
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w Wydziale Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi 
rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub  innych informacji 
rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. 
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BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: ALLEGRO, ARTIFEX, ASBIS, CASPAR, 

CDPROJEKT, DEVELIA, ERBUD, FERRO, GETIN, GRUPAAZOTY, IPOPEMA, 

MEDINICE, MFO, MOBRUK, MOLECURE, ONDE, PEP, POLICE, PULAWY, PZU, 

SELVITA, SKARBIEC, YELLOWBOS. 

 NIEMCY – Indeks nastrojów niemieckich konsumentów GfK na kwiecień wyniósł -29,5 

pkt. 

 CZECHY - Narodowy Bank Czeski utrzymał główną stopę procentową na poziomie 7 

proc. 

 POLSKA - Wskaźnik Rynku Pracy w marcu spadł o 0,2 pkt. do 65,4 pkt. - BIEC 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:00 Szwajcaria Indeks instytutu KOF 100,4 100,0 marzec 

09:00 Hiszpania Sprzedaż detaliczna b.d. 5,5% r/r luty 

09:00 Hiszpania Inflacja CPI - wst.. 

0,6% 
m/m  
3,8% r/r 

0,9% m/m  
6% r/r marzec 

09:00 Hiszpania Inflacja HICP - wst.. 
1,6% m/m  
4% r/r 

0,9% m/m  
6% r/r marzec 

10:00 Włochy Stopa bezrobocia 8,0% 7,9% luty 

11:00 Strefa Euro Indeks nastrojów biznesu 0,7 0,7 marzec 

11:00 Strefa Euro 
Indeks nastrojów w 
gospodarce 99,7 99,7 marzec 

11:00 Strefa Euro 
Indeks nastrojów 
konsumentów -19,2 -19,0 marzec 

11:00 Strefa Euro 
Indeks nastrojów 
producentów 0,2 0,5 marzec 

11:00 Strefa Euro 
Indeks nastrojów w 
usługach 10,0 9,5 marzec 

11:00 Włochy Inflacja PPI b.d. 
-7,5% m/m  
11,1% r/r luty 

14:00 USA 

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

14:00 Niemcy Inflacja CPI - wst.. 
0,7% m/m  
7,3% r/r 

0,8% m/m  
8,7% r/r marzec 

14:00 Niemcy Inflacja HICP - wst.. 
0,8% m/m  
7,5% r/r 

1% m/m  
9,3% r/r marzec 

14:30 USA 
PKB (annualizowany) 
- fin.. 2,7% 3,2% IV kw. 

14:30 USA 

Konsumpcja 
prywatna 
(annualizowana) - 
fin.. 1,4% 2,3% IV kw. 

14:30 USA 
Wnioski o zasiłek dla 
bezrobotnych 195 tys.  191 tys.  tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 

czwartek, 30 marca 2023,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 709,39 0,90% 

WIG30 2 105,21 0,95% 

MWIG40 4 408,75 0,02% 

SWIG80 20 120,98 0,96% 

WIG 57 173,15 0,71% 

NCINDEX 324,14 -0,60% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20M2320 1729 0,64% 25 401 38 962 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 184  48,81% 681 851 66,01% 

SPADEK 148  39,26% 326 047 31,56% 

BEZ ZM. 45  11,93% 25 071 2,43% 

RAZEM 377 100,00% 1 032 969 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

ATREM 6,16 31,06% 279 613 

IMMOBILE 2,75 29,72% 758 332 

PCFGROUP 40,95 11,43% 899 551 

GREENX 1,94 10,86% 10 535 623 

LOKUM 16,45 10,03% 112 030 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

TSGAMES 93,00 -18,71% 22 043 340 

INC 1,75 -11,53% 149 051 

ONESANO 1,20 -10,18% 108 306 

ULTGAMES 14,00 -8,14% 282 267 

AGROTON 3,15 -6,25% 135 148 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 32 717,60 1,00% 

