
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  

 
 STREFA EURO - EBC podniósł stopy proc. o 50 pb.; będzie reagować, by zapewnić 

stabilność finansową 

 POLSKA - Inflacja bazowa w lutym wyniosła 12,0 proc. wobec 11,7 proc. miesiąc 

wcześniej – NBP 

 
 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:00 Słowacja Inflacja HICP 15,2% r/r 15,1% r/r luty 

10:00 Włochy 
Bilans handlu 
zagranicznego 

1,5 mld EUR 
1,07 mld 

EUR 
styczeń 

10:30 
Wlk. 
Brytania 

Oczekiwania 
inflacyjne 
konsumentów 

b.d. 4,80% I kw. 

11:00 
Strefa 
Euro 

Inflacja HICP - 
fin.. 

0,8% m/m  
8,5% r/r 

-0,2% m/m 
8,6% r/r 

luty 

11:00 
Strefa 
Euro 

Inflacja bazowa 
HICP - fin.. 

0,8% m/m  
5,6% r/r 

-0,8% m/m 
5,3% r/r 

luty 

13:30 Kanada Inflacja IPPI -0,3% m/m 
0,4% m/m  

5,4% r/r 
luty 

14:15 USA 
Wykorzystanie 
mocy 
produkcyjnych 

78,40% 78,30% luty 

14:15 USA 
Produkcja 
przemysłowa 

0,2% m/m 0% m/m luty 

15:00 USA 

Indeks 
wskaźników 
wyprzedzających 
- Conference 
Board 

-0,30% -0,30% luty 

15:00 USA 
Indeks 
Uniwersytetu 
Michigan - wst.. 

67 67 marzec 

15:00 USA 

Oczekiwania 
inflacyjne 
krótkoterminowe - 
wst.. 

b.d. 4,1 marzec 

15:00 USA 

Oczekiwania 
inflacyjne 
długoterminowe - 
wst.. 

b.d. 2,9 marzec 

18:00 USA 
Liczba wież 
wiertniczych dla 
rynku ropy 

b.d. 590 tydzień 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 

 
 
 
 
 

piątek, 17 marca 2023,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 706,55 -0,05% 

WIG30 2 103,69 0,10% 

mWIG40 4 424,95 0,83% 

sWIG80 19 343,00 0,01% 

WIG 56 905,06 0,11% 

NCIndex 332,43 0,06% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20H2320 1707 -0,12% 77,7k 51 352 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 129 34,31% 551 262 39,90% 

SPADEK 194 51,60% 826 306 59,81% 

BEZ ZM. 53 14,09% 3 896 0,29% 

RAZEM 376 100,00% 1 381 466 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

BORYSZEW 6,13 10,85% 1 730 725 

MEDICALG 16,98 6,79% 399 246 

STAPORKOW 5,70 5,95% 180 956 

BIOCELTIX 42,00 5,79% 239 266 

INTERCARS 581,00 5,64% 3 167 851 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

NANOGROUP 1,232 -8,74% 308 914 

SFINKS 1,020 -7,27% 877 484 

COALENERG 1,292 -7,18% 142 985 

FASING 12,50 -6,72% 181 118 

GREENX 1,800 -4,76% 5 915 658 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 32 246,55 +1,17% 

NASDAQ 11 717,28 +2,48% 

S&P500 3 960,28 +1,76% 

FTSE 100 7 410,03 +0,89% 

CAC 40 7 025,72 +2,03% 

DAX XETRA 14 967,10 +1,57% 

RTS  938,30 +1,19% 

BUX 40 852,89 -2,28% 

NIKKEI 225  27 333,79 +1,20% 

HANG SENG (godz. 8:21) 19 451,81 +1,29% 

BOVESPA 103 434,66 +0,74% 

MERVAL 223 388,24 +6,46% 

CECE EUR  1,423 24 -0,42% 

NTX EUR  1,080 88 -0,27% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,0666 +0,51% 

