
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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 POLSKA - Wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu wzrosło o 10,3 proc. 

rdr – GUS 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 
Wskaźnik Dobrobytu 
wg BIEC 

b.d. 90 styczeń 

10:00 Polska 
Ceny produkcji 
budowlano-
montażowej 

b.d. 14,7% r/r grudzień 

10:00 Polska 
Produkcja 
przemysłowa s.a. 

b.d. 4,4% r/r grudzień 

10:00 Polska 
Produkcja budowlano-
montażowa s.a. 

b.d. 5,1% r/r grudzień 

10:00 Polska 
Produkcja budowlano-
montażowa 

2,7% r/r 4% r/r grudzień 

10:00 Polska 
Sprzedaż detaliczna 
ceny stałe 

1,4% r/r 1,6% r/r grudzień 

10:00 Polska 
Ceny produkcji 
sprzedanej przemysłu 

19,4% r/r 
-0,5% m/m 

20,8% r/r 
grudzień 

10:00 Polska 
Produkcja 
przemysłowa 

1,4% r/r 
2,9% m/m  

4,6% r/r 
grudzień 

10:00 Polska Sprzedaż detaliczna 17,8% r/r 
0,3% m/m 
18,4% r/r 

grudzień 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

14:30 Kanada 
Indeks cen nowych 
domów 

-0,2% m/m -0,2% m/m grudzień 

16:00 USA 
Indeks wskaźników 
wyprzedzających - 
Conference Board 

-0,7% -1% grudzień 

18:45 Strefa Euro 
Wystąpienie publiczne 
prezeski ECB (Christine 
Lagarde) 

- - - 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

poniedziałek, 23 stycznia 2023,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 892.32 0.13% 

WIG30 2 322.48 0.15% 

mWIG40 4 355.86 1.00% 

sWIG80 19 120.44 1.07% 

WIG 60 788.05 0.38% 

NCIndex 333.44 0.47% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20H2320 1 920 0.42% 22 959 46 521 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 115 32.86% 481 540 74.34% 

SPADEK 118  33.71% 114 710 17.71% 

BEZ ZM. 117  33.43% 51 480 7.95% 

RAZEM 350 100.00% 647 730 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

KOMPUTRON 9.00  25.00% 6 274 189 

STALEXP 2.87  6.70% 551 925 

COGNOR 5.68  6.37% 4 006 991 

BRAND24 25.4 5.83% 178 823 

UNIMOT 107.2  5.51% 2 686 164 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

PUNKPIRAT 0.465  -8.82% 294 412 

NANOGROUP 1.62  -8.47% 1 368 604 

GREENX 2.28  -4.20% 2 507 479 

XTPL 111.0  -3.90% 683 551 

ACAUTOGAZ 33.7  -2.88% 219 099 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 33 375.49 1.00% 

NASDAQ 11 140.44 2.66% 

S&P500 3 972.61 1.89% 

FTSE 100 7 770.59 0.30% 

CAC 40 6 995.99 0.63% 

DAX XETRA 15 033.56 0.76% 

RTS  991.88 -0.12% 

BUX 46 440.14 -0.54% 

NIKKEI 225  26 906.04 1.33% 

HANG SENG (godz. 8:21) 22 044.65 1.82% 

BOVESPA 112 040.64 -0.78% 

MERVAL 247 679.99 5.32% 

CECE EUR  1 426.37 0.79% 

NTX EUR  1 082.89 0.50% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.08992 0.42% 

EUR/PLN 4.70968 0.06% 

USD/PLN 4.70968 -0.43% 

USD/JPY 130.078 0.38% 

GBP/USD 1.24220 0.22% 

EUR/CHF 1.00069 0.16% 

CHF/PLN 4.70536 -0.10% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1 925.25 -0.12% 

MIEDŹ (LME) 9 850.00 0.60% 

ROPA BRENT 87.48 -0.18% 

ROPA WTI 81.50 -0.27% 
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Informacje dnia 
 

POLSKA Wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu wzrosło o 10,3 proc. rdr – GUS 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

  

KERNEL Kernel sprzedał 344,7 tys. ton oleju w okresie październik-grudzień 2022 

Kernel Holding sprzedał 344,71 tys. ton oleju w drugim kwartale roku obrotowego 2022/23, co oznacza spadek 17 
proc. rok do roku - podała spółka w komunikacie. W pierwszym półroczu roku obrotowego Kernela (lipiec-grudzień) 
sprzedaż oleju spadła o 14 proc. wobec analogicznego okresu rok wcześniej i wyniosła 546,8 tys. ton. 

