
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  

 
 USA- Decyzja o redukcji programu skupu aktywów może być wydana na następnym 

posiedzeniu – minutes Fed 

 USA- Ceny konsumpcyjne w USA we wrześniu wzrosły o 0,4 proc. w ujęciu mdm, a rdr 

wzrosły o 5,4 proc. 

 POLSKA- Produkcja przemysłowa w Polsce w VIII wzrosła o 10,7 proc. rdr - Eurostat 

 Raporty okresowe przedstawią m.in.: ALCOA, Bank of America, Citigroup, Morgan 

Stanley, UnitedHealth Group. U.S. Bancorp, Wells Fargo & Company 

 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

POLSKA 
Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

14:00 Polska 
  Saldo rachunku 
bieżącego 

-1200 mln 
EUR 

-1827 mln 
EUR sierpień 

14:00 Polska 
  Saldo obrotów 
towarowych b.d. 

-714 mln 
EUR sierpień 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

ZAGRANICA 
Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

14:30 USA   Inflacja PPI 

0.6% 

m/m 

8.7% 

r/r 

0.7% m/m 

8.3% r/r 

wrzesień 

14:30 USA   Inflacja bazowa PPI 

0.5% m/m 

7.1% r/r 

0.6% m/m 

6.7% r/r 

wrzesień 

14:30 USA 
  Wnioski o zasiłek dla 

bezrobotnych 

330 

tys. 
326 tys. tydzień 

16:00 USA 

Wystąpienie szefa 

Fed z Atlanty 

(Raphael Bostic) 

b.d. b.d. b.d. 

16:30 USA 
Tygodniowa zmiana 

zapasów gazu 
115 mld 118 mld tydzień 

17:00 USA   Zmiana zapasów ropy 

0.15 

mln 

brk 

2.35 mln brk tydzień 

17:00 USA 
  Zmiana zapasów 

benzyny 

0.15 mln 

brk 
3.26 mln brk tydzień 

17:00 USA 
  Zmiana zapasów 

destylatów 
b.d. -0.4 mln brk tydzień 

19:00 USA 

Wystąpienie szefa 

Fed z Richmond 

(Tom Barkin) 

b.d. b.d. b.d. 

19:00 USA 

Wystąpienie szefa 

Fed z Nowego Jorku 

(John Williams) 

b.d. b.d. b.d. 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 

czwartek, 14 października 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 451.89 -0.83% 

WIG30 2 976.40 -0.79% 

mWIG40 5 570.04 -0.07% 

sWIG80 21 616.97 -0.32% 

WIG 74 282.98 -0.61% 

NCIndex 459.26 -0.57% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2120 2 457 -0,77% 18 875 40 851 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 155  39.54% 415 298 21.04% 

SPADEK 193  49.23% 1 268 849 64.29% 

BEZ ZM. 44  11.22% 289 600 14.67% 

RAZEM 392 100.00% 1 973 747 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

MEDIACAP 3.26  12.41% 1 461 742 

AIRWAY 1.150  11.22% 471 601 

GROCLIN 5.10  9.44% 7 217 151 

ADIUVO 3.31  9.24% 334 953 

BUMECH 29.00  7.41% 70 979 025 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

OPENFIN 1.080  -8.86% 131 646 

PATENTUS 1.245  -7.09% 169 777 

GETINOBLE 0.4530  -6.89% 7 240 613 

HMINWEST 31.5  -5.97% 137 519 

ALLEGRO 51.50  -5.50% 464 453 570 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 34 377,81 0,00% 

NASDAQ 14 571,64 0,73% 

S&P500 4 363,80 0,30% 

FTSE 100 7 141,82 0,16% 

CAC 40 6 597,38 0,75% 

DAX XETRA 15 249,38 0,68% 

RTS  1 855,11 -0,79% 

BUX 54 733,73 0,16% 

NIKKEI 225  28 503,15 1,29% 

HANG SENG (godz. 8:21) 24 965,34 0,01% 

BOVESPA 113 455,92 1,14% 

MERVAL 78 427,93 0,64% 

CECE EUR  1,456 47 -0.98% 

NTX EUR  1,063 30 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.1590 -0,06% 

EUR/PLN 4.5710 -0,01% 

USD/PLN 3.9437 0,05% 

USD/JPY 113.5670 0,23% 

GBP/USD 1.3663 -0,04% 

EUR/CHF 1.0701 -0,14% 

CHF/PLN 4.2714 0,13% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1791.550 -0,06% 

MIEDŹ (LME) 9661.00 0.79% 

ROPA BRENT 83.780 0,50% 

ROPA WTI 81.020 0,31% 
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Informacje dnia 

 

CCC Grupa CCC miała w II kw. 2021/22 100 mln zł zysku netto j. d. 

