
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  

 
 PKO – PKO BP wyemitował trzyletnie obligacje o wartości 750 mln euro 

 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: COMCAST, IZOBLOK, LVMH MOET-

HENNESSY, MASTERCARD, NOKIA, SAP, VISA, XERO 

 NIEMCY – Indeks Ifo, obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich, wyniósł 

w styczniu 90,2 pkt. 

 POLSKA – Stopa bezrobocia w grudniu wyniosła 5,2 proc. – GUS 

 POLSKA – Nowe zamówienia w przemyśle w grudniu spadły o 7,9 proc. rdr - GUS 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:00 Szwecja 

Indeks zaufania 

konsumentów b.d. 54,10 styczeń 

09:00 Szwecja 

Indeks zaufania w 

przemyśle b.d. 104,10 styczeń 

09:00 Hiszpania Stopa bezrobocia 12,50% 12,67% IV kw. 

12:00 

Wlk. 

Brytania 

Sprzedaż detaliczna 

wg CBI -5 11,00 styczeń 

14:30 USA 

PKB (annualizowany) 

- wst.. 2,60% 3,20% IV kw. 

14:30 USA 

Konsumpcja prywatna 

(annualizowana) - wst.. b.d. 2,30% IV kw. 

14:30 USA 

Saldo obrotów 

towarowych -88,4 mld USD 

-83,35 mld 

USD grudzień 

14:30 USA 

Wnioski o zasiłek 

dla bezrobotnych 205 tys.  190 tys.  tydzień 

14:30 USA Deflator PKB - wst.. 3,3% k/k 4,4% k/k IV kw. 

14:30 USA PCE core - wst.. 4,0% k/k 4,7% k/k IV kw. 

14:30 USA 

Zamówienia na 

dobra bez środków 

trans. - wst.. -0,2% m/m 0,1% m/m grudzień 

14:30 USA 

Zamówienia na 

dobra trwałego 

użytku - wst.. 2,5% m/m -2,1% m/m grudzień 

16:00 USA 

Sprzedaż nowych 

domów 615 tys.  640 tys.  grudzień 

16:30 USA 

Tygodniowa zmiana 

zapasów gazu -79 mld -82 mld  tydzień 

17:00 USA 

Indeks Kansas City 

Fed dla przemysłu b.d. -13,0 styczeń 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 

czwartek, 26 stycznia 2023,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 886.24 -1.69% 

WIG30 2 310.85 -1.79% 

mWIG40 4 305.16 -1.73% 

sWIG80 19 068.87 -1.14% 

WIG 60 530.45 -1.58% 

NCIndex 334.62 0.07% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20H2320 1 913 -1.49% 37 364 43 953 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 106  28.65% 183 874 14.79% 

SPADEK 209  56.49% 1 048 146 84.33% 

BEZ ZM. 55  14.86% 10 881 0.88% 

RAZEM 370 100.00% 1 242 901 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

NEWAG 20.00  14.94% 2 834 207 

MEDICALG 17.70  9.94% 2 946 521 

NEXITY 3,81 5.83% 154 536 

EUROTEL 77.0  5.48% 149 037 

ZEPAK 28.30  4.81% 4 349 073 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

TORPOL 19.80  -9.59% 11 231 224 

MOVIEGAMES 25.15  -8.55% 645 294 

ENTER 31.80 -7.83% 790 523 

MILLENNIUM 4.752  -6.73% 22 272 700 

FORTE 22.90 -6.15% 279 963 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 33 743.84 0.03% 

NASDAQ 11 313.36 -0.18% 

S&P500 4 016.22 -0.02% 

FTSE 100 7 744.87 -0.16% 

CAC 40 7 043.88 -0.09% 

DAX XETRA 15 081.64 -0.08% 

RTS 987.02 -0.34% 

BUX 46 249.05 -1.39% 

NIKKEI 225 27 362.75 -0.12% 

HANG SENG 22 505.90 2.09% 

BOVESPA 114 270.07 1.10% 

MERVAL 260 073.57 3.16% 

CECE EUR  1 437.17 -0.67% 

NTX EUR 1 092.40 -0.47% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.09221 0.07% 

