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Wydział Obsługi Klienta 
 

BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
 USA- Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 293 tys. 

 USA- Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA we wrześniu wzrosły o 0,5 proc. 

Mdm 

 POLSKA- Deficyt w obrotach bieżących w sierpniu wyniósł 1.686 mln euro vs 

konsensus 927,0 mln euro deficytu - NBP 

 Raporty okresowe przedstawią m.in.: AUTOSPA, DORADCY24, FINVENTUR, 

GREENENER, INTELGSOL, SFKPOLKAP, Goldman Sachs. 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 
 Wskaźnik Przyszłej 
Inflacji wg BIEC b.d. 85.4 wrzesień 

10:00 Polska Inflacja CPI - fin.. 
0.6% m/m 

5.8% r/r 
0.3% m/m 

5.5% r/r wrzesień 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 
14:30 USA   Ceny eksportu 0.6% m/m 0.4% m/m wrzesień 

14:30 USA 

  Ceny eksportu bez 

towarów rolniczych b.d. 0.2% m/m wrzesień 

14:30 USA   Ceny importu 0.5% m/m -0.3% m/m wrzesień 

14:30 USA   Ceny importu bez ropy b.d. -0.1% m/m wrzesień 

14:30 USA   Sprzedaż detaliczna 

-0.2% 

m/m 0.7% m/m wrzesień 

14:30 USA 

  Sprzedaż bez 

samochodów 0.5% m/m 1.8% m/m wrzesień 

14:30 USA 

Sprzedaż bez 

samochodów i paliw b.d. 2% m/m wrzesień 

14:30 USA   Indeks NY Empire State 27.5 34.3 październik 

16:00 USA 

  Zapasy 

niesprzedanych 

towarów 0.5% m/m 0.5% m/m sierpień 

16:00 USA 

Indeks Uniwersytetu 

Michigan - wst.. 73.6 72.8 październik 

16:00 USA 

Oczekiwania inflacyjne 

krótkoterm. - wst.. b.d. 4.6 październik 

16:00 USA 

Oczekiwania inflacyjne 

długoterm. - wst.. b.d. 3 październik 

18:20 USA 

Wystąpienie szefa Fed 

z Nowego Jorku (John 

Williams) b.d. b.d. b.d. 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

piątek, 15 października 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 459.50 0.31% 

WIG30 2 988.77 0.42% 

mWIG40 5 597.03 0.48% 

sWIG80 21 596.56 -0.09% 

WIG 74 524.78 0.33% 

NCIndex 460.48 0.27% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2120 2 465 0,33% 16 846 40 968 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 161  41.39% 994 979 47.92% 

SPADEK 173  44.47% 1 074 820 51.77% 

BEZ ZM. 55  14.14% 6 498 0.31% 

RAZEM 389 100.00% 2 076 296 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

GETINOBLE 0.5000  10.38% 7 659 151 

06MAGNA 3.380  9.39% 326 383 

ADIUVO 3.60  8.76% 252 180 

SUNEX 4.720  7.03% 115 823 

LENTEX 10.30  5.97% 154 423 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

ALTA 2.5300  -9.64% 203 610 

BUMECH 26.50  -8.62% 39 212 376 

JSW 54.86  -8.38% 129 150 899 

COALENERG 5.14  -7.55% 1 465 922 

KOMPUTRON 3.40  -6.34% 174 333 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 34 912,56 1,56% 

NASDAQ 14 823,43 1,73% 

S&P500 4 438,26 1,71% 

FTSE 100 7 207,71 0,92% 

CAC 40 6 685,21 1,33% 

DAX XETRA 15 462,72 1,40% 

RTS  1 875,97 1,12% 

BUX 55 136,00 0,73% 

NIKKEI 225  28 958,64 1,43% 

HANG SENG (godz. 8:21) 25 134,00 0,68% 

BOVESPA 113 185,48 -0,24% 

MERVAL 80 138,01 2,18% 

CECE EUR  1,456 47 -0.98% 

NTX EUR  1,063 30 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.1607 0,15% 

