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Wydział Obsługi Klienta 
 

BIULETYN PORANNY 
 

Najważniejsze informacje  

 
 Raporty okresowe przedstawią m.in.: GREENENER, INTERFERI, NWAI, SEVENET, 

American Express, Honeywell. 

 USA- Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 290 tys. 

 POLSKA- GUS zrewidował w górę szacunek wzrostu PKB Polski w II kw. '21 do 11,2 

proc. 

 POLSKA- Sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu wzrosła o 5,1 proc. rdr – 

GUS 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

14:00 Polska 
  Podaż pieniądza 
M3 8.6% r/r 9.1% r/r wrzesień 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
ZAGRANICA 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

      

09:15 Francja 

Indeks PMI dla 

przemysłu - wst.. 54 55 październik 

09:15 Francja 

Indeks PMI dla usług - 

wst.. 55.2 56.2 październik 

09:30 Niemcy 

Indeks PMI dla 

przemysłu - wst.. 56.9 58.4 październik 

09:30 Niemcy 

Indeks PMI dla 

usług - wst.. 55.1 56.2 październik 

10:00 

Strefa 

Euro 

Indeks PMI dla 

przemysłu - wst.. 57 58.6 październik 

10:00 

Strefa 

Euro 

Indeks PMI dla 

usług - wst.. 55.5 56.4 październik 

10:30 

Wlk. 

Brytania 

Indeks PMI dla 

usług - wst.. 54.6 55.4 październik 

10:30 

Wlk. 

Brytania 

Indeks PMI dla 

przemysłu - wst.. 55.5 57.1 październik 

15:45 USA 

Indeks PMI dla 

przemysłu - wst.. 60.3 60.7 październik 

15:45 USA 

Indeks PMI dla 

usług - wst.. 55.1 54.9 październik 

16:00 USA 

Wystąpienie szefa 

Fed z San 

Francisco (Mary 

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

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 

piątek, 22 października 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 427.35 -0.65% 

WIG30 2 957.02 -0.69% 

mWIG40 5 611.67 -0.36% 

sWIG80 21 491.12 -0.25% 

WIG 73 818.53 -0.54% 

NCIndex 453.52 -0.74% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2120 2430 -0.78% 11 600 42 089 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 126  32.14% 658 247 46.07% 

SPADEK 215  54.85% 751 891 52.62% 

BEZ ZM. 51  13.01% 18 795 1.32% 

RAZEM 392 100.00% 1 428 934 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

MILKILAND 1.330  37.11% 1 172 823 

AIRWAY 1.390  20.24% 1 197 659 

IFCAPITAL 4.90  15.29% 146 557 

GETIN 1.480  9.14% 11 907 675 

ALUMETAL 56.2  6.44% 5 798 848 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

COALENERG 3.37  -21.45% 4 559 226 

BUMECH 25.30  -17.32% 18 534 529 

BOGDANKA 38.65  -11.05% 18 780 088 

KPPD 67.0  -10.67% 168 628 

NOVITA 144.0  -9.72% 555 954 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 35 603,08 -0,02% 

NASDAQ 15 215,70 0,62% 

S&P500 4 549,78 0,30% 

FTSE 100 7 190,30 -0,45% 

CAC 40 6 686,17 -0,29% 

DAX XETRA 15 472,56 -0,32% 

RTS  1 868,16 -1,92% 

BUX 55 121,35 1,34% 

NIKKEI 225  28 820,85 0,39% 

HANG SENG (godz. 8:21) 26 104,50 0,33% 

BOVESPA 107 735,01 -2,75% 

MERVAL 86 795,26 -0,30% 

CECE EUR  1,456 47 -0.98% 

NTX EUR  1,063 30 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.1628 0,03% 

EUR/PLN 4.6049 0,02% 

USD/PLN 3.9602 0,00% 

USD/JPY 114.0440 0,18% 

GBP/USD 1.3802 0,08% 

EUR/CHF 1.0671 -0,01% 

CHF/PLN 4.3155 0,03% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1787.650 0,12% 

MIEDŹ (LME) 10051.00 -1.08% 

ROPA BRENT 84.250 -0,63% 

ROPA WTI 82.250 -0,07% 
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Informacje dnia 
 

POLENERGIA Polenergia uruchomiła Farmę Wiatrową Szymankowo o mocy 38 MW 

Polenergia uruchomiła Farmę Wiatrową Szymankowo o mocy 38 MW. Tym samym łączny portfel wiatrowych inwestycji 
grupy wzrósł o 15 proc. do 287 MW - podała w komunikacie prasowym Polenergia. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

  

PCF GROUP Prezes PCF Group kupił 4.826 akcji spółki po 45,42 zł za sztukę 

Prezes PCF Group Sebastian Wojciechowski kupił 19 października 4.826 akcji spółki po 45,42 zł - podał PCF Group w 
komunikacie. 

