
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”. 
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Najważniejsze informacje  

 
 JSW - Uruchomienie produkcji w kopalni Jastrzębie-Bzie przesunięte na 2022 r. 

 AUSTRIA - W poniedziałek rozpocznie się ogólnokrajowy lockdown 

 RAPORTY - Raport okresowy przedstawi: BRAND24, CIGAMES, ORZBIALY, 

RAFAKO, SUNEX, TSGAMES, ZREMB 

 
 
 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 
Wskaźnik Dobrobytu 
wg BIEC 

b.d. 96 listopad 

10:00 Polska 
Ceny produkcji 
sprzedanej przemysłu 

10.8% r/r 
0.7% m/m 

10.2% r/r 
październik 

10:00 Polska 
Ceny produkcji 
budowlano-
montażowej 

b.d. 4.9% r/r październik 

10:00 Polska 
Produkcja 
przemysłowa 

5.4% r/r 
11% m/m 

8.8% r/r 
październik 

10:00 Polska 
Produkcja 
przemysłowa s.a. 

b.d. 8.7% r/r październik 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

16:00 USA 
Sprzedaż domów na 
rynku wtórnym 

6.2 mln 6.29 mln październik 

18:30 
Strefa 
Euro 

Wystąpienie publiczne 
członka zarządu ECB 
(Luis de Guindos) 

- - - 

22:45 
Nowa 
Zelandia 

Sprzedaż detaliczna 
-

10.1% 
k/k 

3.3% k/k III kw. 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

poniedziałek, 22 listopada 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 248,18 -1,02% 

WIG30 2 758,36 -0,93% 

mWIG40 5 430,55 -1,04% 

sWIG80 20 722,74 -1,22% 

WIG 69 415,67 -1,04% 

NCIndex 413,01 -0,45% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2120 2 250 -0,88% 34 109 37 344 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 98  25,45% 696 315 44,09% 

SPADEK 250  64,94% 877 826 55,58% 

BEZ ZM. 37  9,61% 5 301 0,34% 

RAZEM 385 100,00% 1 579 442 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

INVISTA 3,34 9,15% 453 468 

MLSYSTEM 104,4  8,75% 3 985 411 

11BIT 499,0  6,58% 12 111 749 

KSGAGRO 4,43 4,73% 912 542 

CDPROJEKT 189,00  4,22% 86 446 620 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

WIELTON 9,75 -14,47% 10 436 509 

MIRACULUM 1,610  -8,78% 180 005 

POLWAX 3,01 -5,94% 172 983 

URSUS 0,3580  -5,79% 410 301 

ESOTIQ 59,0  -5,75% 480 718 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 35 601,98 -0,75% 

NASDAQ 16 057,44 0,40% 

S&P500 4 697,96 -0,14% 

FTSE 100 7 223,57 -0,45% 

CAC 40 7 112,29 -0,42% 

DAX XETRA 16 159,97 -0,38% 

RTS  1 723,74 -2,17% 

BUX 51 472,91 -1,00% 

NIKKEI 225  29 786,05 0,14% 

HANG SENG 24 923,41 -0,51% 

BOVESPA 103 035 0,59% 

MERVAL 85 695,13 -4,26% 

CECE EUR  1 685,06 -1,85% 

NTX EUR  1 245,74 -2,14% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,12741 -0,13% 

EUR/PLN 4,68953 -0,04% 

USD/PLN 4,15950 0,08% 

USD/JPY 114,158 0,14% 

GBP/USD 1,34410 -0,02% 

EUR/CHF 1,04774 -0,04% 

CHF/PLN 4,47588 0,00% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1 846,50 -0,28% 

MIEDŹ (LME) 9 545,00 1,43% 

ROPA BRENT 78,89 -2,89% 

ROPA WTI 75,77 -0,22% 
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Informacje dnia 

 

JSW JSW: Uruchomienie produkcji w kopalni Jastrzębie-Bzie przesunięte na 2022 r. 