NASDAQ 11 926,24 1,79% 

S&P500 4 027,81 1,42% 

FTSE 100 7 564,27 1,07% 

CAC 40 7 186,99 1,39% 

DAX XETRA 15 328,78 1,23% 

RTS  1 004,56 0,47% 

BUX 42 333,82 0,51% 

NIKKEI 225  27 751,20 -0,48% 

HANG SENG (godz. 8:21) 20 067,12 -0,62% 

BOVESPA 101 792,52 0,60% 

MERVAL 249 104,10 2,77% 

CECE EUR  1 423,24 -0,42% 

NTX EUR  1 080,88 -0,27% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,08410 -0,01% 

EUR/PLN 4,68813 0,00% 

USD/PLN 4,32397 -0,01% 

USD/JPY 132,478 -0,20% 

GBP/USD 1,23269 0,09% 

EUR/CHF 0,99506 -0,10% 

CHF/PLN 4,71149 0,10% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1 984,10 0,16% 

MIEDŹ (LME) 9 850,00 0,60% 

ROPA BRENT 77,70 0,26% 

ROPA WTI 73,15 0,34% 
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Informacje dnia 

 

PGE/ZE PAK PGE i ZE PAK mają zgodę UOKiK na utworzenie spółki celowej 

PGE i ZE PAK uzyskały zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji. Firmy mogą 
utworzyć spółkę, której zadaniem będzie proces przygotowań, analiz i badań na potrzeby planowanej budowy elektrowni 
jądrowej - podały spółki w komunikacie prasowym. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

TAURON EBITDA Tauronu w '22 wyniosła 4,02 mld zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami 

Grupa Tauron miała w 2022 roku 4,016 mld zł EBITDA wobec 4,152 mld zł przed rokiem - podała spółka w raporcie 
rocznym. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki. 

ALLEGRO Skorygowana EBITDA Allegro w Polsce w IV kw. 2022 roku wyniosła 708 mln zł wobec 670,5 mln zł konsensusu 

Skorygowana EBITDA Allegro w czwartym kwartale 2022 roku w Polsce wzrosła rdr o 41,2 proc. do 708 mln zł. 
Konsensus PAP Biznes zakładał 670,5 mln zł. 

ALLEGRO Skorygowana EBITDA Allegro w '22 wzrosła o 11,6 proc do 2,31 mld zł wobec przewidywanej zwyżki o 10-12 
proc. 

Skorygowana EBITDA Allegro w całym 2022 roku dla działalności w Polsce wzrosła o 11,6 proc do 2,31 mld zł wobec 
przewidywanej zwyżki o 10-12 proc. - podała spółka w komunikacie prasowym. 

CCC Wartość Modivo oszacowana została na 5,03 mld zł – CCC 

Wartość spółki Modivo oszacowana została na 5,03 mld zł - podało CCC w komunikacie. Wyceny dokonano na potrzeby 
sporządzenia aktualizacji wyceny akcji spółki, stanowiących zabezpieczenie obligacji. 

DATAWALK DataWalk szacuje stratę EBIT w '22 na 129,5 mln zł, sprzedaż wzrosła o 8 proc. do 33,4 mln zł 

DataWalk szacuje, że w 2022 roku zanotował 129,5 mln zł skonsolidowanej straty EBIT wobec 5,7 mln zł straty rok 
wcześniej - podała spółka w komunikacie. Przychody wzrosły o 8 proc. rdr do 33,4 mln zł. 

HUUUGE Huuuge Games rozpoczęło zwolnienia grupowe, które obejmą 46 pracowników 

Huuuge Games - spółka zależna Huuuge - rozpoczął proces zwolnień grupowych, który ma objąć 46 osób i zakończyć 
się - zgodnie z zapowiedziami - do końca kwietnia, podało Huuuge. 

GOBARTO Gobarto miało 44,85 mln zł zysku netto, 119,42 mln zł zysku EBITDA w 2022 r. 

Gobarto odnotowało 44,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
2022 r. wobec 34,81 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. 

