
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  

 
 ALIOR BANK – Zysk netto Alior Banku w III kw. wyniósł 150,4 mln zł, powyżej 

konsensusu. 

 USA- Indeks zaufania amerykańskich konsumentów spadł w październiku do 113,8 pkt.  

 POLSKA- Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych we wrześniu wzrosła o 52,4 

proc. rdr – BIK 

 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: ALIOR, ASSECOSEE, ATLANTAPL, 

BUDIMEX, CAPITAL, CCENERGY, IMAGEPWR, NOVATURAS, SANPL, ZYWIEC, 

Automatic Data Processing, Boeing, Bristol-Myers, Coca,Cola, eBay, Ford, General 

Motors, GlaxoSmithKline, McDonald's, Telecom Italia, Unicredit Group, Xilinx. 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:45 Francja 

Indeks zaufania 
gospodarstw 
domowych 101 102 październik 

08:45 Francja Inflacja PPI b.d. 

1% m/m 

10% r/r wrzesień 

10:00 
Strefa 
Euro Podaż pieniądza M3 7.5% r/r 7.9% r/r wrzesień 

13:00 USA 
Wnioski o kredyt 
hipoteczny b.d. -6.3% tydzień 

14:30 USA 

Zamówienia na 
dobra bez 
środków trans. - 
wst.. 0.4% m/m 0.3% m/m wrzesień 

14:30 USA 

Zamówienia na 
dobra trwałego 
użytku - wst.. -1% m/m 1.8% m/m wrzesień 

14:30 USA 
Saldo obrotów 
towarowych 

-88.2 mld 
USD 

-88,2 mld 
USD  wrzesień 

16:00 Kanada 

Decyzja BoC ws. 
stóp 
procentowych 0.25% 0.25% październik 

16:30 USA 
Zmiana zapasów 
ropy 

1.6 mln 
brk 

-0.43 mln 
brk tydzień 

16:30 USA 
Zmiana zapasów 
benzyny 

-2 mln 
brk 

-5.37 mln 
brk tydzień 

16:30 USA 
Zmiana zapasów 
destylatów 

-2.2 mln 
brk 

-3.91 mln 
brk tydzień 

17:15 Kanada 

Konferencja 
prasowa Banku 
Kanady b.d. b.d. III kw. 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 

środa, 27 października 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 425.29 -0.08% 

WIG30 2 962.09 0.05% 

mWIG40 5 663.46 0.76% 

sWIG80 21 383.98 -0.57% 

WIG 73 909.36 0.04% 

NCIndex 450.22 -0.51% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2120 2 431 -0.08% 12 949 40 538 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 164  42.27% 523 087 44.42% 

SPADEK 164  42.27% 640 359 54.38% 

BEZ ZM. 60  15.46% 14 090 1.20% 

RAZEM 388 100.00% 1 177 536 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

MEDICALG 27.05  47.01% 9 051 493 

HARPER 10.00  16.82% 1 198 414 

SYNEKTIK 31.90  14.75% 972 380 

IFSA 1.87  10.00% 277 044 

BRASTER 1.134  9.88% 349 524 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

AGROTON 9.72  -12.43% 3 195 886 

KSGAGRO 5.02  -11.31% 3 937 365 

MILKILAND 2.150  -9.66% 3 786 329 

ASTARTA 52.8  -6.71% 3 230 181 

SANOK 17.85  -6.05% 1 490 633 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 35 756.88 0.04% 

NASDAQ 15 235.72 0.06% 

S&P500 4 574.79 0.18% 

FTSE 100 7 277.62 0.76% 

CAC 40 6 766.51 0.80% 

DAX XETRA 15 757.06 1.01% 

RTS 1 916.29 -0.17% 

BUX 55 191.91 0.59% 

NIKKEI 225 29 007.24 -0.34% 

HANG SENG 25 653.87 -1.48% 

BOVESPA 106 419.53 -2.11% 

MERVAL 88 907.82 -0.54% 

CECE EUR  1.456 47 -0.98% 

NTX EUR 1.063 30 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.1603 0.06% 

EUR/PLN 4.6076 0.04% 

USD/PLN 3.9712 -0.01% 

USD/JPY 114.0310 -0.13% 

GBP/USD 1.3772 0.05% 

EUR/CHF 1.0665 0.00% 

CHF/PLN 4.3202 0.04% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1788.450 -0.36% 

