
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  

 
 RAFAKO - Rafako miało 81,08 mln zł zysku netto, 71,37 mln zł zysku EBIT w III kw. 

2021 r. 

 POLSKA - Produkcja przemysłowa w październiku rdr wzrosła o 7,8 proc. – GUS 

 RAPORTY - Raport okresowy przedstawi: ABPL, ARCHICOM, ASSECOPOL, 
AUTOPARTN, BERLING, BOWIM, COMP, FORTE, K2HOLDING, KOGENERA, KREC, 
MEDINICE, MEGARON, PEP, PGE, PMPG, TOWERINV 

 
 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

10:00 Polska 
  Produkcja 
budowlano-
montażowa s.a. 

b.d. 4.2% r/r październik 

10:00 Polska 
  Produkcja 
budowlano-
montażowa 

3.3% r/r 4.3% r/r październik 

10:00 Polska 
  Sprzedaż 
detaliczna 

12.4% r/r 
-1.4% m/m 

11.1% r/r 
październik 

10:00 Polska 
Sprzedaż 
detaliczna ceny 
stałe 

6.3% r/r 5.1% r/r październik 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:15 Francja 
Indeks PMI dla 
przemysłu - wst.. 

52.8 53.6 listopad 

09:30 Niemcy 
Indeks PMI dla 
przemysłu - wst.. 

56.7 57.8 listopad 

10:00 
Strefa 
Euro 

Indeks PMI dla 
przemysłu - wst.. 

57.2 58.3 listopad 

10:30 
Wlk. 
Brytania 

Indeks PMI dla 
przemysłu - wst.. 

57.5 57.8 listopad 

15:45 USA 
Indeks PMI dla 
przemysłu - wst.. 

59.0 58.4 listopad 

16:00 USA 
  Indeks Fed z 
Richmond 

10 12 listopad 

16:30 Australia 

  Indeks 
wskaźników 
wyprzedzających - 
Conference Board 

b.d. 0.4% wrzesień 

22:40 USA 
  Zmiana zapasów 
ropy wg API 

-1.1 mln 
brk 

0.65 mln brk tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 

wtorek, 23 listopada 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 247,82 -0,02% 

WIG30 2 762,97 0,17% 

mWIG40 5 434,89 0,08% 

sWIG80 20 463,48 -1,25% 

WIG 69 339,63 -0,11% 

NCIndex 409,49 -0,85% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2120 2253 0,13% 22,1 tyś 35 584 
 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

COALENERG 3,11 29,05% 2 248 826 

 WITTCHEN 14,95 9,93% 419 879 

 MERCATOR 114,00 9,56% 23 582 973 

 MABION 74,10 7,24% 8 103 754 

 HELIO 19,70 7,07% 101 881 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

 ATREM 1,94 -12,61% 182 077 

 POZBUD 3,87 -10,83% 902 578 

 GROCLIN 3,86      -7,88% 970 949 

 RAINBOW 22,65 -7,74% 591 764 

 ENTER 29,00 7,64% 1 086 796 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 35 619,25 0,05% 

NASDAQ 15 854,76 -1,26% 

S&P500 4 682,94 -0,32% 

FTSE 100 7 255,46 0,44% 

CAC 40 7 105,00 -0,10% 

DAX XETRA 16 115,69 -0,27% 

RTS  1 628,10 -5,55% 

BUX 50 483,99 -1,92% 

NIKKEI 225  29 774,11 0,09% 

HANG SENG 24 658,93 -1,17% 

BOVESPA 102 122,40 -0,89% 

MERVAL 85 695,13 -4,26% 

CECE EUR  1 669,47 -0,93% 

NTX EUR  1 241,38 -0,35% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,12380 0,01% 

EUR/PLN 4,70822 -0,01% 

USD/PLN 4,18966 -0,01% 

USD/JPY 115,116 0,23% 

GBP/USD 1,33879 -0,06% 

EUR/CHF 1,04766 -0,07% 

CHF/PLN 4,49418 0,07% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1 806,05 -0,01% 

MIEDŹ (LME) 9 615,00 0,76% 

ROPA BRENT 79,70 1,03% 

ROPA WTI 75,86 -1,16% 
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Informacje dnia 

 

RAFAKO Rafako miało 81,08 mln zł zysku netto, 71,37 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r. 

