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Wydział Obsługi Klienta 
 
 

BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: ANSWEAR, ATENDE, ECHO, 

GOBARTO, GRUPAMZ, LOKUM, PEPEES, PHARMENA, TAURONPE. 

 USA – Indeks zaufania amerykańskich konsumentów wzrósł w marcu do 104,2 pkt. z 

103,4 pkt. miesiąc wcześniej 

 WĘGRY - Narodowy Bank Węgier utrzymał referencyjną stopę na niezmienionym 

poziomie 13,00 proc. 

 POLSKA - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w marcu spadł o 0,8 pkt. wobec 

lutego - BIEC 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 
Wskaźnik Rynku 
Pracy wg BIEC b.d. 65,70 marzec 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:45 Francja 
Indeks zaufania 
konsumentów 81 82 marzec 

09:00 Szwecja 
Indeks zaufania 
konsumentów b.d. 59,9 marzec 

09:00 Szwecja 
Indeks zaufania w 
przemyśle b.d. 102,2 marzec 

10:30 Wlk. Brytania 

Zaakceptowane 
wnioski o kredyt 
hipoteczny 40,75 tys.  39,64 tys.  luty 

10:30 Wlk. Brytania Podaż pieniądza M4 0,9% m/m 1,3% m/m luty 

13:00 USA 
Wnioski o kredyt 
hipoteczny b.d. 3,0% tydzień 

14:30 Czechy 
Decyzja CNB ws. 
stóp procentowych 7,0% 7,0% marzec 

16:00 USA 

Wystąpienie 
publiczne członka 
zarządu Fed (Michael 
S. Barr) b.d. b.d. b.d. 

16:00 USA 
Indeks podpisanych 
umów kupna domów 

-2,5% 
m/m 8,1% m/m luty 

16:30 USA 
Zmiana zapasów 
ropy 0,3 mln brk 1,12 mln brk tydzień 

16:30 USA 
Zmiana zapasów 
benzyny -1,6 mln brk -6,4 mln brk tydzień 

16:30 USA 
Zmiana zapasów 
destylatów -1,4 mln brk -3,31 mln brk tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 

środa, 29 marca 2023,  
godz, 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 694,12 +0,42% 

WIG30 2 085,49 +0,55% 

MWIG40 4 407,69 +0,66% 

SWIG80 19 929,35 +0,47% 

WIG 56 770,00 +0,47% 

NCINDEX 326,11 -0,40% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol, LOP 

FW20M2320 1718 +0,47% 27 796 38 677 
 

STATYSTYKA RYNK40 

 Akcje Obroty (tys,) 

WZROST 150 40,11% 615 764 63,53% 

SPADEK 171 45,72% 337 941 34,87% 

BEZ ZM, 53 14,17% 15 471 1,60% 

RAZEM 374 100,00% 969 177 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

EUROCASH 15,99  17,49% 25 445 948 

AGORA 6,36  11,58% 531 765 

IZOSTAL 3,24  11,34% 2 100 353 

MOSTALZAB 2,610  7,85% 1 674 694 

MILLENNIUM 4,090  7,63% 9 204 300 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

FMG 49,6 -18,69% 121 653 

CIGAMES 3,12 -6,31% 8 549 594 

IFIRMA 20,00 -6,10% 258 229 

BORYSZEW 5,96 -5,40% 280 744 

LUBAWA 3,01 -5,35% 5 243 143 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 32 394,25 -0,12% 

NASDAQ 11 716,08 -0,45% 

S&P500 3 971,27 -0,16% 

FTSE 100 7 484,25 0,17% 

CAC 40 7 088,34 0,14% 

DAX XETRA 15 142,02 0,09% 

RTS  999,83 -0,21% 

BUX 42 119,85 0,05% 

NIKKEI 225  27 863,00 1,25% 

HANG SENG (godz, 8:21) 20 168,25 1,94% 

BOVESPA 101185,09 1,52% 

MERVAL 242385,97 10,54% 

CECE EUR  1 423,24 -0,42% 

NTX EUR  1 080,88 -0,27% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,08329 -0,09% 

