
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  

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

5,00 proc. 
 POLSKA - W marcu przesunięcie oczekiwań inflacyjnych w kierunku nieco wyższej 

inflacji - GUS 
 POLSKA - W marcu poprawa zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów 

konsumenckich - GUS 

 
 
 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

10:00 Polska Stopa bezrobocia 5,50% 5,50% luty 
Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:30 Szwajcaria 
Decyzja ws. stóp 
procentowych 1,50% 1,00% I kw. 

10:00 Norwegia 
Decyzja ws. stóp 
procentowych 3,00% 2,75% marzec 

12:00 Turcja 
Stopa benchmarkowa 
- jednotygodniowa b.d. 8,50% marzec 

13:00 
Wlk. 
Brytania Stopa procentowa 0,0 0,0 marzec 

13:00 
Wlk. 
Brytania 

Głosowanie ws. 
stóp procentowych 6-3-0 7-2-0 marzec 

13:00 
Wlk. 
Brytania 

Protokół z 
posiedzenia BoE b.d. b.d. marzec 

13:30 USA 
Saldo rachunku 
bieżącego 

-214 mld 
USD 

-217,1 mld 
USD IV kw. 

13:30 USA 
Wnioski o zasiłek 
dla bezrobotnych 199 tys.  192 tys.  tydzień 

15:00 USA 
Sprzedaż nowych 
domów 

650 
tys.  670 tys.  luty 

15:30 USA 

Tygodniowa 
zmiana zapasów 
gazu b.d. -58 mld  tydzień 

16:00 USA 

Indeks Kansas 
City Fed dla 
przemysłu b.d. -9,0 marzec 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 
 
 

czwartek, 23 marca 2023,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 707.29 -0.69% 

WIG30 2 100.41 -0.71% 

mWIG40 4 403.00 -0.57% 

sWIG80 19 736.77 0.27% 

WIG 56 989.76 -0.57% 

NCIndex 326,57 -0,53% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20M2320 1 732 -0,57% 28 947 37 672 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 148  39.89% 278 536 31.59% 

SPADEK 169  45.55% 597 382 67.75% 

BEZ ZM. 54  14.56% 5 796 0.66% 

RAZEM 371 100.00% 881 714 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

FMG 42.2  26.35% 140 886 

COGNOR 9,57 11.80% 12 521 330 

WITTCHEN 29,8 4.93% 2 094 951 

MOLECURE 21.45  4.63% 215 468 

PCCROKITA 137.0  4.42% 1 366 133 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

MFO 36.5  -5.93% 860 187 

BORYSZEW 6,66 -5.80% 928 607 

BOGDANKA 38.68  -3.30% 2 325 135 

CDPROJEKT 112.78  -3.16% 90 199 028 

SPYROSOFT 556  -3.14% 191 710 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 32 030.11 -1,63% 

NASDAQ 12 567.15 -1,37% 

S&P500 3 936.97 -1,65% 

FTSE 100 7 546.5 -0,19% 

CAC 40 7 131.12 0,26% 

DAX XETRA 15 216.19 0,14% 

RTS  980.02 -0,40% 

BUX 41 962.45 0,45% 

NIKKEI 225  27 459.65 -0,04% 

HANG SENG (godz. 8:21) 19 873.36 1,44% 

BOVESPA 100 220.63 -0,77% 

MERVAL 224 914.56 -1,69% 

CECE EUR  1 423.24 -0.42% 

NTX EUR  1 080.88 -0.27% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.09083 0,46% 

EUR/PLN 4.68076 -0,09% 

USD/PLN 4.29130 -0,56% 

USD/JPY 130.643 -0,63% 

GBP/USD 1.23264 0,51% 

EUR/CHF 0.998829 0,26% 

CHF/PLN 4.68716 -0,34% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1 982.15 1,67% 

MIEDŹ (LME) 9 850,00 0,60% 

ROPA BRENT 76.07 -0,82% 

ROPA WTI 70.22 -0,96% 
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Informacje dnia 
 

PGE PGE nie będzie rekomendować dywidendy z zysku za 2022 r. 

Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) z racji przewidywanych inwestycji nie będzie rekomendował wypłaty 
dywidenda za 2022 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Lechosław Rojewski. 