ANSWEAR Answear miał w IV kw. 24,5 mln zł zysku EBITDA, powyżej oczekiwań 

Answear. com, spółka z branży e-commerce oferująca modę i produkty home&lifestyle w regionie Europy Środkowo-
Wschodniej, zanotował w czwartym kwartale 2022 roku 24,5 mln zł zysku EBITDA, o 11 proc. powyżej oczekiwań 
analityków. W całym zeszłym roku EBITDA wzrosła o ponad 33 proc., do 61,8 mln zł. 

PHARMENA Pharmena miała 1,57 mln zł straty netto, 0,51 mln zł straty EBIT w 2022 r. 

Pharmena odnotowała 1,57 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 
2022 r. wobec 4,59 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Strata operacyjna wyniosła 0,51 mln zł wobec 3,98 mln zł 
straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 19,02 mln zł w 2022 r. wobec 15,21 mln zł rok 
wcześniej. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PGE PGE rozpoczyna realizację farmy PV Jedlanka Stara o mocy 5 MW 

PGE Energia Odnawialna - spółka z Grupy Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - uruchomiła postępowanie przetargowe 
na budowę farmy fotowoltaicznej Jedlanka Stara o mocy 5 MW, zlokalizowanej w powiecie radomskim na Mazowszu, 
podało PGE. 

PEPCO Pepco Group: Dealz uruchomił w Kłodzku 200. Sklep 

Sieć Dealz, będąca częścią Pepco Group, otworzyła w Kłodzku swój 200. sklep, podał Dealz. 

RAFAKO Sąd zatwierdził ugodę Rafako z Gaz-Systemem 

Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy zatwierdził ugodę między Rafako a Operatorem Gazociągów 
Przesyłowych Gaz-System dotyczącą umów w przedmiocie projektu Goleniów-Płoty oraz projektu Tłocznia Kędzierzyn-
Koźle, podała spółka. 

DEVELIA Develia chce podpisać umowę przedwstępną sprzedaży Arkad Wrocławskich do 30 czerwca 2023 

Develia i jej spółka zależna Arkady Wrocławskie dokonały dalszego przedłużenia negocjacji w sprawie sprzedaży 
nieruchomości Arkady Wrocławskie do 30 czerwca, podała spółka. 
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WAWEL RN Wawela obniżyła kwotę proponowanej dywidendy do 10 zł na akcję 

Rada nadzorcza spółki Wawel zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 10 zł na akcję - 
poinformowała spółka w komunikacie. Spółka chciała pierwotnie wypłacić 25 zł dywidendy na akcję. 

MILLENIUM Bank Millennium sfinalizował sprzedaż 80% akcji Millennium Financial Services 

Bank Millennium sfinalizował przeniesienie 80% udziałów Millennium Financial Services na rzecz Towarzystwa 
Ubezpieczeń na Życie Europa, które nabyło 72% udziałów oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Europa, które nabyło 8% 
udziałów, podał bank. 

MILLENIUM Bank Millennium sfinalizował sprzedaż Millennium FS 

 Bank Millennium sfinalizował transakcję dotyczącą sprzedaży udziałów w Millennium Financial Services sp. z o.o. - 
poinformował bank w komunikacie. 

TSG TSG zauważa spowolnienie w sektorze gier; chce rosnąć w segmencie symulatorów lotniczych 

Ten Square Games zauważa mniejsze wydatki graczy, a spółka normalizuje swoje wyniki względem pandemicznych 
wzrostów - poinformował na konferencji prezes spółki, Maciej Zużałek. Spółka widzi szansę na rynku mobilnych 
symulatorów lotniczych. 

TSG Ten Square Games zaprezentuje zaktualizowaną strategię w maju wraz z wynikami I kwartału 

Ten Square Games zaprezentuje zaktualizowaną strategię w maju wraz z wynikami I kwartału, poinformował prezes 
Maciej Zużałek. 

POLICE Grupa Azoty Police i Ultra Safe Nuclear Corporation podpisały porozumienie o budowie reaktora MMR 

Grupa Azoty Police, Ultra Safe Nuclear Corporation oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny podpisały 
porozumienie o budowie reaktora MMR - poinformowały strony w środę. 

