
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 - Fed podniósł główną stopę procentową w USA o 25 pb. do przedziału 4,50-4,75 

proc. 

 USA - Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA w styczniu wyniósł 47,4 pkt. 

 EUROLAND - Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 8,5 proc. w styczniu w 

ujęciu rdr 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

13:00 
Wlk. 

Brytania 
Stopa procentowa 0,04 3,50% luty 

13:00 
Wlk. 

Brytania 

Głosowanie ws. 

stóp procentowych 
7-2-0 7-2-0 luty 

13:00 
Wlk. 

Brytania 

Protokół z 

posiedzenia BoE 
b.d. b.d. luty 

13:00 
Wlk. 

Brytania 

Kwartalny raport 

BoE nt. inflacji 
b.d. b.d. IV kw. 

13:30 USA Raport Challengera b.d. 43,65 tys.  styczeń 

14:15 
Strefa 

Euro 
Stopa refinansowa 0,0 0,0 luty 

14:15 
Strefa 

Euro 
Stopa depozytowa 0,0 0,0 luty 

14:15 
Strefa 

Euro 

Wartość programu 

QE 
b.d. b.d. luty 

14:30 Czechy 
Decyzja CNB ws. stóp 

procentowych 
0,1 0,1 luty 

14:30 USA 
Wnioski o zasiłek dla 

bezrobotnych 

200 

tys.  
186 tys.  tydzień 

14:30 USA 
Jednostkowe koszty 

pracy - wst.. 

1,5% 

k/k 
2,4% k/k IV kw. 

14:30 USA 
Wydajność pracy - 

wst.. 

2,5% 

k/k 
0,8% k/k IV kw. 

14:30 Kanada 
Pozwolenia na 

budowę domów 

-4,5% 

m/m 
14,1% m/m grudzień 

14:45 
Strefa 

Euro 

Konferencja prasowa 

po posiedzeniu ECB 
b.d. b.d. luty 

czwartek, 2 lutego 2023,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 871,93 -1,59% 

WIG30 2 299,79 -1,61% 

MWIG40 4 374,20 -0,86% 

SWIG80 19 264,17 -0,62% 

WIG 60 488,42 -1,30% 

NCINDEX 333,74 -0,16% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20H2320 1889 -1,87% 30 035 45 444 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 123  32,98% 139 621 10,30% 

SPADEK 203  54,42% 1 106 639 81,66% 

BEZ ZM. 47    12,60% 108 868 8,03% 

RAZEM 373 100,00% 1 355 128 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

LESS 0.609 8,75% 821 195 

MEDICALG 17.96 8,19% 2 406 593 

OTLOG 25.80 7,95% 310 066 

ARCTIC 24.30 6,58% 17 117 613 

HERKULES 1.035 5,40% 407 641 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

JSW 59.42 -11,63% 116 014 644 

MERCATOR 42.00 -9,35% 6 472 964 

OPONEO.PL 37.20 -7,23% 661 553 

UNIMOT 106.80 -6,81% 2 138 705 

CCC 41.02 -6,77% 25 757 731 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 34 092.96 0.02% 

NASDAQ 11 816.32 2.00% 

S&P500 4 119.21 1.05% 

FTSE 100 7 761.11 -0.14% 

CAC 40 7 077.11 -0.07% 

DAX XETRA 15 180.74 0.35% 

RTS  1 002.47 0.12% 

BUX 45 209.70 -0.29% 

NIKKEI 225  27 402.05 0.20% 

HANG SENG (godz. 8:21) 22 078.71 0.03% 

BOVESPA 112 073.55 -1.20% 

MERVAL 251 062.13 -0.98% 

CECE EUR  1,433 93 -0.54% 

NTX EUR  1,096 22 -0.41% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.10202 0.29% 

EUR/PLN 4.70358 0.06% 

USD/PLN 4.26870 -0.22% 

USD/JPY 128.667 -0.21% 

GBP/USD 1.23943 0.16% 

EUR/CHF 0.99969 0.08% 

CHF/PLN 4.70504 -0.03% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1968.650 0.01% 

MIEDŹ (LME) 9 175.00 1,10% 

ROPA BRENT 83.380 0.39% 

ROPA WTI 77.020 0.27% 
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16:00 USA 

Zamówienia na dobra 

bez środków trans. - 

fin.. 