EUR/PLN 4,67885 0,04% 

USD/PLN 4,31950 0,12% 

USD/JPY 131,980 0,85% 

GBP/USD 1,23157 -0,18% 

EUR/CHF 0,99811 0,09% 

CHF/PLN 4,68676 0,04% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1 981,05 -0,47% 

MIEDŹ (LME) 9 850,00 0,60% 

ROPA BRENT 78,46 0,06% 

ROPA WTI 73,73 -0,03% 
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Informacje dnia 

 

PKO/KGHM KGHM i PKO BP podpisały umowę o kredyt w wysokości 250 mln dol. 

KGHM i PKO BP podpisały umowę o kredyt w wysokości 250 mln dol. - poinformowały we wtorek spółki. Będzie on 
przeznaczony m.in. na refinansowanie zadłużenia w kwocie 150 mln dol. Pozostała część zostanie przeznaczona na 
inwestycje, m.in. na zieloną transformację - podano. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

LOKUM DEWELOPER Lokum Deweloper miał 57,29 mln zł zysku netto, 109,8 mln zł zysku EBIT w 2022 r. 

Lokum Deweloper odnotował 57,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w 2022 r. wobec 55,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 109,8 mln zł 
wobec 87,68 mln zł zysku rok wcześniej. 

CYFROWY POLSAT Cyfrowy Polsat miał w IV kw. 858,3 mln zł EBITDA wobec 828,3 mln zł konsensusu - nieaudytowany raport 

Cyfrowy Polsat miał w IV kw. 858,3 mln zł EBITDA wobec 828,3 mln zł konsensusu - podała spółka w raporcie wstępne, 
nieaudytowane wyniki. 

PGE Wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE złożył rezygnację 

Ryszard Wasiłek złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych PGE z dniem 30 kwietnia 
2023 roku z przyczyn osobistych - poinformowała spółka w komunikacie. 

ARCTIC PAPER Arctic Paper miał 631 mln zł zysku netto, 973,97 mln zł zysku EBITDA w 2022 r. 

Arctic Paper odnotował 631 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 
w 2022 r. wobec 127,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. 

ECHO INVESTMENT Echo Investment miało w IV kw. 2,3 mln zł zysku netto j.d. i 4,2 mln zł straty operacyjnej 

Echo Investment odnotowało w IV kw. 2022 roku 2,3 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom j.d. i 4,2 mln zł 
straty operacyjnej - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego spółki. Przychody wyniosły 370,7 mln 
zł. 

R22 Skorygowana EBITDA R22 w '22 wyniosła 103,6 mln zł 

Skorygowana EBITDA R22 w 2022 r. wyniosła 103,6 mln zł, co stanowi 34 proc. wzrost rdr - poinformowała 
technologiczna spółka w komunikacie prasowym. Spółka chce kontynuować politykę dywidendową, która zakłada 
wypłatę co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. 

TEN SQUARE GAMES Ten Square Games miał 52,34 mln zł zysku netto, 140,85 mln zł skoryg. EBITDA w 2022 r. 

Ten Square Games odnotował 52,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w 2022 r. wobec 141,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. 

TEN SQUARE GAMES Skorygowana EBITDA Ten Square Games w IV kw. wyniosła 35,3 mln zł, powyżej konsensusu 

Ten Square Games wypracował w czwartym kwartale 2022 roku 35,3 mln zł skorygowanej EBITDA wobec 67,4 mln zł 
rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie. Konsensus zakładał 27,9 mln zł skorygowanej EBITDA (przedział 26,2 
- 30,5 mln zł). 

VERCOM Vercom chce utrzymać dynamikę wzrostu; nadal podwajać EBITDA co około 2 lata 

Vercom chce utrzymać w przyszłości dynamikę wzrostu i nadal podwajać wynik EBITDA co około 2 lata - poinformowano 
w komunikacie prasowym. Obecnie spółka koncentruje się na dalszym rozwoju na rynkach zagranicznych. 

