
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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 SZWAJCARIA - Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) podniósł stopy procentowe o 50 

pb. do 1,50 proc. 

 
 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
- 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:30 Węgry Stopa bezrobocia b.d. 4% luty 

09:00 Hiszpania PKB s.a. - fin.. 
0,2% k/k  
2,7% r/r 

0,1% k/k  
4,4% r/r 

IV kw. 

09:15 Francja 
Indeks PMI dla 
przemysłu - wst.. 

48 47,4 marzec 

09:15 Francja 
Indeks PMI dla 
usług - wst.. 

52,4 53,1 marzec 

09:30 Niemcy 
Indeks PMI dla 
przemysłu - wst.. 

47 46,3 marzec 

09:30 Niemcy 
Indeks PMI dla usług - 
wst.. 

51 50,9 marzec 

10:00 
Strefa 
Euro 

Indeks PMI dla 
przemysłu - wst.. 

49 48,5 marzec 

10:00 
Strefa 
Euro 

Indeks PMI dla 
usług - wst.. 

52,5 52,7 marzec 

10:30 
Wlk. 
Brytania 

Indeks PMI dla 
przemysłu - wst.. 

49,8 49,3 marzec 

10:30 
Wlk. 
Brytania 

Indeks PMI dla 
usług - wst.. 

52,9 53,5 marzec 

10:30 Niemcy 

Wystąpienie 
publiczne szefa 
Bundesbanku 
(Joachim Nagel) 

- - - 

13:30 Kanada 
Sprzedaż 
detaliczna 

0,7% m/m 0,5% m/m styczeń 

13:30 Kanada 
Sprzedaż bez 
samochodów 

0,7% m/m -0,6% m/m styczeń 

13:30 USA 

Zamówienia na 
dobra bez 
środków trans. - 
wst.. 

0,2% m/m 0,8% m/m luty 

13:30 USA 
Zamówienia na 
dobra trwałego 
użytku - wst.. 

0,6% m/m -4,5% m/m luty 

14:30 USA 
Wystąpienie szefa 
Fed z St. Louis 
(James Bullard) 

- - - 

14:45 USA 
Indeks PMI dla 
przemysłu  - wst.. 

47 47,3 marzec 

14:45 USA 
Indeks PMI dla 
usług - wst.. 

50,5 50,6 marzec 

18:00 USA 
Liczba wież 
wiertniczych dla 
rynku ropy 

b.d. 589 tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

piątek, 24 marca 2023,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1705.91 -0.08% 

WIG30 2098.02 -0.11% 

mWIG40 4412.03 +0.21% 

sWIG80 19756.19 +0.10% 

WIG 56983.56 -0.01% 

NCIndex 1705.91 -0.08% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20M2320 1735 +0.17% 34 634 37 908 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 152 41,30% 230 411 29,50% 

SPADEK 160 43,48% 484 847 62,07% 

BEZ ZM. 56 15,22% 65 820 8,43% 

RAZEM 368 100% 781 079 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

SEKO 7.50  +35.14% 341 805 

BAHOLDING 0.5110 +11.57% 169 087 

KETY 540.0  +6.51% 10 369 681 

BIOCELTIX 48.4  +6.37% 304 394 

CIGAMES 2.750  +5.97% 2 743 816 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

SFINKS 0.810  -13.46% 791 379 

RAFAKO 1.340  -6.94% 3 272 689 

MOLECURE 20.30  -5.36% 320 934 

XTB 33.20  -4.87% 12 211 349 

DATAWALK 65.25  -4.87% 429 821 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 32 105.25 0,23% 

NASDAQ 12 729.23 1,29% 

S&P500 3 948.72 0,30% 

FTSE 100 7 453.2 -0,66% 

CAC 40 7 139.25 0,11% 

DAX XETRA 15 210.39 -0,04% 

RTS  989.43 0,96% 

BUX 42 906.06 2,25% 

NIKKEI 225  27 397.20 -0,08% 

HANG SENG (godz. 8:21) 19 904.31 -0,72% 

BOVESPA 97 926.34 -2,29% 

MERVAL 219 276.75 -2,51% 

CECE EUR  1 340,31 -0,63% 

NTX EUR  1 033,09 -0,85% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.08333 0,00% 

