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Wydział Obsługi Klienta 
 
 

BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
 USA- Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 3,4 proc. we wrześniu w ujęciu rdr 

 POLSKA- Produkcja przemysłowa we wrześniu rdr wzrosła o 8,8 proc. – GUS 

 Raporty okresowe przedstawią m.in.: AQUABB, PARTNER, AT&T, Barclays, Intel, 

Mattel 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

10:00 Polska 

  Produkcja 
budowlano-
montażowa s.a. b.d. 7.1% r/r wrzesień 

10:00 Polska 

  Produkcja 
budowlano-
montażowa 8.3% r/r 10.2% r/r wrzesień 

10:00 Polska 
  Sprzedaż 
detaliczna 10.4% r/r 

-0.9% m/m 
10.7% r/r wrzesień 

10:00 Polska 

Sprzedaż 
detaliczna ceny 
stałe 5.1% r/r 5.4% r/r wrzesień 

14:00 Polska 
  Protokół z 
posiedzenia RPP b.d. b.d. październik 

      
Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:45 Francja 

  Indeks zaufania 

biznesu 106 106 październik 

14:30 USA 

  Indeks Fed z 

Filadelfii 44432 44407 październik 

14:30 USA 

  Wnioski o zasiłek dla 

bezrobotnych 

303 

tys. 293 tys. tydzień 

15:00 USA 

Wystąpienie członka 

zarządu Fed 

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

16:00 USA 

  Sprzedaż domów na 

rynku wtórnym 

6.05 

mln 5.88 mln wrzesień 

16:00 USA 

  Indeks 

wskaźników 

wyprzedzających - 

Conference Board 0.4% 0.9% wrzesień 

16:30 USA 

Tygodniowa 

zmiana zapasów 

gazu b.d. 81 mld tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 

czwartek, 21 października 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 443.11 -0.18% 

WIG30 2 977.70 -0.09% 

mWIG40 5 631.72 0.06% 

sWIG80 21 545.89 -0.05% 

WIG 74 222.39 -0.10% 

NCIndex 456.90 -0.77% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2120 2449 -0,08% 11 700 42 843 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 128  32.99% 625 054 46.77% 

SPADEK 202  52.06% 705 452 52.79% 

BEZ ZM. 58  14.95% 5 942 0.44% 

RAZEM 388 100.00% 1 336 448 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

GETINOBLE 0.4750  8.57% 15 022 416 

MLSYSTEM 104.4  7.63% 1 799 584 

SELVITA 81.0  6.58% 2 089 550 

CIGAMES 1.720  6.57% 12 752 652 

KPPD 75.0  5.63% 319 321 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

COALENERG 4.29  -8.14% 1 765 460 

MABION 71.0  -7.79% 48 406 178 

BRAND24 22.5  -6.25% 112 927 

TOWERINVT 15.0  -6.25% 163 321 

GROCLIN 4.30  -5.29% 1 330 198 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 35 609,34 0,43% 

NASDAQ 15 121,68 -0,05% 

S&P500 4 536,19 0,37% 

FTSE 100 7 223,10 0,08% 

CAC 40 6 705,61 0,54% 

DAX XETRA 15 522,92 0,05% 

RTS  1 904,77 0,25% 

BUX 54 393,63 0,07% 

NIKKEI 225  28 793,64 -1,58% 

HANG SENG (godz. 8:21) 25 947,62 -0,72% 

BOVESPA 110 786,43 0,10% 

MERVAL 87 055,66 3,26% 

CECE EUR  1,456 47 -0.98% 

NTX EUR  1,063 30 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.1651 -0,01% 

EUR/PLN 4.5796 0,02% 

USD/PLN 3.9305 0,02% 

USD/JPY 114.0860 -0,26% 

GBP/USD 1.3815 -0,04% 

EUR/CHF 1.0709 0,01% 

CHF/PLN 4.2767 0,01% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1784.650 0,15% 

MIEDŹ (LME) 10161.00 -4.61% 

ROPA BRENT 85.640 -0,29% 

ROPA WTI 83.390 -0,33% 
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Informacje dnia 
 

KĘTY Grupa Kęty miała w III kw. 167,4 mln zł zysku netto, wcześniej szacowała 158 mln zł zysku 