PHOTON ENERGY Photon Energy zwiększył wartość emisji zielonych obligacji do 80 mln euro 

Photon Energy zwiększył wartość emisji zielonych obligacji do 80 mln euro - poinformowała spółka w komunikacie. 
Dodatkowa kwota nominalna 2,5 mln euro została uplasowana w ramach oferty prywatnej wśród inwestorów 
instytucjonalnych w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Niemczech i Austrii. 

ULTIMATE GAMES Ultimate Games szacuje stratę netto w '22 na 8,4 mln zł 

Ultimate Games szacuje, że strata netto w 2022 r. wyniesie 8,4 mln zł, a EBIT 6,2 mln zł - podała spółka w komunikacie. 
Spółka szacuje, że przychody całkowite wyniosą 27,5 mln zł, a przychody ze sprzedaży 26,9 mln zł. 

PCF GROUP PCF Group negocjuje umowę o objęciu przez Krafton 10 proc. udziału w podwyższonym kapitale 

PCF Group negocjuje zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia przez Krafton, Inc. albo spółkę z grupy 
kapitałowej Krafton 10 proc. udziału w podwyższonym kapitale zakładowym - poinformowała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PEKAO Bank Pekao wprowadza wielowalutową kartę z ekologicznego plastiku dla przedsiębiorstw 

Bank Pekao rozpoczął wydawanie debetowej wielowalutowej karty MasterCard na ekologicznym plastiku dla klientów z 
segmentu małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji, podał bank. 

TAURON Tauron rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2022 r. 
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Tauron Polska Energia rekomenduje akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie zysku netto 
osiągniętego w 2022 r., w wysokości 67,1 mln zł, w całości na zasilenie kapitału zapasowego, podała spółka. 

MEDINICE Medinice ma patent w Kanadzie związany z projektem PacePress 

Medinice otrzymała od Kanadyjskiego Urzędu Patentowego potwierdzenie ochrony patentowej na wynalazek 

"pneumatyczny bandaż uciskowy", realizowany pod nazwą projektową "PacePress", podała spółka.  

ZREMB Zarząd ZBM Zremb-Chojnice zaoferował do objęcia 700.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela s. J 

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn Zremb-Chojnice zaoferował do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej 700.000 nowych 
akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,50 złotych każda, o wartości emisyjnej 2 zł z wyłączeniem 
prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy - poinformowała spółka w komunikacie. 

TALEX Talex analizuje strategiczne możliwości rozwoju; możliwe pozyskanie inwestora finansowego 

Talex rozpoczął analizy strategicznych możliwości rozwoju. Zarząd spółki jest otwarty na różne opcje i kierunki 
strategicznego rozwoju, w tym obejmujące pozyskanie inwestora finansowego - poinformował Talex w komunikacie. 

UNIBEP Oferta Unibepu za 37,7 mln zł wybrana na odcinek DW 676 w Białymstoku 

Oferta Unibepu została wybrana przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jako najkorzystniejsza w 
przetargu na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa i rozbudowa ul. Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - 
wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla", podała spółka. 

GRUPA AZOTY Do gazoportu w Policach trafiła pierwsza dostawę etylenu 

Na terenie Morskiego Terminalu Gazowego w Policach miała miejsce pierwsza dostawa etylenu w ramach projektu 
Polimery Police. Roczne zapotrzebowanie na etylen Grupa Azoty szacuje na ok. 13.000 ton - poinformowała spółka w 
komunikacie prasowym. 

ASSECO BS R. Łukasik, J. Lisowski i R. Mróz zostali powołani na członków zarządu Asseco BS 

Rada nadzorcza Asseco Business Solutions powołała do składu zarządu spółki na okres obecnej, wspólnej kadencji 
obejmującej lata 2019-2023 (i kończącej się 31 grudnia 2023 r.) z dniem 1 kwietnia 2023 r. Renatę Łukasik, Jacka 
Lisowskiego i Rafała Mroza do pełnienia funkcji członków zarządu, podała spółka. 