VIVID GAMES Vivid Games miał wstępnie 0,8 mln zł zysku netto w 2022 r. 

Vivid Games miał 0,8 mln zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 37,3 mln zł w 2022 r., podała 
spółka, powołując się na wstępne dane. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PKN ORLEN PKN Orlen: Decyzja ws. kompleksu petrochemicznego w Gdańsku w ciągu ok. półtora roku 

Decyzja w sprawie inwestycji w kompleks petrochemiczny w Gdańsku, wspólnej z Saudi Aramco i jego spółką zależną 
SABIC, powinna zapaść w ciągu około półtora roku, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. 

PKN ORLEN PKN Orlen chce w tym roku przedstawić lokalizacje dla planowanych reaktorów SMR i MMR 

PKN Orlen chce w tym roku przedstawić lokalizacje dla planowanych reaktorów jądrowych SMR i MMR - poinformował 
prezes Orlenu Daniel Obajtek. 

PKN ORLEN PKN Orlen inwestuje 2 mld zł w aktywa logistyczne i produkcyjne w Gdańsku 

W Gdańsku za ponad pół miliarda złotych powstanie terminal do obsługi jednostek morskich, który od 2025 r. umożliwi 
przeładunek ponad miliona ton produktów, a ponad 1,4 mld zł zostanie przeznaczone na budowę związanej z 
terminalem, instalacji HBO, czyli tzw. Hydrokrakingowego Bloku Olejowego. Oddanie obu inwestycji zaplanowano do 
połowy 2025 roku - poinformował PKN Orlen w komunikacie. 

CD PROJEKT CD Projekt: Pudełkowa wersja gry 'The Witcher 3 NextGen' pojawi się 26 stycznia 

Pudełkowa wersja "The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition" na PlayStation5 i Xbox Series X pojawi się w półkach 
sklepowych na całym świecie 26 stycznia, podał CD Projekt na swoim profilu na Twitterze. Aktualizacja next-gen gry 
"Wiedźmin 3: Dziki Gon" pojawiła się w sprzedaży 14 grudnia 2022. 

TAURON, RAFAKO Tauron może wstrzymać egzekwowanie części roszczeń wobec Rafako, później je zmniejszyć 

Tauron wystąpi do banków o pokrycie gwarancji związanych z realizacją bloku 910 MW w Jaworznie do połowy lutego, 
natomiast z egzekwowaniem pozostałych roszczeń wobec Rafako może "poczekać" mimo upływu terminu zapłaty, 
wynika ze słów prezesa Taurona Wytwarzanie Trajana Szuladzińskiego. Widzi on też szanse, by roszczenia 
"miarkować". 

ATAL Atal wprowadził do oferty 512 mieszkań w I etapie os. Naramowice Odnova w Poznaniu 

Atal rozpoczął sprzedaż 512 mieszkań w ramach os. Naramowice Odnova w Poznaniu, podała spółka. Na I etap 
inwestycji złożą się 4 pięciopiętrowe budynki wielorodzinne. Prace budowlane w inwestycji Naramowice Odnova 
rozpoczęły się pod koniec ub. roku. Ich zakończenie planowane jest na II kwartał 2025 r., a uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie w III kwartale 2025 r. 

DECORA Decora skupi akcje własne za łącznie 1,7 mln zł 

Decora skupi 50,04 tys. akcji własnych, dających 0,47 proc. udziału na WZA spółki. Cena nabycia wynosi 34 zł za 
akcję, czyli łącznie 1,7 mln zł - podała spółka w komunikacie. 

SUNEX Sunex sfinalizował przejęcie austriackiej spółki Krobath Bad Heizung Service 

Sunex sfinalizował zakup 100 proc. austriackiej spółki Krobath Bad Heizung Service, za 4,3 mln euro - poinformowała 
spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

Zmiany w akcjonariacie 
 
 

TEN SQUARE GAMES TFI Allianz Polska zmniejszył udział w głosach na WZA Ten Square Games do 4,8 proc. 