Grupa Kęty miała w trzecim kwartale 2021 r. 167,4 mln zł zysku netto, 245,2 mln zł EBITDA, 207,1 mln zł EBIT oraz 
1,24 mld zł przychodów - podała spółka w raporcie kwartalnym. Wcześniej Kęty szacowały, że przychody ze sprzedaży 
w trzecim kwartale 2021 r. wyniosły 1,276 mld zł, EBITDA 237 mln zł, EBIT 199 mln zł, a zysk netto 158 mln zł. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

CD PROJEKT "Cyberpunk 2077" na nowe konsole w I kw. '22, a "Wiedźmin 3: Dziki Gon" w II kw. '22 - CD Projekt 

Celem CD Projekt jest wydanie wersji gier na konsole nowej generacji w przyszłym roku - "Cyberpunka 2077" w 
pierwszym kwartale 2022 r., zaś gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon" w drugim kwartale 2022 r. - podała spółka w 
komunikacie. Zarząd poinformował, że chce przeznaczyć dodatkowy czas na prace nad oboma projektami. 

PKN ORLEN PKN Orlen ma list intencyjny z 24 podmiotami ws. Mazowieckiej Doliny Wodorowej 

PKN Orlen podpisał list intencyjny, wspólnie z 24 innymi podmiotami, w sprawie utworzenia Mazowieckiej Doliny 
Wodorowej, podała spółka. Produkowany w niej wodór będzie wykorzystywany m.in. w transporcie, energetyce, 
gospodarce komunalnej i rolnictwie. 

FORTE EBITDA Forte w III kw. spadła o 14 proc. rdr do 55 mln zł – szacunki 

Forte szacuje, że skonsolidowany wynik EBITDA w trzecim kwartale 2021 roku wyniósł 55 mln zł, czyli o 14 proc. mniej 
niż przed rokiem - podała spółka w komunikacie. 

KĘTY Grupa Kęty miała w III kw. 167,4 mln zł zysku netto, wcześniej szacowała 158 mln zł zysku 

Grupa Kęty miała w trzecim kwartale 2021 r. 167,4 mln zł zysku netto, 245,2 mln zł EBITDA, 207,1 mln zł EBIT oraz 
1,24 mld zł przychodów - podała spółka w raporcie kwartalnym. Wcześniej Kęty szacowały, że przychody ze sprzedaży 
w trzecim kwartale 2021 r. wyniosły 1,276 mld zł, EBITDA 237 mln zł, EBIT 199 mln zł, a zysk netto 158 mln zł. 

ALUMETAL Zysk netto Alumetalu w III kw. wzrósł o 83 proc. rdr do 29 mln zł – szacunki 

Zysk netto grupy Alumetal w trzecim kwartale 2021 roku wyniósł 29 mln zł, czyli był o 83 proc. wyższy w porównaniu 
do analogicznego okresu poprzedniego roku - poinformowała spółka we wstępnych danych. 

CHERRYPICK GAMES Rockbridge TFI sprzedał posiadane akcje Cherrypick Games 

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zbyło wszystkie posiadane akcje Cherrypick Games - podał 
producent gier w komunikacie. Przed transakcją, Rockbridge miał 165.290 akcji spółki, które stanowiły 12,16 proc. 
kapitału zakładowego oraz głosów na WZ. 

ALUMETAL Zysk netto Alumetalu w III kw. wzrósł o 83 proc. rdr do 29 mln zł – szacunki 

Zysk netto grupy Alumetal w trzecim kwartale 2021 roku wyniósł 29 mln zł, czyli był o 83 proc. wyższy w porównaniu 
do analogicznego okresu poprzedniego roku - poinformowała spółka we wstępnych danych. 

PBKM PBKM przechowywał na koniec III kw. 429,2 tys. próbek, więcej rdr o 12 proc. 

Polski Bank Komórek Macierzystych przechowywał w segmentach B2B i B2C na koniec III kw. 429.208 próbek krwi 
pępowinowej lub tkanek wobec 383.626 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 12 proc. - poinformowała spółka w 
komunikacie. 

ENERGA Energa: Farma PV Wielbark będzie gotowa w 2023 r., łączny koszt ok. 200 mln zł 

Energa planuje uruchomienie pełnej mocy farmy fotowoltaicznej Wielbark w 2023 r., kiedy odkupi ostatnie panele od 
realizującej tę inwestycję firmy Artimex, poinformował kierownik projektu w Energa OZE Jan Karasowski. Łączne 
nakłady na tę inwestycję o docelowej mocy 62 MW wyniosą 200 mln zł. 