EUR/PLN 4.68122 -0,05% 

USD/PLN 4.32061 -0,06% 

USD/JPY 130.257 -0,44% 

GBP/USD 1.22840 0,01% 

EUR/CHF 0.992803 -0,04% 

CHF/PLN 4.71492 -0,02% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1 992.05 -0,19% 

MIEDŹ (LME) 9 060,00 0,83% 

ROPA BRENT 75.88 -0,05% 

ROPA WTI 69.93 -0,04% 
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Informacje dnia 
 

DINO Dino Polska miało w IV kw. 328,2 mln zł zysku netto wobec konsensusu 339,9 mln zł zysku 

Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w czwartym kwartale 2022 roku 328,2 mln zł - wynika z wyliczeń PAP Biznes na 
podstawie raportu rocznego spółki. Konsensus PAP Biznes zakładał 339,9 mln zł zysku netto. W całym 2022 roku 
spółka wypracowała ponad 1,13 mld zł zysku netto. 

ATAL Atal miał 368,24 mln zł zysku netto, 439,09 mln zł zysku EBITDA w 2022 r. 

Atal odnotował 368,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
2022 r. wobec 331,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

DINO Dino Polska chce zwiększyć liczbę sklepów w '23 o niskie kilkanaście procent 

ino Polska chce w tym roku zwiększyć liczbę sklepów o niskie kilkanaście procent - podała spółka w raporcie rocznym. 

DINO Dino Polska chce pokazać w '23 silny dwucyfrowy wzrost sprzedaży LfL 

Dino Polska chce pokazać w 2023 r. silny dwucyfrowy wzrost sprzedaży LfL, choć może on być niższy niż w 2022 roku 
- podała spółka w raporcie rocznym. Dyscyplina kosztowa ma pomóc w utrzymaniu marży EBITDA za 2023 r. na 
poziomie zbliżonym do 2022 r. 

KETY Grupa Kęty miała w 2022 r. ok. 679,7 mln zł zysku netto, powyżej szacunków 

Grupa Kęty miała w 2022 r. 5,93 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 1,03 mld zł zysku EBITDA, 865,2 
mln zł EBIT oraz 679,7 mln zł zysku netto - podała spółka w raporcie rocznym. Zysk netto j.d. wyniósł 678,4 mln zł. 

KETY Grupa Kęty szacuje wydatki inwestycyjne w 2023 r. na 387 mln zł 

Grupa Kęty szacuje, że wydatki inwestycyjne w 2023 r. wyniosą 387 mln zł, w tym ok. 174 mln zł dotyczy kontynuacji 
projektów prowadzonych lub planowanych w roku 2022 - podała spółka w raporcie. 

KETY Grupa Kęty miała 678,36 mln zł zysku netto, 1 031,44 mln zł zysku EBITDA w 2022 r. 

Grupa Kęty odnotowała 678,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w 2022 r. wobec 594,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. 

TAURON Tauron: nie ma porozumienia z konsorcjum Rafako, Mostostal Warszawa, E003B7 

Tauron Wytwarzanie i konsorcjum spółek Rafako, Mostostal Warszawa, E003B7 nie zawarły ugody ustalającej sposób 
rozwiązania kontraktu na budowę bloku 910 MW w Jaworznie - poinformował Tauron Polska Energia w czwartkowym 
komunikacie giełdowym. 

CIECH Zarząd Ciechu ocenia, że cena w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spółki 

W ocenie zarządu Ciechu, cena w wezwaniu na akcje spółki, zaproponowana przez KI Chemistry, odpowiada wartości 
godziwej - podał Ciech w komunikacie. 