MIEDŹ (LME) 4.480 -0.18% 

ROPA BRENT 85.190 -0.26% 

ROPA WTI 84.030 -0.24% 
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Informacje dnia 

 

ALIOR BANK Zysk netto Alior Banku w III kw. wyniósł 150,4 mln zł, powyżej konsensusu 

ysk netto grupy Alior Banku w trzecim kwartale 2021 roku wzrósł do 150,4 mln zł z 81,8 mln zł rok wcześniej - podał 
bank w raporcie. Zysk okazał się 14 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali się, że wyniesie on 132 
mln zł. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

LOTOS Grupa Lotos ma porozumienie ze związkami ws. spółek, które zostaną wydzielone. 

Zarząd Grupy Lotos oraz przedstawiciele związków zawodowych podpisali porozumienie zabezpieczające 
pracowników spółek, które zgodnie z realizacją środków zaradczych znajdą się poza grupą kapitałową, podała spółka 

JSW JSW utworzy dodatkowy odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych w wysokości 52,2 mln zł 

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej zdecydował o utworzeniu dodatkowego odpisu aktualizującego wartość aktywów 
trwałych w segmencie węgiel w wysokości 52,2 mln zł - podała spółka w komunikacie. 

ALIOR BANK Podwyżka stóp zwiększy w '22 wynik odsetkowy Aliora o 130-150 mln zł 

Październikowy wzrost stopy referencyjnej NBP o 40 pb do 0,50 proc. powinien przełożyć się na poprawę wyniku 
odsetkowego grupy Alior Bank w 2022 roku o ok. 130-150 mln zł - poinformował bank w prezentacji po wynikach za III 
kwartał. 

ALIOR BANK Koszty ryzyka Aliora w '21 nie powinny odbiegać od poziomu z I-III kw. 

Koszty ryzyka Alior Banku w całym 2021 roku nie powinny istotnie odbiegać od poziomu osiągniętego w okresie I-III 
kwartału. W przypadku pozytywnego scenariusza makroekonomicznego, koszty ryzyka w 2022 roku nie powinny 
znacząco odchylić się od poziomu osiągniętego w 2021 roku - poinformował bank w prezentacji po wynikach za III 
kwartał. 

ROPCZYCE ZM Ropczyce miały 11,01 mln zł zysku netto, 11,99 mln zł EBIT w III kw. 2021 r. 

Zakłady Magnetyzowe Ropczyce odnotowały 11,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego 
akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 7,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w 
raporcie. 

ASSECO BS Asseco BS miało w III kw. 18,8 mln zł zysku netto wobec 15,8 mln zł przed rokiem. 

Asseco Business Solutions odnotowało w trzecim kwartale 2021 roku 18,8 mln zł zysku netto wobec 15,8 mln zł przed 
rokiem. Zysk operacyjny wzrósł w tym czasie do 23,1 mln zł z 19,4 mln zł, EBITDA wzrosła do 30,1 mln zł z 25,4 mln 
zł, a przychody operacyjne zwiększyły się do 74,7 mln zł z 63,9 mln zł - podała spółka w raporcie kwartalnym. 

AMBRA Ambra wypłaci 0,95 zł dywidendy na akcję. 

Walne zgromadzenie Ambry zdecydowało, by za rok obrotowy 2020/2021 spółka wypłaciła 0,95 zł dywidendy na akcję. 
Łącznie na ten cel trafi 23,95 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. 

MEDICALGORITHMICS Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydowali o emisji do 865.565 akcji serii H. 

Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 865.565 akcji 
serii H z pozbawieniem w całości prawa poboru - wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Jak podano, cena emisyjna 
akcji nie będzie niższa niż 18 zł za akcję. 

SHOPER Shoper szacuje, że miał w III kw. 7,2 mln zł skorygowanej EBITDA, więcej rdr o 29 proc. 

Shoper szacuje, że skorygowana EBITDA grupy wyniosła w III kw. 2021 roku 7,2 mln zł wobec 5,6 mln zł przed rokiem, 
co oznacza wzrost rdr o 29 proc. - podała spółka w komunikacie. Przychody ze sprzedaży wzrosły w tym czasie do 20 
mln zł z 11,6 mln zł przed rokiem, czyli o 73 proc.. 

