
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”. 

 

Wydział Obsługi Klienta 
 
 

BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
 KERNEL - Kernel wypłaci 0,42 USD dywidendy na akcję 

 RAPORTY - Raport okresowy przedstawi: SFKPOLKAP 

 USA - Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w listopadzie wzrosły o 0,1 proc.

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

14:00 Polska 
Saldo rachunku 
bieżącego 

b.d. 
1072 mln 

EUR 
październik 

14:00 Polska 
Saldo obrotów 
towarowych 

b.d. 
1238 mln 

EUR 
październik 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:00 Słowacja Inflacja CPI 

0.1% 
m/m 

1.5% r/r 

0.1% m/m 

1.6% r/r 
listopad 

10:00 Czechy 
Saldo rachunku 
bieżącego 

27.0 mld 
CZK 

32.82 mld 
CZK 

październik 

11:00 
Strefa 
Euro 

Produkcja 
przemysłowa w.d.a. 

-4.4% 
r/r 

-6.8% r/r październik 

11:00 
Strefa 
Euro 

Produkcja 
przemysłowa s.a. 

2.0% m/m -0.4% m/m październik 

22:00 
Nowa 
Zelandia 

Indeks zaufania 
konsumentów 

b.d. 95.1 IV kw. 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 
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POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1950,85 -1,67% 

WIG30 2256,59 -1,35% 

mWIG40 3772,13 -0,97% 

sWIG80 15425,44 +0,22% 

WIG 55501,03 -1,30% 

NCIndex 495,34 +0,22% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol, LOP 

FW20Z2020 1 951 -1,51% 25 191 30 879 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys,) 

WZROST 147  37,12% 508 519 20,86% 

SPADEK 204  51,52% 1 921 527 78,83% 

BEZ ZM, 45  11,36% 7 358 0,30% 

RAZEM 396 100,00% 2 437 404 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

KREC 8,74  +14,40% 310 751 

PCCEXOL 3,60  +8,76% 5 354 450 

BIOMEDLUB 10,75  +4,88% 27 416 456 

STALPROFI 6,98  +3,87% 630 450 

VOTUM 11,60  +3,57% 201 112 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

CDPROJEKT 320,5  -11,46% 1 261 520 799 

IMPERA 1,79  -10,50% 126 307 

ELZAB 5,10  -8,11% 206 331 

NANOGROUP 4,90  -6,67% 219 021 

NOVITA 129,50  -6,16% 165 896 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 30 046,37 0,16% 

NASDAQ 12 377,87 -0,23% 

S&P500 3 663,46 -0,13% 

FTSE 100 6 546,75 -0,80% 

CAC 40 5 507,55 -0,76% 

DAX XETRA 13 114,30 -1,36% 

RTS  1 412,88 0,58% 

BUX 41 263,67 0,39% 

NIKKEI 225  26 732,44 0,30% 

HANG SENG 26 343,00 -0,61% 

BOVESPA 115 128,00 0,00% 

MERVAL 53 822,44 0,25% 

CECE EUR  1 439,18 -1,62% 

NTX EUR  30 046,37 0,16% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,2143 0,28% 

EUR/PLN 4,4466 0,14% 

USD/PLN 3,6617 -0,19% 

USD/JPY 104,0080 -0,01% 

GBP/USD 1,3326 0,48% 

EUR/CHF 1,0789 0,21% 

CHF/PLN 4,1212 -0,08% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1837,550 -0,33% 

MIEDŹ (LME) 7 798,00 0,35% 

ROPA BRENT 50,360 0,76% 

ROPA WTI 46,890 0,73% 
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Informacje dnia 

 

KERNEL Kernel wypłaci 0,42 USD dywidendy na akcję 

Akcjonariusze Kernela zdecydowali 10 grudnia o wypłacie 0,42 USD dywidendy na akcję z zysku osiągniętego w roku 
obrotowym zakończonym 30 czerwca 2020 roku - poinformowała spółka w uchwałach walnego zgromadzenia. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PGE PGE ocenia, że żądania związków zawodowych dot. podwyżki płac są nierealne 

Żądania związków zawodowych działających w grupie PGE dotyczące 6,8 proc. podwyżki płac dla każdego 
pracownika są nierealne - poinformowała PGE w komunikacie prasowym. 