CIECH Znormalizowana EBITDA Ciechu w IV kw. wyniosła 372 mln zł wobec 333,3 mln zł konsensusu 

Znormalizowana EBITDA Ciechu w IV kw. 2022 roku wyniosła 372 mln zł wobec 333,3 mln zł konsensusu - wynika z 
raportu kwartalnego spółki. Zysk netto jednostki dominującej wyniósł w tym czasie 332,5 mln zł wobec 233,1 mln zł, 
które zakładał konsensus. 

11BIT Zysk netto 11 bit studios w IV kw. wyniósł 2,9 mln zł, zgodny z oczekiwaniami 

Producent gier 11 bit studios wypracował w czwartym kwartale 2022 roku 2,9 mln zł zysku netto - wynika z wyliczeń 
PAP Biznes na podstawie raportu rocznego spółki. Średnia prognoz analityków wynosiła 3 mln zł. 

11BIT 11 bit studios miało 22,89 mln zł zysku netto, 25,87 mln zł zysku EBITDA w 2022 r. 

11 bit studios odnotowało 22,89 mln zł jednostkowego zysku netto w 2022 r. wobec 28,69 mln zł zysku rok wcześniej, 
podała spółka. 

ATAL Atal ma program emisji obligacji, pierwszą emisję chciałby przeprowadzić do końca II kw. 

Zarząd Atalu podjął uchwałę wyrażającą zgodę na utworzenie przez spółkę programu emisji obligacji o łącznej wartości 
nominalnej do 150 mln zł. Atal chciałby przeprowadzić pierwszą emisję do końca II kwartału 2023 roku - poinformowała 
spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

AC AC SA miało 36,36 mln zł zysku netto, 56,1 mln zł zysku EBITDA w 2022 r. 

AC SA odnotowało 36,36 mln zł jednostkowego zysku netto w 2022 r. wobec 24,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała 
spółka. 

GRUPA KĘTY Grupa Kęty miała szac. 125 mln zł zysku netto, 193 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2023 r. 

Grupa Kęty odnotowała 125 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 
w I kw. 2023 r. wobec 175 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. 
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APLISENS Aplisens zakłada dalszy wzrost udziału eksportu w przychodach z 66% w 2022 r. 

Aplisens zakłada dalszy wzrost udziału eksportu w przychodach spółki wobec 66% odnotowanych w 2022 r., 
poinformował prezes Adam Żurawski. 

JR HOLDING JR Holding udzieli spółce AI Clearing Inc finansowania dłużnego 1 mln USD w zamian za akcje 

JR Holding podpisał umowę o udzieleniu AI ClearingInc Inc 1 mln USD finansowania dłużnego zamiennego na akcje 
spółki - poinformował JR Holding w komunikacie prasowym. 

KGHM KGHM ocenia, że wskaźnik dług netto/EBITDA może rosnąć 

KGHM spodziewa się, że w kolejnych okresach wskaźnik dług netto/EBITDA może rosnąć, ale celem jest utrzymanie 
go na bezpiecznym poziomie - poinformował na konferencji prasowej wiceprezes Mateusz Wodejko. 

KRUK Kruk zawarł umowę na zakup wierzytelności o wartości ok. 196 mln euro na rynku włoskim 

Spółka zależna Kruka zawarła umowę na zakup niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o łącznej wartości ok. 
196 mln euro na rynku włoskim - podał Kruk w komunikacie. 

ATENDE Atende ma zamówienia od operatora telefonii komórkowej na łączną kwotę 5,1 mln USD 

Atende otrzymało zamówienia od operatora telefonii komórkowej na łączną kwotę 5,1 mln USD (22 mln zł) na dostawy 
sprzętu, oprogramowania oraz usług w ramach rozbudowy sieci pakietowej, podała spółka. Zamówienia zostaną 
zrealizowane w ciągu 12 miesięcy. 

GRUPA ENEA Capex Grupy Enea planowany jest na 4,13 mld zł w 2023 r. 

Plan nakładów inwestycyjnych Grupy Enea na 2023 rok to 4,13 mld zł, w porównaniu do zrealizowanych nakładów na 
poziomie 2,59 mld zł w 2022 r., podała spółka. 

