
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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Najważniejsze informacje  

 

 STREFA EURO - Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 8,5 proc. w lutym rdr 

 SZWAJCARIA - Bank UBS przejmie Credit Suisse 

 
 
 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

10:00 Polska 
Przeciętne 
wynagrodzenie 
brutto 

b.d. 
6883,96 

PLN 
luty 

10:00 Polska 
Zatrudnienie w 
sektorze 
przedsiębiorstw 

b.d. 6530,1 tys.  luty 

10:00 Polska 
Ceny produkcji 
budowlano-
montażowej 

b.d. 13,1% r/r luty 

10:00 Polska 
Produkcja 
przemysłowa s.a. 

b.d. 0,3% r/r luty 

10:00 Polska Wynagrodzenie 12% r/r 13,5% r/r luty 

10:00 Polska Zatrudnienie 1% r/r 1,1% r/r luty 

10:00 Polska 
Ceny produkcji 
sprzedanej 
przemysłu 

17,7% r/r 
0,8% m/m 
18,5% r/r 

luty 

10:00 Polska 
Produkcja 
przemysłowa 

1,1% r/r 
-2,5% m/m 

2,6% r/r 
luty 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

11:00 Strefa Euro 
Bilans handlu 

zagranicznego n.s.a. 
b.d. -8,8 mld EUR styczeń 

11:00 Strefa Euro 
Bilans handlu 

zagranicznego s.a. 

-17,2 mld 

EUR 

-18,1 mld 

EUR 
styczeń 

15:00 Strefa Euro 

Wystąpienie publiczne 

prezeski ECB (Christine 

Lagarde) 

- - - 

21:00 
Nowa 

Zelandia 

Indeks zaufania 

konsumentów 
b.d. 75,6 I kw. 

22:45 
Nowa 

Zelandia 

Bilans handlu 

zagranicznego 

-1800 mln 

NZD 

-1954 mln 

NZD 
luty 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 

poniedziałek, 20 marca 2023,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 678,16 -1,66% 

WIG30 2 067,29 -1,73% 

mWIG40 4 416,11 -0,20% 

sWIG80 19 452,82 0,57% 

WIG 56 283,05 -1,09% 

NCIndex 334,30 0,56% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20H2320 1679 -1,64% 50,2k 51 761 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 179 47,23% 308 795 15,66% 

SPADEK 146 38,52% 1 659 096 84,16% 

BEZ ZM. 54 14,25% 3 409 0,18% 

RAZEM 379 100,00% 1 971 301 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

XTPL 106,50 13,30% 2 842 770 

PATENTUS 1,620 10,58% 168 628 

PEP 85,00 9,82% 464 020 

KCI 1,080 8,22% 151 322 

BNPPPL 51,20 7,56% 7 649 584 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

ALIOR 34,40 -6,16% 53 944 670 

SFINKS 0,964 -5,49% 421 764 

CORMAY 0,810 -5,37% 168 258 

EUROCASH 13,41 -5,23% 8 473 193 

DATAWALK 70,00 -5,02% 1 530 714 

  

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 1,06683 0,02% 

EUR/PLN 4,70404 0,02% 

USD/PLN 4,40907 0,00% 

USD/JPY 131,509 -0,26% 

GBP/USD 1,21790 -0,01% 

EUR/CHF 0,987196 -0,09% 

CHF/PLN 4,76529 +0,11% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1933,250 0,41% 

MIEDŹ (LME) 9 850,00 0,60% 

ROPA BRENT 75,010 0,43% 

ROPA WTI 68,620 0,42% 
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Informacje dnia 

 

POLSKA Ceny liczone według HICP w Polsce w lutym w ujęciu rocznym wzrosły o 17,2 proc. – Eurostat 

Ceny liczone według HICP w Polsce w lutym w ujęciu rocznym wzrosły o 17,2 proc. wobec 15,9 proc. w styczniu - podał 
wstępne dane Eurostat. Miesięcznie ceny wzrosły o 1,1 proc. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PKN ORLEN Prezydent Bydgoszczy wnioskuje do PGNiG o obniżkę stawek za gaz dla grupy zakupowej 

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski wystąpił z wnioskiem do PGNIG Obrót Detaliczny o obniżenie stawki 
jednostkowej za gaz dla członków Bydgoskiej Grupy Zakupowej, którzy na podstawie kontraktu rocznego płacą 
dwa razy więcej niż jest to przewidziane w aktualnym cenniku. 