SANTANDER BP KNF ustaliła bufor na ryzyko portfela walut. Santander BP na 0,034 pkt proc. 

Komisja Nadzoru Bankowego (KNF) zaleciła Santander Bank Polska utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie 
dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych 
dla gospodarstw domowych, na poziomie grupy kapitałowej banku w wysokości 0,034 pkt proc., dla łącznego 
współczynnika kapitałowego, podał bank. 

ULTIMATE GAMES Ultimate Games: Wishlist outstanding w sklepie Steam to ponad 1,09 mln graczy 

Lista graczy oczekujących na zakup wszystkich gier z grupy kapitałowej Ultimate Games w sklepie Steam (wishlist) 
przekroczyła liczbę 1,09 mln, podała spółka. 

DADELO Cena akcji w ofercie Dadelo ustalona na 18 zł 

Ostateczna cena akcji w ofercie publicznej Dadelo została ustalona na poziomie 18 zł, co odpowiada ustalonej 
wcześniej cenie maksymalnej - podała spółka w komunikacie. Ostateczna liczba akcji oferowanych została ustalona na 
4,6 mln sztuk. 

ELEMENTAL EBOiR udzieli spółce Elemental Holding finansowania w kwocie do 25 mln euro 

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju udzieli spółce Elemental Holding długoterminowego finansowania w wysokości 
do 25 mln euro - podała spółka w komunikacie. 

IMPEL Akcjonariusze Impelu podpisali porozumienie, mogą ogłosić wezwanie 

Akcjonariusze Impelu podpisali porozumienie, na podstawie którego mogą m.in. ogłosić wezwanie do sprzedaży akcji 
spółki i wycofać ją z obrotu na GPW - poinformował Impel w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PKN ORLEN PKN Orlen: 273 firmy zainteresowane dostawami dla morskiej farmy wiatrowej 

Blisko 400 przedstawicieli z 273 firm wzięło udział w PKN Orlen Offshore Wind Supply Chain Meeting 2020, podał 
Orlen. Było to pierwsze z serii zaplanowanych spotkań dla dostawców zainteresowanych potencjalną współpracą w 
ramach łańcucha dostaw dla morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. 

PKN ORLEN Orlen Południe nabył biogazownię rolniczą o mocy 1,99 MW w Konopnicy 

Orlen Południe - spółka z Grupy Orlen - nabył biogazownię rolniczą Bioenergy Project w Konopnicy o mocy 1,99 MW, 
którą planuje przekształcić w wytwórnię biometanu, podał PKN Orlen. W celu zabezpieczenia łańcucha dostaw, 
pozyskana została także spółka Biozec, odpowiedzialna za sprzedaż i dystrybucję dostarczanej przez biogazownię 
energii cieplnej. 

PGNIG, PGE, CEZ PGNiG i PGE złożyły wspólnie ofertę niewiążącą na nabycie polskich aktywów Grupy CEZ 

PGNiG i PGE złożyły wspólnie ofertę niewiążącą na nabycie polskich aktywów Grupy CEZ - podały spółki w 
komunikatach. 

PLAY Play złożył korektę deklaracji podatku u źródła za 2015 i 2016 r. 

Spółka P4 - operator sieci Play - złożył deklaracje korygujące w zakresie wysokości pobranego przez Play jako płatnika 
podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) pobieranego od dochodów (przychodów) osiągniętych przez 
podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP za rok 2015 i 2016, podała spółka. Play jest 
zobowiązany do wpłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatku w kwocie 26 633 102 zł plus 10 667 643 
zł odsetek ustawowych, podano także. 

GPW Prezes GPW: Liczę na rozwój rynku kapitałowego instrumentów dłużnych w 2021 roku 

Fundusze inwestycyjne są zainteresowane polskim rynkiem obligacji. Liczę na to, że w najbliższym roku w Polsce 
rozwinie się DCM - czyli debt capital market - rynek kapitałowy instrumentów dłużnych. Widać duży popyt na tego typu 
instrumenty, szczególnie z ratingiem, ocenił Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 
rozmowie z ISBnews.TV. 