EUR/PLN 4,6944 -0,09% 

USD/PLN 4,4011 -0,59% 

USD/JPY 132,984 -0,37% 

GBP/USD 1,2160 +0,44% 

EUR/CHF 0,9870 +0,06% 

CHF/PLN 4,7561 -0,15% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1933,250 +0,41% 

MIEDŹ (LME) 8537,00 -0,21% 

ROPA BRENT 75,010 +0,43% 

ROPA WTI 68,620 +0,42% 
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Informacje dnia 

 

POLSKA Jest szczyt sezonu infekcji COVID - 19; nowy wariant stanowi 51 proc. przypadków 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

NEXTBIKE Sąd odmówił zatwierdzenia układu Nextbike Polska, spółka planuje wniesienie zażalenia 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy postanowił odmówić zatwierdzenia układu przyjętego w toku przyspieszonego 
postępowania układowego, toczącego się wobec Nextbike Polska w restrukturyzacji, podała spółka. Nextbike podkreśla, 
że postanowienie sądu nie jest prawomocne i zapowiedział wniesienie zażalenia. 

HUUUGE Huuuge planuje rozpoczęcie skupu akcji własnych na I półrocze '23 

Rozpoczęcie skupu akcji własnych spółki Huuuge planowane jest na pierwsze półrocze 2023 r. - poinformowała spółka 
w komunikacie. Wcześniej spółka zakładała, że skup akcji własnych może zakończyć się w pierwszym kwartale 2023 r. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

KRKA Krka miała 363,3 mln euro zysku netto, 488,9 mln euro zysku EBITDA w 2022 r. 

Grupa Krka odnotowała 363,3 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w 2022 r. wobec 309,21 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka. 

BORYSZEW Kurs Boryszewa rośnie o 6 proc.; spółka podpisała umowę na ok. 200 mln euro 

Kilka minut po otwarciu czwartkowej sesji kurs Boryszewa rośnie o ok. 6 proc. i jest to największy wzrost spośród spółek 
z sWIG80. W środę po sesji Boryszew poinformował o podpisaniu umowy na ok. 200 mln euro, która będzie realizowana 
w latach 2024-2034 

BRAND24 Brand24 rozpoczął przegląd opcji strategicznych 

Brand24 rozpoczął przegląd opcji strategicznych, spółka chce przeanalizować możliwość pozyskania partnera, który 
przyspieszyłby rozwój firmy na rynkach zagranicznych - podał Brand24 w komunikacie prasowym. 

DOM DEVELOPMENT Zarząd Dom Development rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 11 zł na akcję 

Zarząd Dom Development rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2022 rok w kwocie 11 zł na akcję - podał 
deweloper w komunikacie. Łącznie na dywidendę miałoby trafić 282,7 mln zł. 

AILLERON Spółka z grupy Ailleron uzyskała dostęp do swojego konta w SVB 

Virtual Software LLC, spółka pośrednio zależna od Ailleronu, wraz z podmiotami powiązanymi uzyskała dostęp do 
swojego konta w Silicon Valley Bank, w którym posiadała środki pieniężne w łącznej wysokości ok. 4,5 mln USD i 
zrealizowała przelewy środków do innych banków w łącznej wysokości 2,3 mln USD - poinformował Ailleron w 
komunikacie. 

PZ CORMAY PZ Cormay rozpoczyna przegląd opcji strategicznych dla projektu Equisse 

PZ Cormay rozpoczyna przegląd opcji strategicznych dla projektu analizatora biochemicznego Equisse 400i, który ma 
się zakończyć w tym roku - podała spółka w komunikacie. Rozpoczęcie sprzedaży Equisse powinno nastąpić nie później 
niż do końca 2024 r. 

DOM DEVELOPMENT Dom Development wróci na rynek obligacji, jeśli marże będą atrakcyjne 

Dom Development wróci na rynek obligacji, jeśli marże będą atrakcyjne, ale obecnie nie widzi dużych potrzeb, które by 
wymagały takiego zaangażowania kapitałowego - ocenił wiceprezes i dyrektor finansowy Leszek Stankiewicz. 