ATREM Atrem ma kontrakt z PKN Orlen o wartości 253,4 mln zł netto 

Atrem jako partner konsorcjum ma kontrakt z PKN Orlen o wartości 253,4 mln zł netto - poinformował Atrem w 
komunikacie. 

ELEKTROTIM Elektrotim zawarł z PKP Energetyka umowę o wartości ok. 24,2 mln zł netto 

Elektrotim zawarł z PKP Energetyka umowę na budowę podstacji trakcyjnej PT Knyszyn i RS Knyszyn. Wartość umowy 
wynosi 24,2 mln zł netto - podała spółka w komunikacie. 

ENEA Enea rozpoczęła budowę farmy fotowoltaicznej Darżyno 

Enea Nowa Energia, spółka w grupy Enei, rozpoczęła budowę farmy fotowoltaicznej Darżyno. Łączna moc PV wyniesie 
2 MW - poinformowała Enea w komunikacie prasowym. 

ENERGA Energa Green Development wybiera wykonawcę farmy fotowoltaicznej PV Żuki o mocy ok. 2,4 MW 

nerga Green Development wybiera wykonawcę farmy fotowoltaicznej PV Żuki o mocy zainstalowanej ok. 2,4 MW. 
Planowana elektrownia będzie piątym źródłem odnawialnym Energi zlokalizowanym w powiecie tureckim - podała 
Energa w komunikacie prasowym. 

GETIN HOLDING Getin Holding podtrzymuje, że docelowo chciałby sprzedać Idea Bank Ukraina 

Decyzja Narodowego Bank Ukrainy o tymczasowym zawieszeniu wykonywania prawa głosu z akcji Idea Bank Ukraina 
nie zmienia strategii Getin Holding, która zakłada docelowo wyjście z tego rynku - poinformował w środę Getin. 

ECHO Grupa Echo liczy na sprzedaż ponad 2 tys. mieszkań w 2023 roku 

Grupa Echo Investment spodziewa się, że w tym roku sprzeda ponad 2 tys. mieszkań wobec 1 515 rok wcześniej, 
poinformował prezes Nicklas Lindberg. 

LOKUM  Lokum Deweloper uzależnia dywidendę od sytuacji rynkowej, decyzję ogłosi w maju 

Lokum Deweloper uzależnia wysokość ewentualnej dywidendy za 2022 r. od trwałości pozytywnych trendów na rynku 
mieszkaniowym, jakie spółka zaobserwowała na początku tego roku, wynika ze słów prezesa Bartosza Kuźniara. 
Decyzja w tej kwestii zapadnie w maju. 

LOKUM  Lokum Deweloper chce w '23 sprzedać ok. 700 lokali 

Lokum Deweloper liczy, że odrodzenie popytu na mieszkania będzie trwałe, w 2023 roku sprzedaż grupy wynieść może 
około 700 lokali. Spółka będzie chciała podnieść marżę, jednak cel marży na poziomie 20 proc. będzie w kolejnych latach 
bardzo trudny do zrealizowania. W trakcie roku spółka chce istotnie ograniczyć zadłużene finansowe - poinformowali w 
środę przedstawiciele spółki. 

ALIOR Usługa Alior Pay nie podwyższy kosztów ryzyka Alior Banku – prezes 

Około 20 proc. klientów płatności odroczonych Alior Pay korzysta z możliwości rozłożenia płatności na raty, usługa ta 
nie podwyższy kosztów ryzyka w segmencie kredytów konsumpcyjnych banku - poinformował prezes Alior Banku 
Grzegorz Olszewski. 

ALIOR Alior Bank liczy, że do końca III kw. wyemituje około 1 mld zł długu pod MREL 

 Alior Bank liczy, że w celu spełnienia wymogu MREL do końca III kwartału 2023 roku wyemituje obligacje o wartości 
około 1 mld zł - poinformował prezes banku Grzegorz Olszewski. 