-0,1% 

m/m 
0,1% m/m grudzień 

16:00 USA 
Zamówienia na dobra 

trwałego użytku - fin.. 

5,6% 

m/m 
-1,7% m/m grudzień 

16:00 USA 
Zamówienia w 

przemyśle 

2,3% 

m/m 
-1,8% m/m grudzień 

16:30 USA 
Tygodniowa zmiana 

zapasów gazu 
b.d. -91 mld  tydzień 

18:30 Szwajcaria 

Wystąpienie 

publiczne szefa 

SNB (Thomas 

Jordan) 

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

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 
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Informacje dnia 

 

SANTANDER BANK 
POLSKA 

Zysk netto Santander Bank Polska w IV kw. wyniósł 903,3 mln zł, zbliżony do oczekiwań 

Zysk netto grupy Santander Bank Polska w czwartym kwartale 2022 roku wzrósł do 903,3 mln zł z 193,6 mln zł rok 
wcześniej - poinformował bank w raporcie. Wynik okazał 2,7 proc. wyższy od oczekiwań rynku na poziomie 879,7 mln 
zł. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

XTB Zysk netto XTB spadł w IV kw. o 27,1 proc. do 50 mln zł – szacunki 

Zysk netto X-Trade Brokers Dom Maklerski spadł w IV kwartale 2022 roku o 27,1 proc. do 50 mln zł - wynika ze 
wstępnych szacunków spółki. W całym ubiegłym roku wynik netto wzrósł o 222 proc. rdr do 765,7 mln zł. 

ING BANK ŚLĄSKI Zysk netto grupy ING BSK w IV kw. wyniósł 895,9 mln zł, zgodny z oczekiwaniami 

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w czwartym kwartale 2022 roku wzrósł do 895,9 mln zł z 669 mln zł rok wcześniej 
- poinformował bank we wstępnych danych. Wynik okazał zgodny z oczekiwaniami rynku na poziomie 896,4 mln zł. 

PLAST-BOX Plast-Box zamierza wezwać do sprzedaży 1.575.273 akcji Suwar po 32,2 zł za akcję 

Plast-Box zamierza wezwać do sprzedaży 1.575.273 akcji Suwar po 32,2 zł za akcję - poinformował w komunikacie 
pośredniczący w wezwaniu DM BOŚ. 

TEN SQUARE GAMES Przychody z gier Ten Square Games w styczniu wyniosły ok. 5 mln USD - Sensor Tower 

Przychody z gier Ten Square Games w styczniu 2022 r. wyniosły około 5 mln USD, w porównaniu do 6 mln USD w 
grudniu - szacuje portal Sensor Tower. Według szacunków, przychody gry "Fishing Clash" sięgnęły ok. 4 mln USD, czyli 
podobnie jak miesiąc wcześniej. 

HUUUGE GAMES Przychody z gier Huuuge Games wyniosły ok. 15 mln USD - Sensor Tower 

Przychody z gier Huuuge Games w styczniu wyniosły ok. 15 mln USD, czyli były na poziomie porównywalnym do 
poprzedniego miesiąca - szacuje portal Sensor Tower. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

KRUK Kruk chce wyemitować obligacje o wartości do 50 mln zł 
Kruk chce wyemitować obligacje serii AN3 o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł - poinformowała spółka w 
komunikacie. 

PKN PKN Orlen rozbuduje pojemność baz paliw o 100 tys. m3 w ciągu dwóch lat 

PKN Orlen rozbuduje pojemność swoich baz paliwowych o ok. 100 tys. m3 w ciągu dwóch lat, poinformował prezes 
Daniel Obajtek. 