PKN ORLEN NWZ PKN Orlen wyraziło zgodę na połączenie koncernu ze spółką Lotos SPV 5 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) PKN Orlen zgodziło się w środę na połączenie koncernu ze spółką Lotos 
SPV 5. Przyjęto też zmiany w statucie PKN Orlen. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

KETY Grupa Kęty szacuje zysk netto j.d. w I kw. '23 na 125 mln zł, spadek o 29 proc. Rdr 

Grupa Kęty szacuje, że zysk netto przypadający na akcjonariuszy j.d. w pierwszym kwartale 2023 r. wyniesie 125 mln 

zł, co oznacza spadek o 29 proc. rdr, a EBITDA spadnie o 28 proc. do 193 mln zł - podała spółka w komunikacie.  

CD PROJEKT Walne CD Projekt zdecyduje o nowym programie motywacyjnym i umorzeniu akcji 

Walne zgromadzenie CD Projekt, zwołane na 18 kwietnia, zdecyduje m.in. o wprowadzeniu nowego programu 
motywacyjnego na lata 2023-2027 oraz o umorzeniu akcji nabytych w zeszłym roku w ramach skupu akcji własnych - 
poinformował producent gier w komunikacie. 

KGHM KGHM : zysk netto za ubiegły rok wyniósł 4,8 mld zł, 

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej KGHM za 2022 rok wyniosły 33,8 mld zł, czyli o 13,6 proc. więcej niż w 
2021 roku. Zysk netto za ubiegły rok wyniósł 4,8 mld zł, a skorygowana EBIDTA osiągnęła wartość 8,9 mld zł. 

KGHM Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w IV kw. 1,92 mld zł wobec konsensusu 1,87 mld zł 

Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w czwartym kwartale 2022 roku 1,92 mld zł wobec 2,6 mld zł w IV 
kwartale 2021 r. - podała spółka w raporcie rocznym. Wynik okazał się zgodny z konsensusem PAP Biznes, który 
zakładał 1,872 mld zł skorygowanej EBITDA. 

KGHM KGHM miał 4,77 mld zł zysku netto, 8,87 mld zł skoryg. zysku EBITDA w 2022 r. 

KGHM Polska Miedź odnotował 4 772 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w 2022 r. wobec 6 156 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. 

KGHM Produkcja miedzi płatnej KGHM spadła o 13% r/r do 53,7 tys. ton w lutym 

Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 53,7 tys. ton w lutym 2023 r. wobec 62 
tys. ton rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane. 

KGHM Sprzedaż miedzi przez grupę KGHM w II wyniosła 62,1 tys. ton; więcej o11 proc. Rdr 

Sprzedaż miedzi przez grupę KGHM wyniosła w lutym 2023 roku 62,1 tys. ton i była wyższa rdr o 11 proc. Produkcja 
miedzi płatnej wyniosła 53,7 tys. ton, co oznaczało spadek rdr o 13 proc. - podała grupa w komunikacie, dotyczącym 
wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych. 

ENEA Enea miała w 2022 r. 45,3 mln zł zysku netto j.d., zgodnie z szacunkami 

Grupa Enea miała w 2022 roku 45,3 mln zł zysku netto jednostki dominującej oraz 30,1 mld zł przychodów - podała 
spółka w raporcie rocznym. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami. 

ENEA Grupa Enea planuje w '23 CAPEX na poziomie 4,13 mld zł 

Grupa Enea planuje, że w 2023 roku jej nakłady inwestycyjne wyniosą 4,126 mld zł - podała spółka w raporcie 
rocznym. 

BENEFIT EBITDA Benefit Systems w IV kw. 2022 r. wyniosła 136 mln zł, zgodnie z szacunkami 

EBITDA grupy Benefit Systems w czwartym kwartale 2022 r. wyniosła 135,9 mln zł - wynika z wyliczeń PAP Biznes na 
podstawie raportu za 2022 r. Skonsolidowane przychody wyniosły w czwartym kwartale 562,3 mln zł. 

CIECH Pięciu akcjonariuszy nie odpowie na wezwanie na Ciech ogłoszone przez KI Chemistry 

Pięć funduszy będących akcjonariuszami Ciechu nie odpowie na wezwanie do sprzedaży akcji spółki, ogłoszone przez 
KI Chemistry. W ich ocenie, cena zaproponowana w wezwaniu na poziomie 49 zł za akcję nie odzwierciedla wartości 
godziwej akcji spółki. 