EUR/PLN 4.5726 0,01% 

USD/PLN 3.9391 -0,14% 

USD/JPY 113.9840 0,13% 

GBP/USD 1.3685 0,13% 

EUR/CHF 1.0714 0,01% 

CHF/PLN 4.2680 0,00% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1794.850 -0,10% 

MIEDŹ (LME) 9971.00 3.21% 

ROPA BRENT 84.600 0,58% 

ROPA WTI 81.830 0,27% 

 



        Strona | 2  
 

Informacje dnia 
 

LOTOS / ORLEN WZ Lotosu zgodziło się na warunkową sprzedaż części aktywów, by móc połączyć się z Orlenem 

Walne zgromadzenie Grupy Lotos przyjęło w czwartek wszystkie projekty uchwał, co oznacza warunkową zgodę na 
sprzedaż części aktywów grupy - poinformował prowadzący walne. Zgody są konieczne, by spełnić warunki Komisji 
Europejskiej dotyczące konsolidacji Lotosu z PKN Orlen. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PKO BP Iwona Duda będzie pełnić obowiązki prezesa PKO BP 

Rada nadzorcza PKO BP powołała Iwonę Dudę na stanowisko wiceprezesa banku i powierzyła jej kierowanie pracami 
zarządu. Duda zrezygnowała jednocześnie z funkcji prezesa Alior Banku. Do zarządu PKO BP, na stanowisko 
wiceprezesa, powołany został również Wojciech Iwanicki - podał PKO 

ZE PAK ZE PAK i duński Orsted planują wspólnie budować farmy wiatrowe na Bałtyku 

ZE PAK i duński Orsted podpisały list intencyjny, w którym deklarują wspólny udział w aukcji na lokalizacje farm 
wiatrowych w polskiej strefie na Bałtyku - poinformowały w czwartek obie firmy. Planują też start w aukcjach na 
wsparcie w latach 2025 i 2027. 

PROCAD Porozumienie akcjonariuszy Procadu wezwało do sprzedaży 1,44 mln akcji 

Czterech akcjonariuszy Procadu wezwało do sprzedaży 1,44 mln akcji spółki po 1,8 zł za walor - podał pośredniczący 
w wezwaniu DM BOŚ. 

BANK HANDLOWY Podwyżka stóp zwiększy wynik odsetkowy Handlowego o 85-105 mln zł w rok 

Podwyżka stóp procentowych zwiększy wynik odsetkowy Banku Handlowego o 85-105 mln zł w ciągu kolejnych 
dwunastu miesięcy - szacuje bank. 

NEXITY GLOBAL Columbus Energy sprzedał 22,99 proc. akcji Nexity Global za ok. 2,3 mln zł 

Columbus Energy sprzedał 2.299.450 akcji spółki Nexity Global, stanowiących 22,99 proc. udziału w kapitale 
zakładowym i głosów na walnym zgromadzeniu tej firmy. Cena sprzedaży to blisko 2,3 mln zł - podał Columbus Energy 
w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PKO BP Jan Emeryk Rościszewski złożył rezygnację z funkcji prezesa PKO BP 

Jan Emeryk Rościszewski złożył rezygnację z funkcji prezesa PKO BP z dniem 22 października - poinformował bank w 
komunikacie. 

PKO BP Rada nadzorcza PKO BP odwołała z zarządu Rafała Antczaka i Jakuba Papierskiego 

Rada nadzorcza PKO BP odwołała z zarządu Rafała Antczaka i Jakuba Papierskiego - poinformował bank w 
komunikacie. Antczak był wiceprezesem PKO BP, nadzorującym obszar bankowości przedsiębiorstw i analiz, a 
Papierski - wiceprezesem, nadzorującym obszar bankowości inwestycyjnej. 