BOGDANKA Bogdanka wydobywa węgiel, ale w przyszłości sięgnie po inne surowce i złoża – Sasin 

W lipcu rząd planuje finalizację procesu przejęcia spółki LW Bogdanka przez Skarb Państwa - poinformował w niedzielę 
wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dodał, że dzisiaj Bogdanka wydobywa węgiel, ale w 
przyszłości planujemy, że będzie sięgała po inne surowce, po inne złoża. 

GRUPA AZOTY Grupa Azoty szacuje EBITDĘ w IV kw. na minus 296 mln zł, wynki obciążone odpisami 

Grupa Azoty szacuje, że w czwartym kwartale 2022 roku wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży 
na poziomie 5,107 mld zł i wynik EBITDA w wysokości minus 296 mln zł, przy marży EBITDA minus 5,8 proc. - 
poinformowała spółka w komunikacie. Strata netto przekroczyła 1 mld zł. 

HANDLOWY Bank Handlowy chce wypłacić 9 zł dywidendy na akcję 

Zarząd Banku Handlowego rekomenduje, by przeznaczyć na dywidendę kwotę 1,18 mld zł, czyli 9 zł na akcję - 
poinformował bank w komunikacie. Proponowana kwota dywidendy stanowi 75 proc. jednostkowego zysku netto Banku 
Handlowego za 2022 rok. 

KREDYT INKASO Kredyt Inkaso wyemituje obligacje o wartości do 15 mln zł 

21 marca ruszą zapisy na obligacje Kredyt Inkaso serii M1 o wartości do 15 mln zł. Firma zaoferuje inwestorom 
oprocentowanie zmienne oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 5,5 pkt. proc. w skali roku, przy 
kwartalnej wypłacie odsetek - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. 

MBANK mBank nie spełnia kryteriów KNF kwalifikujących do wypłaty dywidendy za 2022 

mBank otrzymał z Komisji Nadzoru Finansowego pismo, informujące o tym, że z uwagi na poniesioną za 2022 rok stratę 
netto, bank nie spełniał kryteriów kwalifikujących do wypłaty dywidendy za 2022 rok - poinformował mBank w 
komunikacie 

HUUUGE Huuuge uzyskał dostęp do konta w SVB i wycofał większość środków 

Huuuge uzyskał dostęp do swojego konta w upadłym amerykańskim banku Silicon Valley Bank, w którym miał środki 
pieniężne w wysokości około 24,2 mln USD i przelał 23,6 mln USD do innych banków - poinformował, notowany na 
GPW, producent gier komputerowych. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

AGORA Agora przewiduje ok. 2-4 proc. wzrost rynku reklamy w Polsce w 2023 roku 

Agora przewiduje około 2-4 proc. zwyżkę rynku reklamy w Polsce w 2023 roku - poinformował spółka w komunikacie 
prasowym. 

DB ENERGY Cena maksymalna akcji w ofercie DB Energy ustalona na 29 zł 

Cena maksymalna akcji serii D DB Energy została ustalona na 29 zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. 
Maksymalna wartość oferty publicznej wyniesie 12 mln zł 

AGORA Strata netto Agory w IV kw. '22 wyniosła 31,4 mln zł 

Strata netto j.d. Agory w czwartym kwartale 2022 roku wyniosła 31,4 mln zł wobec 22,2 mln zł zysku rok wcześniej - 
podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał 32,4 mln zł straty netto. 

XTPL Chiński Urząd Patentowy przyznał XTPL patent na metodę Ultra-Precyzyjnej Depozycji 

Chiński Urząd Patentowy warunkowo przyznał XTPL patent na metodę Ultra-Precyzyjnej Depozycji tj. dla zgłoszenia 
patentowego zatytułowanego "Method of printing fluid" - poinformowała spółka w komunikacie. 