PKN PKN Orlen planuje 79 reaktorów SMR, lokalizacje przedstawi w kwietniu 

PKN Orlen planuje do 2038 roku postawienie 79 reaktorów SMR, ich lokalizacje zostaną przedstawione w kwietniu - 
poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. 

PKN Aktualizacja strategii Orlenu na przełomie lutego i marca 

Aktualizacja strategii PKN Orlen do 2030 roku będzie przedstawiona na przełomie lutego i marca 2023 roku - 
poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. 

PKN PKN Orlen zainwestuje 200 mln zł w Trzebini wz. z rurociągiem Boronów-Trzebinia 

Po uruchomieniu przez PERN rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia, PKN Orlen zainwestuje do końca 2023 r. 
ponad 200 mln zł w rozbudowę terminalu w Trzebini, który zwiększy swoje możliwości magazynowe. 

PKO PKO BP: 92% zagr. transakcji klientów podczas ferii zimowych to płatności bezgotówk. w POS 

Podczas zimowych wyjazdów zagranicznych 92% transakcji klientów PKO Banku Polskiego (PKO BP) stanowią 
płatności bezgotówkowe w terminalach POS, wynika z analizy transakcji wykonywanych kartami płatniczymi 
(debetowymi i kredytowymi) w poprzednim sezonie zimowym (styczeń-marzec 2022 roku). 

PKO Automarket.pl z Grupy PKO BP zwiększył sprzedaż samochodów o 17% r/r w 2022 r 

Automarket.pl - platforma należąca do PKO Leasing - sprzedała w 2022 r. 3700 samochodów, co oznacza 17-proc. 
wzrost liczby sprzedanych aut oraz ponad 30-proc. wzrost wartości sprzedaży, podała firma. 

KGHM KGHM będzie testował chłodzące kamizelki dla górników 

Prototyp chłodzącej kamizelki będzie testowany w kopalniach miedzi należących do KGHM - poinformowała w środę 
spółka. 

TAURON Tauron ustalił warunki cenowe dostaw węgla z Tauron Wydobycie w '23 

Tauron podpisał aneks ustalający warunki cenowe dostaw węgla na 2023 rok w ramach wieloletniego kontraktu na zakup 

węgla energetycznego z Tauron Wydobycie - podała spółka w komunikacie.  
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STALEXPORT GDDKiA ocenia, że wzrost stawek wnioskowany przez Stalexport jest niezasadny 

Planowany przez Stalexport Autostrada Małopolska, koncesjonariusza odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków, wzrost 
opłat za przejazd pojazdów autostradą jest niezasadny - oceniła GDDKiA w komunikacie. 

VOTUM Votum szacuje cząstkowe przychody w segmencie bankowym w IV kw. na 48,3 mln zł 

Votum szacuje, że w IV kwartale 2022 r. w segmencie bankowym przychody z umów z klientami, wynikające z 
wynagrodzenia należnego z tytułu wyroków zasądzających w I instancji, wyniosły 48,3 mln zł, a wynik netto w tej części 
wyniósł 32,3 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. 

POLENERGIA Polenergia uruchomiła jedną z największych w Polsce farm wiatrowych 

Polenergia uruchomiła jedną z największych w Polsce farm wiatrowych - poinformowała spółka w środę. Roczna 
produkcja FW Dębsk wyniesie około 366 GWh, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię 183 tys. 
gospodarstw domowych - wskazano w komunikacie. 

POLENERGIA Polenergia uruchomiła farmę wiatrową o mocy 121 MW 

Polenergia uruchomiła Farmę Wiatrową Dębsk o mocy 121 MW. Łączny portfel aktywnych zielonych inwestycji spółki 
wzrósł o 35 proc. do 472 MW - podała Polenergia w komunikacie prasowym. 