Grupa CCC miała w drugim kwartale roku obrotowego 2021/22, czyli w okresie maj-lipiec, 100 mln zł zysku netto 
jednostki dominującej wobec 449,6 mln zł straty w analogicznym okresie rok wcześniej - podała spółka w raporcie 
półrocznym 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

CCC Grupa CCC miała w II kw. 2021/22 100 mln zł zysku netto j. d. 

Grupa CCC miała w drugim kwartale roku obrotowego 2021/22, czyli w okresie maj-lipiec, 100 mln zł zysku netto 
jednostki dominującej wobec 449,6 mln zł straty w analogicznym okresie rok wcześniej - podała spółka w raporcie 
półrocznym 

PKN ORLEN PKN Orlen: Nie mamy planów przejęcia żadnej spółki z Grupy Azoty 

"W nawiązaniu do publikacji Gazety Wyborczej Kraków pt. 'Orlen przejmie dwie spółki Grupy Azoty? Chemiczny gigant 
zwleka z publikacją nowej strategii' dementujemy informacje dotyczące rzekomego przejęcia przez PKN Orlen spółek z 
Grupy Azoty. PKN Orlen nie ma takich planów, a tego typu nieprawdziwe informacje wprowadzają czytelników w błąd" 
- czytamy w oświadczeniu koncernu. 

MEDIACAP Akcjonariusze Mediacap wzywają do sprzedaży 6.703.994 akcji spółki po cenie 3,25/akcję 

Porozumienie akcjonariuszy Mediacap wzywa do sprzedaży 6.703.994 akcji spółki, stanowiących 35,62 proc. ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 3,25 zł za akcję - podało pośredniczące w wezwaniu BM mBanku. 

POLENERGIA Nakłady inwestycyjne na przygotowanie projektów offshore Polenergii i Equinora wynoszą 630 mln zł 

Poziom nakładów inwestycyjnych na przygotowanie projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III wynosi obecnie do 630 
mln zł - podała w komunikacie Polenergia, która posiada 50 proc. udziałów w spółkach projektowych. 

PKN ORLEN / LOTOS NN OFE chce, by zgoda NWZ na zbycie aktywów Lotosu nastąpiła pod warunkiem połączenia z PKN Orlen 

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, akcjonariusz Grupy Lotos, zgłosił propozycje zmian w projektach 
uchwał będących w porządku obrad NWZ zwołanego na 14 października, dotyczących zbycia aktywów - podała Grupa 
Lotos w komunikacie. Propozycje zmiany treści uchwał zakładają wyrażenie zgody na zbycie aktywów pod warunkiem 
połączenia Grupy Lotos z PKN Orlen. 

RAFAKO / TAURON Spółki zależne Rafako oraz Tauronu wspólnie złożyły wniosek o wznowienie mediacji 

Spółka zależna Rafako E003B7 razem z ze spółką zależną Tauronu Nowe Jaworzno Grupa Tauron skierowały 
wspólny wniosek o wznowienie mediacji pomiędzy spółkami - poinformowało Rafako w komunikacie. 

PEPCO GROUP Pepco Group miało w IV kw. 2020/21 1.084 mln euro przychodów, wzrost o 19,9 proc. 

Pepco Group miało w IV kw. 2020/21 1.084 mln euro przychodów, co oznacza wzrost o 19,9 proc. rdr, przy założeniu 
stałego kursu walutowego - podała spółka w komunikacie. 

PEPCO GROUP Pepco Group oczekuje, że EBITDA za cały rok 2020/21 wyniesie 640-655 mln euro 

Pepco Group oczekuje, że EBITDA za cały rok obrotowy 2020/21 wyniesie 640-655 mln euro - podała grupa w 
komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PGNIG PGNiG chce zakończyć proces przekształceń organizacyjnych do połowy 2022 r. – prezes 

PGNiG chce zakończyć proces przekształceń organizacyjno-majątkowych do połowy przyszłego roku. Do nowej spółki 
zależnej trafić mają m.in. koncesje - poinformował prezes Paweł Majewski. 