EUROCASH Eurocash: Sprzedaż Frisco wzrośnie dwucyfrowo, Duży Ben osiągnie break even w br. – wywiad 

Eurocash liczy, że e-supermarket Frisco utrzyma dwucyfrowy wzrost sprzedaży, zaś sieć marketów alkoholowych Duży 
Ben osiągnie próg rentowności w tym roku, poinformował ISBnews prezes Paweł Surówka. 

EUROCASH Eurocash liczy na dalszy wzrost wyników w br., podtrzymuje cele na 2025 rok – wywiad 

Eurocash liczy na dalszy wzrost wyników w tym roku i podtrzymuje cele strategiczne na 2025 r., w tym uzyskanie 1 mld 

zł zysku EBITDA (przed MSSF16), poinformował ISBnews prezes Paweł Surówka.  

MARVIPOL Marvipol Development planuje odwołać politykę dywidendową 

Akcjonariusze Marvipol Development zdecydują w sprawie odwołania polityki dywidendowej - podała spółka w projektach 
uchwał na NWZ, zwołane na 25 kwietnia. 

ZEPAK Spółka zal. ZE PAK ma umowę na 20 autobusów wodorowych dla Rybnika za 66,1 mln zł brutto 

PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy - spółka pośrednio zależna od ZE PAK - zawarł umowę z Urzędem Miasta Rybnika 
na dostarczenie 20 sztuk autobusów elektrycznych zasilanych wodorem, podał ZE PAK. 

NEUCA Neuca nie wyklucza małych akwizycji w obszarze pacjenckim w 2023 r. 

Neuca nie wyklucza akwizycji w obszarze pacjenckim w tym roku, ale pojedynczych i nie o bardzo istotnej wartości, 
poinformował wiceprezes ds. finansowych Grzegorz Dzik. 

NEUCA Neuca: Wynagrodzenia będą najważniejsze dla wzrostu kosztów w 2023 r. 

Neuca ocenia, że najważniejszym czynnikiem kosztowym w tym roku będą wzrosty płac, poinformował wiceprezes ds. 
finansowych Grzegorz Dzik. 

NEUCA Neuca szacuje wzrost rynku hurtu aptecznego w I kw. na ok. 8 proc. 

Neuca szacuje wzrost rynku hurtu aptecznego w pierwszym kwartale na ok. 8 proc. - poinformowali przedstawiciele 
spółki podczas wtorkowej wideokonferencji. Zarząd podtrzymał prognozę na cały 2023 r. na poziomie 6-10 proc. 

NEUCA Neuca chce przeznaczyć w '23 na inwestycje mniejszą kwotę niż w '22 

Grupa Neuca zakłada, że w 2023 roku przeznaczy na inwestycje mniejszą kwotę niż w roku 2022 - podała spółka w 
rocznym raporcie finansowym. 

HUUUGE Huuuge widzi wyzwania w '23, zakłada wzrost EBITDA rdr i planuje zatrudnienie 

Huuuge Inc. widzi wyzwania, ale również i perspektywy wzrostu w 2023 roku, zakłada wzrost EBITDA oraz marży 
EBITDA w porównaniu do zeszłego roku - poinformował na konferencji prasowej prezes, Anton Gauffin. Po ostatnich 
zwolnieniach Huuuge planuje wrócić do zatrudniania nowych pracowników. 

HUUUGE Huuuge może rozpocząć program skupu akcji najwcześniej przy ogłoszeniu wyników za I kw. 

Huuuge może rozpocząć program skupu akcji własnych najwcześniej przy ogłoszeniu wyników finansowych za I kwartał 
(planowanym na 30 maja), poinformował wiceprezes ds. finansów Marek Chwałek. 

HUUUGE Huuuge zakłada znaczący wzrost skorygowanej EBITDA i marży na tym poziomie w 2023 r. 

Huuuge zakłada znaczący wzrost skorygowanej EBITDA i marży na tym poziomie w 2023, poinformował prezes Anton 
Gauffin. 