PCF PCF Group: SPO to teraz najlepsze rozwiązanie, bazowo zakładamy pozyskanie 250 mln zł 

Zarząd PCF Group ocenia, że wtórna oferta publiczna (SPO) jest w tym momencie optymalnym posunięciem dla spółki 
i pozwoli na przeskalowanie biznesu, po czym - około 2027/2028 r. - będzie można rozważać dalsze opcje strategiczne, 

takie jak pozyskanie strategicznego inwestora, wynika ze słów prezesa Sebastiana Wojciechowskiego.  

PCF PCF Group zakłada organiczny wzrost; w '27 chce zatrudniać 1,2 tys. osób 

PCF Group nie bierze pod uwagę procesów akwizycyjnych i zakłada organiczny wzrost - poinformowali przedstawiciele 
działającej na rynku gier spółki podczas środowej wideokonferencji. Do 2027 r. PCF chce zwiększyć liczbę pracowników 
do ok. 1,2 tys. 

PCF PCF nie planuje premier na '24; przesunięcie wydania Gemini wynika m.in. z migracji silnika 

Po wydaniu projektu Thunder w tym roku, na 2024 r. PCF Group nie planuje wydania żadnej gry - poinformowali 
przedstawiciele spółki podczas środowej wideokonferencji. Przesunięcie premiery projektu Gemini na 2026 r. wynika 
m.in. z migracji silnika na Unreal Engine 5. 

SESCOM Sescom koncentruje się na finalizacji akwizycji, chce poprawić wskaźniki rentowności 

Sescom wypracował 46,6 mln zł przychodów ze sprzedaży w I kw. roku obrotowego 2022/23 (październik 2022 r. - 

grudzień 2022 r.), co oznacza 13,3-proc. wzrost r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.  

ASBIS Asbis zakłada, że 2023 r. będzie lepszy od 2022, rozbudowuje centra dystrybucyjne 
Asbisc Enterprises zakłada, że 2023 rok będzie lepszy od poprzedniego i w związku z tym rozbudowuje swoje centra 
dystrybucyjne - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. 

ASBIS Asbis powiększył centrum dystrybucyjne w Pradze i otworzył centrum w Tbilisi 
Asbis podwoił powierzchnię centrum dystrybucyjnego w Pradze (Czechy) do 10 000 m2 oraz otworzył centrum 
dystrybucyjne w Tbilisi (Gruzja) o powierzchni ponad 3 000 m2, podała spółka. 

MERCATOR Mercator Medical miał szac. 49,2 mln zł straty netto, 35,9 mln zł straty EBITDA w IV kw. 

 Mercator Medical miał 49,2 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2022 r. (wobec 4,9 mln zł zysku netto rok 
wcześniej) i 35,9 mln zł straty EBITDA (wobec 4,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne 
szacunkowe dane. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Wydarzeniem sesji w USA była decyzja Fed, która podbiła zmienność wokół dolara. Ostatecznie eurodolar wzrósł do 

1,10 USD, wobec 1,088 USD przed decyzją. Podczas obrotu w Azji główna para walutowa podbiła do 1,1027 USD. 
Azjatyckie indeksy notują wzrosty, jednak relatywnie ograniczone. 

Konrad Ryczko   

 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Fed podniósł główną stopę procentową w USA o 25 pb. do przedziału 4,50-4,75 proc. 

Fed podniósł główną stopę procentową w USA o 25 pb. do przedziału 4,50-4,75 proc. - podano w komunikacie po 
posiedzeniu. FOMC powtórzył, że dalsze podwyżki stóp procentowych będą właściwe. 

USA Polityka monetarna w USA nie jest jeszcze wystarczająco restrykcyjna – Powell 

Dyskutowaliśmy nad kilkoma kolejnymi podwyżkami stóp proc., aby dojść do poziomu restrykcyjnego - powiedział prezes 
Fedu Jerome Powell na środowej konferencji po posiedzeniu amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Powell dodał, że 
polityka monetarna w USA nie jest jeszcze wystarczająco restrykcyjna. 