ALIOR S&P utrzymał rating Alior Banku na poziomie BB z perspektywą stabilną 

S&P Global Rating utrzymała rating Alior Banku na poziomie BB z perspektywą stabilną, podał bank. 

ALIOR Alior Bank będzie gotowy oferować kredyty oparte na WIRON od 1 lipca br. 

Alior Bank będzie gotowy do oferowania produktów opartych o nową stawkę referencyjną WIRON od 1 lipca, przy czym 
data wprowadzenia nowej stawki będzie zależała od ministra finansów, zapowiedział prezes banku Grzegorz Olszewski. 

ALIOR  Alior Bank zamierza wyemitować obligacje o wartości ok. 1 mld zł pod MREL do końca III kw. 

Alior Bank planuje wyemitować obligacje pod wymogi MREL o wartości ok. 1 mld zł do końca III kw. br., zapowiedział 
prezes banku Grzegorz Olszewski 
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QUERCUS TFI Quercus TFI planuje wypłatę dywidendy z zysku za '22 lub buy-back; decyzję podejmie WZ 

Quercus TFI planuje wypłatę dywidendy z zysku za 2022 r. lub buy-back, ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie WZ 
- poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej. 

ASBIS Asbis rekomenduje 0,25 USD dywidendy na akcję, oprócz 0,2 USD zaliczki 

Rada dyrektorów Asbis Enterprises - w oparciu o zaudytowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2022 rok - 
podjęła decyzję o zarekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty po 0,25 USD na akcję dywidendy z zysku netto spółki za 
2022 r. oprócz 0,2 USD wypłaconej już zaliczki na dywidendę, podała spółka. 

PCF GROUP PCF Group ma umowę inwestycyjną z Krafton, Inc. dot. objęcia akcji serii F 

PCF Group, kluczowy akcjonariusz spółki i prezes Sebastian Wojciechowski oraz Krafton, Inc. zawarli umowę 
inwestycyjną dotyczącą warunków objęcia przez inwestora akcji serii F oraz innych praw i obowiązków umownych każdej 
ze stron w związku z inwestycją, podała spółka. 

PEPEES Pepees rekomenduje 0,09 zł dywidendy na akcję z zysku za 2022 i kapitału zapasowego 

Pepees rekomenduje akcjonariuszom wypłatę po 0,09 zł dywidendy na akcję i przeznaczenie na ten cel łącznie 8,44 mln 
zł z zysku netto za 2022 r. oraz z kapitału zapasowego, podała spółka. 

PEPEES Pepees miał 10,6 mln zł zysku netto, 40,72 mln zł zysku EBITDA w 2022 r. 

Pepees odnotował 10,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
2022 r. wobec 2,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. 

ATENDE Atende miało 1,32 mln zł zysku netto, 12,9 mln zł zysku EBITDA w 2022 r. 

Atende odnotowało 1,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
2022 r. wobec 2,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. 

BRAND24 Brand24 chce, aby nowe produkty w ciągu 3 lat od startu generowały 7-cyfrowe wyniki 

Brand24 chce, aby nowe produkty w ciągu 3 lat od startu generowały 7-cyfrowe wyniki - poinformowali przedstawiciele 
spółki na konferencji prasowej. W 2022 r. EBITDA Brand24 wzrosła o 79 proc. do 5,3 mln zł. 

BRAND24 Brand24 miał 1,55 mln zł zysku netto, 5,3 mln zł zysku EBITDA w 2022 r. 

Brand24 odnotował 1,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
2022 r. wobec 0,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. 

PHOTON  Photon Energy zwiększył wartość obligacji Green Bond 2021/27 do łącznie 80 mln euro 

Photon Energy zwiększył wartość obligacji Green Bond 2021/27 do łącznej kwoty 80 mln euro, podała spółka. 