JSW Akcjonariusze JSW zgodzili się na zabezpieczenia związane z finansowaniem spółki 

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej zgodziło się w czwartek na ustanowienie 
zabezpieczeń, które mogą być potrzebne w związku z pozyskaniem przez Grupę JSW 1,65 mld zł finansowania 
dłużnego. Przeciwko zadłużaniu firmy są największe działające w niej związki. 

OT LOGISTICS Allianz ZB cofnął wniosek o ogłoszenie upadłości OT Logistics 

Allianz ZB złożył oświadczenie o cofnięciu wniosku o ogłoszenie upadłości OT Logistics (OTL), na podstawie którego 
toczy się w stosunku do spółki postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości przed Sądem Rejonowym Szczecin-
Centrum, podało OTL. 

LW BOGDANKA Prezes LW Bogdanka: przejęcie akcji przez Skarb Państwa będzie impulsem rozwojowym dla spółki 

Spółka LW Bogdanka poinformowała w czwartek, że w połowie roku Skarb Państwa przejmie Bogdankę. Zdaniem 
prezesa spółki Kasjana Wyligały, przejęcie akcji przez Skarb Państwa będzie impulsem rozwojowym dla kopalni. 

PGE PGE EO planuje wybudować ok. 100 MW nowych mocy OZE w Euro-Parku Stalowa Wola 

PGE Energia Odnawialna, spółka z grupy kapitałowej PGE, zamierza uruchomić instalacje produkujące energię ze źródeł 
odnawialnych o łącznej mocy blisko 100 MW na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola, 
podała spółka. W planach jest farma PV o mocy ok 70 MW i farma wiatrowa o mocy 28MW. 
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JSW JSW: utrzymanie statusu węgla koksowego jako surowca krytycznego potwierdza jego znaczenie dla 
gospodarki 

Utrzymanie węgla koksowego na proponowanej liście surowców krytycznych UE potwierdza jego znaczenie jako 
surowca niezbędnego dla europejskiego przemysłu hutniczego - oceniają przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
(JSW), która jest największym producentem węgla koksowego w Europie. 

PKN ORLEN Orlen Synthos Green Energy podpisał umowę z NFOŚiGW ws. współpracy przy budowie bloków SMR 

Orlen Synthos Green Energy, spółka joint venture utworzona przez PKN Orlen i Synthos Green Energy, podpisała z 
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę w sprawie współpracy w zakresie budowy 
w Polsce małych elektrowni jądrowych, opartych na technologii SMR. NFOŚiGW miałby wejść kapitałowo w to 
przedsięwzięcie. 

MEDINICE Medinice ma patent w Korei Płd. związany z projektem PacePress2 

Medinice otrzymała od Południowokoreańskiego Urzędu Patentowego potwierdzenie ochrony patentowej na wynalazek 
"pneumatyczny bandaż uciskowy", realizowany pod nazwą projektową "PacePress2", podała spółka. Celem tego 
projektu jest stworzenie kolejnej wersji opatrunku uciskowego dla zmniejszenia ryzyka wystąpienia krwiaka w loży w 
miejscu implantacji urządzeń wykorzystywanych w elektroterapii serca np. stymulatora lub kardiowertera serca. 

URTESTE KNF zatwierdził prospekt Urteste 

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Urteste, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji 
serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E oraz praw 
do akcji serii E - poinformował KNF w komunikacie. 

PKN ORLEN Orlen Synthos Green Energy ma umowę z NFOŚiGW o współpracy przy budowie bloków SMR 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i spółka Orlen Synthos Green Energy 
(OSGE) podpisały umowę o współpracy, która określa warunki współdziałania w zakresie budowy w Polsce niedużych, 
modułowych elektrowni jądrowych opartych na technologii SMR (ang. Small Modular Reactors), podał Fundusz. Strony 
porozumienia uzgodnią cele środowiskowe do osiągnięcia, model ekonomiczny projektu i harmonogram jego realizacji, 
biznesplan oraz postanowienia umowy inwestycyjnej. Docelowo w latach 2029-2036 ma powstać w naszym kraju sieć 
czystych ekologicznie elektrowni nuklearnych SMR o łącznej mocy około 10 000 MWe. 

