,7 mln zł zysku netto, co oznacza spadek rdr o 39 proc. - 
podała spółka w raporcie. Wynik jest zgodny z opublikowanymi wcześniej wstępnymi danymi. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

VRG VRG miało 9,2 mln zł zysku netto, 60,63 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2022 r. 

VRG odnotowało 9,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 
2022 r. wobec 23,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

VRG VRG planuje wzrost powierzchni handlowej o 3,7% r/r, capex na ok. 42 mln zł w 2023 r. 

VRG przewiduje zwiększenie powierzchni handlowej grupy o 3,7% r/r oraz nakłady inwestycyjne w wysokości ok. 42 mln 
zł w 2023 r. (wobec 33 mln zł planowanych na br.), podała spółka. VRG zakłada kontynuację wzrostu przychodów w obu 
segmentach (odzieżowym i jubilerskim), przy wzroście marży brutto w warunkach inflacji. 

AUTO PARTNER Zysk netto Auto Partnera w III kw. '22 roku wzrósł o 5,3 proc. do 53,7 mln zł 

Zysk netto Auto Partnera w III kw. '22 roku wzrósł o 5,3 proc. do 53,7 mln zł - podała spółka w raporcie. Analitycy 
ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się 55,4-55,5 mln zł zysku netto w tym okresie. 

VERCOM Vercom miał 4,33 mln zł zysku netto, 16,4 mln zł skoryg. zysku EBITDA w III kw. 2022 r. 

Vercom odnotował 4,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III 
kw. 2022 r. wobec 4,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

UNIMOT Unimot miał 41,09 mln zł zysku netto, 120,72 mln zł skoryg. EBITDA w III kw. 2022 r. 

Unimot odnotował 41,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III 
kw. 2022 r. wobec 4,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

NOVATURAS Novaturas liczy na znaczącą poprawę rentowności brutto w drugim półroczu 

Novaturas, operator turystyczny w krajach nadbałtyckich, liczy na znaczącą poprawę rentowności brutto w drugim 
półroczu w porównaniu z pierwszą połową roku - podała spółka w prezentacji. 

GETIN HOLDING Getin Holding miał 23,2 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2022 r. 

Getin Holding odnotował 23,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego 
akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 25,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

MLP GROUP MLP Group miało 92,21 mln zł zysku netto, 172,89 mln zł zysku EBIT w III kw. 2022 r. 

MLP Group odnotowało 92,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 
w III kw. 2022 r. wobec 35,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

DĘBICA FO Dębica miała 3,59 mln zł zysku netto, 3,28 mln zł zysku EBIT w III kw. 2022 r. 

Firma Oponiarska Dębica (FO Dębica) odnotowała 3,59 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2022 r. wobec 3,98 
mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

APATOR Apator miał 3,48 mln zł straty netto, 29 mln zł skoryg. EBITDA w III kw. 2022 r. 

Apator odnotował 3,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 
2022 r. wobec 13,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

NOVATURAS Novaturas miał 1,94 mln euro zysku netto, 2,11 mln euro zysku EBITDA w III kw. 2022 r. 

Novaturas odnotowało 1,94 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w III kw. 2022 r. wobec 24 tys. euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

IPOPEMA Ipopema miała 1,89 mln zł zysku netto, 1,48 mln zł zysku EBIT w III kw. 2022 r. 

Ipopema odnotowała 1,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
III kw. 2022 r. wobec 5,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

KRKA Krka miało 301,67 mln zł zysku netto, 314,19 mln zł zysku EBITDA w I-III kw. 2022 r. 

Krka odnotowało 301,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego w I-III kw. 2022 r. wobec 240,1 mln zł zysku 
rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

ŚNIEŻKA Śnieżka szacuje spadek wolumenowy polskiego rynku farb na kilkanaście procent r/r w 2022 

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka spodziewa się, że polski rynek farb i lakierów skurczy się w tym roku o kilkanaście 
procent w ujęciu wolumenowym, a w ujęciu wartościowym będzie podobny lub nieco mniejszy (o kilka procent), 
poinformował prezes Piotr Mikrut. 

GETIN HOLDING Getin Holding: Idea Bank Ukraina wróci do przedwojennego poziomu kredytów do końca 2023 r. 