SIMFABRIC SimFabric: GR Games ma umowę z Epic Games dot. pierwszej gry z serii ' Gumball 3000' 

GR Games - spółka zależna SimFabric - podpisała z Epic Games Inc. umowę określającą współpracę przy wydaniu 
pierwszej gry z serii "Gumball 3000" na komputery PC w sklepie Epic Games Store, w tym również o możliwość 
korzystania z usług sieciowych Epic Games oraz technologii blockchain i walutę cyfrową, podał SimFabric. 

ATAL Atal wprowadził do sprzedaży 105 mieszkań w inwestycji we Wrocławiu 
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Atal wprowadził do sprzedaży 105 mieszkań I etapu inwestycji przy ul. Strachowickiej we Wrocławiu - poinformował 
deweloper w komunikacie prasowym. 

ASBIS Asbis nabył 4,5% udziałów w Theramir LTD, poszerza portfel spółek biotechnologicznych 

Asbis nabył 4,5% udziałów w spółce biotechnologicznej Theramir LTD, która pracuje nad technologiami opartymi na 
komórkach macierzystych i RNA do diagnozowania i leczenia chorób nowotworowych, za łączną kwotę 800 tys. euro, 
podała spółka. 

QUERCUS TFI Quercus TFI miało 14,1 mln zł zysku netto, 19,25 mln zł zysku EBITDA w 2022 r. 

Quercus TFI odnotowało 14,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 
w 2022 r. wobec 25,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar oscylował pomiędzy 1,082-1,0843 USD. Brak był nowych, istotniejszych wydarzeń 

wpływających na handel. Podczas obrotu w Azji eurodolar pozostaje blisko 1,08329 USD. Azjatyckie waluty nie notują 
istotniejszych zmian. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Zapasy amerykańskich hurtowników w lutym wzrosły o 0,2 proc. w ujęciu mdm 

Zapasy amerykańskich hurtowników w lutym wzrosły o 0,2 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - poinformował we 
wstępnym odczycie Departament Handlu USA. Oczekiwano -0,1 proc. 

USA Indeks cen nieruchomości FHFA wzrósł w styczniu o 0,2 proc. mdm  

Indeks cen nieruchomości FHFA (Federal Housing Finance Agency), informujący o zmianach średnich cen domów 
jednorodzinnych w USA, wzrósł w styczniu o 0,2 proc. mdm - podała FHFA. Rynek oczekiwał, że indeks spadnie o 0,3 
proc. mdm. 

USA Indeks cen domów S&P/Case-Shiller z 20 największych miast USA wzrósł w styczniu o 2,55 proc. rdr  

Indeks cen domów S&P/Case-Shiller, obrazujący ceny nieruchomości w 20 największych miastach Stanów 
Zjednoczonych, wzrósł w styczniu o 2,55 proc. rdr i spadł o 0,43 proc. mdm. 

USA Indeks zaufania amerykańskich konsumentów wzrósł w marcu do 104,2 pkt. z 103,4 pkt. miesiąc wcześniej 

Indeks zaufania amerykańskich konsumentów wzrósł w marcu do 104,2 pkt. z 103,4 pkt. miesiąc wcześniej, po korekcie 
ze 102,9 pkt. - wynika z raportu Conference Board. 

USA Amerykański wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed w marcu wzrósł do -5 pkt.  

Amerykański wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed w marcu wzrósł do -5 pkt. z -16 pkt. miesiąc wcześniej - 
poinformował oddział Fed w Richmond. 

WĘGRY Narodowy Bank Węgier utrzymał referencyjną stopę na niezmienionym poziomie 13,00 proc.  

Narodowy Bank Węgier (MNB) utrzymał we wtorek referencyjną, 3-miesięczną depozytową stopę na niezmienionym 
poziomie 13,00 proc. - poinformował bank po zakończeniu posiedzenia. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami 
analityków. 