PKO BP PKO BP o wyroku TSUE: Rozliczenia kredytów przez prawo krajowe to dobre rozwiązanie 

PKO Bank Polski interpretuje czwartkowe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) tak, że 
oznacza ono, iż rozliczanie umów między kredytobiorcami i bankami powinno regulować prawo krajowe i uważa je za 
sprawiedliwe, podał bank. 

MARVIPOL Marvipol rozważa emisję w ramach programu emisji obligacji do 200 mln zł 
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Marvipol Development rozważa emisję obligacji w ramach ustanowionego w październiku ub.r. programu emisji obligacji 
do kwoty 200 mln zł pod warunkiem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, 
podała spółka. Rozważana emisja dotyczy niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela, oprocentowanych 
według zmiennej stopy procentowej, o okresie zapadalności nie dłuższym niż 3 lata. 

AGORA Helios z grupy Agora zakłada, że rynek kinowy sprzeda łącznie 50 mln biletów w 2023 

Helios, z grupy Agora, zakłada w optymistycznym scenariuszu, że w tym roku sprzedane zostanie łącznie 50 mln biletów 
do kin, w tym 12 mln w obiektach Heliosa w 2023, poinformował członek zarządu Agory i prezes Heliosa Tomasz Jagiełło. 

AGORA Agora zaprezentuje strategiczne kierunki rozwoju na kolejne lata w ciągu kilku tygodni 

Agora w ciągu kilku tygodni zaprezentuje strategiczne kierunki rozwoju na kolejne lata, poinformował prezes Bartosz 
Hojka. 

ARCHICOM Archicom emituje obligacje o łącznej wartości nominalnej 62 mln zł 

Archicom emituje obligacje kuponowe serii M7/2023 o łącznej wartości nominalnej 62 mln zł, w ramach programu emisji 
obligacji o łącznej wartości do 350 mln zł - podała spółka w komunikacie. 

GRUPA AZOTY Grupa Azoty 'znacząco' obniża ceny nawozów azotowych i wieloskładnikowych 

Grupa Azoty "znacząco" obniża od piątku, 17 marca, ceny nawozów azotowych i wieloskładnikowych w swojej 
autoryzowanej sieci dystrybucyjnej, dostosowując ceny swoich produktów do bieżącej sytuacji rynkowej, podała spółka. 
To już kolejna obniżka w tym roku po obniżce z lutego 2023 r., podkreślono. 

JSW JSW ogłasza siłę wyższą; z powodu pożaru produkcja w '23 może być niższa o 250 tys. ton 

Zarząd JSW podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej w związku z wystąpieniem 7 marca pożaru w KWK "Knurów - 
Szczygłowice" Ruch Knurów - podała spóka w komunikacie. Spółka szacuje, że wskutek zdarzenia produkcja w KWK 
Knurów-Szczygłowice w 2023 roku będzie mniejsza o 250 tys. ton. 

PKN ORLEN KE zatwierdziła utworzenie joint venture przez PKN Orlen i Synthos Green Energy 

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie połączeń, utworzenie joint venture 
przez PKN Orlen i Synthos Green Energy, podała Komisja. 

PKO BP KNF zaleciła PKO BP niewypłacanie dywidendy do wydania rozstrzygnięcia TSUE 

KNF potwierdziła, że PKO BP spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 50 proc. zysku netto za 2022 r. i 
zaleciła m.in. niewypłacanie dywidendy do wydania rozstrzygnięcia TSUE dotyczącego kredytów frankowych - podał 
bank w komunikacie. 

SANTANDER BP KNF zaleciła Santander BP niewypłacanie dywidendy do wydania rozstrzygnięcia TSUE 

KNF potwierdziła, że Santander Bank Polska spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 100 proc. zysku 
netto za 2022 r. i zaleciła m.in. niewypłacanie dywidendy do wydania rozstrzygnięcia TSUE dotyczącego kredytów 
frankowych - podał bank w komunikacie. 