SANTANDER BP Zysk netto Santander Bank Polska w III kw. wyniósł 543,8 mln zł, powyżej oczekiwań 

Zysk netto grupy Santander Bank Polska w trzecim kwartale 2021 roku wzrósł do 543,8 mln zł z 479,8 mln zł rok 
wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 18 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy 
spodziewali się, że wyniesie on 460 mln zł. 

BUDIMEX Budimex miał 101,09 mln zł zysku netto z dział. kontynuowanej w III kw. 2021 

Budimex odnotowało 101,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego 
akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 146,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w 
raporcie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

ORANGE Orange Polska analizuje projekt infrastruktury masztowej 

Orange Polska analizuje projekt infrastruktury masztowej, żadne decyzje nie zapadły - powiedział podczas 
telekonferencji dla analityków członek zarządu ds. finansowych Jacek Kunicki. 
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ORANGE Orange Polska nie prowadzi analiz dotyczących konieczności wymiany sprzętu 

W ocenie prezesa Orange Polska Juliena Ducarroza projekt ustawy o cyberbezpieczeństwie nie wyklucza obecnie 
żadnego dostawcy sprzętu, ale stwarza procedury do analizy dostawcy pod kątem spełnienia kryteriów 
cyberbezpieczeństwa. Orange Polska nie prowadzi analiz dotyczących konieczności wymiany sprzętu. Spółka 
uczestniczy w konsultacjach projektu ustawy o cyberbezpieczeństwie. 

ENERGA Energa: Grupa Orlen dąży do tego, by inwestycje w bloki gazowe stały się częścią dalszej dekarbonizacji 

Grupa Orlen dąży do tego, aby inwestycje w bloki gazowe, również ten w Ostrołęce, w przyszłości stały się elementem 
planu dalszej dekarbonizacji - poinformowało we wtorek biuro prasowe Energi, wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej 
Orlen. 

JSW 615 pracowników JSW przejdzie do SRK, by skorzystać z osłon 

Z początkiem 2022 roku 615 pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej przejdzie - wraz z majątkiem oddziału 
Jastrzębie III - do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, by tam skorzystać z osłon socjalnych przewidzianych w 
nowelizowanej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa. Chętnych było prawie trzykrotnie więcej. 

MILLENNIUM Bank Millennium: Liczba konwersji i spłat kredytów w CHF wyższa niż nowych spraw 

Liczba dobrowolnych konwersji i pełnych spłat kredytów we frankach szwajcarskich w Banku Millennium wyniosła 2 
583 w III kw., zaś liczba nowych spraw sądowych przeciwko bankowi - 1 762. Bank oczekuje, że w IV. tego roku 
zawrze ok. 2 tys. dobrowolnych ugód z klientami, poinformowali przedstawiciele banku. Liczba kredytów frankowych w 
banku spadła o prawie 6,6 tys. od początku roku. 

MILLENNIUM Bank Millennium: Rezerwy na kredyty w CHF bez wpływu na działalność komercyjną 

Bank Millennium powrócił do sprzedaży kredytów konsumpcyjnych do okresu sprzed pandemii, notuje także rekordową 
sprzedaż kredytów hipotecznych, zaś rezerwy na ryzyko prawne kredytów frankowych nie wpływają negatywnie na 
standardową działalność banku, poinformował wiceprezes Fernando Bicho. 

MILLENNIUM Bank Millennium chce wyemitować obligacje pod wymogi MREL w ciągu 6 miesięcy 

Bank Millennium planuje emisję obligacji pod wymogi MREL w ciągu najbliższych 6 miesięcy. W grudniu br. bank 
zamierza zatwierdzić i przedstawić strategię na kolejne 3 lata, poinformowali przedstawiciele zarządu. 

BOŚ BOŚ chce zwiększyć udział zielonych aktywów w kredytach; osiągnąć neutralność klimatyczną w '30 

Bank Ochrony Środowiska zakłada w strategii ESG, że w 2023 roku zwiększy udział zielonych aktywów w portfelu 
kredytowym do 50 proc. W 2030 roku bank chce osiągnąć neutralność klimatyczną - podał BOŚ w komunikacie 
prasowym. Jeszcze w tym roku bank chce uzyskać rating ESG. 

GPW GPW chce uruchomić testy giełdy czasu reklamowego TeO w ciągu 12 miesięcy 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) planuje w ciągu 12 miesięcy rozpocząć testy systemu TeO - 
wielomodułowej platformy aukcyjnej przeznaczonej do kompleksowej obsługi transakcji na rynku mediowym, czyli 
giełdy czasu reklamowego. Platforma na być w pełni gotowa w ciągu 24 miesięcy, poinformował ISBnews.TV prezes 
Marek Dietl. 