PKP CARGO 2 Regionalna Baza Logistyczna chce zawrzeć z PKP Cargo umowę o wartości 842,5 mln zł 

2 Regionalna Baza Logistyczna, jednostka logistyczna Wojska Polskiego, chce zawrzeć z PKP Cargo umowę o 
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wartości 842,5 mln zł na świadczenie usług transportowych - podano w biuletynie informacji publicznej jednostki. 

BORYSZEW Andrzej Juszczyński został powołany na wiceprezesa ds. finansowych Boryszewa 

Członek zarządu, dyrektor finansowy Boryszewa Krzysztof Kołodziejczyk złożył rezygnację z pełnionej funkcji. 
Jednocześnie rada nadzorcza powołała Andrzeja Juszczyńskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu, dyrektora 
finansowego, podał Boryszew. 

PURE BIOLOGICS 

 

Pure Biologics zadebiutuje na rynku głównym GPW w poniedziałek 

Pure Biologics zadebiutuje na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w 
poniedziałek, 14 grudnia, podała spółka. Po przeniesieniu notowań z rynku NewConnect, podstawowym zamiarem 
Pure Biologics w najbliższym roku będzie kontynuacja prac nad badanymi cząsteczkami, a także rozpoczęcie 
pierwszych eksperymentów w fazie przedklinicznej dla trzech innowacyjnych projektów. 

MERCOR Mercor pozyskał zamówienia warte ok. 29,3 mln zł w XI, wzrost o 9% r/r 

Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 29,3 mln zł w listopadzie br., co oznacza wzrost o 9% w skali 
roku. 

ALL IN! GAMES All In! Games ma umowy dot. inwestycji w spółkę Ongoing i wydania gry 

All In! Games podpisał umowę inwestycyjną ze Sławomirem Matulem, Michałem Selke i Januarym Ciszewskim, 
dotyczącą inwestycji w spółkę Ongoing oraz umowę wydawniczą na stworzenie przez developera oraz wydanie, 
dystrybucję i promocję przez All In! Games gry komputerowej pod roboczym tytułem 'Dark Caster', podał All In! 
Games. 

IDEA BANK Idea Bank: Spełnił się 1 warunek zamiany akcji Idea Money na akcje Noble TFI 

W związku z brakiem sprzeciwu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), spełnił się jeden z dwóch warunków 
umowy zawartej przez Idea Bank z RB Investcom dotyczącej zamiany posiadanych przez bank 7 009 055 akcji Idea 
Money (IM) na 6 547 akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Noble TFI), posiadanych przez RB 
Investcom, podał bank. 

AGORA Agora: US przedłużył funkcjonowanie podatkowej grupy kapitałowej do 31 XII 2021 

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie przedłużył na wniosek Agory okres 
funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej (PGK) do końca przyszłego roku, podała spółka. 

ELEMENTAL Elemental Holding złożył do KNF wniosek o wycofanie akcji z GPW 

Elemental Holding złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na wycofanie 
wszystkich akcji z obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała 
spółka. 

TALANX HDI ogłosiło wezwanie na 0,03% akcji Talanx po 138,74 zł za szt. 

HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie (HDI) ogłosiło wezwanie w związku z planowanym nabyciem 0,03% 
akcji Talanx Aktiengesellschaft oraz podjęciem działań w celu wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Akcje będą nabywane po cenie 138,74 zł 
za sztukę. 

DĘBICA FO Dębica udzieliła 105 mln zł pożyczki firmie Goodyear 

Firma Oponiarska Dębica (FO Dębica) udzieliła firmie Goodyear - podmiotowi pośrednio dominującemu - 105 mln zł 
pożyczki, podała spółka. 

MOL Kompleks polioli Grupy MOL jest zaawansowany w ponad 70% 

Stopień zaawansowania realizacji kompleksu polioli - największej i najbardziej złożonej organicznej inwestycji Grupy 
MOL, o wartości ok. 1,2 mld USD - przekroczył 70%, podał MOL. 

ZUE ZUE ma umowę na przebudowę torowiska w Szczecinie o wartości 141,8 mln zł netto 

Grupa ZUE podpisała z Urzędem Miasta Szczecin umowę na przebudowę odcinka torowiska tramwajowego wraz z 
siecią trakcyjną. Wartość kontraktu wynosi 141,8 mln zł netto, czyli 174,4 mln zł brutto - podało ZUE w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja azjatycka: Początek nowego tygodnia na rynku przynosi otwarcie eurodolara blisko 1,1211 USD. Co ciekawie 

rośnie brytyjski funt, co sugeruje podbicie optymizmu dot. trwających negocjacji. 