ERBUD Erbud ma umowę na budynek wielorodzinny w Gdańsku za 40,3 mln zł netto 

Erbud podpisał umowę umowy na roboty budowlane dotyczące budowy budynku wielorodzinnego w Gdańsku o 
wartość 40,3 mln zł netto, podała spółka. 

POLENERGIA Polenergia uruchomiła Farmę Wiatrową Szymankowo o mocy 38 MW 

Polenergia uruchomiła Farmę Wiatrową Szymankowo o mocy 38 MW. Tym samym łączny portfel wiatrowych inwestycji 
grupy wzrósł o 15 proc. do 287 MW - podała w komunikacie prasowym Polenergia. 

EUROCASH Spełniły się warunki zawieszające umowy zakupu Arhelan przez Eurocash 

Spełniły się warunki niezbędne do zamknięcia transakcji zakupu przez Eurocash udziałów w spółce Arhelan - podał 
Eurocash w komunikacie. 

KERNEL HOLDING Kernel sprzedał 220,7 tys. ton oleju w okresie lipiec-wrzesień 

Kernel Holding sprzedał 220,7 tys. ton oleju słonecznikowego w pierwszym kwartale roku obrotowego 2020/21, co 
oznacza spadek o 25 proc. rok do roku - podała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

ORANGE Orange: EBI wesprze tworzenie światłowodu w Polsce kredytem w wys. 600 mln zł 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił kredytu w wysokości 600 mln zł spółce telekomunikacyjnej Światłowód 
Inwestycje, której współwłaścicielami są Orange Polska i APG - holenderski fundusz emerytalny, podały Orange i EBI 
we wspólnym komunikacie. W ramach projektu obszary Polski, na których do tej pory nie było sieci o dużej 
przepustowości, zyskają superszybki (powyżej 100 Mb/s) dostęp do internetu dzięki budowie sieci FTTH (ang. fibre to 
the home). Światłowód Inwestycje sfinalizował transakcję i tym samym uzyskał dostęp do finansowania w łącznej 
wysokości 3,1 mld zł, które obejmuje kredyt udzielony przez EBI. 

PGE PGE: Przebudowa portu pod kątem serwisu offshore powinna rozpocząć się w 2024 r. 

Polska Grupa Energetyczna (PGE) chce rozpocząć prace nad przystosowaniem portu w Ustce do funkcji serwisowania 
morskich farm wiatrowych w 2024 r., by był on gotowy w momencie uruchomienia pierwszej z farm w 2026 r., 
poinformował prezes Wojciech Dąbrowski. 

ASBIS Przychody Asbisu wzrosły wstępnie o ok. 5% r/r do ok. 244 mln USD we wrześniu 

ALUMETAL Alumetal spodziewa się zwiększenia rdr wielkości sprzedaży w czwartym kwartale 2021 r. 

Alumetal spodziewa się zwiększenia rdr wielkości sprzedaży w czwartym kwartale 2021 r. i widzi realne możliwości 
przekroczenia celu strategicznego 250 tys. ton wyrobów w przyszłym roku - oceniła w komunikacie prasowym prezes 
Agnieszka Drzyżdżyk. Sprzedaż w trzecim kwartale wyniosła 55,2 tys. ton, czyli była o 48 proc. wyższa niż rok 
wcześniej. 

ECHO INVESTMENT Echo Investment ma umowę dot. zakupu nieruchomości w Warszawie za 221,6 mln zł plus VAT 

Echo Investment zawarło umowę dot. zakupu nieruchomości położonych w Warszawie. Sprzedającym jest MBP 1, 
spółka wchodząca w skład grupy Immofinanz - podało Echo w komunikacie. Łączna powierzchnia nieruchomości 
gruntowych, będących przedmiotem transakcji, wynosi 46.147 m kw., a wartość transakcji to 221,6 mln zł plus VAT. 