Fundusze zarządzane przez TFI Allianz Polska zmniejszyły udział w kapitale zakładowym i głosach na WZA Ten 
Square Games do 4,8 proc., z 5,17 proc. poprzednio - poinformowal Ten Square Games w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja azjatycka: Dolar rozpoczął nowy tydzień od spadku wartości w relacji do euro - notowania eurodolara wystrzeliły 

do okolic 1,09. Słabość wykazują notowania japońskiego jena po tym, jak tamtejszy minister finansów ostrzegł, że 
sytuacja w japońskich finansach staje się wyjątkowo "niepewna".  

Dorota Sierakowska 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

WLK. BRYTANIA Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii, z uwzględnieniem sprzedaży paliw, w grudniu 2022 r. spadła o 1,0% 

Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii, z uwzględnieniem sprzedaży paliw, w grudniu 2022 r. spadła o 1,0 proc., 
podczas gdy poprzednio spadła o 0,5 proc., po korekcie z -0,4 proc. - poinformowało w komunikacie biuro 
statystyczne. Analitycy spodziewali się, że mdm sprzedaż wzrośnie o 0,5 proc. 

WLK. BRYTANIA W styczniu wskaźnik zaufania konsumentów obniżył się do -45,0 pkt. 

W styczniu nastroje brytyjskich konsumentów pogorszy się - wskaźnik zaufania wyniósł -45,0 pkt. wobec -42 pkt. 
miesiąc wcześniej - podał GfK NOP Ltd. w komunikacie. Analitycy prognozowali -40 pkt. 

USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w grudniu wyniosła 4,02 mln w ujęciu rocznym 

Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w grudniu wyniosła 4,02 mln w ujęciu rocznym vs oczekiwane 3,95 mln - 
podało w raporcie Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of 
Realtors). 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

WYNAGRODZENIA Wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu wzrosło o 10,3 proc. rdr – GUS 

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2022 r. wyniosło 7.329,96 zł, co oznacza 
wzrost o 10,3 proc. rdr - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 2,2 proc. 

CENY Ceny skupu podstawowych produktów rolnych w grudniu wzrosły w ujęciu rdr o 43,9 proc. – GUS 

W grudniu 2022 r. ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca 
wieprzowego, drobiu i mleka krowiego wzrosły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 43,9 
proc., po wzroście o 51,7 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do listopada 2022 r. 
ceny wzrosły o 0,5 proc. 

KONIUNKTURA W styczniu w większości obszarów gospodarki oceny koniunktury wyższe niż w grudniu – GUS 

W styczniu br. w większości prezentowanych obszarów gospodarki wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje 
się na poziomie wyższym od prezentowanego w grudniu 2022 r. - podał Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik ten we 
wszystkich obszarach znajduje się poniżej średniej długookresowej. 

ZADŁUŻENIE Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec grudnia wzrosło do 1.238,4 mld zł – MF 

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec grudnia wzrosło o 27,6 mld zł (+2,3 proc.) mdm i wyniosło ok. 1.238,4 mld zł - 
podał resort finansów w szacunkowych danych. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło: - 
dług krajowy: ok. 949,7 mld zł; - dług w walutach obcych: ok. 288,7 mld zł (tj. 23,3 proc. całego długu SP). Na koniec 
października zadłużenie wynosiło 1.210.844,9 mln zł. 

ZOBOWIĄZANIA Przewidywane spłaty zobowiązań w najbliższych 12 miesiącach to 7.647 mln euro – NBP 

Przewidywane na okres najbliższych 12 miesięcy obciążenie Polski spłatą zobowiązań zaciągniętych przez rząd 
wyniosło na koniec grudnia 2022 roku 7.647 mln euro wobec 7.634 mln euro miesiąc wcześniej - wynika z danych 
Narodowego Banku Polskiego. Stan aktywów rezerwowych Polski na koniec grudnia 2022 r. wyniósł 156.455 mln euro. 

STOPY PROCENTOWE Rozważania o obniżkach stóp proc. są przedwczesne, RPP w trybie wait&see – Duda, RPP 

Rozważania na temat obniżek stóp procentowych są przedwczesne, a RPP pozostaje w trybie „wait and see” – 
powiedziała PAP Biznes członkini RPP Iwona Duda. Jak przekazała, trendy, na które wskazywała projekcja 
listopadowa są zachowane i z dużym prawdopodobieństwem na koniec 2023 r. możliwa jest inflacja na jednocyfrowym 
poziomie. 