CPD Stopa redukcji ofert w skupie akcji własnych CPD wyniesie 77,66 proc. 

W ramach skupu do 1.535.558 akcji własnych, ogłoszonego przez CPD, złożono oferty sprzedaży na łącznie 
6.800.469 akcji - poinformowała spółka w komunikacie. Stopa redukcji ofert sprzedaży wyniesie 77,66 proc. 

APLISENS Aplisens miał 20,44 mln zł zysku netto, 33,4 mln zł zysku EBITDA w 2022 r. 

Aplisens odnotował 20,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
2022 r. wobec 17,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. 

VISTAL Marek Główczewski zastąpił Radosława Stojka na stanowisku prezesa Vistalu Gdynia 

Rada nadzorcza Vistalu Gdynia powołała Marka Główczewskiego na stanowisko prezesa, podąła spółka. W tym 
samym komunikacie poinformowała o rezygnacji poprzedniego prezesa zarządu Radosława Stojka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PGE PGE nie będzie rekomendować dywidendy z zysku za 2022 r. 

Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) z racji przewidywanych inwestycji nie będzie rekomendował wypłaty 
dywidenda za 2022 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Lechosław Rojewski. 

PGE PGE zakłada w '23 wzrost rdr powtarzalnej EBITDA w dystrybucji, spadek w pozostałych segmentach 

PGE zakłada w 2023 roku wzrost rdr powtarzalnej EBITDA w obszarze dystrybucji. Przewiduje spadek wyniku rdr w 
segmentach energetyki konwencjonalnej, obrotu, OZE i ciepłownictwa - poinformowała PGE w prezentacji przed 
konferencją prasową. 

PGE PGE chce w ramach strategii osiągnąć 6,5 GW mocy w offshore do 2040 r. 

Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje w ramach swojej strategii osiągnięcie 6,5 KW mocy zainstalowanych w 
morskich farmach wiatrowych do 2040 r., poinformował prezes Wojciech Dąbrowski. Prezes poinformował dziś, że 
PGE zaprezentuje w czerwcu nową strategię zakładającą m.in. rozszerzenie działalności w obszarze dystrybucji, czy 
projekt jądrowy. 

PGE PGE uzgodniło warunki umowy na dostawę węgla z PGG 

PGE uzgodniło już wszystkie warunki umowy na dostawę węgla z Polskiej Grupy Górniczej i w najbliższym czasie 
podpisze z nią porozumienie - poinformował prezes PGE Wojciech Dąbrowski. 

PKN ORLEN NWZ PKN Orlen wyraziło zgodę na połączenie koncernu ze spółką Lotos SPV 5 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) PKN Orlen zgodziło się w środę na połączenie koncernu ze spółką Lotos 
SPV 5. Przyjęto też zmiany w statucie PKN Orlen. 

TAURON, RAFAKO Rafako i Tauron Wytwarzanie mają dalszy aneks do porozumienia zawartego w ramach mediacji 

Rafako i Tauron Wytwarzanie zawarły dalszy aneks do porozumienia zawartego w ramach mediacji, podało Rafako. W 
ramach aneksu m.in. przedłużono do 28 kwietnia br. termin wymagalności wezwania do zapłaty, zakreślony przez 
Rafako Tauron Wytwarzanie i Tauron Polska Energia. 

JSW JSW: Polityka dywidendowa jest aktualna mimo braku rekomendacji wypłaty za ubr. 

Polityka dywidendowa jest aktualna Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) jest aktualna mimo braku rekomendacji 
zarządu wypłaty dywidendy za 2022 r., którą uniemożliwia zobowiązanie spłaty pozostałych transz pożyczek wobec 
Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), poinformował wiceprezes Robert Ostrowski. 

JSW JSW ma zabezpieczone środki na tzw. windfall tax 

JSW ma zabezpieczone środki na ewentualny podatek od nadmiarowych zysków - poinformował wiceprezes JSW 
Robert Ostrowski. "Zakładamy wypływ środków na windfall tax. Nie mamy szczegółowych informacji co do regulacji. 
Czujemy się zobowiązani, by środki na ten cel zabezpieczyć" - powiedział Ostrowski na konferencji prasowej. 