USA Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA w styczniu wyniósł 47,4 pkt.  

Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA w styczniu wyniósł 47,4 pkt. wobec 48,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podał 
Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 48 pkt. 

USA Liczba nieobsadzonych etatów w USA, według ankiety JOLTS, w grudniu wyniosła 11,012 mln Departamentu 
Pracy. 

Liczba nieobsadzonych etatów w USA, według ankiety JOLTS, w grudniu wyniosła 11,012 mln wobec 10,440 mln 
odnotowanych miesiąc wcześniej po rewizji z 10,458 mln - podało Biuro ds. Statystyki amerykańskiego Departamentu 
Pracy. 

USA W firmach w USA przybyło w styczniu 106 tys. miejsc pracy – ADP 

W firmach w USA przybyło w styczniu 106 tys. miejsc pracy wobec wzrostu o 253 tys. w poprzednim miesiącu, po 
korekcie z 235 tys. - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Research Institute. 

USA W USA zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA 

W USA zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks wyrównany sezonowo zniżkował o 9 
proc. w tygodniu zakończonym 27 stycznia - podało w komunikacie Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA). 

USA Indeks PMI w amerykańskim sektorze przemysłowym wyniósł w styczniu 2023 r. 46,9 pkt.  

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit 
Economics, wyniósł w styczniu 2023 r. 46,9 pkt. wobec 46,2 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym 
wyliczeniu. Wskaźnik wstępnie szacowano na 46,8 pkt. 

EUROLAND Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 8,5 proc. w styczniu w ujęciu rdr 

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 8,5 proc. w styczniu w ujęciu rdr, po wzroście o 9,2 proc. miesiąc wcześniej 
- podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w I wyliczeniu. Na rynku szacowano wzrost o 8,9 
proc. 

EUROLAND Stopa bezrobocia w strefie euro w grudniu 2022 wyniosła 6,6 proc.  

Stopa bezrobocia w strefie euro w grudniu 2022, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 6,6 proc. wobec 
6,6 proc. w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej. Analitycy 
spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 6,5 proc. 

EUROLAND Indeks PMI w sektorze przemysłowym strefy euro, wyniósł w styczniu 48,8 pkt.  

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł 
w styczniu 48,8 pkt. wobec 47,8 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano, 
że indeks wyniesie 48,8 pkt. 

NIEMCY Indeks PMI w sektorze przemysłowym Niemiec wyniósł w styczniu 47,3 pkt. wobec  

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w 
styczniu 47,3 pkt. wobec 47,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano, że 
indeks wyniesie 47,0 pkt. 

FRANCJA Indeks PMI w sektorze przemysłowym Francji wyniósł w styczniu 50,5 pkt.  

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w 
styczniu 50,5 pkt. wobec 49,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano 50,8 
pkt. 

WIELKA BRYTANIA Indeks PMI w sektorze przemysłowym Wielkiej Brytanii wyniósł w styczniu 47,0 pkt.  

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez S&P Global, 
wyniósł w styczniu 47,0 pkt. wobec 45,3 pkt. miesiąc wcześniej - podano w komunikacie w II wyliczeniu. Wstępnie 
spodziewano się, że indeks wyniesie 46,7 pkt. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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POLSKA 
 

PRZEMYSŁ Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w styczniu wyniósł 47,5 pkt. - S&P Global 

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w styczniu wyniósł 47,5 pkt. wobec 45,6 pkt. w grudniu - podał S&P Global. 

BEZROBOCIE Stopa bezrobocia w grudniu '22 w Polsce wyniosła 2,9 proc. - Eurostat 

Stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, w grudniu 2022 r., według metodologii Eurostatu, wyniosła w Polsce 
2,9 proc. wobec 3,0 proc. w listopadzie - podał Eurostat. Liczba bezrobotnych w grudniu wyniosła 503 tys., wobec 508 
tys. w listopadzie. 