FUZJE I PRZEJĘCIA Liczba transakcji na rynku fuzji i przejęć w Polsce w '22 najwyższa od lat - Grant Thornton 

W 2022 roku w Polsce zamknięto 348 procesów akwizycyjnych, co oznacza wzrost rdr o około 18 proc. - wynika z 
raportu firmy doradczej Grant Thornton. To najwyższa liczba transakcji od 2010 roku. Blisko 75 proc. wszystkich 
transakcji w Polsce w zeszłym roku odbyło się z udziałem inwestora branżowego. W dalszej kolejności są to 
inwestorzy finansowi, którzy odpowiadają średnio za około 20 proc. transakcji. Pozostali zainteresowani (około 5 proc.) 
to m.in. inwestorzy indywidualni lub wykupy menedżerskie. 

BUDŻET Koszt wsparcia dla odbiorców ciepła oszacowano na 4,5 mld zł – projekt 

Koszt wsparcia dla odbiorców ciepła oszacowano na 4,5 mld zł - podano w projekcie nowelizacji ustawy dot. 
szczególnych rozwiązań w zakresie niektórych źródeł ciepła. Łącznie budżet na wsparcie odbiorców ciepła 
oszacowano na 14,5 mld zł. 

MOTORYZACJA Średnia ważona cena nowego auta w XII wzrosła o 18,6 proc. rdr – Samar 

Średnia ważona cena nowego auta w grudniu 2022 r. wzrosła o 18,6 proc. rdr do 167,164 tys. zł - podał instytut Samar. 
"Średnia ważona cena sprzedaży nowego auta wyniosła 167 164 złote. W porównaniu do grudnia poprzedniego roku 
wzrost wyniósł aż 18,6 proc." - napisano. W całym 2022 roku tak liczona cena wyniosła 155,338 tys. zł, o 14,9 proc. 
więcej niż rok wcześniej. 

KONIUNKTURA GIEŁDOWA Odsetek "byków" na GPW wzrósł o 2,9 pkt. proc. do 65,8 proc., spadków oczekuje 15,5 proc. – INI 

Odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW wzrósł o 2,9 pkt. 
proc. i wyniósł 65,8 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego zniżkował o 4 pkt. proc. do 15,5 
proc. - wynika z cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 NESTMEDIC- NC-NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O w trybie subskrypcji prywatnej 
oraz zmiany statutu. 

 PBGAMES- NC-Dzień pierwszego notowania na NC 4.395.490 akcji zwykłych na okaziciela serii E. 

POLSKA 

 Polska- (09:00) Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC (Oczek. b.d. Poprz.90) za styczeń 

 Polska- (10:00) Ceny produkcji budowlano-montażowej (Oczek. b.d. Poprz.14,7% r/r) za grudzień 

 Polska- (10:00) Produkcja przemysłowa s.a. (Oczek. b.d. Poprz.4,4% r/r) za grudzień 

 Polska- (10:00) Produkcja budowlano-montażowa s.a. (Oczek. b.d. Poprz.5,1% r/r) za grudzień 

 Polska- (10:00) Produkcja budowlano-montażowa (Oczek. 2,7% r/r Poprz.4% r/r) za grudzień 

 Polska- (10:00) Sprzedaż detaliczna ceny stałe (Oczek. 1,4% r/r Poprz.1,6% r/r) za grudzień 

 Polska- (10:00) Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (Oczek. 19,4% r/r Poprz.-0,5% m/m 20,8% r/r) za grudzień 

 Polska- (10:00) Produkcja przemysłowa (Oczek. 1,4% r/r Poprz.2,9% m/m 4,6% r/r) za grudzień 

 Polska- (10:00) Sprzedaż detaliczna (Oczek. 17,8% r/r Poprz.0,3% m/m 18,4% r/r) za grudzień 

ZAGRANICA 

 Kanada- (14:30) Indeks cen nowych domów (Oczek. -0,2% m/m Poprz.-0,2% m/m) za grudzień 

 USA- (16:00) Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board (Oczek. -0,7% Poprz.-1%) za grudzień 

 Strefa Euro- (18:45) Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)  

 

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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