PGNIG PGNiG zakończył budowę II etapu w KPMG Kosakowo 

PGNiG zakończyło budowę klastra B w Kawernowym Podziemny Magazynie Gazu Kosakowo, co pozwoli na 
zwiększenie możliwości gromadzenia zapasów gazu ziemnego - podała spółka w komunikacie prasowym. 

PGNIG Trwają analizy dot. potrzeby budowy kolejnych magazynów gazu - prezes PGNiG 

Trwają analizy dotyczące potrzeby budowy kolejnych magazynów gazu. Niedługo mogą zapaść decyzje w tej sprawie - 
poinformował prezes PGNiG Paweł Majewski. 

LPP LPP planuje uruchomienie nowego magazynu e-commerce w Pruszczu Gdańskim 

Grupa LPP przygotowuje się do uruchomienia nowego magazynu e-commerce w Pruszczu Gdańskim - podała spółka 
w komunikacie prasowym. Nowy Fulfillment Center o łącznej powierzchni 64 tys. m kw. ma zwiększyć wydajność 
logistyki LPP m.in. w Polsce, krajach bałtyckich i na Ukrainie. 

WIRTUALNA POLSKA WP nie notuje istotnego spowolnienia dynamiki reklamy internetowej 

Wirtualna Polska nie notuje istotnego spowolnienia dynamiki na rynku reklamy internetowej - poinformowała dyrektor 
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relacji inwestorskich WP Małgorzata Żelazko. 

PKP CARGO PKP Cargo sfinalizowało zakup d. Fabryki Wagonów Gniewczyna za 7,38 mln euro 

PKP Cargo zawarło z Forespo Poland umowę przenoszącą własność nieruchomości i ruchomości w Gniewczynie 
Łańcuckiej za 7,38 mln euro brutto, podała spółka. Umowa dotyczy zakupu majątku po dawnej Fabryce Wagonów 
Gniewczyna. 

GRUPA AZOTY Grupy Azoty ma porozumienie z Microsoft ws. wykorzystania chmury 

Grupa Azoty i Microsoft podpisały porozumienie na rzecz wykorzystania chmury m.in. w zakresie rolnictwa 
precyzyjnego, inkubowania inicjatyw technologicznych oraz rozwoju kompetencji pracowników grupy - podała Grupa 
Azoty w komunikacie prasowym. 

BUMECH Bumech ma umowę na sprzedaż węgla z kopalni "Silesia" o wartości 170 mln zł netto 

Spółka zależna Bumechu, Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia", zawarła umowę na sprzedaż węgla energetycznego w 
okresie od października 2021 r. do stycznia 2022 r., o szacunkowej wartości 170 mln zł netto - podał Bumech w 
komunikacie. 

ULMA Zysk netto Ulmy po trzech kwartałach wyniósł 16,17 mln zł, wzrost o 1,7 proc. rdr – szacunki 

Zysk netto grupy Ulma Construccion Polska w ciągu trzech kwartałów 2021 roku wyniósł 16,17 mln zł i był o 1,7 proc. 
wyższy niż w analogicznym okresie 2020 roku - podała spółka w komunikacie. Grupa szacuje, że jej EBITDA w 
pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r. wyniosła 52 mln zł wobec 53,07 mln zł rok wcześniej (spadek o 2 proc.). 

PHOTON ENERGY Photon Energy: Zatwierdzono prospekt zw. z emisją zielonych obligacji 

Komisja Nadzoru Finansowego w Luksemburgu (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) 
zatwierdziła prospekt emisyjny Photon Energy w związku z ofertą 6-letnich, zielonych obligacji o wartości do 50 mln 
euro z terminem zapadalności w listopadzie 2027 r., podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
 

Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar podbił z 1,15371 USD do 1,15928 USD. Wycena dolara oddaliła się od rocznych 

maksimów po publikacji minutes z ostatniego posiedzenia Fed. Podczas handlu w Azji obserwujemy lekkie cofnięcie 
się kwotowań EUR/USD. AUD podbija do 3-miesięcznych szczytów. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Decyzja o redukcji programu skupu aktywów może być wydana na następnym posiedzeniu – minutes Fed 

Decyzja o redukcji programu skupu aktywów może być wydana na następnym posiedzeniu. Jeśli tak się stanie, 
redukcja skupu aktywów może rozpocząć się w połowie listopada lub połowie grudnia - wynika z protokołu z ostatniego 
posiedzenia Fedu. 