R22 R22 planuje kontynuację wypłat min. 30% skons. zysku na dywidendę, EBITDA/dług poniżej 2 

R22 planuje kontynuację polityki dywidendowej zakładającej wypłatę co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto 
przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, a jej wypłata na akcję ma rosnąć w każdym kolejnym roku. Spółka 
szacuje też, że na koniec b.r. wskaźnik EBITDA/dług netto spadnie poniżej 2x EBITDA wobec 2,8 na koniec ubiegłego 
roku wyniósł, podała spółka. 

VERCOM Vercom miał 31,42 mln zł zysku netto, ponad 55 mln zł skoryg. zysku EBITDA w 2022 r. 

Vercom odnotował 31,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
2022 r. wobec 22,79 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 blisko 1,082-1,0857 USD. Indeksy w USA kierowały się na północ. Podczas 

obrotu w Azji eurodolar pozostaje w konsolidacji. Spadają nieznacznie wyceny surowców jak złoto czy ropa. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

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 2,9 
proc. w tygodniu zakończonym 24 marca - podało w komunikacie Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA). 

NIEMCY Indeks nastrojów niemieckich konsumentów GfK na kwiecień wyniósł -29,5 pkt.  

Indeks nastrojów niemieckich konsumentów GfK na kwiecień wyniósł -29,5 pkt. wobec -30,6 pkt. miesiąc wcześniej - 
podała w komunikacie grupa badań rynkowych GfK. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie -30,0 pkt. 

FRANCJA We Francji wskaźnik nastrojów konsumentów wyniósł w marcu 81 pkt.,  

We Francji wskaźnik nastrojów konsumentów wyniósł w marcu 81 pkt., wobec 82 pkt. miesiąc wcześniej - poinformował 
instytut statystyczny Insee. Analitycy spodziewali się wskaźnika na poziomie 81 pkt. 

CZECHY Narodowy Bank Czeski utrzymał główną stopę procentową na poziomie 7 proc.  

Narodowy Bank Czeski utrzymał główną stopę procentową na poziomie 7 proc. - podał bank w komunikacie po 
zakończeniu posiedzenia. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

WSKAŹNIKI Wskaźnik Rynku Pracy w marcu spadł o 0,2 pkt. do 65,4 pkt. - BIEC 

Wskaźnik Rynku Pracy, informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, w marcu spadł w 
Polsce o 0,2 pkt. do 65,4 pkt. - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. BIEC podaje, że od trzech miesięcy 
wskaźnik oscyluje wokół zbliżonych poziomów, a niewielkie wzrosty lub spadki mają wyłącznie charakter sezonowy. 

NIERUCHOMOŚCI Wzrost cen transakcyjnych o 10,5 proc. rdr w IV kw. na 7 największych rynkach nieruchomości - NBP 

NBP odnotował wzrost cen transakcyjnych w IV kwartale 2022 r. na rynku pierwotnym na siedmiu największych rynkach 
nieruchomości o 10,5 proc. - podał NBP. NBP podaje dane dla miast: Gdańsk, Gdynia, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa 
i Wrocław. Według NBP IV kwartał obejmuje miesiące wrzesień, październik, listopad. Kdk spadek cen transakcyjnych 
rynku pierwotnego wyniósł 0,17 proc. Ceny ofertowe rdr wzrosły o 9,65 proc. Kdk wzrost wyniósł 1 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raport okresowy przedstawi: ALLEGRO, ARTIFEX, ASBIS, CASPAR, CDPROJEKT, DEVELIA, ERBUD, FERRO, GETIN, 
GRUPAAZOTY, IPOPEMA, MEDINICE, MFO, MOBRUK, MOLECURE, ONDE, PEP, POLICE, PULAWY, PZU, SELVITA, 
SKARBIEC, YELLOWBOS. 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ALLEGRO-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 ARTIFEX-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 ASBIS-Publikacja skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 CASPAR-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 CDPROJEKT-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 DBENERGY-Zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. 

 DEVELIA-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 ERBUD-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 FERRO-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 FROZENWAY-Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.000.000 akcji serii A, 22.004 akcji serii B, 31.671 akcji serii C. 

 GETIN-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 GRUPAAZOTY-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 IPOPEMA-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 MBANK-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022. 