AILLERON Ailleron nie widzi w rozmowach z instytucjami sygnałów realnego kryzysu zw. z upadkiem SVB 

Ailleron nie widzi w rozmowach z instytucjami finansowymi sygnałów realnego kryzysu, który miałby nadejść w związku 
z bankructwem Silicon Valley Bank (SVB) w USA. Banki zakładają dalsze projekty rozwojowe, poinformował wiceprezes 
Ailleron Grzegorz Młynarczyk. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja Amerykańska: Podczas obrotu w USA obserwowaliśmy podbicie zmienności po decyzji EBC odnośnie stóp. 

Ostatecznie bilans sesji wypadł pozytywnie dla wycen bardziej ryzykownych aktywów. 

Sesja Azjatycka: W trakcie handlu w Azji dobre nastroje są kontynuowane, gdzie eurodolar wyznacza 1,06503 USD. 
Rosną również azjatyckie parkiety. 

Konrad Ryczko 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

STREFA EURO EBC podniósł stopy proc. o 50 pb.; będzie reagować, by zapewnić stabilność finansową 

Rada Prezesów EBC podniosła stopę podstawowych operacji refinansujących, kredytu i depozytu o 50 pb. do 
odpowiednio: 3,50 proc., 3,75 proc. i 3,00 proc. - podano w komunikacie po posiedzeniu. EBC podał, że zamierza 
reagować, by zapewnić stabilność cen i stabilność finansową 

STREFA EURO EBC zrewidował w dół prognozę inflacji w eurolandzie na lata 2022-2024 

EBC zrewidował w górę prognozy dynamiki PKB w strefie euro na 2023 r. do 1 proc., a na 2024 r. w dół do 1,6 proc., a 
na 2025 r. w dół do 1,6 proc. EBC zrewidował w dół prognozy inflacji na 2023 r. do 5,3 proc., a w 2024 w dół do 2,9 proc., 
a na 2025 r. w dół do 2,1 proc. 

STREFA EURO Gospodarka strefy euro jest na drodze do odbicia w kolejnych kwartałach – Lagarde 

Gospodarka strefy euro jest na drodze do odbicia w kolejnych kwartałach. Bilans ryzyka dla perspektyw wzrostu w strefie 
euro przechylony jest na stronę negatywną. Nie jest możliwe określenie ścieżki dla stóp proc. w tym momencie - 
powiedziała prezes EBC Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu EBC. 

USA Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w ub. tyg. wyniosła 192 tys. 

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 192 tys. 
- poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych 
wyniesie 205 tys. wobec 212 tys. poprzednio, po korekcie z 211 tys. 

USA Liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w lutym wyniosła 1,45 mln (SAAR) 

Liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w USA w lutym wyniosła 1,45 mln w ujęciu 
zanualizowanym (SAAR). Miesiąc wcześniej wskaźnik ten wyniósł 1,321 mln, po korekcie z 1,309 mln - podał 
Departament Handlu USA w komunikacie. 

USA Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów w lutym wzrosła do 1,524 mln (SAAR) 

Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów w USA w lutym (wskaźnik aktywności w przyszłości w tym 
sektorze) wyniosła w ujęciu zanualizowanym (SAAR) 1,524 mln wobec 1,339 mln w poprzednim miesiącu - podał 
Departament Handlu. 
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USA Indeks aktywności wytwórczej Philadelphia Fed w marcu wzrósł do -23,2 pkt. 

Indeks aktywności wytwórczej Philadelphia Fed w marcu wzrósł do -23,2 pkt. z -24,3 pkt. miesiąc wcześniej - podał Fed 
z Philadelphii w komunikacie. 