ULTIMATE GAMES Ultimate Games miało szac. 8,7 mln zł jednostkowego zysku netto w I-III kw. 2021 

Ultimate Games odnotowało 8,7 mln zł jednostkowego zysku netto w I-III kw. 2021 r. i 6,2 mln zł zysku EBIT w tym 
okresie, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

ING BANK ŚLĄSKI ING Bank Śląski zaproponuje ugody klientom posiadającym kredyty we frankach 

Od 25 października br. ING Bank Śląski zaoferuje możliwość zamiany kredytu hipotecznego indeksowanego kursem 
CHF na kredyt złotowy, tak jakby od momentu jego uruchomienia był on udzielony w polskiej walucie - poinformował 
bank w środowym komunikacie. 

IMC  IMC zebrało 91 tys. ton słonecznika z powierzchni 25,7 tys. Ha 

Grupa IMC zakończyła zbiory słonecznika, który w tym sezonie był uprawiany na powierzchni 25,7 tys. ha. W sumie 
plon tej rośliny wyniósł 91 tys. ton, podała spółka. Dodatkowo w ostatnim czasie spółka zakończyła siew pszenicy 
ozimej na przyszły sezon. 

AGORA Agnieszka Sadowska zrezygnowała z funkcji członka zarządu Agory 

DEVELIA Develia sfinalizowała przystąpienie do spółek inwestycyjnych JV z Grupo Lar 

Develia, po zakończeniu badania due diligence, zamknęła transakcję polegającą na przystąpieniu do trzech spółek 
inwestycyjnych, które będą działały z zamiarem budowy osiedli mieszkaniowych w Warszawie, podała spółka. 
Oznacza to rozpoczęcie współpracy z Grupo Lar Holding Polonia na podstawie umowy o współpracy joint venture. 
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MIRBUD Mirbud ma umowę na magazyn dla Panattoni za 13,79 mln euro netto 

Mirbud zawarł z PDC Industrial Center 180 umowę na wybudowanie budynku magazynowego Parku Panattoni Park 
Swadzim II wraz z infrastrukturą za 13,79 mln euro netto, podała spółka 

INFOSCAN Infoscan zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych 

Infoscan po zakończeniu negocjacji w sprawie połączenia z Movie Games Mobile (MGM), podjął decyzję o rozpoczęciu 
procesu przeglądu opcji strategicznych, wspierających rozwój spółki, w tym m.in. możliwości pozyskania nowego 
inwestora, dokapitalizowania przez obecnych akcjonariuszy lub przejęcia albo połączenia z podmiotem prowadzącym 
działalność w atrakcyjnej branży, podała spółka. 

TRANS POLONIA Trans Polonia ma umowę zakupu belgijskiej spółki transportowej J. Deckers za 1 mln euro 

Trans Polonia podpisała umowę zakupu 100 proc. udziałów belgijskiej spółki transportowej J. Deckers & Zn NV za 1 
mln euro - poinformowała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

 

Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar podbił do 1,16575 USD. Szterling rośnie pod oczekiwania iż BoE podwyższy stopy w 

przyszłym miesiącu. Podczas handlu w Azji eurodolar nieznacznie koryguje z okolic 1,16667 USD. Obserwujemy 
ponadto lekkie odbicie japońskiego jena. 

Konrad Ryczko 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

EUROLAND Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 3,4 proc. we wrześniu w ujęciu rdr 

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 3,4 proc. we wrześniu w ujęciu rdr, po wzroście 3,0 proc. w sierpniu - 
podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano wzrost o 3,4 
proc. 

EUROLAND Na rachunku obrotów bieżących eurolandu nadwyżka (sa) w sierpniu wyniosła 13,4 mld euro 

Na rachunku obrotów bieżących eurolandu nadwyżka (sa) w sierpniu wyniosła 13,4 mld euro - podał Europejski Bank 
Centralny w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

  

PRZEMYSŁ Produkcja przemysłowa we wrześniu rdr wzrosła o 8,8 proc. – GUS 

Produkcja przemysłowa we wrześniu 2021 r. wzrosła o 8,8 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła 
o 11,0 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo we wrześniu wzrosła 
rdr o 8,7 proc., a mdm wzrosła o 0,9 proc. 

PRZEMYSŁ Ceny produkcji przemysłowej we wrześniu rdr wzrosły o 10,2 proc. - GUS 

Ceny produkcji przemysłowej we wrześniu 2021 r. wzrosły rdr o 10,2 proc., w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,7 proc. - 
podał Główny Urząd Statystyczny. 