Uruchomienie pierwszej ściany wydobywczej w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) kopalni Jastrzębie-
Bzie przesunie się na początek 2022 roku, poinformował wiceprezes Edward Paździorko. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

CELON PHARMA Celon Pharma wnioskuje o zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego II fazy leku na RZS 

Celon Pharma złożył do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
wniosek o udzielenie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego II fazy nad lekiem opartym o inhibitor JAK/ROCK w 
leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) 

WASKO Wasko miało 1,77 mln zł zysku netto, 3,14 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r. 

Wasko odnotowało 1,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
III kw. 2021 r. wobec 1,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

APS ENERGIA APS Energia miała 1,69 mln zł zysku netto, 2,82 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 

APS Energia odnotowało 1,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w III kw. 2021 r. wobec 0,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

TRAKCJA ARP ma umowę dot. sprzedaży akcji i obligacji Trakcji przez Comsę 

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) zawarła z hiszpańską spółką Comsa przedwstępną umowę sprzedaży akcji oraz 
warunkową umowę sprzedaży obligacji wyemitowanych przez Trakcję - podała Trakcja w komunikacie. 

TORPOL Torpol miał 15,73 mln zł zysku netto, 20,06 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r. 

Torpol odnotował 15,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III 
kw. 2021 r. wobec 12,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

TORPOL Portfel zamówień Torpolu wyniósł ponad 1,45 mld zł netto na koniec września 

Portfel zamówień Torpolu na koniec września br. wynosił ponad 1,45 mld zł netto (bez udziału konsorcjantów), podała 
spółka. Średnia rentowność na sprzedaży brutto posiadanego portfela zamówień kształtuje się na poziomie ok. 8%, 
podano także. 

BUMECH Termin na zawarcie przez Bumech umowy zakupu Unipromu przedłużony do 20 XII 

Termin na zawarcie przez Bumech umowy przyrzeczonej zakupu czarnogórskiej spółki Uniprom został przedłużony do 
20 grudnia 2021 r. wobec 20 listopada 2021 r. poprzednio - podał Bumech w komunikacie. 

KERNEL Kernel Holding wykupi przed terminem obligacje o wartości 500 mln USD 

Kernel Holding wykupi 20 grudnia 2021 roku obligacje o wartości 500 mln USD - poinformowała ukraińska spółka w 
komunikacie. Obligacje, oprocentowane w skali roku na 8,75 proc., wygasają w 2022 roku. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

JSW JSW przedstawi aktualizację strategii na początku 2022 r. 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) planuje zaprezentować aktualizację strategii na początku 2022 r., poinformował 
prezes Tomasz Cudny. 

CYFROWY POLSAT W ramach wezwaniu na akcje Cyfrowego Polsatu zawarto transakcje na 11.768.260 akcji 

W wyniku wezwania na akcje Cyfrowego Polsatu zawarto transakcje na 11.768.260 akcji spółki - podał pośredniczący 
w wezwaniu Trigon DM. Cyfrowy Polsat, Reddev Investments oraz Zygmunt Solorz ogłosili wezwanie do sprzedaży 
263.807.651 akcji Cyfrowego Polsatu, stanowiących 41,24 proc. kapitału zakładowego i 34 proc. głosów na WZ, po 
cenie 35 zł za sztukę. 

BUDIMEX Oferta Budimeksu za 397,7 mln zł netto wybrana na odcinek drogi S1 

Oferta Budimeksu w postępowaniu przetargowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w 
Katowicach na "Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, odcinek I/B węzeł "Kosztowy II" (z 
węzłem) - węzeł "Bieruń" (bez węzła)" została wybrana jako najkorzystniejsza, podała spółka. Wartość oferty to 397 
703 300 zł netto. 