XTB Wstępne wyniki XTB bardzo dobre; zaskoczyła rentowność na lota 

Szacunkowy zysk netto grupy XTB w trzecim kwartale wyniósł 101,5 mln zł wobec 68,4 mln zł zysku rok wcześniej, co 
analitycy odbierają jako bardzo dobry wynik. Ich zdaniem na wzrost przychodów częściowo przełożyła się aktywność 
klientów, a częściowo wyższa od oczekiwań rentowność na lota. Pozytywnie oceniają także zapowiedź zarządu o 
pozyskiwaniu co najmniej 30 tys. nowych klientów kwartalnie. 

KERNEL Kernel zwiększył limit kredytu przedeksportowego do 420 mln USD 

Kernel Holding wynegocjował zmianę umowy kredytu przedeksportowego zawartej w październiku 2017 r. z 
konsorcjum europejskich banków. Spółka zwiększyła limit kredytu do 420 mln USD - podał Kernel w komunikacie. 

INTERSPORT Intersport Polska miał szacunkowo 2 mln zł zysku EBITDA w II kw. r.obr. 

Intersport Polska odnotował 2 mln zł zysku EBITDA kwartale roku obrotowego 2021/2022 (tj. od 1 lipca do 30 września 
2021 r.) wobec 2,39 mln zł straty na tym poziomie rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. 

INTERSPORT Intersport Polska liczy na utrzymanie wzrostów do końca r.obr. 2021/2022 

Intersport Polska liczy na utrzymanie trendu wzrostowego wyników w całym roku obrotowym 2021/2022, kończącym 
się 31 marca 2022 roku, poinformował prezes Marek Kaczmarek. 

SYNEKTIK Synektik otrzymał zgodę na prowadzenie III fazy badań klinicznych kardioznacznika 

Synektik otrzymał zgodę na prowadzenie III fazy badań klinicznych kardioznacznika - podała spółka w komunikacie. 
Zgodę wydał Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

BOWIM Jednostkowy zysk netto Bowim za trzy kwartały '21 wzrósł do ok. 136,5 mln zł 

Jednostkowy zysk netto Bowim za trzy kwartały 2021 roku wyniósł ok. 136,5 mln zł, co stanowi wzrost o 132,4 mln zł w 
porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego - poinformował dystrybutor stali w komunikacie dotyczącym 
wstępnych danych. 

GLOBAL COSMED Global Cosmed uruchamia produkcję w ramach nowego podejścia do marki Sofin 

Global Cosmed rozpoczął produkcję linii asortymentu stworzonego zgodnie z holistycznym podejściem do 
zrównoważonego zarządzania, podała spółka. Podejściem tym objęta została cała linia płynów do płukania marki Sofin 
w ramach jej relaunchu. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar spadł z 1,1621 USD do 1,15841 USD. Rynek czeka na zbliżające się posiedzenie 

EBC. Podczas handlu w Azji obserwujemy próby podbicia głównej pary walutowej. Ponadto wyraźnie wyżej kwotowany 
jest AUD po odczycie inflacji, który podbija scenariusz podwyżek stóp przez RBA. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Indeks zaufania amerykańskich konsumentów spadł w październiku do 113,8 pkt.  

Indeks zaufania amerykańskich konsumentów spadł w październiku do 113,8 pkt. ze 109,8 pkt. miesiąc wcześniej, po 
korekcie ze 109,3 pkt. - wynika z raportu Conference Board. 

USA Amerykański wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed w październiku wyniósł 12 pkt.  

Amerykański wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed w październiku wyniósł 12 pkt. wobec -3 pkt. miesiąc 
wcześniej - poinformował oddział Fed w Richmond. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

DŁUG Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych we wrześniu wzrosła o 52,4 proc. rdr - BIK 

Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych we wrześniu wzrosła w Polsce o 52,4 proc. rdr i wyniosła 8,477 mld zł, 
najwięcej w historii - podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu liczbowym banki udzieliły łącznie 25,3 tys. 
kredytów mieszkaniowych. Stanowi to wzrost o 31,3 proc. rdr. W okresie styczeń-wrzesień wartość udzielonych 
kredytów wzrosła o 42,5 proc. rdr do 65,97 mld zł. Liczba udzielonych kredytów w tym okresie wzrosła o 28,3 proc. do 
205,6 tys. Średnia wartość udzielanego kredytu we wrześniu 2021 roku wyniosła 335,26 tys. zł i była wyższa o 16,1 
proc. niż przed rokiem. 