CIECH Akcjonariusze Ciechu mający 20,1 proc. kapitału żądają głosowania grupami nad składem RN 

Grupa akcjonariuszy spółki Ciech, posiadających łącznie 20,83 proc. kapitału spółki zażądała, by podczas NWZA 
zaplanowanego na 11 kwietnia głosowano nad składem rady nadzorczej, w trybie głosowania oddzielnymi grupami - 
poinformował Ciech w komunikacie. 

BOGDANKA LW Bogdanka miała 134,63 mln zł straty netto, 66,42 mln zł straty EBITDA w IV kw. 2022 r. 

LW Bogdanka odnotowała 134,63 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2022 r. wobec 130,68 mln zł zysku rok 
wcześniej, podała spółka. Strata operacyjna (EBIT) wyniosła 173,7 mln zł wobec 162,85 mln zł zysku rok wcześniej. 
Strata EBITDA sięgnęła 66,42 mln zł wobec 268,14 mln zł zysku rok wcześniej. 

BOŚ BOŚ przygotuje nową strategię w II poł. 2023 r., celem wyjście z planu naprawczego 

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) przygotuje nową strategię w II połowie roku, a jej celem będzie doprowadzenia do 
wyjścia banku z grupowego planu naprawczego, zapowiedział wiceprezes banku kierujący pracami zarządu Emil 
Ślązak. 

BOŚ BOŚ uatrakcyjni program ugód proponowanych kredytobiorcom CHF 

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) przedstawi kredytobiorcom frankowym atrakcyjniejsze warunki ugód, zapowiedział 
wiceprezes banku Arkadiusz Garbarczyk. Bank zamierza m.in. zwiększyć kwotę umorzenia do 10% z 5%. 

BOŚ BOŚ chce obniżyć NPL do poziomu jednocyfrowego w ciągu 2-3 lat 

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) uznaje obecny poziom NPL za zbyt wysoki i chce go obniżyć do wyniku 
jednocyfrowego w ciągu 2-3 lat, zapowiedział wiceprezes banku Arkadiusz Grabarczyk. 

SANTANDER BP Zarząd Santander BP rekomenduje przeznaczenie na kapitał dywidendowy łącznie 3,22 mld zł 

Zarząd Santander Bank Polska rekomenduje przeznaczenie na kapitał dywidendowy 2,38 mld zł z zysku '22 i 0,84 mld 
zł z transakcji sprzedaży Aviva - podał bank w komunikacie. Santander BP nie wyklucza możliwości wypłaty zaliczek 
na poczet dywidendy. 

BANK HANDLOWY Bank Handlowy miał 1 545,68 mln zł zysku netto, 24% ROE w 2022 r. 

Bank Handlowy odnotował 1 545,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w 2022 r. wobec 717,47 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank. 

MOL Grupa MOL sfinalizowała przejęcie spółki Alteo działającej w segmencie OZE 

MOL RES Investments - spółka w 100% zależna od MOL - sfinalizował wraz z dwoma partnerami przejęcie 
większościowych udziałów spółki Alteo, działającej w branży OZE, podał MOL. 

TRAKCJA Trakcja miała wstępnie, z uwzględnieniem odpisów, 180,63 mln zł straty EBITDA w 2022 r. 

Trakcja, po utworzeniu i rozwiązaniu odpisów, szacuje, że miała 180,63 mln zł skonsolidowanej straty EBITDA w 2022 
r., podała spółka. 
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ZUE ZUE jest umiarkowanie optymistyczne co do perspektyw; nie chciałoby, by spadły przeroby 

ZUE jest nastawione "umiarkowanie optymistycznie" do perspektyw na lata 2023-2024 i chce, aby skala działalności 
spółki nie zmniejszała się, wynika ze słów prezesa Wiesława Nowaka. 

ZUE ZUE chce uczestniczyć w przetargach na rynku miejskim w Rumunii 

ZUE patrzy z umiarkowanym optymizmem w przyszłość i ocenia, że perspektywy na kolejne lata nie są złe - 
poinformował zarząd podczas środowej wideokonferencji. W kwietniu grupa rozpoczyna realizację kontraktów 
kolejowych w Rumunii, gdzie chce również uczestniczyć w przetargach na rynku miejskim. 