STS HOLDING STS Holding zakłada szybszy wzrost zysku EBITDA niż NGR w 2023 roku 

STS Holding zakłada, że EBITDA w tym roku będzie rosła szybciej niż wskaźnik NGR (wartość zakładów zawartych 
przez klientów pomniejszona o wypłacone wygrane i podatek od gier), poinformował prezes Mateusz Juroszek. 

  

MOL Grupa MOL przetestuje ropę z własnego złoża w Azerbejdżanie 

Grupa MOL odebrała transport 90 tys. ton lekkiej ropy ze złoża ACG w Azerbejdżanie, w którym firma jest jednym z 
większych udziałowców, podała spółka. 

WAWEL Wawel rekomenduje wypłatę 25 zł dywidendy na akcję z zysku za 2022 r. 

Zarząd Wawel zarekomendował przeznaczenie 32,3 mln zł z zysku za 2022 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w 
wysokości 25 zł na akcję, podała spółka. Wypłata dywidendy obejmuje 1 291 846 akcji zwykłych na okaziciela spośród 
1 499 755 wszystkich akcji spółki. Akcje własne spółki w liczbie 207 909 akcji nie są objęte wypłatą dywidendy. Wawel 
odnotował 36,98 mln zł jednostkowego zysku netto w 2022 r. 

PKN ORLEN W Trewirze działa już 10. w Niemczach stacja paliw z szyldem Orlen 

W Trewirze działa już 10. w Niemczach stacja paliw z szyldem Orlen - podał w czwartek PKN Orlen w publikacji na 
Twitterze. Koncern przypomniał, że ma ponad 3 tys. stacji paliw w sześciu krajach Europy Środkowej. Zapowiedział, iż 
w ciągu kilku lat wszystkie będą funkcjonowały pod marką Orlen. 

TAURON Tauron zakończył budowę sieci światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

Tauron zakończył budowę sieci światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Możliwość 
dostępu do szybkiego internetu zyskało ponad 100 tys. gospodarstw domowych, podłączono też ponad 400 placówek 
oświatowych - wynika z informacji spółki. 

  

  

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja Amerykańska: W trakcie sesji w USA eurodolar zanotował spadek z okolic 1,09 USD do 1,08243 USD. Rynki 

akcyjne zakończyły jednak handel na lekkich plusach. 

Sesja Azjatycka: Podczas obrotu w Azji eurodolar stabilizuje się przy 1,082 USD. Indeksy w Chinach nieznacznie 
spadają podczas gdy wycena miedzi notuje 3-tygodniowe maksima. 

Konrad Ryczko 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

SZWAJCARIA Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) podniósł stopy procentowe o 50 pb. do 1,50 proc. 

Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) podniósł stopy procentowe o 50 pb. do 1,50 proc. - poinformował bank w 
czwartkowym komunikacie. 

WLK. BRYTANIA Bank Anglii podniósł główną stopę procentową o 25 pb. do 4,25 proc. 

Bank Anglii podniósł główną stopę procentową o 25 pb. do 4,25 proc. - poinformował bank w komunikacie po 
zakończeniu posiedzenia. 

TURCJA Bank centralny Turcji utrzymał benchmarkową, jednotygodniową stopę repo na poziomie 8,5 proc. 

Bank centralny Turcji utrzymał benchmarkową, jednotygodniową stopę repo na poziomie 8,5 proc., poinformował bank 
w komunikacie. Analitycy spodziewali się takiej decyzji banku. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

RPP W lutym RPP odrzuciła wnioski o podwyżkę stóp o 100 pb. i 25 pb. 

W lutym Rada Polityki Pieniężnej odrzuciła wnioski o podwyżkę stóp o 100 pb. i 25 pb. - podano na stronie 
internetowej NBP. Za wnioskiem o podwyżkę o 100 pb. głosowała jedynie J. Tyrowicz, a wniosek o podwyżkę o 20 pb. 
poparli tylko L. Kotecki i P. Litwiniuk. 