FRANCJA Wskaźnik zaufania przedsiębiorców we Francji wyniósł w marcu 103 pkt. wobec 104 pkt. w lutym 

Wskaźnik zaufania przedsiębiorców we Francji wyniósł w marcu 103 pkt. wobec 104 pkt. w poprzednim miesiącu - 
poinformował w komunikacie instytut statystyczny INSEE. Analitycy spodziewali się wskaźnika na poziomie 103 pkt. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

PKB Agencja S&P podtrzymuje prognozę wzrostu PKB Polski w '23 na poziomie 0,9 proc. 

Agencja S&P Global Ratings podtrzymała prognozę wzrostu gospodarczego w Polsce w 2023 r. na poziomie 0,9 proc. 
rdr., a na 2024 r. podwyższyła o 0,2 pp. do 3,4 proc. - podano w raporcie S&P. Agencja nie spodziewa się obniżek stóp 
przez RPP w 2023 r. 

WSKAŹNIKI Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w marcu spadł o 0,8 pkt. wobec lutego - BIEC 

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, 
w marcu w Polsce spadł o 0,8 pkt. do 154,3 - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. BIEC podaje, że niewielka 
poprawa wskaźnika pod koniec ubiegłego roku miała charakter incydentalny i nie przyniosła utrwalenia sygnałów, które 
miałyby zapowiadać ewentualne ożywienie. BIEC podaje, że spośród wszystkich składowych WWK, najbardziej niepokoi 
ponowny spadek tempa napływu nowych zamówień do sektora przedsiębiorstw produkcyjnych. 

DOCHÓD Dochód rozporządzalny na osobę w '22 roku wyniósł 2.249,79 zł. zł - GUS 

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w 2022 roku wyniósł 2.249,79 zł wobec 2.061,93 zł w 2021 roku 
- podał GUS. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raport okresowy przedstawi: ANSWEAR, ATENDE, ECHO, GOBARTO, GRUPAMZ, LOKUM, PEPEES, PHARMENA, 
TAURONPE. 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ANSWEAR-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 ATENDE-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 DBENERGY-Zakończenie zapisów na akcje serii D w transzy inwestorów detalicznych. 

 ECHO-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 GOBARTO-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 GRUPAMZ-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 LOKUM-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 ONESANO-Początek notowań spółki SKOTAN (SKT) pod nazwą ONESANO (ONO) w związku ze zmianą firmy. 

 PEPEES-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 PHARMENA-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 SOHODEV-ZWZA ws. m.in. podziału zysku. 

 TAURONPE-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

POLSKA 

 Polska-(09:00) Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC (Poprz.65,70) za marzec 

  

ZAGRANICA 

 Francja-(08:45) Indeks zaufania konsumentów (Oczek. 81 Poprz.82) za marzec 

 Szwecja-(09:00) Indeks zaufania konsumentów (Poprz.59,90) za marzec 

 Szwecja-(09:00) Indeks zaufania w przemyśle (Poprz.102,20) za marzec 

 Wlk. Brytania-(10:30) Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny (Oczek. 40,75 tys. Poprz.39,64 tys.) za luty 

 Wlk. Brytania-(10:30) Podaż pieniądza M4 (Oczek. 0,9% m/m Poprz.1,3% m/m) za luty 

 USA-(13:00) Wnioski o kredyt hipoteczny (Poprz.3,0%) za tydzień 

 Czechy-(14:30) Decyzja CNB ws. stóp procentowych (Oczek. 7,0% Poprz.7,0%) za marzec 

 USA-(16:00) Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Michael S. Barr) 

 USA-(16:00) Indeks podpisanych umów kupna domów (Oczek. -2,5% m/m Poprz.8,1% m/m) za luty 

 USA-(16:30) Zmiana zapasów ropy (Oczek. 0,3 mln brk Poprz.1,12 mln brk) za tydzień 

 USA-(16:30) Zmiana zapasów benzyny (Oczek. -1,6 mln brk Poprz.-6,4 mln brk) za tydzień 

 USA-(16:30) Zmiana zapasów destylatów (Oczek. -1,4 mln brk Poprz.-3,31 mln brk) 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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