LOTOS WZ Lotosu zgodziło się na warunkową sprzedaż części aktywów, by móc połączyć się z Orlenem 

Walne zgromadzenie Grupy Lotos przyjęło w czwartek wszystkie projekty uchwał, co oznacza warunkową zgodę na 
sprzedaż części aktywów grupy - poinformował prowadzący walne. Zgody są konieczne, by spełnić warunki Komisji 
Europejskiej dotyczące konsolidacji Lotosu z PKN Orlen. 

LOTOS WZ Lotosu zgodziło się na wniesienie aktywów rafineryjnych do Lotos Asfalt 

Walne zgromadzenie Grupy Lotos zgodziło się na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy Lotos na 
rzecz Lotos Asfalt poprzez wniesienie aktywów rafineryjnych w formie wkładu niepieniężnego i objęcie w zamian 
nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Lotos Asfalt - poinformował prowadzący obrady. 

JSW Produkcja węgla JSW spadła o ok. 15,4% r/r do 3,34 mln ton w III kw. 2021 r. 

Produkcja węgla ogółem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła 3,34 mln ton w III kw. 2021 r., co oznacza 
spadek o ok. 3,1% kw/kw oraz o ok. 15,4% r/r, podała spółka. 

JSW Sprzedaż węgla JSW wzrosła o ok. 27,3% r/r do 3,54 mln ton w III kw. 2021 r. 

Sprzedaż węgla ogółem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła ok. 3,54 mln ton w III kw. 2021 r. i była 
niższa o ok. 6,1% kw/kw i o ok. 35,2% r/r, podała spółka. 

CCC CCC zakłada, że wyniki w tym roku obrotowym będą lepsze niż w 2019 r. – prezes 

Grupa CCC zakłada, że wyniki w tym roku obrotowym będą lepsze niż w 2019 r. - poinformował prezes Marcin 
Czyczerski. 

CCC Grupa CCC jest zadowolona z trzeciego kwartału 

Grupa CCC jest zadowolona z trzeciego kwartału - poinformował prezes Marcin Czyczerski. "Sierpień był bardzo 
dobry, wrzesień bardzo dobry. Jesteśmy w połowie października i też jesteśmy zadowoleni. Poczekajmy co przyniesie 
druga połowa października" - powiedział Czyczerski na konferencji. 

CCC Grupa CCC chce mieć 60 sklepów HalfPrice na koniec 2022 r. 

Grupa CCC nadal będzie dynamicznie rozwijać sieć HalfPrice i zakłada, że do końca przyszłego roku zwiększy się ona 
do 60 placówek, wynika ze słów prezesa Marcina Czyczerskiego. 
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CCC CCC spodziewa się lekkiego wzrostu marży brutto w kolejnych okresach; jest gotowe do sezonu jesień-zima 

Grupa CCC spodziewa się lekkiego wzrostu marży brutto w kolejnych okresach. Jest przygotowana do sprzedaży w 
sezonie jesień-zima - poinformował prezes Marcin Czyczerski. 

CCC Grupa CCC chce przedstawić zaktualizowaną strategię w listopadzie 

Grupa CCC chce przedstawić zaktualizowaną strategię rozwoju GO.22 w listopadzie 2021 r., poinformował prezes 
Marcin Czyczerski. 

BOGDANKA LW Bogdanka miała wstępnie 164,8 mln zł zysku netto w I-III kw. 2021 r. 

Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała wstępnie 164,8 mln zł zysku netto w I-III kw. 2021 r., podała spółka. Zysk 
operacyjny wyniósł 212,8 mln zł, a wynik EBITDA sięgnął 538,3 mln zł, podano w komunikacie. Przychody ze 
sprzedaży netto sięgnęły 1 668,5 mln zł. 

BOGDANKA Bogdanka podnosi cel produkcyjny na 2021 r. do 9,6 mln ton węgla handlowego 

Bogdanka podnosi cel produkcyjny na 2021 rok do poziomu 9,6 mln ton węgla handlowego - podała spółka w 
komunikacie. 