BEZROBOCIE Stopa bezrobocia w lutym wyniosła 5,5 proc. - GUS. Miesiąc wcześniej: 5,5 proc. 

Stopa bezrobocia w lutym 2023 r. wyniosła 5,5 proc. wobec 5,5 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd 
Statystyczny. Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 864,8 tys. wobec 
857,6 tys. osób miesiąc wcześniej. Konsensus opracowany przez PAP Biznes wskazywał, że stopa bezrobocia w lutym 
wyniosła 5,5 proc. 

ZAMÓWIENIA Nowe zamówienia w przemyśle w lutym spadły o 2,2 proc. rdr – GUS 

Nowe zamówienia w przemyśle w lutym 2023 r. spadły o 2,2 proc., po wzroście o 15,4 proc. rdr miesiąc wcześniej - 
podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym zamówienia spadły o 15,0 proc., po +21,5 proc. miesiąc 
wcześniej. 

ZAMÓWIENIA Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w lutym wzrosły o 3,5 proc. rdr – GUS 

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w lutym 2023 r. w ujęciu rdr wzrosły o 3,5 proc., po wzroście o 33,8 proc. 
rdr miesiąc wcześniej - podał GUS. Nowe zamówienia na eksport w ujęciu miesięcznym w lutym spadły o 19,1 proc. vs 
+31,6 proc. w poprzednim miesiącu. 

SPRZEDAŻ Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w lutym spadła o 6 proc. rdr – GUS 

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w lutym 2023 r. spadła o 6 proc. rdr, a mdm spadła o 3,9 proc. - podał 
Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw hurtowych w lutym spadła o 8,4 proc. rdr, a mdm 
spadła o 4,1 proc. 

INWESTYCJE Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w '22 wzrosły o 5,9 proc. rdr – GUS 

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w 2022 roku wzrosły o 5,9 proc. rdr i wyniosły 197,4 mld zł - podał GUS. GUS 
podał, że nakłady na budynki i budowle zwiększyły się o 6,4 proc., nakłady na zakupy wzrosły o 5,8 proc., w tym na 
środki transportu wzrosły o 9,9 proc., a na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia o 4,5 proc. 

INWESTYCJE Wartość kosztorysowa inwestycji rozpoczętych w '22 wzrosła o 47,1 proc. rdr – GUS 

Wartość kosztorysowa inwestycji rozpoczętych w 2022 roku wzrosła o 47,1 proc. rdr do 82,6 mld zł - podał Główny 
Urząd Statystyczny. Na modernizację istniejących środków trwałych przypadało 32,2 proc. wartości kosztorysowej 
inwestycji rozpoczętych (wobec 36,4 proc. w 2021 r.). GUS podał, że w 2022 roku rozpoczęto 230,1 tys. inwestycji, tj. o 
23,8 proc. mniej niż w poprzednim roku. 

WYDAJNOŚĆ PRACY Wydajność pracy w przemyśle w okresie I-II wzrosła o 0,7 proc. rdr 

Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-luty wzrosła w skali roku o 0,7 proc., przy zatrudnieniu niższym o 0,4 
proc. i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 12,7 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. 

TRANSPORT Przewozy ładunków w lutym spadły o 5,0 proc. rdr 

Przewozy ładunków w lutym spadły o 5,0 proc. rdr i wyniosły 44,525 mln ton - podał Główny Urząd Statystyczny. GUS 
podał, że mniej ładunków rdr przewieziono transportem kolejowym (-3,0 proc.) oraz transportem samochodowym (-2,7 
proc.). Spadły także przewozy ładunków transportem morskim (o 21,8 proc.), zmniejszyły się też transportem 
rurociągowym (o 23,4 proc.). 

GÓRNICTWO Produkcja węgla kamiennego w lutym spadła o 17,3 proc. rdr – GUS 

Produkcja węgla kamiennego w lutym spadła o 17,3 proc. rdr i wyniosła 3.717 tys. ton - podał Główny Urząd 
Statystyczny. Mdm produkcja węgla spadła o 8,0 proc. 