USA Ceny konsumpcyjne w USA we wrześniu wzrosły o 0,4 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 5,4 proc.  

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA we wrześniu wzrosły o 0,4 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły 
o 5,4 proc. - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Oczekiwano +0,3 proc. mdm i +5,3 proc. rdr. 

EUROLAND Produkcja przemysłowa w strefie euro w sierpniu spadła o 1,6 proc. mdm 

Produkcja przemysłowa w strefie euro w sierpniu spadła o 1,6 proc. mdm, podczas gdy poprzednio wzrosła o 1,4 proc., 
po korekcie z +1,5 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat. Analitycy spodziewali się, że 
produkcja mdm spadnie o 1,7 proc. 

WIELKA BRYTANIA Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii wzrósł w sierpniu o 0,4 proc. mdm  

Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii wzrósł w sierpniu o 0,4 proc. mdm - podano w wyliczeniu urzędu 
statystycznego. Analitycy szacowali, że PKB w lipcu wzrósł o 0,5 proc., po zniżce miesiąc wcześniej o 0,1 proc., po 
korekcie z +0,1 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

BUDŻET MFW prognozuje, że deficyt sektora gg Polski w '21 wyniesie 4,2 proc. PKB, w '22 deficyt na poziomie 1,9 proc. 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje deficyt sektora general government Polski w 2021 r. na poziomie 4,2 
proc. PKB, a w 2022 roku na poziomie 1,9 proc. - podał MFW w najnowszym raporcie "Fiscal Monitor". 

PRZEMYSŁ Produkcja przemysłowa w Polsce w VIII wzrosła o 10,7 proc. rdr - Eurostat 

Produkcja przemysłowa w Polsce, wyrównana dniami roboczymi, wzrosła w sierpniu o 10,7 proc. rdr, po wzroście o 
12,2 proc. rdr miesiąc wcześniej - podał Eurostat. 

ENERGETYKA Zużycie energii elektrycznej w Polsce we wrześniu wzrosło o 3,23 proc. rdr - PSE 

Zużycie energii elektrycznej w Polsce we wrześniu wyniosło 13.915 GWh, co oznacza wzrost o 3,23 proc. rdr - wynika 
z danych PSE. W okresie styczeń-wrzesień zużycie wyniosło 128.582 GWh, o 6,38 proc. więcej rdr. We wrześniu 
produkcja energii w Polsce wyniosła 14.776 GWh, tj. o 18,83 proc. rdr więcej. W okresie styczeń-wrzesień produkcja 
wyniosła 126.329 GWh, o 14,23 proc. więcej rdr. 

ENERGETYKA Produkcja energii z elektrowni węgla kamiennego wzrosła w IX rdr do 55,88 proc. - PSE 
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Produkcja energii elektrycznej z elektrowni opartych na węglu kamiennym wzrosła we wrześniu w Polsce do 55,88 
proc. całej produkcji z 48,77 proc. we wrześniu 2020 roku - wynika z danych PSE. Elektrownie oparte na węglu 
brunatnym we wrześniu 2021 r. dostarczyły 26,09 proc. całej produkcji wobec 26,30 proc. we wrześniu 2020 roku. 
Elektrownie na gaz dostarczyły 6,65 proc. energii wobec 9,18 proc. rok temu. Elektrownie na wiatr dostarczyły 6,43 
proc. energii wobec 6,61 proc. rok temu. Elektrownie przemysłowe dostarczyły 0,0 proc. energii wobec 5,77 proc. we 
wrześniu ubiegłego roku. Z wody pochodziło 1,68 proc. energii wobec 1,31 proc. rok temu. Ze źródeł odnawialnych 
pochodziło 3,27 proc. całej energii wobec 2,06 proc. rok temu. 