Konrad Ryczko 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w listopadzie wzrosły o 0,1 proc. 

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w listopadzie wzrosły o 0,1 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, rok 
do roku wzrosły o 0,8 proc. - poinformował Departament Pracy w komunikacie.  

USA Indeks Uniwersytetu Michigan w grudniu wyniósł 81,4 pkt. 

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w 
grudniu wyniósł 81,4 pkt. - podano we wstępnym wyliczeniu. Analitycy szacowali, że wskaźnik wyniesie 76,5 pkt. 

NIEMCY Plany zamknięcia od 16 grudnia do 10 stycznia większości sklepów 

Kanclerz Niemiec Angela Merkel potwierdziła w niedzielę plany zamknięcia od 16 grudnia do 10 stycznia większości 
sklepów, których działalność nie jest niezbędna. Projekt rządowy, dotyczący kolejnych obostrzeń w związku z 
pandemią koronawirusa, został uzgodniony podczas spotkania Merkel z władzami krajowymi. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

STOPY PROCENTOWE W II poł. '21 do rozważenia rozpoczęcie ostrożnych podwyżek stóp proc. - Kropiwnicki, RPP 

W drugiej połowie 2021 roku należy rozważyć rozpoczęcie ostrożnych podwyżek stóp procentowych - napisał na blogu 
członek RPP Jerzy Kropiwnicki. Członek RPP wskazał, że obniżki stóp dały pozytywny efekt psychologiczny, ale nie 
wywołały „podręcznikowych” efektów. 

FIRMY W listopadzie z rejestru REGON wykreślono 12,47 tys. firm, o 10,5 proc. mniej mdm – GUS 

W listopadzie z rejestru REGON wykreślono 12,47 tys. firm, o 10,5 proc. mniej mdm - podał w piątek GUS. 
Jednocześnie w listopadzie zarejestrowano 23,4 tys. nowych firm, o 23,5 proc. mniej mdm. Firm z zawieszoną 
działalnością, w rejestrze REGON w listopadzie było 499,5 tys., o 3,1 proc. więcej mdm. Według GUS firmy z 
zawieszoną działalnością wg stanu na koniec listopada 2020 roku stanowiły 10,7 proc. ogólnej liczby zarejestrowanych 
podmiotów w rejestrze REGON. 

HANDEL Spadki odwiedzalności w galeriach handlowych zróżnicowane, nawet do 60 proc. – ZPPHiU 

Pomimo okresu przedświątecznego klienci ostrożnie robią zakupy w centrach handlowych. Spadki odwiedzalności i 
obrotów w niektórych przypadkach są znaczące, nawet do 60 proc. - poinformował w komunikacie prasowym Związek 
Polskich Pracodawców Handlu i Usług. Dane obejmują okres po ponownym otwarciu centrów handlowych w weekend 
28 listopada oraz weekend mikołajkowy. 

TFI Listopad siódmym miesiącem napływów do funduszy; wpłacono netto 2,5 mld zł – IZFiA 

Listopad był siódmym miesiącem z rzędu, w którym saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych było dodatnie 
- podano w raporcie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Podobnie jak przed miesiącem, w listopadzie 
wpłacono do funduszy netto 2,5 mld zł. Do funduszy akcji wpłacono netto 212 mln zł, z czego większość trafiła do 
funduszy uniwersalnych. 

TFI Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych wzrosła w XI o 3,1 proc. do 279,7 mld zł - IZFiA, Analizy .pl 

Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych wzrosła w listopadzie o około 8,4 mld zł, czyli o 3,1 proc. do 279,7 mld 
zł - poinformowano we wspólnym raporcie IZFiA oraz Analiz .pl. W ujęciu wartościowym najmocniej wzrosły aktywa 
funduszy akcji, przekraczając na koniec listopada 25 mld zł. Z kolei największą miesięczną dynamikę odnotowały 
fundusze w ramach PPK. 