PRZEDSIĘBIORSTWA Wynik finansowy przedsiębiorstw w 2022 roku wzrósł o 13,0 proc. rdr – GUS 

Wynik finansowy przedsiębiorstw w 2022 roku wzrósł o 13,0 proc. rdr do 251,4 mld zł - podał GUS. Zysk netto wyniósł 
284,3 mld zł i był wyższy o 36,5 mld zł od uzyskanego w 2021 roku, a strata netto wyniosła 32,9 mld zł i zwiększyła się 
o 7,6 mld zł w skali roku. Zysk netto wykazało 83,1 proc. ogółu przedsiębiorstw. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raport okresowy przedstawi: CPGROUP, IFIRMA, IZOBLOK, LENTEX, MARVIPOL, MENNICA, RAWLPLUG, 

RYVU, SANOK 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 BETACOM- GPW-NWZA ws. podziału akcji spółki oraz zmiany statutu. 

 BIOMAXIMA- GPW-Wprowadzenie do obrotu na GPW 44.805 akcji zwykłych na okaziciela serii E. 

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

 IFIRMA- GPW-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 IZOBLOK- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2022/2023. 

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

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

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

 MOSTALPLC- GPW-NWZA ws. zmian w składzie RN XI kadencji. 

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

 RYVU- GPW-Publikacja raportu za 2022 rok. 

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

 SCPFL- GPW-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 85,57 zł na akcję. 

 SFINKS- GPW-Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.100.000 akcji serii L, 433.332 akcje serii M, 3.497.952 akcje serii R. 

POLSKA 

- 

ZAGRANICA 

 Węgry- (08:30) Stopa bezrobocia (Oczek.  Poprz.4%) za luty 

 Hiszpania- (09:00) PKB s.a. - fin.. (Oczek. 0,2% k/k 2,7% r/r Poprz.0,1% k/k 4,4% r/r) za IV kw. 

 Francja- (09:15) Indeks PMI dla przemysłu - wst.. (Oczek. 48 Poprz.47,4) za marzec 

 Francja- (09:15) Indeks PMI dla usług - wst.. (Oczek. 52,4 Poprz.53,1) za marzec 

 Niemcy- (09:30) Indeks PMI dla przemysłu - wst.. (Oczek. 47 Poprz.46,3) za marzec 

 Niemcy- (09:30) Indeks PMI dla usług - wst.. (Oczek. 51 Poprz.50,9) za marzec 

 Strefa Euro- (10:00) Indeks PMI dla przemysłu - wst.. (Oczek. 49 Poprz.48,5) za marzec 

 Strefa Euro- (10:00) Indeks PMI dla usług - wst.. (Oczek. 52,5 Poprz.52,7) za marzec 

 Wlk. Brytania- (10:30) Indeks PMI dla przemysłu - wst.. (Oczek. 49,8 Poprz.49,3) za marzec 

 Wlk. Brytania- (10:30) Indeks PMI dla usług - wst.. (Oczek. 52,9 Poprz.53,5) za marzec 

 Niemcy- (10:30) Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Joachim Nagel)   

 Kanada- (13:30) Sprzedaż detaliczna (Oczek. 0,7% m/m Poprz.0,5% m/m) za styczeń 

 Kanada- (13:30) Sprzedaż bez samochodów (Oczek. 0,7% m/m Poprz.-0,6% m/m) za styczeń 

 USA- (13:30) Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst.. (Oczek. 0,2% m/m Poprz.0,8% m/m) za luty 

 USA- (13:30) Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst.. (Oczek. 0,6% m/m Poprz.-4,5% m/m) za luty 

 USA- (14:30) Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard)  

 USA- (14:45) Indeks PMI dla przemysłu  - wst.. (Oczek. 47 Poprz.47,3) za marzec 

 USA- (14:45) Indeks PMI dla usług - wst.. (Oczek. 50,5 Poprz.50,6) za marzec 

 USA- (18:00) Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (Oczek.  Poprz.589) 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 
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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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