TURYSTYKA W lipcu liczba turystów była większa o 32,5 proc. rdr, a turystów zagranicznych o 26,0 proc. - GUS 

W lipcu liczba turystów była większa o 32,5 proc. rdr, a turystów zagranicznych o 26,0 proc. - podał GUS. GUS podał, 
że w lipcu z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych skorzystało 3,6 mln turystów, w tym 3,2 mln turystów 
krajowych i 0,4 mln turystów zagranicznych. W porównaniu z lipcem 2020 r. liczba turystów ogółem była większa o 
32,5 proc., przy czym liczba turystów krajowych była większa o 33,2 proc., a turystów zagranicznych o 26,0 proc. 
Wzrost liczby turystów krajowych w lipcu odnotowano również w porównaniu z analogicznym miesiącem 2019 r. – było 
ich więcej o 1,9 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

 
 

Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 AUGA-NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW. 

 CITYSERV-NWZA 

 ESOTIQ-NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 NWZ z 19 stycznia 2018 roku. 

 LOTOS-NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i in. 

 OPONEO.PL-NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych 
spółki. 

 PLASMA-NWZA ws. zmiany statutu oraz uzupełnienia składu RN. 

 ALCOA-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 Bank of America-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 Citigroup-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 Morgan Stanley-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 UnitedHealth Group-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 U.S. Bancorp-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 Wells Fargo & Company-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 
POLSKA 

 Polska- (14:00) Saldo rachunku bieżącego (Oczek. -1200 mln EUR Poprz.-1827 mln EUR) za sierpień 

 Polska- (14:00) Saldo obrotów towarowych (Poprz.-714 mln EUR) za sierpień 
ZAGRANICA 

 Szwajcaria- (08:30) Ceny producentów (Poprz.0.5% m/m 2.9% r/r) za wrzesień 

 Szwajcaria- (08:30) Ceny producentów i importu (Oczek. 0.9% m/m Poprz.0.7% m/m 4.4% r/r) za wrzesień 

 Hiszpania- (09:00) Inflacja CPI (Oczek. 0.8% m/m 4% r/r Poprz.0.5% m/m 3.3% r/r) za wrzesień 

 Hiszpania- (09:00) Inflacja HICP (Oczek. 1.1% m/m 4% r/r Poprz.0.4% m/m 3.3% r/r) za wrzesień 

 Słowacja- (09:00) Inflacja CPI (Oczek. 1.7% m/m 5.5% r/r Poprz.0.4% m/m 3.8% r/r) za wrzesień 

 Szwecja- (09:30) Inflacja CPI (Oczek. 2.7% r/r Poprz.0.5% m/m 2.1% r/r) za wrzesień 

 Szwecja- (09:30) Inflacja bazowa CPI CPIF (Oczek. 1.7% r/r Poprz.0.3% m/m 1.4% r/r) za wrzesień 

 Czechy- (10:00) Saldo rachunku bieżącego (Poprz.-19.54 mld CZK) za sierpień 

 USA- (14:30) Inflacja PPI (Oczek. 0.6% m/m 8.7% r/r Poprz.0.7% m/m 8.3% r/r) za wrzesień 

 USA- (14:30) Inflacja bazowa PPI (Oczek. 0.5% m/m 7.1% r/r Poprz.0.6% m/m 6.7% r/r) za wrzesień 

 Kanada- (14:30) Produkcja sprzedana (Oczek. 0.4% m/m Poprz.-1.5% m/m) za sierpień 

 USA- (14:30) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Oczek. 330 tys. Poprz.326 tys.) za tydzień 

 USA- (16:00) Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic) 

 USA- (16:30) Tygodniowa zmiana zapasów gazu (Oczek. 115 mld Poprz.118 mld) za tydzień 

 USA- (17:00) Zmiana zapasów ropy (Oczek. 0.15 mln brk Poprz.2.35 mln brk) za tydzień 

 USA- (17:00) Zmiana zapasów benzyny (Oczek. 0.15 mln brk Poprz.3.26 mln brk) za tydzień 

 USA- (17:00) Zmiana zapasów destylatów (Poprz.-0.4 mln brk) za tydzień 

 USA- (19:00) Wystąpienie szefa Fed z Richmond (Tom Barkin) 

 USA-(19:00) Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams) 

 Nowa Zelandia-(23:30) Indeks PMI dla przemysłu (Poprz.40.1) za wrzesień 

 

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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