EUR/PLN 4.71338 -0.03% 

USD/PLN 4.31555 -0.10% 

USD/JPY 129.346 -0.17% 

GBP/USD 1.24037 0.02% 

EUR/CHF 1.00129 -0.07% 

CHF/PLN 4.70756 0.04% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1 947.40 -0.08% 

MIEDŹ 9 850.00 0.60% 

ROPA BRENT 86.18 0.00% 

ROPA WTI 80.37 -0.19% 
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Informacje dnia 

 

PKO PKO BP wyemitował trzyletnie obligacje o wartości 750 mln euro 

PKO BP przeprowadził emisję trzyletnich uprzywilejowanych obligacji (senior preferred notes) o łącznej wartości 
nominalnej 750 mln euro w ramach Programu EMTN - poinformował koncern w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PKO PKO BP wyemitował trzyletnie obligacje o wartości 750 mln euro 

PKO BP przeprowadził emisję trzyletnich uprzywilejowanych obligacji (senior preferred notes) o łącznej wartości 
nominalnej 750 mln euro w ramach Programu EMTN - poinformował koncern w komunikacie. 

TAURON Tauron Wytwarzanie przyjął aneksy przedłużające gwarancje dla bloku w Jaworznie 

Tauron Wytwarzanie przyjął aneksy do gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, które są zabezpieczeniem 
należytego wykonania realizacji kontraktu na budowę bloku w Jaworznie; aneksy przedłużają gwarancję do 10 marca 
br. - podał w środę Tauron. 

PGE PGE Baltica z największą liczbą pkt. w postępowaniu ws. pozwolenia dla obszaru 60.E.3 

Cztery firmy osiągnęły minimum kwalifikacyjne w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia lokalizacyjnego dla 
morskich farm wiatrowych na obszarze 60.E.3 położonym na Ławicy Środkowej Morza Bałtyckiego - wynika z 
ogłoszenia wyników postępowania opublikowanego przez resort infrastruktury. Najwięcej punktów w postępowaniu 
uzyskała spółka Elektrownia Wiatrowa Baltica 1, spółka zależna PGE Baltica. 

PGE PGE Dystrybucja nabyła maszynę do układania kabli energetycznych pod ziemią za 10 mln zł 

PGE Dystrybucja z Grupy PGE nabyła pierwszą w Polsce specjalistyczną maszynę do układania kabli energetycznych 
pod ziemią, która pomoże przy realizacji strategicznego programu kablowania sieci średniego napięcia (SN). Do 2026 
r. PGE zwiększy udział podziemnych linii kablowych na terenie swojego działania do min. 30%. Prezes PGE 
Dystrybucja Jarosław Kwasek poinformował ISBnews.tv, że koszt urządzenia to ok. 10 mln zł, a spółka jest obecnie w 
trakcie zamawiania drugiej sztuki. 

IZOBLOK Izoblok dokona odpisu aktualizującego w wys. 2,4 mln zł 

 Izoblok dokona odpisu aktualizującego w kwocie 2,4 mln zł na poczet potencjalnej kary umownej z tytułu 
nieodebranego wolumenu paliwa gazowego wynikającego z umowy zawartej z PGNiG Obrót Detaliczny - poinformował 
Izoblok w komunikacie. Odpis wpłynie na obniżenie wyniku finansowego za pierwsze półrocze zakończone 31 
października. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PKN ORLEN PKN Orlen zwiększy wydobycie w Norwegii do ok. 4 mld m3 gazu rocznie 

PKN Orlen planuje w ciągu kilku lat zwiększyć wydobycie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym do 4 mld m3 gazu 
ziemnego z ok. 3 mld m3 obecnie, poinformował prezes Daniel Obajtek. 

PKN ORLEN PKN Orlen podpisał z Sempra Infrastructure z USA długoterminową umowę na LNG 

PKN Orlen podpisał z amerykańskim koncernem Sempra Infrastructure długoterminową umowę na dostawy 
skroplonego gazu LNG z USA, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. 

CIECH Grupa Ciech wprowadzi markę Helvetic na dwa kolejne rynki w Europie w 2023 r. 

Ciech Sarzyna - spółka z Grupy Ciech - wprowadzi markę środka ochrony roślin Halvetic na rynki Włoch i Wielkiej 
Brytanii w 2023 roku, poinformował Ciech. Dzięki temu produkt będzie dostępny już na 15 rynkach. 