OBLIGACJE MF na przetargu zamiany sprzedało obligacje za 4,45 mld zł i odkupiło za 4,41 mld zł 

Na piątkowym przetargu zamiany Ministerstwo Finansów sprzedało papiery OK0423, PS0425, WZ1126, DS1030, 
WZ1131 za 4.453,039 mln zł oraz odkupiło obligacje WZ0121, PS0421, OK0521, PS0721, DS1021 łącznie za 
4.413,822 mln zł - poinformował resort finansów w komunikacie. Zgodnie z planem podaży była to ostatnia aukcja 
resortu finansów w tym roku. 

OBLIGACJE Sprzedaż obligacji detalicznych w listopadzie wyniosła 1,97 mld zł – MF 

Sprzedaż obligacji detalicznych w listopadzie wyniosła 1,97 mld zł wobec 2,7 mld zł miesiąc wcześniej - podał resort 
finansów w komunikacie. W ciągu jedenastu miesięcy 2020 roku sprzedaż obligacji detalicznych wyniosła 25,9 mld zł 
wobec 15,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. 

KONIUNKTURA GIEŁDOWA Odsetek "byków" na GPW wzrósł o 4,2 pkt. proc. do 55,5 proc. – INI 

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się 
w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW wzrósł o 4,2 pkt. proc. do 55,5 proc. Odsetek respondentów 
oczekujących trendu spadkowego spadł o 6,4 pkt. proc. do 23,6 proc. - podało Stowarzyszenie Inwestorów 
Indywidualnych w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 BLUMERANG- ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki. 

 CCC- NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci zastawu na udziałach spółki CCC Shoes&Bags Sp. z 
o.o. oraz wyrażenia zgody na zmiany w akcie założycielskim spółki CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. oraz umowy spółki CCC.eu Sp. z.o.o. 

 COALENERG- ZWZA 

 DADELO- Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów instytucjonalnych. 

 FON- ZWZA ws. m.in. z pokrycia straty za rok obrotowy 2019/2020. 

 GLCOSMED- NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN. 

 POLIMEXMS- NWZA ws. zmiany ostatecznej daty wykupu obligacji zamiennych serii A oraz serii C. 

 PROLOG- Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,10 zł na akcję. 

 PURE- Wprowadzenie do obrotu na GPW 185.400 akcji serii A, 296.500 akcji serii B1, 544.100 akcji serii B2, 146.410 akcji serii C, 481.590 akcji serii 
D, 600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E. Wykluczenie z obrotu na NC akcji serii A, B1, B2, C i D. 

 SFKPOLKAP- Publikacja raportu za I, II i III kwartał 2020 roku. 

 SILVAIR-REGS- NWZA ws. zmiany zmienionego aktu założycielskiego spółki (?Akt Założycielski?) w celu podwyższenia docelowej liczby akcji 
zwykłych oraz zatwierdzenia podwyższenia liczby akcji zwykłych zarezerwowanych do wyemitowania w ramach planu akcyjnego (2016 Stock Plan). 

 TOYA- Wypłata dywidendy 0,80 zł na akcję. 

 TRANSPOL- Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję. 

 ZYWIEC- Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020, w wysokości 16 zł na akcję. 

POLSKA 

 Polska- (14:00) Saldo rachunku bieżącego (Oczek. b.d. Poprz.1072 mln EUR) za październik 

 Polska- (14:00) Saldo obrotów towarowych (Oczek. b.d. Poprz.1238 mln EUR) za październik 

ZAGRANICA 

 Słowacja- (09:00) Inflacja CPI (Oczek. 0.1% m/m 1.5% r/r Poprz.0.1% m/m 1.6% r/r) za listopad 

 Czechy- (10:00) Saldo rachunku bieżącego (Oczek. 27.0 mld CZK Poprz.32.82 mld CZK) za październik 

 Strefa Euro- (11:00) Produkcja przemysłowa w.d.a. (Oczek. -4.4% r/r Poprz.-6.8% r/r) za październik 

 Strefa Euro- (11:00) Produkcja przemysłowa s.a. (Oczek. 2.0% m/m Poprz.-0.4% m/m) za październik 

 Nowa Zelandia- (22:00) Indeks zaufania konsumentów (Oczek. b.d. Poprz.95.1) za IV kw. 

 

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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