ING BSK ING BSK rekomenduje wstrzymanie dywidendy, odłożenie 30% zysku na kapitał pod jej wypłatę 

Zarząd ING Banku Śląskiego zarekomendował walnemu zgromadzeniu wstrzymanie się z wypłatą dywidendy oraz 
przeznaczenie 513,9 mln zł na zasilenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, w tym zaliczek 
na poczet przewidywanej dywidendy, podał bank. Kwota ta stanowi 30% jednostkowego i skonsolidowanego zysku ING 
Banku Śląskiego za rok 2022 

PURE BIOLOGICS Pure Biologics ma term sheet z ACRX Investments Ltd ws. potencjalnego finansowania 

Pure Biologics, w ramach prowadzonego procesu przeglądu opcji strategicznych, zawarł term sheet z ACRX Investments 
Limited, określający warunki potencjalnej transakcji udzielenia finansowania spółce, podało Pure Biologics. Środki 
pozyskane w ramach transakcji zostaną przeznaczone na dalsze finansowanie prac badawczo-rozwojowych (w tym 
projektów PB003 i PB004). Zgodnie z term sheet ACRX udzieli spółce pożyczki konwertowalnej na akcje spółki nowej 
emisji. Pożyczka wynosić będzie nie mniej niż 12 mln zł. 

PKN ORLEN PKN Orlen zainaugurował pierwszy w Polsce program edukacyjny dot. Wodoru 

PKN Orlen uruchomił Akademię Wodorową - pierwszy w Polsce program edukacyjny dotyczący wodoru, skierowany do 
studentów i absolwentów uczelni wyższych, podała spółka. Do udziału w Akademii Wodorowej zostało zaproszonych 30 
uczestników z 14 szkół wyższych. Dla najlepszych uczestników programu przygotowano płatne staże. 

  

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja azjatycka: Sesja w Azji rozpoczyna się relatywnie spokojnie, aczkolwiek przeważają spadki na rynkach akcji, 

ceny ropy naftowej zniżkują, a notowania złota utrzymują się blisko 2000 USD za uncję. Notowania EUR/USD poruszają 
się dość płasko w rejonie 1,067. 

Dorota Sierakowska 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

SZWAJCARIA Bank UBS przejmie Credit Suisse 

UBS przejmie swojego wieloletniego konkurenta, borykający się z problemami finansowymi bank Credit Suisse - 
poinformowały w niedzielę wieczorem władze Szwajcarii. Według nieoficjalnych informacji "Wall Street Journal" wartość 
transakcji może przekroczyć 3 mld USD. 

ŚWIAT IGC prognozuje globalne zbiory zbóż w sezonie 2023/24 na poziomie 2.283 mln ton 

Globalne zbiory zbóż w sezonie 2023/24 wyniosą 2.283 mln ton wobec 2.250 mln ton szacowane sezon wcześniej - 
wynika z raportu IGC (Międzynarodowej Rady Zbożowej). Jest to pierwsza prognoza zbiorów na sezon 2023/24. 
Konsumpcja zbóż ma wynieść 2.288 mln ton wobec 2.261 mln ton. Zbiory pszenicy prognozowane są na poziomie 787 
mln ton wobec 801 mln ton. 

ŚWIAT OECD podwyższyła szacunki wzrostu globalnego PKB w 2023 r. do 2,6 proc. 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) podwyższyła swoje szacunki wzrostu globalnego PKB w 2023 
r. do 2,6 proc. wobec 2,2 proc. we wcześniejszej listopadowej projekcji - wynika z najnowszego raportu. W 2024 r. 
światowy PKB ma wzrosnąć o 2,9 proc. vs 2,7 proc. w poprzedniej prognozie. 

USA Produkcja przemysłowa w USA w lutym pozostała bez zmian mdm 

Produkcja przemysłowa w USA w lutym pozostała bez zmian miesiąc do miesiąca - podała Rezerwa Federalna USA. 
Oczekiwano +0,2 proc. mdm, wobec +0,3 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z 0,0 proc. 

USA Indeks Uniwersytetu Michigan w marcu obniżył się do 63,4 pkt. 

Indeks sentymentu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w marcu wyniósł 
63,4 pkt. wobec 67 pkt. miesiąc wcześniej - podano w I wyliczeniu. 