ENERGA Kilkanaście spółek Grupy Energa kolejny rok w "zielonym" rejestrze EMAS 

Kilkanaście spółek Grupy Energa, która jest częścią Grupy Orlen przeszło zewnętrzny audyt zarządzania 
środowiskowo-energetycznego, przedłużając na kolejny rok swą obecność w "zielonym" rejestrze EMAS, który 
promuje Komisja Europejska. Pierwsze spółki Grupy Energa zostały tam wpisane w 2016 r. 

CYFROWY POLSAT Cyfrowy Polsat: Cena akcji w wezwaniu odpowiada wartości godziwej 

Zarząd Cyfrowego Polsatu ocenia, że cena zaproponowana w wezwaniu Cyfrowego Polsatu, Reddev Investments 
Limited oraz Zygmunta Solorza na akcje spółki wysokości 35 zł za sztukę odpowiada wartości godziwej, podała spółka. 

POLIMEXMS Zarząd Polimeksu-Mostostalu z K. Figatem na czele powołany na kolejną kadencję 

Rada nadzorcza Polimeksu-Mostostalu powołała z dniem 15 października br. Krzysztofa Figata na prezesa zarządu i 
Macieja Korniluka na wiceprezesa zarządu na okres wspólnej trzyletniej kadencji, której bieg upływa 15 października 
2024 r., podała spółka. 

BEST Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wyniosły 82,8 mln zł w III kw. 

Spłaty wierzytelności z zarządzanych portfeli należne Grupie Best wyniosły 82,8 mln zł w III kwartale br., tj. o 3% 
więcej w skali roku, podała spółka. Narastająco od początku roku spłaty sięgnęły 267,9 mln zł (wzrost o 10% r/r). 
Grupa Best nabyła w III kw. portfele wierzytelności o wartości nominalnej 5,7 mln zł za kwotę 1,2 mln zł. 

RAFAKO Rafako złożyło wniosek o wznowienie mediacji z Tauronem ws. bloku w Jaworznie 

Rafako, jego spółka zależna E003B7 oraz Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) skierowały do Sądu Polubownego 
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wspólny wniosek o wznowienie mediacji w odniesieniu do 
umowy na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III - 
Elektrownia II, podało Rafako. 

ECHO Echo wprowadziło do oferty 156 mieszkań w łódzkiej Fuzji 

Echo Investment rozpoczęło sprzedaż III etapu mieszkaniowego łódzkiej Fuzji, który obejmuje156 lokali. 

RONSON Spółka Ronsona nabyła działkę w Szczecinie za 21 mln zł netto 

Spółka zależna Ronson Development SE zawarła umowę nabycia niezabudowanych nieruchomości gruntowych w 
Szczecinie o łącznej powierzchni ok. 34 777 m2 za 21 mln zł netto, podał Ronson. 

PCC EXOL PCC Exol rozbuduje wytwórnię ETE-2 w Płocku za ok. 94 mln zł 

PCC Exol, po uzyskaniu zgody rady nadzorczej, podjął decyzję o realizacji inwestycji rozbudowy wytwórni ETE-2 w 
Płocku, podała spółka. Szacunkowa wartość nakładów na tę inwestycję ma wynieść około 94 mln zł. Przewidywany 
przybliżony czas zakończenia to połowa 2024 roku. 

RADPOL W wezwaniu na Radpol zawarto transakcje na 6,94 mln akcji 

W wyniku wezwania THC SICAV-RAIF na akcje Radpolu zawarto transakcje, których przedmiotem było 6.937.437 
akcji spółki - poinformowało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. 

MABION Mabion ma pozwolenie na badanie kliniczne MabionCD20 w zakresie RZS w Gruzji 

Mabion uzyskał pozwolenie Prezesa Agencji Regulacji Działalności Medycznej i Farmaceutycznej w Gruzji na 
prowadzenie pomostowego badania klinicznego MabionCD20 u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów 
(RZS ) na terenie Gruzji, Mabion posiada również zgodę kompetentnej komisji bioetycznej w tym zakresie. 