BANKI Pengab wzrósł w X o 3,5 pkt. do 16,8 pkt; spodziewane pogorszenie dynamiki aktywności na rynku 
kredytowym 

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł w październiku w stosunku do wrześniowego o 3,5 pkt. do 16,8 pkt. - 
poinformowały Związek Banków Polskich oraz Kantar TNS. Bankowcy oczekują pogorszenia dynamiki akcji kredytowej 
oraz prognozują wzrost zainteresowania klientów produktami depozytowymi. 

SONDAŻ Według bankowców dotychczasowa podwyżka stóp procentowych jest niewystarczająca - Kantar 

Ponad trzy czwarte bankowców (79 proc.) ocenia, że ostatnia podwyżka rynkowych stóp procentowych nie jest 
wystarczająca i powinny być kolejne - wynika z badania Związku Banków Polskich oraz Kantar. 

ENERGETYKA Premier Morawiecki podtrzymuje, że Polska nie zaprzestanie wydobycia węgla w kopalni Turów 

Premier Mateusz Morawiecki podtrzymał we wtorek, że Polska nie zaprzestanie wydobycia węgla w kopalni Turów. 
Komisja Europejska zwróciła się do władz polskich o pilne dostarczenie dowodu zaprzestania działalności 
wydobywczej węgla brunatnego w kopalni Turów, zgodnie z nakazem Trybunału Sprawiedliwości UE. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ALIOR-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 ASSECOSEE-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 ATLANTAPL-Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021. 

 BUDIMEX-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 CAPITAL-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 CCENERGY-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 IMAGEPWR-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 NOVATURAS-Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2021 roku. 

 OTLOG-NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia prawa poboru orz zmiany 
statutu. 

 PLASTBOX-Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Nargara Investments, Paravita Holding, 
Hillmount Trading, Globalcom oraz Grzegorza Pawlaka. 

 POLTREG-Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych. 

 SANPL-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 URTESTE-Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 475.412 akcji serii A, 24.588 akcji serii B, 95.200 akcji serii C. 

 ZYWIEC-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 Automatic Data Processing-Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022. 

 Boeing-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 Bristol-Myers-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 Coca-Cola-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 eBay-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 Ford-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 General Motors-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 GlaxoSmithKline-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 McDonald's-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 Telecom Italia-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 Unicredit Group-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 Xilinx-Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2021/2022. 

ZAGRANICA 

 Francja- (08:45) Indeks zaufania gospodarstw domowych (Oczek. 101 Poprz.102) za październik 

 Francja- (08:45) Inflacja PPI (Poprz.1% m/m 10% r/r) za wrzesień 

 Turcja- (09:00)  Bilans handlu zagranicznego (Poprz.-4.26 mld USD) za wrzesień 

 Szwecja- (09:30) Bilans handlu zagranicznego (Poprz.-10.3 mld SEK) za wrzesień 

 Strefa Euro- (10:00) Podaż pieniądza M3 (Oczek. 7.5% r/r Poprz.7.9% r/r) za wrzesień 

 USA- (13:00) Wnioski o kredyt hipoteczny (Poprz.-6.3%) za tydzień 

 USA- (14:30) Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. (Oczek. 0.4% m/m Poprz.0.3% m/m) za wrzesień 

 USA- (14:30) Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. (Oczek. -1% m/m Poprz.1.8% m/m) za wrzesień 

 USA- (14:30) Saldo obrotów towarowych (Oczek. -88.2 mld USD Poprz.-88,2 mld USD ) za wrzesień 

 Kanada- (16:00)  Decyzja BoC ws. stóp procentowych (Oczek. 0.25% Poprz.0.25%) za październik 

 Kanada- (16:30)  Raport Banku Kanady nt. polityki monetarnej za III kw. 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów ropy (Oczek. 1.6 mln brk Poprz.-0.43 mln brk) za tydzień 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów benzyny (Oczek. -2 mln brk Poprz.-5.37 mln brk) za tydzień 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów destylatów (Oczek. -2.2 mln brk Poprz.-3.91 mln brk) za tydzień 

 Kanada- (17:15)  Konferencja prasowa Banku Kanady za III kw. 

 

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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