RATING Bilans ryzyk dla ratingu Polski przechylony lekko w dół, ale to tendencja regionalna - Fitch 

Z uwagi na szereg gospodarczych wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych bilans ryzyk dla ratingu Polski przechylony 
jest lekko w dół, ale takie są tendencje w regionie - ocenia główny analityk agencji ratingowej Fitch na Polskę Federico 
Barriga Salazar. W trudniejszym otoczeniu stabilna perspektywa ratingu może jednak być oceniana jako dobra. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 

 

Raport okresowy przedstawi: AERFINANC, ALPHABET (GOOGLE), AMAZON.COM, APPLE, BANCO 

SANTANDER, BRISTOL-MYERS, CONOCOPHILLIPS, DEUTSCHE BANK, FORD, GOPRO, HONEYWELL, ING 

GROEP, INGBSK, IU, MERCK & CO., ROYAL DUTCH SHELL, SANPL. 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 AERFINANC-Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku. 

 ALPHABET (GOOGLE)-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 AMAZON.COM-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

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

 BANCO SANTANDER-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 BRISTOL-MYERS-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 CONOCOPHILLIPS-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 DEUTSCHE BANK-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 ECHO-Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2022, w wysokości 0,22 zł na akcję. 

 FORD-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 GOPRO-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 HONEYWELL-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 ING GROEP-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 INGBSK-Publikacja wstępnego raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 IU-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 MERCK & CO.-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 PEPCO-ZWZA 

 ROYAL DUTCH SHELL-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 SANPL-Publikacja wstępnego raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 TAXUSFUND-Wykluczenia akcji spółki z obrotu na NC. 

 UFGAMES-NWZA ws. zmian w składzie RN. 

POLSKA 

 Polska- 

ZAGRANICA 

 Wlk. Brytania-(13:00) Stopa procentowa (Oczek. 4,00% Poprz.3,50%) za luty 

 Wlk. Brytania-(13:00) Głosowanie ws. stóp procentowych (Oczek. 7-2-0 Poprz.7-2-0) za luty 

 Wlk. Brytania-(13:00) Protokół z posiedzenia BoE za luty 

 Wlk. Brytania-(13:00) Kwartalny raport BoE nt. inflacji za IV kw. 

 USA-(13:30) Raport Challengera (Poprz.43,65 tys. ) za styczeń 

 Strefa Euro-(14:15) Stopa refinansowa (Oczek. 3,00% Poprz.2,50%) za luty 

 Strefa Euro-(14:15) Stopa depozytowa (Oczek. 2,50% Poprz.2,00%) za luty 

 Strefa Euro-(14:15) Wartość programu QE za luty 

 Czechy-(14:30) Decyzja CNB ws. stóp procentowych (Oczek. 7,00% Poprz.7,00%) za luty 

 USA-(14:30) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Oczek. 200 tys.  Poprz.186 tys. ) za tydzień 

 USA-(14:30) Jednostkowe koszty pracy - wst. (Oczek. 1,5% k/k Poprz.2,4% k/k) za IV kw. 

 USA-(14:30) Wydajność pracy - wst. (Oczek. 2,5% k/k Poprz.0,8% k/k) za IV kw. 

 Kanada-(14:30) Pozwolenia na budowę domów (Oczek. -4,5% m/m Poprz.14,1% m/m) za grudzień 

 Strefa Euro-(14:45) Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB za luty 

 USA-(16:00) Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. (Oczek. -0,1% m/m Poprz.0,1% m/m) za grudzień 

 USA-(16:00) Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. (Oczek. 5,6% m/m Poprz.-1,7% m/m) za grudzień 

 USA-(16:00) Zamówienia w przemyśle (Oczek. 2,3% m/m Poprz.-1,8% m/m) za grudzień 

 USA-(16:30) Tygodniowa zmiana zapasów gazu (Poprz.-91 mld ) za tydzień 

 Szwajcaria-(18:30) Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan) 

 

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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