OPONEO Akcjonariusze Oponeo zdecydowali o skupie akcji własnych 

Akcjonariusze Oponeo zdecydowali o skupie maksymalnie 0,5 mln akcji własnych, stanowiących do 3,7 proc. kapitału. 
Cena skupowanych akcji ma być nie niższa niż 40 zł i nie wyższa niż 100 zł - poinformowała spółka w uchwałach 
czwartkowego WZ. 

ANSWEAR.COM Answear.com chce wejść na co najmniej dwa nowe rynki w 2022 r. 

Answear.com planuje rozpocząć sprzedaż online przynajmniej na dwóch nowych rynkach w 2022 r., poinformował 
prezes Krzysztof Bajołek 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

Wydarzenia gospodarcze 

WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar spadł z 1,16 USD do 1,15831 USD. Rynek spekuluje kiedy Fed zdecyduje się na 
taper (potencjalnie listopad) oraz kiedy padną propozycje podwyżek stóp. Podczas handlu w Azji EUR/USD znów 
podbija do 1,16114 USD. AUD pozostaje blisko 1-miesięcznych szczytów, podczas gdy jena nieznacznie spada z 
uwagi na podbicie układów risk-on. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
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ZAGRANICA 
 

USA Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 293 tys. 

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 293 
tys. - poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych 
bezrobotnych wyniesie 320 tys. wobec 329 tys. poprzednio, po korekcie z 326 tys. 

USA Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA we wrześniu wzrosły o 0,5 proc. mdm 

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA we wrześniu wzrosły o 0,5 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, rok 
do roku wzrosły o 8,6 proc. - poinformował Departament Pracy w komunikacie. 

NIEMCY PKB Niemiec wzrośnie w tym roku o 2,4 procent wobec szacowanych wiosną +3,7 procent - prognozy 

Główne niemieckie instytuty badawcze obniżyły w czwartek swoje wspólne prognozy gospodarcze dla Niemiec na 
2021 r., wskazując, że zatory w dostawach opóźniają ożywienie w tej największej gospodarce w Europie. Produkt 
krajowy brutto Niemiec wzrośnie w tym roku o 2,4 procent wobec szacowanych wiosną +3,7 procent. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

DEFICYT C/A Deficyt w obrotach bieżących w sierpniu wyniósł 1.686 mln euro vs konsensus 927,0 mln euro deficytu - NBP 

Deficyt w obrotach bieżących w sierpniu 2021 r. wyniósł 1.686 mln euro wobec konsensusu 927,0 mln euro deficytu - 
podał Narodowy Bank Polski. Eksport wzrósł w sierpniu o 19,4 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 18,9 proc., a 
import wzrósł o 33 proc. wobec prognozy wzrostu o 28,4 proc. 

DEFICYT C/A Wysoka cena importu surowców i zmniejszony eksport części do aut wpłynęły na pogorszenie salda 
handlowego - NBP 

Wysoka cena importu surowców i zmniejszony eksport części do aut wpłynęły na pogorszenie salda handlowego - 
podał NBP. W sierpniu 2021 r. oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 99,5 mld zł, a importu 106,0 mld zł. 
Oznacza to wzrost odpowiednio o 23,9 proc. i 38,0 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2020 r. 

STOPY PROCENTOWE Nie ma pewności, że do lutego '22 nie będzie potrzeby dalszych podwyżek stóp proc. - Ancyparowicz, RPP 

Podwyżki stóp proc. w październiku nie należy traktować jako początku cyklu zacieśniania, ale nie ma całkowitej 
pewności, że do lutego 2022 r. nie wystąpi potrzeba kolejnych ruchów w tym kierunku - powiedziała PAP Biznes 
członkini RPP Grażyna Ancyparowicz. Dodała, że na razie nie występuje w Polsce zjawisko spirali cen i płac. 