TEN SQUARE GAMES Ten Square Games: Gra 'Fishing Clash' przestanie być dostępna w Chinach 

Gra "Fishing Clash" od Ten Square Games (TSG) przestanie być dostępna dla graczy w Chinach z dniem 22 maja w 
związku z likwidacją przez NetEase spółki zależnej realizującej takie usługi m.in. dla Ten Square Games, podała 
spółka. Licencja na dystrybucję gry została wydana dla NetEase, z tego też powodu traci ona swoją ważność, 
obecność gry na rynku chińskim nie jest istotna z perspektywy finansowej dla TSG, podkreśliła polska spółka. 

WASKO Wasko ma umowę z Centrum Informatyki Resortu Finansów, o wartości do 17,5 mln zł 

Spółka Wasko podpisała umowę z Centrum Informatyki Resortu Finansów, na świadczenie usługi serwisu 
technicznego - poinformowała spółka w komunikacie. Maksymalna wartość umowy wynosi 17,5 mln zł. 

POLWAX Polwax miał szacunkowo 8,3 mln zł zysku netto w 2022 r. 

Polwax miał 8,3 mln zł zysku netto i 23,1 mln zł zysku EBITDA w 2022 roku, podała spółka, prezentując wstępne 
szacunkowe dane. 

APLISENS Aplisens planuje wzrost EBITDA do ok. 47 mln zł do '25 – strategia 

Aplisens w strategii na lata 2023-2025 planuje wzrost EBITDA do ok. 47 mln zł do 2025 roku. W 2025 roku planuje 
wzrost przychodów ze sprzedaży do 180 mln zł - podała spółka w komunikacie. Roczna dynamika wzrostu ma 
zwiększać się w następnych latach odpowiednio o: 11, 12 i 13 proc. 

APLISENS Strategia Aplisens zakłada 36,6 mln zł inwestycji w 2023-2025, w tym 10,6 mln zł w br. 

Strategia Grupy Aplisens na lata 2023-2025 zakłada m.in. przeznaczenie na inwestycje kwoty 36,6 mln zł, w tym 10,6 
mln zł w 2023 r. "W ramach przyjętej polityki inwestycyjnej zarząd planuje przeznaczyć na inwestycje kwotę 36,6 mln 
zł, odpowiednio 10,6 mln zł, 12,5 mln zł oraz 13,5 mln zł w kolejnych latach" - czytamy w komunikacie. 

APLISENS Strategia Aplisens zakłada min. 25% zysku na dywidendy, możliwy dalszy buy-back 

Strategia Grupy Aplisens na lata 2023-2025 zakłada m.in. rekomendowanie wypłat dywidendy na poziomie nie 
niższym niż 25% zysku netto oraz możliwość dalszych skupów akcji własnych, podała spółka. 

DEKPOL Grupa Dekpol ma umowę na magazyn na ok. 120 tys. m2 w woj. Śląskim 

Dekpol Budownictwo - spółka zależna Dekpolu - zawarła umowy na budowę budynku magazynowego o powierzchni 
ok. 120 tys. m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie woj. śląskiego. Wynagrodzenie sięgnie 23% przychodów 
Grupy Dekpol za 2021 r., a termin zakończenia realizacji ustalono na I półr. 2024 r., poinformował Dekpol. W 2021 r. 
grupa miała 1 256 mln zł skonsolidowanych przychodów. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy przypada 
na I półrocze 2024 r. 

AMBRA Ambra szacuje, że budowa nowego zakladu w Rumunii potrwa 2-3 lata 

Grupa Ambra, która chce zainwestować 20 mln euro w zwiększenie mocy produkcyjnych i nowy zakład produkcyjny w 
Rumunii, ocenia, że realizacja inwestycji potrwałaby ok. 2-3 lata, jednak jej rozpoczęcie zależy od otrzymania dotacji 
od władz rumuńskich, poinformowała ISBnews dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju w 
Grupie Ambra Katarzyna Koszarna. 

SYNEKTIK Synektik dostarczy robota da Vinci szpitalowi w Pradze 

Spółka zależna Synektika zawarła umowę o wartości netto blisko 54 mln CZK z szpitalem w Pradze na dostawę, 
instalację i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej da Vinci - podała spółka w komunikacie. 