Rafako w restrukturyzacji odnotowało 81,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom 
jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 11,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

TEN SQUARE GAMES Ten Square Games miał 24,8 mln zł zysku netto, 34,49 mln zł EBITDA w III kw. 

Ten Square Games odnotował 24,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w III kw. 2021 r. wobec 58,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

TEN SQUARE GAMES Ten Square Games planuje uruchomienie czterech nowych gier w 2022 roku 

Ten Square Games planuje uruchomienie czterech nowych gier w pierwszej połowie 2022 roku - podała spółka w 
komunikacie prasowym. 

POLIMEXMS Polimex chce wydłużenia realizacji bloku węglowego dla ZA Puławy o 223 dni 

Zakłady Azotowe Puławy otrzymały od Polimeksu Mostostalu wniosek dotyczący przedłużenia realizacji budowy bloku 
węglowego o 223 dni i zmiany harmonogramu prac. Wykonawca chce również podwyższenia wynagrodzenia o 35,8 mln 
zł - podały Puławy. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

CEZ CEZ ma umowę na maksymalnie 300 mln euro kredytu z EBI 

CEZ podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę kredytu o wartości do 300 mln euro, podała spółka. 

ING BSK BFG określił wymóg MREL dla ING BSK na 16,34% kwoty ekspozycji na ryzyko 

Wymóg MREL dla ING Banku Śląskiego został określony na 16,34% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (TREA) i 5,91% 
miary ekspozycji całkowitej (TEM) na poziomie indywidualnym. Bank jest zobowiązany do spełnienia wymogu MREL do 
31 grudnia 2023 roku. 

ONCOARENDI 
THERAPEUTICS 

OncoArendi Therapeutics otworzyło laboratorium B+R w Łodzi 

OncoArendi Therapeutics otworzyło nowe laboratorium badawczo-rozwojowe w Łodzi, podała spółka. Przestrzeń 
laboratoryjna umożliwi rozszerzenie i intensyfikację prac badawczych spółki w obszarze chemii medycznej i biologii 
molekularnej prowadzącej badania przesiewowe, kluczowe dla skutecznej realizacji strategii dalszego rozwoju 
OncoArendi. 

TAURON Produkcja węgla w Tauronie Wydobycie będzie w 2021 r. o 0,5 mln ton wyższa r/r 

Produkcja węgla w Tauronie Wydobycie - spółce zależnej Taurona Polskiej Energii - będzie w tym roku o 0,5 mln ton 
wyższa niż w 2020 r., poinformował prezes Jacek Pytel. 

PKO BP PKO BP: Platforma Automarket.pl oddała do użytku 3 tys. Aut 

Platforma Automarket.pl - należąca do grupy PKO Banku Polskiego - oddała do użytku 3 tys. aut w półtora roku od 
rozpoczęcia działalności, podał bank. 

FERRUM Ferrum miało wstępnie ok. 12,69 mln zł zysku netto w I-III kw. 2021 r. 

Ferrum odnotowało ok. 12,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2021 r. według wstępnych danych wobec 
3,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. 

GRUPA FERRUM Grupa Ferrum zwiększyła po trzech kwartałach przychody o ok. 15 proc. rdr, do 471,1 mln zł 

Grupa Ferrum szacuje, że jej przychody po trzech kwartałach 2021 roku wyniosły 471,1 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 
15 proc. rdr - podała spółka w komunikacie. 

CI GAMES CI Games nie planuje wypłaty dywidendy przed 2024 r. 

