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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- Produkcja przemysłowa w USA we wrześniu spadła o 1,3 proc. Mdm 
 POLSKA- Inflacja bazowa we wrześniu wyniosła 4,2 proc. wobec 3,9 proc. przed miesiącem - 

NBP 
 Raporty okresowe przedstawią m.in.: QUERCUS, BNY Mellon, Deutsche Börse, Halliburton, 

Johnson & Johnson, Netflix, Phillip Morris International, Procter & Gamble, Travelers 
 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

POLSKA 
Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

10:00 Polska 

  Przeciętne 
wynagrodzenie 
brutto b.d. 5843.75 PLN wrzesień 

10:00 Polska   Wynagrodzenie 8.6% r/r 9.5% r/r wrzesień 

10:00 Polska 

  Zatrudnienie w 
sektorze 
przedsiębiorstw b.d. 6352 tys. wrzesień 

10:00 Polska   Zatrudnienie 0.6% r/r 0.9% r/r wrzesień 
Źródło: GUS, NBP, ESPI  

ZAGRANICA 
Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

14:05 

Wlk. 

Brytania 

Wystąpienie publiczne 

szefa BoE (Andrew 

Bailey) b.d. b.d. b.d. 

14:30 USA 

  Pozwolenia na 

budowę domów 1680 tys. 1721 tys.  wrzesień 

14:30 USA 

  Rozpoczęte budowy 

domów 1620 tys. 1615 tys. wrzesień 

14:50 USA 

Wystąpienie szefa 

Fed z Filadelfii 

(Patrick Harker) b.d. b.d. b.d. 

17:00 USA 

Wystąpienie szefa Fed z 

San Francisco (Mary 

Daly) b.d. b.d. b.d. 

19:00 USA 

Wystąpienie szefa 

Fed z Atlanty 

(Raphael Bostic) b.d. b.d. b.d. 

19:15 USA 

Wystąpienie 

członkini zarządu 

Fed (Michelle 

Bowman) b.d. b.d. b.d. 

20:50 USA 

Wystąpienie szefa Fed z 

Atlanty (Raphael Bostic) b.d. b.d. b.d. 

21:00 USA 

Wystąpienie członka 

zarządu Fed 

(Christopher Waller) b.d. b.d. b.d. 

22:40 USA 

  Zmiana zapasów 

ropy wg API 1 mln brk 5.21 mln brk tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

wtorek, 19 października 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 459.81 0.24% 

WIG30 2 997.03 0.31% 

mWIG40 5 651.28 0.69% 

sWIG80 21 591.57 -0.05% 

WIG 74 651.77 0.28% 

NCIndex 462.76 -0.42% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2120 2463 +0.24% 14 600 42 725 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 141  36.06% 906 231 72.25% 

SPADEK 200  51.15% 342 973 27.34% 

BEZ ZM. 50  12.79% 5 103 0.41% 

RAZEM 391 100.00% 1 254 307 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

HARPER 8.25  10.89% 356 382 

BUMECH 31.80  10.42% 26 316 645 

JSW 61.10  8.60% 75 472 344 

SYGNITY 10.60  6.00% 287 294 

PCCROKITA 92.0  5.87% 1 263 828 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

MERCATOR 119.00  -23.47% 70 185 914 

NOVITA 155.5  -8.53% 173 090 

KOMPUTRON 3.14  -6.82% 345 554 

IMPERIO 2.86  -5.30% 116 163 

BOWIM 9.86  -4.73% 1 847 111 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 35 258,61 -0,10% 

NASDAQ 15 021,81 0,84% 

S&P500 4 486,46 0,34% 

FTSE 100 7 203,83 -0,42% 

CAC 40 6 673,10 -0,81% 

DAX XETRA 15 474,47 -0,72% 

RTS  1 876,56 -0,79% 

BUX 54 637,92 -0,23% 

NIKKEI 225  29 208,71 0,63% 

HANG SENG (godz. 8:21) 25 704,00 1,16% 

BOVESPA 114 428,18 -0,19% 

MERVAL 82 859,69 1,06% 

CECE EUR  1,456 47 -0.98% 

NTX EUR  1,063 30 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.1647 0,29% 

EUR/PLN 4.5811 -0,03% 

USD/PLN 3.9330 -0,34% 

USD/JPY 114.1820 -0,09% 

GBP/USD 1.3773 0,28% 

EUR/CHF 1.0728 0,04% 

CHF/PLN 4.2703 -0,07% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1774.850 0,58% 

MIEDŹ (LME) 10500.00 -0.52% 

ROPA BRENT 84.530 0,44% 

ROPA WTI 81.970 0,40% 
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Informacje dnia 

 

TAURON Fitch potwierdził ratingi Tauronu na poziomie "BBB-" z perspektywą stabilną 

Fitch potwierdził długoterminowe ratingi Tauronu w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie "BBB-". Perspektywa 
ratingów jest stabilna - podała agencja w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

TAURON Fitch potwierdził ratingi Tauronu na poziomie "BBB-" z perspektywą stabilną 

Fitch potwierdził długoterminowe ratingi Tauronu w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie "BBB-". Perspektywa 
ratingów jest stabilna - podała agencja w komunikacie. 