GROCLIN Groclin połączy przejęcie Countme i eGROCLIN przy wykorzystaniu 1 emisji akcji 

Groclin zdecydował o połączeniu projektu przejęcia spółek Countme oraz eGROCLIN przy wykorzystaniu jednej nowej 
emisji akcji o szacunkowej wartości 107,1 mln zł, a co za tym idzie, odstąpieniu od oferowania warrantów 
subskrypcyjnych udziałowcom eGROCLIN, podał Groclin. 

ELEKTROTIM Elektrotim spodziewa się dobrej sprzedaży w IV kw. 2021 r. 

Elektrotim spodziewa się dobrej sprzedaży w IV kw., ale niekoniecznie najwyższej w roku, zgodnie z dotychczasowym 
schematem sezonowości, poinformował prezes Ariusz Bober. Cały 2021 r. powinien być lepszy niż 2020 r., ale tylko na 
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poziomie jednostkowym. 

UNIBEP Unihouse z grupy Unibep ma umowę na bud. modułowy w Szwecji za 18,8 mln zł netto 

Unihouse - spółka zależna Unibepu - zawarła umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. "Finnsta" w 
Bro Kommun k. Sztokholmu, za ok. 40,6 mln SEK netto, co stanowi równowartość ok. 18,8 mln zł netto, podał Unibep. 

AGORA Agora podniosła prognozę wzrostu rynku reklamy do ok. 13-16% r/r w 2021 r. 

Agora szacuje, że rynek reklamy w Polsce wzrośnie o 13-16% w 2021 r. wobec wcześniejszej prognozy na poziomie 8-
11% wzrostu r/r, podała spółka. Jedynym segmentem, w którym wartość wydatków na reklamę skurczy się w całym 
2021 r., nadal będzie prasa tradycyjna. 

AGORA Agora pracuje nad planami strategicznymi, wśród ryzyk presja inflacyjna, płacowa 

Agora rozpoczęła pracę nad planami strategicznymi, których atualizację przedstawi w przyszłym roku. Według 
zarządu, coraz poważniejszymi ryzykami dla przyszłych wyników są m.in. presja inflacyjna i płacowa, poinformowali 
przedstawiciele zarządu. 

AGORA Agora bardzo optymistyczna wobec frekwencji kinowej w IV kw. 

Agora bardzo optymistycznie ocenia perspektywy frekwencji kinowej w czwartym kwartale - poinformowali 
przedstawiciele spółki podczas konferencji po wynikach III kw. Grupa pracuje nad przeglądem opcji strategicznych 
oraz aktualizacją strategii. Decyzje w obu sprawach zapadną w przyszłym roku. 

APATOR Apator: Strategia jest gotowa, jej publikację opóźnia niestabilność rynku 

Apator zakończył zasadnicze prace nad strategią grupy, jednak wstrzymuje się z jej publikacją ze względu na 
niestabilny rynek, poinformowali członkowie zarządu. 

APATOR Apator oprócz negocjacji nabycia ZE TWERD, aktywnie poszukuje innych przejęć 

Apator negocjuje warunki umowy nabycia Zakładu Energoelektroniki TWERD i planuje ją zawrzeć do połowy stycznia, 
a całą transakcję realizować etapami, poinformował członek zarządu Tomasz Łątka. Jednocześnie spółka nadal 
pozostaje aktywna w obszarze innych potencjalnych przejęć. 

APATOR Apator ocenia, że najlepsze perspektywy wzrostu ma sektor Woda i Ciepło 

Najbardziej pozytywne perspektywy wzrostu ma przed sobą segment Woda i Ciepło - ocenili przedstawiciele zarządu 
spółki Apator podczas piątkowej wideokonferencji. Grupa negocjuje nabycie udziałów w spółce z branży OZE, ale 
rozgląda się także za akwizycjami podmiotów z innych segmentów. 

MASTERPHARM Master Pharm miał 1,95 mln zł zysku netto, 13,82 mln zł EBITDA w I-III kw. 

Master Pharm odnotował 1,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w I-III kw. 2021 r. wobec 5,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny 
wyniósł 10,61 mln zł wobec 3,63 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 13,82 mln zł wobec 
6,68 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,15 mln zł w I-III kw. 2021 r. wobec 
42,83 mln zł rok wcześniej. 