BIOCELTIX Bioceltix ustalił cenę akcji w ABB na 37 zł/ szt., oferta obejmie łącznie 550 tys. walorów 

Po zakończeniu przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) na akcje Bioceltix, spółka zawarła z Kvarko Group ASI 
porozumienie, na mocy którego ustaliła cenę akcji w ofercie na 37 zł za sztukę oraz ostateczną liczbę akcji równą 
maksymalnym planowanym wielkościom, tj. 400 000 emitowanych przez spółkę akcji serii K oraz 150 000 akcji spółki 
sprzedawanych w ramach oferty publicznej przez akcjonariusza spółki - Kvarko Group, podał Bioceltix. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar zanotował podwyższoną zmienność, wyznaczając lokalne maksima na 109123 USD. 

Wydarzeniem sesji była oczywiście podwyżek Fed o 25pb. Podczas obrotu w Azji eurodolar dalej kieruje się na północ 
notując 1,09113 USD. Handel na indeksach w Azji pozostaje mieszany. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Fed podniósł główną stopę procentową w USA o 25 pb. do przedziału 4,75-5,00 proc. 

Fed podniósł główną stopę procentową w USA o 25 pb. do przedziału 4,75-5,00 proc. - podano w komunikacie po 
posiedzeniu. Fed podał, że dodatkowe zaostrzenie polityki monetarnej w USA może być właściwe. 

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 3 
proc. w tygodniu zakończonym 17 marca - podało w komunikacie Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA). 

WIELKA BRYTANIA Ceny konsumpcyjne w Wielkiej Brytanii w lutym, w ujęciu rdr, wzrosły o 10,4 proc. 

Ceny konsumpcyjne w Wielkiej Brytanii w lutym, w ujęciu rdr, wzrosły o 10,4 proc. - podał w komunikacie urząd 
statystyczny. Analitycy spodziewali się wzrostu o 9,9 proc., po zwyżce poprzednio o 10,1 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

INFLACJA W marcu przesunięcie oczekiwań inflacyjnych w kierunku nieco wyższej inflacji - GUS 

Najnowsze, marcowe badania Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na przesunięcie oczekiwań inflacyjnych w 
kierunku nieco wyższej inflacji w Polsce względem poprzedniego miesiąca - wynika z danych GUS. 

KONIUNKTURA W marcu poprawa zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich - GUS 

W marcu 2023 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do 
poprzedniego miesiąca - podał Główny Urząd Statystyczny. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), 
syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł -35,6 i był o 0,4 pkt. proc. wyższy w 
stosunku do poprzedniego miesiąca. Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie 
opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 2,7 pkt. proc. w 
stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -22,6. 

KONIUNKTURA W III we wszystkich obszarach gosp. oceny koniunktury wyższe lub zbliżone do lutowych - GUS 

W marcu we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się 
na poziomie wyższym lub zbliżonym do prezentowanego w lutym - podał Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik ten we 
wszystkich obszarach znajduje się jednak poniżej średniej długookresowej. 

PODAŻ PIENIĄDZA Podaż pieniądza (M3) w lutym wzrosła o 7,4 proc. rdr, mdm wzrosła o 1,7 proc. - NBP 

Podaż pieniądza (M3) w lutym 2023 r. wzrosła o 7,4 proc. rdr, do 2.131.356,7 mln zł - podał Narodowy Bank Polski. W 
ujęciu miesięcznym podaż pieniądza wzrosła o 1,7 proc. 

RYNEK PRACY Firmy w najbliższych trzech miesiącach w większości planują utrzymać zatrudnienie - GUS 

Firmy w najbliższych trzech miesiącach w większości planują utrzymać zatrudnienie - podał Główny Urząd 
Statystyczny. Odpowiedzi o utrzymaniu zatrudnienia na niezmienionym poziomie w przypadku pracowników łatwych do 
zastąpienia wahają się od 77,7 proc. w przypadku przetwórstwa przemysłowego do 85,9 proc. w przypadku handlu 
hurtowego. Zwiększyć zatrudnienie planuje 4,0-10,6 proc. firm pytanych przez GUS. Najwięcej planów zatrudnienia ma 
przetwórstwo przemysłowe, a najmniej zakwaterowanie i gastronomia. Z kolei ograniczyć zatrudnienie planuje 9,0-14,4 
proc. firm. Najmniej zwolnień zapowiadają firmy w handlu hurtowym, a najwięcej w zakwaterowaniu i gastronomii. 