Getin Holding planuje, że Idea Bank Ukraina wróci do przedwojennego wolumenu kredytowania do końca przyszłego 
roku, zapowiedział prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek. 

R22 R22 zapowiada regularną wypłatę dywidendy 

R22 zapowiada regularną wypłatę dywidendy - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. 

ATLANTA Atlanta Poland chce przeznaczyć 791,9 tys. zł na wypłatę dywidendy za 2021/22 

Zarząd Atlanty Poland przedstawi radzie nadzorczej wniosek dotyczący sposobu rozporządzenia zyskiem netto w kwocie 
7,76 mln zł, w tym przeznaczenia 791,9 tys. zł na wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2021/2022 - podał dystrybutor 
bakalii w komunikacie. 

BOŚ Prezes BOŚ: Chcemy wyjść z planu naprawczego z końcem 2023 roku – wywiad 

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) robi "wszystko, co tylko możliwe", aby wyjść z planu naprawczego z końcem 2023 r., 
ale w komunikacji z rynkiem podkreśla, że to cel aspiracyjny, poinformował ISBnews prezes Wojciech Hann. 

UNIMOT Unimot patrzy z 'umiarkowanym optymizmem' na IV kwartał i 2023 rok 
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Grupa Unimot z "umiarkowanym optymizmem" podchodzi do perspektyw na rok 2023 oraz IV kwartał 2022 roku, który 
"cały czas jest mocny", poinformował prezes Adam Sikorski. 

UNIMOT Unimot potwierdza chęć przeznaczenia 30% zysku netto za 2022 r. na dywidendę 

Unimot planuje przeznaczyć ok. 30% skonsolidowanego zysku netto za 2022 rok na wypłatę dywidendy, poinformował 
prezes Adam Sikorski. 

PGE Paweł Cioch został odwołany ze stanowiska wiceprezesa ds. korporacyjnych PGE 

Rada nadzorcza Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) podjęła uchwałę o odwołaniu wiceprezesa ds. korporacyjnych 
Pawła Ciocha, podała spółka. 

NEUCA Neuca: Pojawiły się duże szanse na szybkie uchwalenie ustawy refundacyjnej 

Neuca jest optymistycznie nastawiona co do szans na szybkie procedowanie i przyjęcie ustawy refundacyjnej, 
poinformował prezes Piotr Sucharski. 

UNIMOT Unimot liczy na zamknięcie transakcji przejęcia spółki Lotos Terminale do końca 2022 r. 

Unimot liczy, że transakcja przejęcia spółki Lotos Terminale zostanie sfinalizowana na końca 2022 roku i nowy biznes 
będzie generował dla grupy wynik EBITDA od początku 2023 roku, poinformował prezes Adam Sikorski. 

NEUCA Neuca szacuje wzrost rynku hurtu aptecznego w '23 w przedziale 6-10 proc 

Neuca szacuje, że dwucyfrowa dynamika wzrostu rynku hurtu aptecznego utrzyma się w czwartym kwartale - 
poinformowali przedstawiciele spółki podczas czwartkowej wideokonferencji. W przyszłym roku zarząd szacuje wzrost 
rynku w przedziale między 6 a 10 proc. 

UNIMOT Unimot planuje rozpocząć handel węglem w 2023 roku 

Unimot planuje wejść na rynek handlu węglem 2023 roku, poinformował prezes Adam Sikorski 

CCC Walne zgromadzenie CCC zdecydowało o emisji do 14 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru 

Akcjonariusze CCC zdecydowali na czwartkowym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o podwyższeniu kapitału 
zakładowego w drodze emisji łącznie do 14 mln akcji z pozbawieniem prawa poboru - poinformował prowadzący obrady 
Bogdan Dudzewicz. 

KGHM KGHM nie zmienia polityki dywidendowej – prezes 

KGHM podtrzymuje politykę dywidendową - poinformował nowy prezes Tomasz Zdzikot. 

ORLEN PKN Orlen chce mieć na koniec 2023 roku 4.600 automatów paczkowych 

PKN Orlen planuje mieć na koniec 2023 roku 4.600 automatów paczkowych, obecnie jest ich ponad 1.500 - poinformował 
koncern w komunikacie prasowym. 