DATAWALK DataWalk koncentruje się na rozwoju w sektorze komercyjnym 

DataWalk koncentruje się na rozwoju w sektorze komercyjnym, gdyż zwiększanie udziału w strumieniu przychodów z 
tego obszaru jest celem strategicznym, poinformowali ISBtech członkowie zarządu spółki. Podkreślili, że spółka 
przykłada bardzo dużą uwagę do jakości kadry, intensywnie pracuje nad rozwojem zespołu, pozyskuje topowych 
specjalistów w Polsce, Europie Zachodniej i USA. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja azjatycka: Początek poniedziałkowej sesji przynosi echa sytuacji z piątku, a więc dalszą siłę amerykańskiego 

dolara. Notowania EUR/USD znajdują się pod presją, przede wszystkim ze względu na dynamiczną sytuację związaną 
z nową falą pandemii Covid-19 oraz potencjalnymi restrykcjami z nią związanymi. Z kolei dolar rośnie na fali oczekiwań 
przyspieszenia zacieśniania polityki monetarnej przez Fed oraz przegłosowania ogromnego programu socjalnego w 
USA. 

Dorota Sierakowska 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

AUSTRIA W poniedziałek rozpocznie się ogólnokrajowy lockdown 

Kanclerz Austrii Alexander Schallenberg poinformował w piątek, że w najbliższy poniedziałek rozpocznie się 
ogólnokrajowy lockdown, który potrwa co najmniej do 12 grudnia i może zostać przedłużony. Dodatkowo 
zapowiedziano, że od lutego 2022 roku szczepienie przeciw Covid-19 będzie obowiązkowe. 

WLK. BRYTANIA Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii w październiku wzrosła o 0,8 proc. mdm 

Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii, z uwzględnieniem sprzedaży paliw, w październiku wzrosła o 0,8 proc., 
podczas gdy poprzednio spadła o 0,2 proc. - poinformowało w komunikacie biuro statystyczne. Analitycy spodziewali 
się, że mdm sprzedaż wzrośnie o 0,5 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

NASTROJE W listopadzie pogorszenie obecnych i przyszłych nastrojów konsumenckich – GUS 

W listopadzie odnotowano pogorszenie 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 23,3 i był o 5,5 pkt. proc. niższy w 
stosunku do poprzedniego miesiąca. W odniesieniu do listopada 2020 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 5,9 pkt. 
proc. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych 
miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 3,6 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i 
ukształtował się na poziomie -18,1. W listopadzie WWUK osiągnął wartość o 12,0 pkt. proc. wyższą niż w 
analogicznym miesiącu 2020 roku. 

WYNAGRODZENIE Wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku wzrosło o 8,4 proc. rdr – GUS 

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2021 r. wyniosło 5.917,15 zł, co oznacza 
wzrost o 8,4 proc. rdr - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 0,5 proc. 

ZATRUDNIENIE Wzrost zatrudnienia w X wynikał m.in. z przyjęć pracowników, zwiększania wymiaru etatów – GUS 

Wzrost zatrudnienia w październiku wynikał m.in. z przyjęć pracowników, zwiększania wymiaru etatów - podał Główny 
Urząd Statystyczny. Mdm zatrudnienie wzrosło o 0,1 proc. 

RYNEK PIENIĘŻNY Osłabienie złotego, zwłaszcza obserwowane w ostatnich dniach, jest zapewne związane z umocnieniem USD – 
prezes NBP 

Osłabienie złotego, zwłaszcza obserwowane w ostatnich dniach, jest zapewne związane z umocnieniem dolara na 
rynku globalnym – napisał w odpowiedzi na pytania PAP Biznes prezes NBP Adam Glapiński. Zaznaczył on, że kurs 
PLN jest płynny i jeżeli za zmianami kursu, zwłaszcza jeśli nie są one zbyt silne, przemawiają czynniki rynkowe, to 
trudno spodziewać się reakcji NBP. 