DŁUG Sprzedaż obligacji detalicznych we wrześniu wyniosła 3,796 mld zł - MF 

Sprzedaż obligacji detalicznych we wrześniu wyniosła 3,796 mld zł wobec 3,731 mld zł w sierpniu - podał resort 
finansów w komunikacie. Od początku roku sprzedaż wyniosła ok. 32,622 mld zł. Ministerstwo Finansów podało, że 
największą popularnością cieszyły się obligacje 3-miesięczne. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 
2.088,9 mln zł (55 proc. udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 4-letnie (33 
proc.), 10-letnie (6 proc.) i 2-letnie (5 proc.). 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 APANET-NWZA ws. udzielenia absolutorium członkowi zarządu i członkom RN, zmian w składzie RN i in. 

 AUTOSPA-Publikacja raportu za 2020 rok. 

 DORADCY24-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 FINVENTUR-Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku. 

 GREENENER-Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku. 

 INTELGSOL-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 LSISOFT-NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz przyjęcia do stosowania ?Dobrych 
Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021?. 

 SANPL-Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2021 rok w wysokości 2,16 zł na akcję. 

 SFKPOLKAP-Publikacja raportu za 2020 rok. 

 ZPUE-NWZA ws. połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z STOLBUD PSZCZYNA Spółka Akcyjna oraz zmiany statutu. 

 Goldman Sachs-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 
POLSKA 

 Polska- (09:00)  Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC (Poprz.85.4) za wrzesień 

 Polska- (10:00) Inflacja CPI - fin. (Oczek. 0.6% m/m 5.8% r/r Poprz.0.3% m/m 5.5% r/r) za wrzesień 
ZAGRANICA 

 Francja- (08:45) Inflacja CPI - fin. (Oczek. -0.2% m/m 2.1% r/r Poprz.0.6% m/m 1.9% r/r) za wrzesień 

 Francja- (08:45) Inflacja HICP - fin. (Oczek. -0.2% m/m 2.7% r/r Poprz.0.7% m/m 2.4% r/r) za wrzesień 

 Włochy- (10:00) Inflacja CPI - fin. (Oczek. -0.1% m/m 2.6% r/r Poprz.0.4% m/m 2% r/r) za wrzesień 

 Strefa Euro- (11:00) Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (Poprz.20.7 mld EUR) za sierpień 

 Strefa Euro- (11:00) Bilans handlu zagranicznego s.a. (Oczek. 15.3 mld EUR Poprz.13.4 mld EUR) za sierpień 

 Włochy- (11:00)  Bilans handlu zagranicznego (Oczek. 9.25 mld EUR Poprz.8.76 mld EUR) za sierpień 

 USA- (14:30) Ceny eksportu (Oczek. 0.6% m/m Poprz.0.4% m/m) za wrzesień 

 USA- (14:30) Ceny eksportu bez towarów rolniczych (Poprz.0.2% m/m) za wrzesień 

 USA- (14:30) Ceny importu (Oczek. 0.5% m/m Poprz.-0.3% m/m) za wrzesień 

 USA- (14:30) Ceny importu bez ropy (Poprz.-0.1% m/m) za wrzesień 

 USA- (14:30) Sprzedaż detaliczna (Oczek. -0.2% m/m Poprz.0.7% m/m) za wrzesień 

 USA- (14:30) Sprzedaż bez samochodów (Oczek. 0.5% m/m Poprz.1.8% m/m) za wrzesień 

 USA- (14:30) Sprzedaż bez samochodów i paliw (Poprz.2% m/m) za wrzesień 

 USA- (14:30) Indeks NY Empire State (Oczek. 27.5 Poprz.34.3) za październik 

 Kanada- (14:30) Sprzedaż hurtowników (Oczek. 0.4% m/m Poprz.-2.1% m/m) za sierpień 

 USA- (16:00) Zapasy niesprzedanych towarów (Oczek. 0.5% m/m Poprz.0.5% m/m) za sierpień 

 USA- (16:00) Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. (Oczek. 73.6 Poprz.72.8) za październik 

 USA- (16:00) Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe - wst. (Poprz.4.6) za październik 

 USA- (16:00) Oczekiwania inflacyjne długoterminowe - wst. (Poprz.3) za październik 

 USA- (18:20) Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams) 

 USA- (19:00) Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (Poprz.433) 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 jakiejko lwiek 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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