DŁUG Pogarsza się stopniowo jakość portfela kredytowego - BIK 

Pogarsza się stopniowo jakość portfela kredytowego - ocenia Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Z danych BIK wynika, 
że udział wartości kredytów opóźnionych w spłacie ponad 90 dni na koniec lutego wynosił 5,7 proc. całego portfela 
wobec 5,3 proc. zanotowanego na koniec 2022 roku. 

DŁUG Wartość kredytów konsumpcyjnych ogółem spadła w II o 298,8 mln zł mdm - NBP 

Wartość udzielonych przez banki kredytów konsumpcyjnych ogółem w lutym spadła mdm o 298,8 mln zł i wyniosła 
199.284,6 mln zł - wynika z danych NBP. Z tego wartość kredytów konsumpcyjnych w złotych spadła mdm o 279,8 mln 
zł i wyniosła 196.411,0 mln zł. 

DŁUG Wartość kredytów na nieruchomości dla gosp. domowych w II spadła mdm o 2.622,7 mln zł - NBP 

Wartość udzielonych przez banki kredytów na nieruchomości dla gospodarstw domowych ogółem w lutym spadła w 
porównaniu z poprzednim miesiącem o 2.622,7 mln zł i wyniosła 505.512,3 mln zł - wynika z danych NBP. Wartość 
kredytów w walutach spadła mdm o 705,6 mln zł do 99.012,1 mln zł. Wartość kredytów w złotych spadła mdm o 
1.917,1 mln zł do 406.500,2 mln zł. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raport okresowy przedstawi: 11BIT, ACAUTOGAZ, ARCHICOM, ATAL, CIECH, DINOPL, KETY, MWTRADE, 

SEKO, TOYA, XTB. 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 11BIT-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 ACAUTOGAZ-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 ARCHICOM-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 ATAL-Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2022 rok. 

 CIECH-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 DINOPL-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 KETY-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 MWTRADE-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 SEKO-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 TOYA-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 XTB-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

POLSKA 

 Polska-(10:00) Stopa bezrobocia (Oczek. 5,50% Poprz.5,50%) za luty 

  

ZAGRANICA 

 Szwajcaria-(09:30) Decyzja ws. stóp procentowych (Oczek. 1,50% Poprz.1,00%) za I kw. 

 Norwegia-(10:00) Decyzja ws. stóp procentowych (Oczek. 3,00% Poprz.2,75%) za marzec 

 Turcja-(12:00) Stopa benchmarkowa - jednotygodniowa (Poprz.8,50%) za marzec 

 Wlk. Brytania-(13:00) Stopa procentowa (Oczek. 4,25% Poprz.4,00%) za marzec 

 Wlk. Brytania-(13:00) Głosowanie ws. stóp procentowych (Oczek. 6-3-0 Poprz.7-2-0) za marzec 

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

 USA-(13:30) Saldo rachunku bieżącego (Oczek. -214 mld USD Poprz.-217,1 mld USD) za IV kw. 

 USA-(13:30) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Oczek. 199 tys. Poprz.192 tys.) za tydzień 

 USA-(15:00) Sprzedaż nowych domów (Oczek. 650 tys. Poprz.670 tys.) za luty 

 USA-(15:30) Tygodniowa zmiana zapasów gazu (Poprz.-58 mld ) za tydzień 

 USA-(16:00) Indeks Kansas City Fed dla przemysłu (Poprz.-9,0) za marzec 

 

Źródło: www.interia.pl, www.yahoo.com, www.statistics.gov.uk, www.europa.eu.int, www.briefing.com, www.destatis.de, www.nbp.pl, www.stat.gov.pl, 
www.rzeczpospolita.pl, www.mf.gov.pl 
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Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w Wydziale Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOS SA) wyłącznie w celach 
informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji 
inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek 
porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o  obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. 
U. 2017, poz. 1768 z póź. zm., dalej: Ustawa), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. 
Niniejsze opracowanie jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej 
dyrektywy”. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym raporcie na własne ryzyko i odpowiedzialność. DM BOŚ SA dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte 
informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie 
szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na 
potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po 
stronie DM BOŚ SA. W przypadku klientów DM BOŚ SA, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, 
analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych 
(Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. DM BOŚ SA jest firmą inwestycyjną 
w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 
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