NOVITA Akcjonariusz Novity chce wypłaty 9,20 zł na akcję dywidendy nadzwyczajnej 

Spółka Tebesa, akcjonariusz Novity, żąda zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Novity w celu 
przegłosowania dywidendy nadzwyczajnej w kwocie 23 mln zł, co daje 9,2 zł na akcję. Środki miałyby pochodzić z 
kapitału zapasowego utworzonego z zysku za 2020 r. - poinformowała Novita w komunikacie. 

KĘTY Grupa Kęty prawdopodobnie nie zrealizuje planu 280 mln zł capeksu w 2021 r. 

Grupa Kęty prawdopodobnie nie zrealizuje planu, przewidującego 280 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2021 roku, 
ale powinna zakończyć rok z inwestycjami na poziomie powyżej 250 mln zł, poinformował dyrektor finansowy Rafał 
Warpechowski. 

KĘTY Grupa Kęty nie wyklucza rewizji strategii, ale nie wcześniej niż w poł. 2022 r. 

ATENDE Atende ma ponownie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego 

Atende dostało 20 października świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego potwierdzające pełną zdolność spółki do 
ochrony informacji niejawnych - podało Atende w komunikacie. 
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Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar spadł z 1,1650 USD do 1,1619 USD. Umocnienie dolara tłumaczone jest wskazaniami 

makro oraz ruchami na rentownościach. Podczas handlu w Azji spadają tamtejsze indeksy deweloperskie oraz 
surowcowe. Sam eurodolar konsoliduje blisko 1,1630 USD. Ponadto PBOC zapowiada interwencje na rynku FX. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 290 tys.  

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 290 
tys. - poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych 
bezrobotnych wyniesie 297 tys. wobec 296 tys. poprzednio, po korekcie z 293 tys. 

FRANCJA Wskaźnik zaufania przedsiębiorców we Francji wyniósł w październiku 113 pkt.  

Wskaźnik zaufania przedsiębiorców we Francji wyniósł w październiku 113 pkt. wobec 111 pkt. w poprzednim miesiącu 
- poinformował w komunikacie instytut statystyczny INSEE. Analitycy spodziewali się wskaźnika na poziomie 110 pkt. 

TURCJA Bank centralny Turcji obniżył benchmarkową stopę repo o 200 pb do 16 proc. 

Bank centralny Turcji (CTB) obniżył benchmarkową stopę repo o 200 pb do 16 proc. - poinformował bank w 
komunikacie. Kurs liry spadł do rekordowo niskiego poziomu wobec dolara po decyzji banku. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

  

SPRZEDAŻ DETALICZNA Sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu wzrosła o 5,1 proc. rdr – GUS 

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu 2021 r. wzrosła 5,1 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu 
miesięcznym spadła o 2,4 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła 
w ubiegłym miesiącu o 11,1 proc. rdr. 

PKB GUS zrewidował w górę szacunek wzrostu PKB Polski w II kw. '21 do 11,2 proc. 

Główny Urząd Statystyczny zrewidował w górę szacunek wzrostu PKB Polski w II kw. 2021 r. do 11,2 proc. z 11,1 
proc. szacowanych wcześniej. GUS zrewidował też szacunek dynamiki PKB w I kw. do -0,8 proc. z -0,9 proc. 

PRZEMYSŁ Produkcja budowlano-montażowa we wrześniu rdr wzrosła o 4,3 proc. – GUS 

Produkcja budowlano-montażowa we wrześniu 2021 r. wzrosła o 4,3 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim 
miesiącem wzrosła o 9,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. 

NIERUCHOMOŚCI W okresie I-IX deweloperzy przekazali do użytkowania 97,3 tys. mieszkań, o 3,8 proc. mniej rdr - GUS 

W okresie styczeń-wrzesień deweloperzy przekazali do użytkowania 97,3 tys. mieszkań, o 3,8 proc. mniej rdr - podał 
GUS. Według GUS, deweloperzy oddali do użytkowania 59,2 proc. ogólnej liczby mieszkań. 

NIERUCHOMOŚCI Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto we wrześniu spadła o 16,3 proc. rdr - GUS 

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto we wrześniu 2021 r. spadła o 16,3 proc. rdr, a mdm spadła o 8,4 proc. - 
podał Główny Urząd Statystyczny. 