PZU / PEKAO PZU zaoferowało ubezpieczenie na życie kredytobiorcom z Banku Pekao 

Grupa PZU rozszerzyła ofertę o indywidualne ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kredytów mieszkaniowych lub 
pożyczek zabezpieczonych hipoteką udzielanych przez Bank Pekao, podała spółka. Z rozwiązania PZU Życie mogą 
skorzystać zarówno osoby, które chcą zaciągnąć kredyt lub pożyczkę zabezpieczoną hipoteką, jak i ci, którzy już spłacają 
kredyt w banku. 

KGHM KGHM ma zabezpieczone 30% wolumenu energii elektrycznej i 40% gazu na 2023 r 

KGHM Polska Miedź ma zabezpieczone 30% wolumenu energii elektrycznej i 40% gazu na 2023 r., poinformował 
wiceprezes Andrzej Kensbok. Strategia dojścia do 50% pozyskania energii ze źródeł własnych w 2030 r. jest aktualna, 
zapowiedział nowy prezes KGHM Tomasz Zdzikot. 

HANDLOWY Bank Handlowy zaproponuje na NWZ wprowadzenie programu motywacyjnego opartego o akcje własne 

Bank Handlowy zaproponuje na NWZ, które odbędzie się 16 grudnia, wprowadzenie programu motywacyjnego opartego 
o akcje własne - poinformowała spółka w komunikacie. 

KGHM KGHM planuje uzupełnienie składu zarządu jak najszybciej, potem przegląd strategii 

KGHM Polska Miedź chciałby jak najszybszego uzupełnienia składu zarządu spółki oraz przeglądu strategii, 
poinformował nowy prezes KGHM Tomasz Zdzikot. Spółka pracuje nad budżetem na 2023 r. 

STALPROFIL Stalprofil szacuje, że miał w III kw. 8,85 mln zł zysku netto, mniej o 64 proc. rdr 

Stalprofil szacuje, że w trzecim kwartale 2022 roku jednostkowy zysk netto spadł o 64 proc. do 8,85 mln zł - 
poinformowała spółka w komunikacie. Po trzech kwartałach 2022 r. zysk netto spółki spadł o 12 proc. rdr do 70,82 mln 
zł. 

TAURON W dwa lata Tauron podwoił moc odnawialnych źródeł energii w swojej sieci 

W minionych dwóch latach Tauron podwoił moc odnawialnych źródeł energii, przyłączonych do sieci 
elektroenergetycznej Grupy. W końcu października br. łączna moc przyłączonych instalacji OZE przekroczyła 4,1 
gigawata; ponad dwie trzecie z nich do mikroinstalacje - poinformowała spółka. 

ORLEN PKN Orlen: Centrum Badawczo-Rozwojowe to platforma współpracy m.in. ze startupami i uczelniami 

Centrum Badawczo-Rozwojowe to platforma współpracy PKN Orlen ze startupami, wynalazcami, instytutami i 
uczelniami. To także szansa dla młodych naukowców, inżynierów, którzy zyskali bazę dla swych projektów - przekazał 
w czwartek Józef Węgrecki, członek zarządu koncernu. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA obserwowaliśmy podbicie wyceny dolara i spadki na giełdach po jastrzębich wypowiedziach 

Bullarda z Fed. Eurodolar przetestował 1,03 USD. Podczas obrotu w Azji główna para walutowa stabilizuje się przy 
1,03609 USD. Brak jest większych zmian na indeksach w Azji czy tamtejszym FX.. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 222 tys.  

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 222 tys. 
- poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych 
wyniesie 225 tys. wobec 226 tys. poprzednio, po korekcie z 225 tys. 

USA Liczba rozpoczętych budów domów mieszkalnych w USA w październiku wyniosła 1,425 mln  

Liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w USA w październiku wyniosła 1,425 mln w 
ujęciu zanualizowanym (SAAR). Miesiąc wcześniej wskaźnik ten wyniósł 1,488 mln, po korekcie z 1,439 mln - podał 
Departament Handlu USA w komunikacie. 

USA Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów w USA w październiku wyniosła 1,526 mln  

Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów w USA w październiku (wskaźnik aktywności w przyszłości w 
tym sektorze) wyniosła w ujęciu zanualizowanym (SAAR) 1,526 mln wobec 1,564 mln w poprzednim miesiącu - podał 
Departament Handlu. 

USA Indeks aktywności wytwórczej Philadelphia Fed w listopadzie spadł do -19,4 pkt.  