STREFA EURO Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 8,5 proc. w lutym rdr 

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 8,5 proc. w lutym w ujęciu rdr, po wzroście o 8,6 proc. miesiąc wcześniej - 
podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano wzrost o 8,5 
proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

CENY Ceny liczone według HICP w Polsce w lutym w ujęciu rocznym wzrosły o 17,2 proc. – Eurostat 

Ceny liczone według HICP w Polsce w lutym w ujęciu rocznym wzrosły o 17,2 proc. wobec 15,9 proc. w styczniu - podał 
wstępne dane Eurostat. Miesięcznie ceny wzrosły o 1,1 proc. 

PODATKI Wyższy podatek obejmie zakup większego pakietu mieszkań w jednej inwestycji - minister rozwoju 

Wyższy podatek od czynności cywilnoprawnych obejmie zakup większego pakietu mieszkań w ramach jednej inwestycji. 
Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i funduszy inwestycyjnych. Rozwiązania będą dołączone do projektu ws. 
Bezpiecznego kredytu - powiedział PAP minister rozwoju Waldemar Buda. Szef MRiT powiedział PAP, że rozwiązania 
dotyczące ograniczeń w nabywaniu mieszkań zostaną zgłoszone w trakcie prac sejmowych w formie autopoprawki do 
projektu ustawy ws. "Bezpiecznego kredytu o stałej stopie". 

INFLACJA Jednocyfrowa inflacja w Polsce może pojawić się na przełomie III i IV kw. - prezes PFR 

Jednocyfrowa inflacja w Polsce może pojawić na przełomie III i IV kw. - uważa prezes PFR Paweł Borys. "Inflacja będzie 
jednocyfrowa w perspektywie kolejnych 6 miesięcy. Gdzieś na przełomie III/IV kw. spadnie poniżej 10 proc. Prognozy 
pokazują, że wyniesie 7 proc. do końca tego roku" - powiedział Borys w radiu RMF24. 

RYNEK PRACY Koszty pracy w Polsce w IV kw. '22 wzrosły o 10,2 proc. rdr – Eurostat 

Nominalne godzinowe koszty pracy w IV kwartale 2022 r. w Polsce wzrosły o 10,2 proc. rdr, po wzroście o 13,3 proc. rdr 
w III kwartale i o 9,2 proc. w IV kwartale 2021 roku - podał Eurostat. Płace wzrosły w IV kw. o 10,2 proc., a pozostałe 
komponenty wynagrodzenia wzrosły o 10,4 proc. W przemyśle koszty pracy wzrosły w IV kw. o 9,3 proc. po wzroście o 
14,1 proc. w III kw., w budownictwie - wzrosły o 5,0 proc. po wzroście o 16,6 proc. w III kw., a w usługach - poszły w górę 
o 11,8 proc. po wzroście o 14,3 proc. w III kw. 

PPK Liczba uczestników PPK przekroczyła 3 mln osób - prezes PFR 

Liczba uczestników PPK przekroczyła 3 mln osób - poinformował prezes PFR Paweł Borys. "Już w tej chwili 
przekroczyliśmy 3 mln uczestników w PPK. Liczymy ostatecznie, że to będzie to powyżej 3,5 mln" - powiedział Borys w 
radiu RMF24. Na koniec lutego liczba aktywnych rachunków PPK wynosiła 2,94 mln. 

OBLIGACJE Zadłużenie w obligacjach wg stanu na 16 III wynosi 778.369.372 mln zł – MF 

Zadłużenie w obligacjach, według stanu na 16 marca wynosił 778.369.372 mln zł - podał resort finansów na stronie 
internetowej. 

GIEŁDA Udział inwestorów zagranicznych w obrotach na GPW w '22 wyniósł 64 proc. 

Największy udział w obrotach na rynku głównym GPW w 2022 roku, tak jak w poprzednich latach, mieli inwestorzy 
zagraniczni. Wygenerowali oni 64 proc. obrotów akcjami, o 7 pkt. proc. więcej niż rok wcześniej - poinformowała giełda 
w komunikacie prasowym. W drugim półroczu 2022 r. inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 64 proc. obrotów, o 1 pkt 
proc. więcej niż w pierwszym półroczu 2022 r. W 2022 r. inwestorzy indywidualni wygenerowali 17 proc. obrotów na 
głównym rynku GPW, o 5 pkt. proc. mniej rdr. W drugiej połowie 2022 r. inwestorzy indywidualni byli odpowiedzialni za 
16 proc. obrotów, 2 pkt. proc. mniej niż w pierwszej połowie 2022 r. 