ORANGE Ruch w sieci mobilnej Orange Polska wzrósł o 20% r/r do niemal 2,05 mln TB w 2022 r. 

Ruch w sieci mobilnej Orange Polska wzrósł o 20% r/r do niemal 2,05 mln TB w 2022 roku, podał operator. W dostępie 
stacjonarnym wzrost transmisji danych sięgnął 23%. 

JSW Bez porozumienia w mediacjach płacowych w JSW, kolejne rozmowy 2 lutego 

Bez porozumienia zakończyły się środowe mediacje płacowe w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Związki podtrzymały 
postulat 25-proc. podwyżki płac, która - jak wyliczył zarząd JSW - kosztowałaby spółkę 910 mln zł rocznie. Zarząd 
zadeklarował otwartość na rozmowy o nagrodzie pieniężnej dla załogi. Kolejne spotkanie z udziałem mediatora 
zaplanowano na 2 lutego. 

LPP LPP Logistics uruchomi centrum dystrybucyjnego w Rumunii o pow. 65 tys. m2 do końca roku 

LPP Logistics planuje uruchomienie w Rumunii nowego centrum dystrybucyjnego o powierzchni 65 tys. m2 do końca 
br., podała spółka. 

ZE PAK ZE PAK i Orsted Wind Power ze zgodą UOKiK na utworzenie pięciu wspólnych spółek 

UOKiK wydał zgodę na utworzenie przez ZE PAK i Orsted Wind Power pięciu wspólnych spółek - podał Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA obserwowaliśmy podbicie zmienności wokół eurodolara. Lokalne minima wypadły w rejonie 

1,08639 USD. Rynek żyje wynikami spółek. Podczas obrotu w Azji eurodolar podbił powyżej 1,09 USD. Do handlu 
wrócili inwestorzy z Hong Kongu. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA W USA zanotowano wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA 

W USA zanotowano wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA - indeks wyrównany sezonowo wzrósł o 7,0 
proc. w tygodniu zakończonym 20 stycznia - podało w komunikacie Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA). 

NIEMCY Indeks Ifo, obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich, wyniósł w styczniu 90,2 pkt.  

Indeks Ifo, obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich, wyniósł w styczniu 90,2 pkt. wobec 88,6 pkt. 
miesiąc wcześniej - podał instytut Ifo w komunikacie. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 90,3 pkt. 

USA Bank Kanady podniósł referencyjną stopę procentową o 25 pb. do 4,50 proc. 

Bank Kanady podniósł referencyjną stopę procentową o 25 pb. do 4,50 proc., zgodnie z oczekiwaniami analityków - 
poinformowano w komunikacie po zakończeniu posiedzenia. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

BEZROBOCIE Stopa bezrobocia w grudniu wyniosła 5,2 proc. - GUS 

Stopa bezrobocia w grudniu 2022 r. wyniosła 5,2 proc. wobec 5,1 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd 
Statystyczny. Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w grudniu 812,3 tys. 
wobec 800,2 tys. osób miesiąc wcześniej. Resort rodziny i polityki społecznej szacował wcześniej, że stopa bezrobocia 
w grudniu wzrosła do 5,2 proc. 

BEZROBOCIE W grudniu zarejestrowano 113 tys. nowych bezrobotnych, o 11,4 proc. więcej rdr - GUS 

W grudniu zarejestrowano 113 tys. nowych bezrobotnych, o 11,4 proc. więcej rdr - podał GUS. Mdm było to mniej o 1,1 
proc. 

PRZEMYSŁ Nowe zamówienia w przemyśle w grudniu spadły o 7,9 proc. rdr - GUS 

Nowe zamówienia w przemyśle w grudniu 2022 r. spadły o 7,9 proc., po wzroście o 13,7 proc. rdr miesiąc wcześniej - 
podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym zamówienia w grudniu spadły o 17,0 proc., po wzroście o 2,9 
proc. miesiąc wcześniej. 

PRZEMYSŁ Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w grudniu spadły o 6,5 proc. rdr - GUS 

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w grudniu 2022 r. w ujęciu rdr spadły o 6,5 proc., po wzroście o 23,1 proc. 
rdr miesiąc wcześniej - podał GUS. Nowe zamówienia na eksport w ujęciu miesięcznym w grudniu spadły o 20,3 proc. 