BUDŻET Deficyt sektora w '20 wyniósł 7,1 proc. PKB; a dług 57,4 proc. PKB - GUS 

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2020 r. wyniósł 7,1 proc. PKB - podał Główny Urząd 
Statystyczny. Dług sektora finansów publicznych wyniósł w 2020 r. 57,4 proc. PKB. W kwietniu we wstępnych danych 
GUS podał, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2020 r. wyniósł 6,9 proc. PKB, a dług sektora 
finansów publicznych wyniósł 57,5 proc. PKB. 

RPP W najbliższych kw. prawdopodobne utrzymanie się korzystnej sytuacji gospodarczej - protokół RPP z 6 X 

Podczas październikowego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej oceniała, że w najbliższych kwartałach 
prawdopodobne jest utrzymanie się korzystnej sytuacji gospodarczej. Czynnikiem niepewności pozostaje jesienna fala 
epidemii, ale jej wpływ na gospodarkę powinien być ograniczony - wynika z protokołu z posiedzenia RPP z dn. 6 
października. Wśród ryzyk RPP wskazywała też na rosnące ceny surowców. 

RPP Podwyżka stóp ograniczy ryzyko utrwalenia się podwyższonej inflacji w średnim okresie - protokół RPP z X 

Podwyżka stóp proc. w ocenie RPP ograniczy ryzyko utrwalenia się podwyższonej inflacji w średnim - wynika z 
protokołu z październikowego posiedzenia RPP. Kolejne decyzje w zakresie polityki pieniężnej będą zależały od oceny 
napływających informacji i muszą zmierzać do utrwalenia ożywienia i tworzyć warunki dla dalszego, zrównoważonego 
wzrostu. 

PRZEDSIĘBIORSTWA We wrześniu upadłość ogłosiło 27 firm, liczba ogłoszonych restrukturyzacji wyniosła 151 - KUKE 

We wrześniu 2021 r. upadłość ogłosiło 27 firm, czyli o 12,9 proc. mniej niż miesiąc wcześniej i o 25,6 proc. mniej w 
porównaniu z wrześniem ubiegłego roku - podało KUKE. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 GREENENER-Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku. 

 IIAAV-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 euro na akcję. 

 INTERFERI-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 NWAI-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 SEVENET-Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021. 

 American Express-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 Honeywell-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 
POLSKA 

 Polska- (14:00) Podaż pieniądza M3 (Oczek. 8.6% r/r Poprz.9.1% r/r) za wrzesień 
 

ZAGRANICA 

 Francja- (09:15) Indeks PMI dla przemysłu - wst. (Oczek. 54 Poprz.55) za październik 

 Francja- (09:15) Indeks PMI dla usług - wst. (Oczek. 55.2 Poprz.56.2) za październik 

 Niemcy- (09:30) Indeks PMI dla przemysłu - wst. (Oczek. 56.9 Poprz.58.4) za październik 

 Niemcy- (09:30) Indeks PMI dla usług - wst. (Oczek. 55.1 Poprz.56.2) za październik 

 Strefa Euro- (10:00) Indeks PMI dla przemysłu - wst. (Oczek. 57 Poprz.58.6) za październik 

 Strefa Euro- (10:00) Indeks PMI dla usług - wst. (Oczek. 55.5 Poprz.56.4) za październik 

 Wlk. Brytania- (10:30) Indeks PMI dla usług - wst. (Oczek. 54.6 Poprz.55.4) za październik 

 Wlk. Brytania- (10:30) Indeks PMI dla przemysłu - wst. (Oczek. 55.5 Poprz.57.1) za październik 

 Kanada- (14:30) Sprzedaż detaliczna (Oczek. 2% m/m Poprz.-0.6% m/m) za sierpień 

 Kanada- (14:30) Sprzedaż bez samochodów (Oczek. 2.9% m/m Poprz.-1% m/m) za sierpień 

 USA- (15:45) Indeks PMI dla przemysłu - wst. (Oczek. 60.3 Poprz.60.7) za październik 

 USA- (15:45) Indeks PMI dla usług - wst. (Oczek. 55.1 Poprz.54.9) za październik 

 USA- (16:00) Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (Mary Daly) 

 USA- (19:00) Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (Poprz.445) 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.interia.pl/
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http://www.statistics.gov.uk/
http://www.europa.eu.int/
http://www.briefing.com/
http://www.destatis.de/
http://www.nbp.pl/
http://www.stat.gov.pl/
http://www.rzeczpospolita.pl/
http://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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