VIGO SYSTEM NWZ Vigo System zdecydowało o wprowadzeniu programu motywacyjnego na lata 2021-2023 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vigo System podjęło uchwałę w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego 
dla członków zarządu i kluczowych pracowników na lata 2021-2023 - poinformowała spółka w komunikacie. 

  

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

MBANK mBank miał dodatni skonsolidowany wynik netto w III kw. 2021 r. 

Wynik netto osiągnięty przez Grupę mBanku w III kwartale 2021 r. był dodatni, podał bank. mBank podał też, że koszty 
ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi w CHF ujęte w III kwartale br. wyniosły 436,8 mln zł. 

MBANK Rezerwa na ryzyko prawne mBanku w III kw. wyniosła 436,8 mln zł; wynik za III kw. był dodatni 

Koszty ryzyka prawnego mBanku związanego z kredytami walutowymi w CHF ujęte w III kwartale 2021 roku wyniosą 
436,8 mln zł. Wynik netto osiągnięty przez grupę w tym okresie był dodatni - poinformował bank w komunikacie. 

DOM DEVELOPMENT  Dom Development wprowadził do oferty 102 lokale w ramach DM Metro Zachód 

Dom Development rozpoczął sprzedaż 102 mieszkań w kolejnym etapie w ramach projektu Dzielnica Mieszkaniowa 
Metro Zachód na warszawskim Bemowie, podała spółka. Zakończenie budowy planowane jest na II kwartał 2023 roku. 

PKP CARGO  Władysław Szczepkowski powołany na p.o. prezesa zarządu PKP Cargo 

Rada nadzorcza PKP Cargo odwołała prezesa zarządu Czesława Warsewicza, członka zarządu ds. finansowych 
Leszka Borowca, członka zarządu ds. operacyjnych Witolda Bawora i członka zarządu ds. handlowych Piotra 
Wasatego, podała spółka. Jednocześnie rada delegowała swojego członka, Władysława Szczepkowskiego, do 
wykonywania czynności prezesa zarządu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 

GRUPA AZOTY  Grupa Azoty ogranicza eksport nawozów i kieruje je na rynek krajowy 

W obliczu wzmożonego popytu na nawozy w kraju Grupa Azoty podjęła decyzję o ograniczeniu dostaw na rynki 
zagraniczne i przekierowanie ich na rynek krajowy - poinformowała spółka. Zaapelowała jednocześnie do swoich 
dystrybutorów o zabezpieczenie popytu. 

GRUPA KĘTY  Grupa Kęty podniosła prognozę zysku netto na '21 o 15,5 proc. do 566 mln zł 

Grupa Kęty podniosła prognozę EBITDA w 2021 roku o 11,6 proc. do 863 mln zł i prognozę zysku netto o 15,5 proc. 
do 566 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. 

ONDE  Onde nabyło projekt fotowoltaiczny o mocy 49,5 MW 

Onde zawarło umowę rezerwacyjną ws. pozyskania projektu fotowoltaicznego o mocy 49,5 MW, podała spółka. 
Łącznie od giełdowego debiutu spółka pozyskała projekty PV o mocy 165 MW, zwiększając portfel inwestycji własnych 
do ok. 678 MW. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar zaczął kierować się na północ, osiągając okolice 1,16218 USD. Historią za tym 

ruchem jest fakt, iż rynek zaczyna doszukiwać się scenariuszy gdzie to pozostałe banki centralną mogą szybciej 
normalizować politykę względem Fed. Podczas handlu w Azji główna para walutowa podbiła do 1,16541 USD. Giełdy 
nieznacznie rosną, gdzie Hang Seng notuje ponad 1% podbicie. 