GÓRNICTWO Produkcja sprzedana sekcji górnictwo i wydobycie w '22 roku wzrosła rdr o 13 proc. - GUS 

Produkcja sprzedana sekcji górnictwo i wydobycie w 2022 roku wzrosła rdr o 13 proc. - podał GUS. Produkcja 
sprzedana w tej sekcji w 2022 roku wyniosła 82,5 mld zł. Produkcja sprzedana w sekcji wydobywanie węgla 
kamiennego i węgla brunatnego w 2022 roku wyniosła 39,08 mld zł, co oznacza wzrost o 20,3 proc. rdr. 

GÓRNICTWO Produkcja węgla kamiennego spadła w grudniu o 8,0 proc. rdr - GUS 

Produkcja węgla kamiennego w grudniu 2022 r. spadła o 8,0 proc. rdr i wyniosła 4.428 tys. ton - podał Główny Urząd 
Statystyczny. Mdm produkcja węgla spadła o 2,8 proc. W 2022 roku produkcja spadła o 3,9 proc. do 53.060 tys. ton. 

HANDEL Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w grudniu wzrosła o 30,5 proc. rdr - GUS 

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w grudniu 2022 r. wzrosła o 30,5 proc. rdr, a mdm spadła o 5,4 proc. - 
podał Główny Urząd Statystyczny. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raport okresowy przedstawi: COMCAST, IZOBLOK, LVMH MOET-HENNESSY, MASTERCARD, NOKIA, SAP, VISA, 
XEROX. 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 COMCAST-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 ECHO-Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2022, w wysokości 0,22 zł na akcję. 

 GETBACK-NWZA ws. działań maksymalizujących spłatę wierzytelności układowych. 

 IZOBLOK-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023. 

 LVMH MOET-HENNESSY-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 MASTERCARD-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 MERCOR-NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, zmiany (obniżenia) kapitału zakładowego, zmiany statutu, ustanowienia programu 
motywacyjnego, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru oraz wyrażenia zgody na zbycie 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki. 

 NOKIA-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 PLATIGE-NWZA ws. zmiany statutu oraz wynagrodzenia członków RN. 

 SAP-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

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

 XEROX-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

ZAGRANICA 

 Szwecja-(09:00) Indeks zaufania konsumentów (Poprz.54,10) za styczeń 

 Szwecja-(09:00) Indeks zaufania w przemyśle (Poprz.104,10) za styczeń 

 Hiszpania-(09:00) Stopa bezrobocia (Oczek. 12,50% Poprz.12,67%) za IV kw. 

 Wlk. Brytania-(12:00) Sprzedaż detaliczna wg CBI (Oczek. -5 Poprz.11,00) za styczeń 

 USA-(14:30) PKB (annualizowany) - wst- (Oczek. 2,60% Poprz.3,20%) za IV kw. 

 USA-(14:30) Konsumpcja prywatna (annualizowana) - wst- (Poprz.2,30%) za IV kw. 

 USA-(14:30) Saldo obrotów towarowych (Oczek. -88,4 mld USD Poprz.-83,35 mld USD) za grudzień 

 USA-(14:30) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Oczek. 205 tys.  Poprz.190 tys. ) za tydzień 

 USA-(14:30) Deflator PKB - wst- (Oczek. 3,3% k/k Poprz.4,4% k/k) za IV kw. 

 USA-(14:30) PCE core - wst- (Oczek. 4,0% k/k Poprz.4,7% k/k) za IV kw. 

 USA-(14:30) Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst- (Oczek. -0,2% m/m Poprz.0,1% m/m) za grudzień 

 USA-(14:30) Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst- (Oczek. 2,5% m/m Poprz.-2,1% m/m) za grudzień 

 USA-(16:00) Sprzedaż nowych domów (Oczek. 615 tys.  Poprz.640 tys. ) za grudzień 

 USA-(16:30) Tygodniowa zmiana zapasów gazu (Oczek.-79 mld Poprz.-82 mld ) za tydzień 

 USA-(17:00) Indeks Kansas City Fed dla przemysłu (Poprz.-13) za styczeń 

 

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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