 MEDINICE-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 MFO-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 MILLENNIUM-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022. 

 MOBRUK-Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2022 rok. 

 MOLECURE-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 ONDE-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 PEP-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 POLICE-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 PULAWY-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 PZU-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok. 

 SANTANDER-ZWZA 

 SELVITA-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 SESCOM-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku 

 SKARBIEC-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023. 

 WERTHHOLZ-ZWZA ws. m.in. podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. 

 YELLOWBOS-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

ZAGRANICA 

 Szwajcaria-(09:00) Indeks instytutu KOF (Oczek. 100,4 Poprz.100,0) za marzec 

 Hiszpania-(09:00) Sprzedaż detaliczna (Poprz.5,5% r/r) za luty 

 Hiszpania-(09:00) Inflacja CPI - wst. (Oczek. 0,6% m/m 3,8% r/r Poprz.0,9% m/m 6% r/r) za marzec 

 Hiszpania-(09:00) Inflacja HICP - wst. (Oczek. 1,6% m/m 4% r/r Poprz.0,9% m/m 6% r/r) za marzec 

 Włochy-(10:00) Stopa bezrobocia (Oczek. 8,00% Poprz.7,90%) za luty 

 Strefa Euro-(11:00) Indeks nastrojów biznesu (Oczek. 0,7 Poprz.0,7) za marzec 

 Strefa Euro-(11:00) Indeks nastrojów w gospodarce (Oczek. 99,7 Poprz.99,7) za marzec 

 Strefa Euro-(11:00) Indeks nastrojów konsumentów (Oczek. -19,2 Poprz.-19,0) za marzec 

 Strefa Euro-(11:00) Indeks nastrojów producentów (Oczek. 0,2 Poprz.0,5) za marzec 

 Strefa Euro-(11:00) Indeks nastrojów w usługach (Oczek. 10,0 Poprz.9,5) za marzec 

 Włochy-(11:00) Inflacja PPI (Poprz.-7,5% m/m 11,1% r/r) za luty 

 USA-(14:00) Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Michael S. Barr) 

 Niemcy-(14:00) Inflacja CPI - wst. (Oczek. 0,7% m/m 7,3% r/r Poprz.0,8% m/m 8,7% r/r) za marzec 

 Niemcy-(14:00) Inflacja HICP - wst. (Oczek. 0,8% m/m 7,5% r/r Poprz.1% m/m 9,3% r/r) za marzec 

 USA-(14:30) PKB (annualizowany) - fin. (Oczek. 2,7% Poprz.3,2%) za IV kw. 

 USA-(14:30) Konsumpcja prywatna (annualizowana) - fin. (Oczek. 1,4% Poprz.2,3%) za IV kw. 

 USA-(14:30) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Oczek. 195 tys. Poprz.191 tys.) za tydzień 

 USA-(14:30) Deflator PKB - fin. (Oczek. 3,9% k/k Poprz.4,4% k/k) za IV kw. 

 USA-(14:30) PCE core - fin. (Oczek. 4,3% k/k Poprz.4,7% k/k) za IV kw. 

 USA-(16:30) Tygodniowa zmiana zapasów gazu (Poprz.-72 mld ) za tydzień 

 USA-(18:45) Wystąpienie szefa Fed z Richmond (Tom Barkin) 

Źródło: www.interia.pl, www.yahoo.com, www.statistics.gov.uk, www.europa.eu.int, www.briefing.com, www.destatis.de, www.nbp.pl, www.stat.gov.pl, 
www.rzeczpospolita.pl, www.mf.gov.pl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.interia.pl/
http://www.yahoo.com/
http://www.statistics.gov.uk/
http://www.europa.eu.int/
http://www.briefing.com/
http://www.destatis.de/
http://www.nbp.pl/
http://www.stat.gov.pl/
http://www.rzeczpospolita.pl/
http://www.mf.gov.pl/
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Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w Wydziale Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOS SA) wyłącznie w celach informacyjnych 
i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu 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 (Regu lamin), 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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