PRZEMYSŁ Wzrost produkcji sprzedanej we wrześniu odnotowano w 30 działach - GUS 

We wrześniu wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 30 spośród 34 działów przemysłu - 
poinformował Główny Urząd Statystyczny. 

INFLACJA Ceny według HICP w Polsce we wrześniu wzrosły o 5,6 proc. rdr - Eurostat 

Ceny liczone według HICP w Polsce we wrześniu w ujęciu rocznym wzrosły o 5,6 proc., wobec 5,0 proc. w sierpniu - 
podał Eurostat. Miesięcznie ceny wzrosły o 0,7 proc. 

WSKAŹNIKI W październiku pogorszenie obecnych i przyszłych nastrojów konsumenckich - GUS 

W październiku odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do 
poprzedniego miesiąca - podał Główny Urząd Statystyczny. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), 
syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 17,8 i był o 4,8 pkt. proc. niższy w 
stosunku do poprzedniego miesiąca. W odniesieniu do września 2020 roku obecna wartość BWUK jest wyższa o 2,2 
pkt. proc. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w 
najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 6,4 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego 
miesiąca i ukształtował się na poziomie -14,5. W październiku WWUK osiągnął wartość o 4,7 pkt. proc. wyższą niż w 
analogicznym miesiącu 2020 roku. 

RATING Agencja Fitch planuje najbliższy przegląd ratingu Polski na luty 2022 r. 

Agencja Fitch planuje najbliższy przegląd ratingu Polski na luty 2022 r. - podała agencja w raporcie, nie podając 
konkretnej daty dziennej. Fitch potwierdził w sierpniu br. rating Polski w walucie obcej na poziomie "A-" z perspektywą 
stabilną. 

DŁUG Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec września wzrosło do ok. 1.144,8 mld zł - MF 

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec września wzrosło o 9,1 mld zł (+0,8 proc.) mdm i wyniosło ok. 1.144,8 mld zł - 
podał resort finansów w szacunkowych danych. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło: 

- dług krajowy: ok. 865,0 mld zł; 

- dług w walutach obcych: ok. 279,8 mld zł (tj. 24,4 proc. całego długu SP). 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 AQUABB-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 IIAAV-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 euro na akcję. 

 PARTNER-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 AT&T-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 Barclays-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 Intel-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 Mattel-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 
POLSKA 

 Polska- (10:00) Produkcja budowlano-montażowa s.a. (Poprz.7.1% r/r) za wrzesień 

 Polska- (10:00) Produkcja budowlano-montażowa (Oczek. 8.3% r/r Poprz.10.2% r/r) za wrzesień 

 Polska- (10:00) Sprzedaż detaliczna (Oczek. 10.4% r/r Poprz.-0.9% m/m 10.7% r/r) za wrzesień 

 Polska- (10:00) Sprzedaż detaliczna ceny stałe (Oczek. 5.1% r/r Poprz.5.4% r/r) za wrzesień 

 Polska- (14:00) Protokół z posiedzenia RPP za październik 
ZAGRANICA 

 Francja- (08:45) Indeks zaufania biznesu (Oczek. 106 Poprz.106) za październik 

 Szwecja- (09:30) Stopa bezrobocia (Poprz.8.5%) za wrzesień 

 Wlk. Brytania- (12:00) Wskaźnik zamówień wg CBI (Oczek. 19 Poprz.22) za październik 

 Turcja- (13:00) Stopa benchmarkowa - jednotygodniowa (Poprz.18.0%) za październik 

 USA- (14:30) Indeks Fed z Filadelfii (Oczek. 24.8 Poprz. 30.7) za październik 

 USA- (14:30) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Oczek. 303 tys. Poprz.293 tys.) za tydzień 

 Kanada- (14:30) Indeks cen nowych domów (Oczek. 0.6% m/m Poprz.0.7% m/m) za wrzesień 

 USA- (15:00) Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Christopher Waller) 

 USA- (16:00) Sprzedaż domów na rynku wtórnym (Oczek. 6.05 mln Poprz.5.88 mln) za wrzesień 

 USA- (16:00) Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board (Oczek. 0.4% Poprz.0.9%) za wrzesień 

 USA- (16:30) Tygodniowa zmiana zapasów gazu (Poprz.81 mld) za tydzień 

 Australia- (21:00) Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe) 

 

 

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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