JAPONIA Produkcja przemysłowa w Japonii w styczniu spadła o 5,3 proc. mdm 

Produkcja przemysłowa w Japonii w styczniu spadła o 5,3 proc. mdm - podało Ministerstwo Gospodarki, Handlu i 
Przemysłu w II wyliczeniu. Wstępnie spodziewano się -4,6 proc., po +0,3 proc. miesiąc wcześniej. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

INFLACJA Inflacja bazowa w lutym wyniosła 12,0 proc. wobec 11,7 proc. miesiąc wcześniej – NBP 

Inflacja bazowa w lutym wyniosła 12,0 proc. wobec 11,7 proc. miesiąc wcześniej - podał Narodowy Bank Polski. Jak 
poinformował NBP, w relacji rok do roku inflacja: - po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) 
wyniosła 18,1 proc., wobec 16,3 proc. miesiąc wcześniej; - po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 15,5 proc., 
wobec 14,4 proc. miesiąc wcześniej; - po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 12,0 proc., wobec 11,7 proc. 
miesiąc wcześniej; - tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i 
największej dynamice, wyniosła 17,0 proc., wobec 15,2 proc. miesiąc wcześniej. 

RACHUNEK BIEŻĄCY Nadwyżka na rachunku bieżącym w I wyniosła 1.429 mln euro wobec konsensusu deficytu 1.050 mln euro – NBP 

Nadwyżka na rachunku bieżącym w styczniu wyniosła 1.429 mln euro wobec konsensusu deficytu 1.050 mln euro - podał 
Narodowy Bank Polski. Eksport wzrósł o 10,8 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 12,2 proc., a import zwiększył się 
o 3,1 proc. wobec oczekiwanego wzrostu o 13,9 proc. - podał NBP. 

STOPY PROCENTOWE Patrząc na projekcję NBP nie ma warunków do obniżki stóp procentowych - Kotecki, RPP 

Patrząc na projekcję NBP nie ma warunków do obniżki stóp procentowych - ocenił w radiu TOK FM członek Rady Polityki 
Pieniężnej Ludwik Kotecki. "Jeżeli chcielibyśmy wierzyć w projekcję analityków NBP to dziś nie ma warunków do 
obniżenia stóp procentowych, dopóki nie będzie kolejnych projekcji, które pokażą, że takie warunki są. Dziś nie ma takich 
warunków do końca (horyzontu - PAP) projekcji, do końca 2025 r." - powiedział Kotecki. 

RYNEK PRACY Barometr Ofert Pracy w lutym spadł o 3,4 pkt. do 314,3 pkt. - BIEC, KM WSIiZ 

Barometr Ofert Pracy w lutym spadł w Polsce o 3,4 pkt. do 314,3 pkt. - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych 
oraz Katedra Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Autorzy badania podają, że 
wskaźnik zbliża się do poziomu 300 punktów, wokół którego po raz ostatni oscylował w sierpniu 2021 r. 

POŻYCZKI Firmy pożyczkowe udzieliły w II finansowania o wart. 713 mln zł, o 11,8 proc. więcej rdr – BIK 

Firmy pożyczkowe udzieliły w lutym finansowania na kwotę 713 mln zł, czyli o 11,8 proc. więcej rdr - podało Biuro 
Informacji Kredytowej (BIK). Liczba pożyczek wyniosła łącznie 243,7 tys., o 4,3 proc. mniej rdr. Średnia wartość nowo 
udzielonej w lutym 2023 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2.584 zł i była o 12,4 proc. wyższa od średniej wartości 
pożyczki udzielonej w lutym 2022 r. 

FIRMY Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wzrosła o 3,2 proc. w '22 

Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wzrosła o 3,2 proc. w 2022 roku - podał GUS. "Na koniec 
2022 roku w rejestrze REGON wpisanych było 3 556,9 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, tj. 
o 3,2 proc. więcej niż na koniec 2021 roku" - podał GUS. 