ZADŁUŻENIE Przewidywane spłaty zobowiązań w najbliższych 12 miesiącach to 7.581 mln euro – NBP 

Przewidywane na okres najbliższych 12 miesięcy obciążenie Polski spłatą zobowiązań, zaciągniętych przez rząd, 
wyniosło na koniec października 7.581 mln euro wobec 9.790 mln euro miesiąc wcześniej - wynika z danych 
Narodowego Banku Polskiego. Stan aktywów rezerwowych Polski na koniec października 2021 r. wyniósł 144.069,2 
mln euro. 

RYNEK APTECZNY Wartość sprzedaży w aptekach w '21 wzrośnie o 5,8 proc. do 39,9 mld zł - PEX PharmaSequence 

Wartość sprzedaży w aptekach w 2021 roku wzrośnie o 5,8 proc. do 39,9 mld zł - poinformowała w raporcie firma 
badawcza PEX PharmaSequence. "Prognoza: sprzedaż na koniec 2021 r. całego rynku aptecznego wyniesie 39,9 mld 
zł, o 5,8 proc." - napisano. W samym październiku sprzedaż w aptekach wzrosła o 4,4 proc. rdr do 3,753 mld zł. 
Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż wzrosła o 1,7 proc. Obrót statystycznej apteki w październiku 2021 wyniósł 
284 tys. zł, co oznacza wzrost o 6,8 proc. 

OFE Wartość aktywów OFE wzrosła w październiku o 6,3 proc. mdm do 196,0 mld zł 

Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem OFE wzrosła na koniec października o 6,3 proc. mdm do 196,0 mld zł - 
wynika z danych KNF. Alokacja w akcje spółek notowanych na GPW wzrosła do 82 proc. Średnia ważona wartości 
jednostek rozrachunkowych wzrosła w porównaniu z końcem września o 6,0 proc. do 55,89 zł. Alokacja na rynku akcji 
ogółem wzrosła o 38 pb mdm i wyniosła 91,5 proc. Na giełdach zagranicznych zmalała o 2 pb do 9,5 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ASTRO- NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w 
składzie RN. 

 BRAND24- Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 CIGAMES- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 DBENERGY- ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku. 

 DENTAMDC- Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii O. 

 IMCOMPANY- Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 euro na akcję. 

 ORZBIALY- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 RAFAKO- Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 SUNEX- Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 TSGAMES- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 WASKO- NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gabos Software Sp. z o.o. - spółkę zależną umowy pożyczki z Wojciechem Wajdą - 
prezesem zarządu WASKO S.A oraz wyrażenie zgody na zawarcie przez Gabos Software Sp. z o.o. - spółkę zależną umowy pożyczki z Andrzejem 
Rymuzą - wiceprezesem zarządu WASKO S.A. 

 ZREMB-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

POLSKA 

 Polska- (09:00) Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC (Oczek. b.d. Poprz.96) za listopad 

 Polska- (10:00) Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (Oczek. 10.8% r/r Poprz.0.7% m/m 10.2% r/r) za październik 

 Polska- (10:00) Ceny produkcji budowlano-montażowej (Oczek. b.d. Poprz.4.9% r/r) za październik 

 Polska- (10:00) Produkcja przemysłowa (Oczek. 5.4% r/r Poprz.11% m/m 8.8% r/r) za październik 

 Polska- (10:00) Produkcja przemysłowa s.a. (Oczek. b.d. Poprz.8.7% r/r) za październik 

ZAGRANICA 

 USA- (16:00) Sprzedaż domów na rynku wtórnym (Oczek. 6.2 mln Poprz.6.29 mln) za październik 

 Strefa Euro- (18:30) Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos)  

 Nowa Zelandia- (22:45) Sprzedaż detaliczna (Oczek. -10.1% k/k Poprz.3.3% k/k) 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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