Indeks aktywności wytwórczej Philadelphia Fed w listopadzie spadł do -19,4 pkt. z -8,7 pkt. miesiąc wcześniej - podał 
Fed z Philadelphii w czwartek w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

STOPY PROCENTOWE RPP odrzuciła w październiku wnioski o podwyżki stóp o 100 pb. i o 50 pb. 

Rada Polityki Pieniężnej odrzuciła w październiku dwa wnioski o podwyżkę stóp - o 100 pb. oraz o 50 pb. - podano na 
stronie internetowej NBP. Za wnioskiem o podwyżkę o 100 pb. głosowała tylko J.Tyrowicz, a pozostali obecni na 
posiedzeniu członkowie byli przeciw 

INFLACJA Ceny według HICP w Polsce w październiku wzrosły o 16,4 proc. rdr - Eurostat 

Ceny liczone według HICP w Polsce w październiku 2022 r. w ujęciu rocznym wzrosły o 16,4 proc. wobec 15,7 proc. we 
wrześniu - podał wstępne dane Eurostat. Miesięcznie ceny wzrosły o 1,6 proc. 

HANDEL ZAGRANICZNY Deficyt w obrotach towarowych handlu zagranicznego po wrześniu wyniósł 14,7 mld euro - GUS 

Deficyt w obrotach towarowych handlu zagranicznego po wrześniu 2022 r. wyniósł 14,7 mld euro - podał Główny Urząd 
Statystyczny. 

EKSPORT Udział Niemiec w polskim eksporcie po wrześniu spadł do 27,7 proc. z 28,8 proc. w ub. roku - GUS 

Udział Niemiec w polskim eksporcie po wrześniu 2022 r. spadł do 27,7 proc. z 28,8 proc. w analogicznym okresie 
poprzedniego roku - podał GUS. 

BUDOWNICTWO Sytuacja w budownictwie w IV kw. pogorszyła się, w kolejnych dekoniunktura pogłębi się - IRG SGH 

W IV kw. 2022 r. sytuacja w budownictwie pogorszyła się; zakłady budowlane bardzo źle oceniają obecną sytuację 
gospodarczą w Polsce - wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. W najbliższym czasie dekoniunktura 
w budownictwie może się pogłębić. 

FUNDUSZE Aktywa funduszy inwestycyjnych spadły w październiku do 261 mld zł - Analizy .pl, IZFiA 

W październiku aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych spadły o 520 mln zł i na koniec miesiąca wyniosły niecałe 
261 mld zł - podano w raporcie Analiz .pl oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Licząc od początku roku 
aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych skurczyły się łącznie o niemal 41 mld zł. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 AGORA-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 AMBRA-Wypłata dywidendy 1 zł na akcję. 

 BIOGENED-Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję. 

 CDRL-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 ELKOP-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 FERRO-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

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

 IZOLACJA-Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku. 

 LENTEX-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 MDIENERGIA-Publikacja skonsolidowanego raportu za I-III kwartał 2022 roku. 

 MLSYSTEM-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 NEWAG-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 PGNIG-Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z połączeniem ze spółką Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 

 PKNORLEN-Wprowadzenie do obrotu na GPW 534.494.124 akcje zwykłe na okaziciela serii F . 

 RAINBOW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 RAWLPLUG-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 RELPOL-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 SELENAFM-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 SKARBIEC-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023. 

 TORPOL-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 VIATRON-Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku. 

 WASKO-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 ZYWIEC-Zakończenie I fazy zapisów na sprzedaż akcji po 486,12 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Heineken International B.V. 

POLSKA 

 Polska 

ZAGRANICA 

 Szwajcaria-(08:30) Produkcja przemysłowa (Poprz.5,1% r/r) za III kw. 

 Strefa Euro-(09:30) Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde) 

 Niemcy-(14:00) Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Joachim Nagel) 

 Kanada-(14:30) Inflacja IPPI (Oczek. 0,2% m/m Poprz.0,1% m/m 9% r/r) za październik 

 USA-(16:00) Sprzedaż domów na rynku wtórnym (Oczek. 4,38 mln  Poprz.4,71 mln ) za październik 

 USA-(16:00) Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board (Oczek. -0,4% Poprz.-0,4%) za październik 

 USA-(19:00) Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (Poprz.622,0) 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 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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