RYNEK APTECZNY Wartość rynku aptecznego po 15 dniach marca wzrosła o 6,9 proc. rdr - PEX PharmaSequence 

Wartość rynku aptecznego po 15 dniach marca 2023 r. wzrosła o 6,9 proc. rdr - poinformowała w raporcie firma badawcza 
PEX PharmaSequence. Wobec poprzedniego miesiąca wartość rynku wzrosła w tym okresie 5,2 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

 

Raport okresowy przedstawi: AGORA, BLOOBER, DEVORAN, EXIMIT, GEOTRANS, INGBSK, LMGAMES, 

MLPGROUP, MPLVERBUM, POLMAN, ROBINSON, TRUEGS, WAWEL 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 AGORA- GPW-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 AILLERON- GPW-Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80. 

 ALIOR- GPW-Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG20, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40. 

 ARCHICOM- GPW-Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80. 

 ASSECOBS- GPW-Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80. 

 ATMGRUPA- GPW-Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80. 

 BERLING- GPW-Dzień wykupu akcji spółki przez Berling, Dao, Arkton oraz Berling Development po cenie 7 zł za akcję. 

 BIOMAXIMA- GPW-Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80. 

 BIOMEDLUB- GPW-Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80. 

 BIOMEDLUB- GPW-Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80. 

 BLOOBER- NC-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 BNPPPL- GPW-Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80. 

 CAVATINA- GPW-Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80. 

 CCC- GPW-Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks WIG20. 

 COALENERG- GPW-Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80. 

 DATAWALK- GPW-Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40. 

 DEVORAN- NC-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 EXIMIT- NC-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 GEOTRANS- NC-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 GETIN- GPW-Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80. 

 GREENX- GPW-Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80. 

 IMCOMPANY- GPW-Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80. 

 INGBSK- GPW-Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2022 rok. 

 INSTALKRK- GPW-Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80. 

 LMGAMES- NC-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 MEDICALG- GPW-Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80. 

 MERCATOR- GPW-Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40. 

 MERCATOR- GPW-Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80. 

 MLPGROUP- GPW-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 MOSTALZAB- GPW-Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80. 

 MPLVERBUM- NC-Publikacja raportu za III kwartał roku 2022/2023. 

 PHN- GPW-Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80. 

 POLMAN- NC-Publikacja raportu za 2022 rok. 

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

 SELENAFM- GPW-Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80. 

 SERINUS- GPW-Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80. 

 SPYROSOFT- GPW-Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80. 

 TRUEGS- NC-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 WAWEL- GPW-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 WITTCHEN- GPW-Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80. 

POLSKA 

- 

ZAGRANICA 

 Słowacja- (09:00) Inflacja HICP (Oczek. 15,2% r/r Poprz.15,1% r/r) za luty 

 Włochy- (10:00) Bilans handlu zagranicznego (Oczek. 1,5 mld EUR Poprz.1,07 mld EUR) za styczeń 

 Wlk. Brytania- (10:30) Oczekiwania inflacyjne konsumentów (Oczek.  Poprz.4,80%) za I kw. 

 Strefa Euro- (11:00) Inflacja HICP - fin.. (Oczek. 0,8% m/m 8,5% r/r Poprz.-0,2% m/m 8,6% r/r) za luty 

 Strefa Euro- (11:00) Inflacja bazowa HICP - fin.. (Oczek. 0,8% m/m 5,6% r/r Poprz.-0,8% m/m 5,3% r/r) za luty 

 Kanada- (13:30) Inflacja IPPI (Oczek. -0,3% m/m Poprz.0,4% m/m 5,4% r/r) za luty 

 USA- (14:15) Wykorzystanie mocy produkcyjnych (Oczek. 78,40% Poprz.78,30%) za luty 

 USA- (14:15) Produkcja przemysłowa (Oczek. 0,2% m/m Poprz.0% m/m) za luty 

 USA- (15:00) Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board (Oczek. -0,30% Poprz.-0,30%) za luty 

 USA- (15:00) Indeks Uniwersytetu Michigan - wst.. (Oczek. 67 Poprz.67) za marzec 

 USA- (15:00) Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe - wst.. (Oczek.  Poprz.4,1) za marzec 

 USA- (15:00) Oczekiwania inflacyjne długoterminowe - wst.. (Oczek.  Poprz.2,9) za marzec 

 USA- (18:00) Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (Oczek.  Poprz.590) 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 

 

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 Europe jskiego 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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