Konrad Ryczko   

 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Produkcja przemysłowa w USA we wrześniu spadła o 1,3 proc. mdm  

Produkcja przemysłowa w USA we wrześniu spadła o 1,3 proc. mdm - podała Rezerwa Federalna USA. Oczekiwano 
+0,2 proc. mdm, wobec -0,1 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +0,4 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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POLSKA 
 

INFLACJA Inflacja bazowa we wrześniu wyniosła 4,2 proc. wobec 3,9 proc. przed miesiącem - NBP 

Inflacja bazowa we wrześniu wyniosła 4,2 proc. wobec 3,9 proc. przed miesiącem - podał NBP. W relacji rok do roku 
inflacja: 

- po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 5,5 proc., wobec 5,1 proc. miesiąc 
wcześniej; 

- po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 4,1 proc., wobec 3,8 proc. miesiąc wcześniej; 

- po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 4,2 proc., wobec 3,9 proc. miesiąc wcześniej; 

- tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, 
wyniosła 4,5 proc., wobec 4,1 proc. miesiąc wcześniej. 

STOPY PROCENTOWE Stopa proc. na poziomie 2 proc. nie byłaby zbyt wysoka, mocniejszy PLN obniżyłby inflację – Zubelewicz, RPP 

Stopa referencyjna na poziomie 2 proc. nie byłaby zbyt wysoka, a naturalne umacnianie złotego doprowadziłoby do 
znacznie niższego CPI – powiedział PAP Biznes członek RPP Kamil Zubelewicz. Jego zdaniem, politykę RPP 
względem inflacji można określić jako „wait-and-sleep”, a stopa rezerwy obowiązkowej powinna być wyższa niż obecne 
2,0 proc. 

FUNDUSZE W IX do funduszy napłynęło netto 0,1 mld zł; środki wypłacano z dłużnych - IZFiA 

We wrześniu saldo sprzedaży funduszy inwestycyjnych wyniosło netto 0,1 mld zł - podano w raporcie Izby 
Zarządzających Funduszami i Aktywami. W centrum uwagi inwestorów nadal pozostawały rozwiązania mieszane i 
akcyjne, a środki wypłacano przede wszystkim z funduszy dłużnych. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

 
 

Kalendarium najbliższych wydarzeń 
DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 BLOOBER-NWZA ws. zmiany uchwały nr 13 NWZ z 6 listopada 2019 roku, podwyższenia kapitału zakładowego w celu realizacji programu 
motywacyjnego, w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu. 

 EUROTAX-NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN. 

 NTTSYSTEM-Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję. 

 POLTREG-Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz przyjmowania zapisów od inwestorów 
indywidualnych. 

 PRAGMAINK-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,77 zł na akcję. 

 QUERCUS-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 BNY Mellon-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 Deutsche Börse-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 Halliburton-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 Johnson & Johnson-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 Netflix-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 Philip Morris International-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 Procter & Gamble-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 Travelers-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 
POLSKA 

 Polska- (10:00) Przeciętne wynagrodzenie brutto (Poprz.5843.75 PLN) za wrzesień 

 Polska- (10:00) Wynagrodzenie (Oczek. 8.6% r/r Poprz.9.5% r/r) za wrzesień 

 Polska- (10:00) Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (Poprz.6352 tys.) za wrzesień 

 Polska- (10:00) Zatrudnienie (Oczek. 0.6% r/r Poprz.0.9% r/r) za wrzesień 
ZAGRANICA 

 Węgry- (14:00)  Decyzja ws. stóp procentowych (Oczek. 1.80% Poprz.1.65%) za październik 

 Wlk. Brytania- (14:05) Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey) 

 USA- (14:30) Pozwolenia na budowę domów (Oczek. 1680 tys. Poprz.1721 tys. ) za wrzesień 

 USA- (14:30) Rozpoczęte budowy domów (Oczek. 1620 tys. Poprz.1615 tys.) za wrzesień 

 USA- (14:50) Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii (Patrick Harker) 

 Australia- (16:30) Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board (Poprz.0.3%) za sierpień 

 USA- (17:00) Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (Mary Daly) 

 USA- (19:00) Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic) 

 USA- (19:15) Wystąpienie publiczne członkini zarządu Fed (Michelle Bowman) 

 USA- (20:50) Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic) 

 USA- (21:00) Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Christopher Waller) 

 USA- (22:40) Zmiana zapasów ropy wg API (Oczek. 1 mln brk Poprz.5.21 mln brk) za tydzień 

 

 

Źródło: www.interia.pl, www.yahoo.com, www.statistics.gov.uk, www.europa.eu.int, www.briefing.com, www.destatis.de, www.nbp.pl, www.stat.gov.pl, 
www.rzeczpospolita.pl, www.mf.gov.pl 
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Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w Wydziale Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOS SA) wyłącznie w celach 
informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji 
inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek 
porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia  29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. 
U. 2017, poz. 1768 z póź. zm., dalej: Ustawa), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuac ji 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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