KONIUNKTURA GIEŁDOWA Odsetek "byków" na GPW spadł o 7 pkt. proc. do 54,6 proc., spadków oczekuje 27,8 proc. – INI 
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Odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 7 pkt. proc. i 
wyniósł 54,6 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego wzrósł o 10 pkt. proc. do 27,8 proc. - wynika 
z cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 

Raport okresowy przedstawi: APOLLO, BIOERG, CCS, FABRYKAKD, FOTOVOLT, GENRG, GTRINITY, 

ICECODE, INCUVO, IRONWOLF, KLABATER, KPPD, LASERMED, MENNICASK, NTVSA, NWAI, PCCEXOL, 

PCCROKITA, POLTRONIC, ROAD, ROCCA, SERINUS, SHEEPYARD, SYGNIS, TRIGGO 

 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 APOLLO- NC-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 BIOERG- NC-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 BORYSZEW- GPW-NWZA ws. zmian w składzie RN. 

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

 DBENERGY-NC-Rozpoczęcie zapisów na akcje serii D w transzy inwestorów detalicznych oraz budowania księgi popytu wśród inwestorów 
instytucjonalnych. 

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

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

 GENRG- NC-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 GTRINITY- NC-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 ICECODE- NC-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 INCUVO- NC-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 IRONWOLF- NC-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 KLABATER- NC-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 KPPD- GPW-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 LASERMED- NC-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 MENNICASK- NC-Publikacja raportu za 2022 rok. 

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

 NWAI- NC-Publikacja raportu za 2022 rok. 

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

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

 POLTRONIC- NC-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 ROAD- NC-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 ROCCA- NC-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 SCPFL- GPW-ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 r. oraz wypłaty dywidendy 
akcjonariuszom. 

 SERINUS- GPW-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 SHEEPYARD- NC-Publikacja raportu za 2022 rok. 

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

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

POLSKA 

 Polska- (10:00) Przeciętne wynagrodzenie brutto (Oczek.  Poprz.6883,96 PLN) za luty 

 Polska- (10:00) Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (Oczek.  Poprz.6530,1 tys. ) za luty 

 Polska- (10:00) Ceny produkcji budowlano-montażowej (Oczek.  Poprz.13,1% r/r) za luty 

 Polska- (10:00) Produkcja przemysłowa s.a. (Oczek.  Poprz.0,3% r/r) za luty 

 Polska- (10:00) Wynagrodzenie (Oczek. 12% r/r Poprz.13,5% r/r) za luty 

 Polska- (10:00) Zatrudnienie (Oczek. 1% r/r Poprz.1,1% r/r) za luty 

 Polska- (10:00) Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (Oczek. 17,7% r/r Poprz.0,8% m/m 18,5% r/r) za luty 

 Polska- (10:00) Produkcja przemysłowa (Oczek. 1,1% r/r Poprz.-2,5% m/m 2,6% r/r) za luty 

ZAGRANICA 

 Strefa Euro- (11:00) Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (Oczek.  Poprz.-8,8 mld EUR) za styczeń 

 Strefa Euro- (11:00) Bilans handlu zagranicznego s.a. (Oczek. -17,2 mld EUR Poprz.-18,1 mld EUR) za styczeń 

 Strefa Euro- (15:00) Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)   

 Nowa Zelandia- (21:00) Indeks zaufania konsumentów (Oczek.  Poprz.75,6) za I kw. 

 Nowa Zelandia- (22:45) Bilans handlu zagranicznego (Oczek. -1800 mln NZD Poprz.-1954 mln NZD) za luty 

 

 

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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http://www.statistics.gov.uk/
http://www.europa.eu.int/
http://www.briefing.com/
http://www.destatis.de/
http://www.nbp.pl/
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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 rapo rt 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. 
 
 

mailto:m.pokrywka@bossa.pl