CI Games zakłada wypłatę dywidendy nie wcześniej niż w 2024 r. i nie planuje podwyższenia kapitału, poinformował 
prezes Marek Tymiński. 

ATAL Atal wprowadził do sprzedaży 186 mieszkań we Wrocławiu 

Atal, w ramach kolejnego etapu wrocławskiego osiedla Nowe Miasto Różanka, wprowadził do sprzedaży 186 mieszkań 
oraz 8 lokali usługowych - podał deweloper w komunikacie prasowym. 

TORPOL Torpol liczy, że na koniec '21 utrzyma marże zanotowane po 9 miesiącach 

Torpol zakłada, że do końca 2021 roku uda mu się utrzymać marże zanotowane po trzech kwartałach - poinformowali 
przedstawiciele spółki. Torpol liczy, że jeszcze w tym roku na rynku pojawi się kilka większych postępowań ze strony 
PKP PLK, a na zwiększoną podaż projektów szykuje się w roku przyszłym. 

BANK PEKAO Bank Pekao zakończył proces migracji klientów Idea Banku 
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Operacja przeniesienia danych klientów byłego Idea Banku do systemów operacyjnych Banku Pekao zakończyła się - 
w weekend zyskali oni dostęp do bankowości elektronicznej i infolinii Banku Pekao, a od dziś również do sieci placówek, 
podał Bank Pekao. 

CI GAMES CI Games miał w III kw. 19,3 mln zł EBITDA i 13,6 mln zł zysku netto 

Grupa CI Games wypracowała w III kwartale 2021 r. 32,7 mln zł przychodów, z czego większość (69 proc.) została 
wygenerowana przez "Sniper Ghost Warrior Contracts 2". EBITDA wyniosła w tym okresie 19,3 mln zł, a zysk netto 13,6 
mln zł - podała spółka w raporcie. 

ALLEGRO Allegro rozpoczyna Black Week, liczy na nowe rekordy sprzedaży 

Black Week na Allegro, trwający 8 dni festiwal zakupowy, rozpoczął się dziś i skończy w Cyber Monday, 29 listopada, 
podało Allegro. Spółka liczy, że będzie to kolejne wydarzenie bijące rekordy - w ub.r. podczas Black Week klienci 
każdego dnia kupowali prawie 3,5 mln produktów, a uczestniczący w akcji sprzedawcy odnotowywali sprzedaż o ok. 
250-300% wyższą niż przeciętnego dnia, poinformowała strategy director w Allegro Aleksandra Sroka-Krzyżak. 

KERNEL Kernel Holding wykupi przedterminowo obligacje na łącznie 500 mln USD 

Kernel Holding skorzysta z opcji wcześniejszego wykupu wszystkich pozostających w obrocie obligacji o wartości 500 
mln USD w dniu 20 grudnia 2021 r., podała spółka. Chodzi o obligacje zabezpieczone, 8,75-procentowe, zapadające w 
2022 r. 

ATREM Atrem zanotował wzrost przychodów do 30,14 mln zł w III kw. 2021 r. 

Atrem odnotował 0,74 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2021 r. wobec ,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała 
spółka w raporcie. 

ASBIS Przychody Asbisu w październiku wzrosły o 11 proc. rdr do ok. 246 mln USD 

Skonsolidowane przychody Asbisu wyniosły w październiku 2021 roku ok. 246 mln USD i były o ok. 11 proc. wyższe niż 
rok wcześniej - podała spółka w komunikacie prasowym. 

CELON PHARMA Celon Pharma złożyła wniosek o zgodę na II fazę badania klinicznego CPL 409116 

Celon Pharma złożyła do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
wniosek o udzielenie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego II fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor 
JAK/ROCK - CPL 409116 - w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          BIULETYN PORANNY  

        Strona | 4  
 

 

Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja amerykańska: Podczas sesji w USA amerykański dolar otrzymał kolejny wzrostowy impuls w postaci nominacji 

Jerome Powella na drugą kadencję jako prezesa Fed. Dla rynków oznacza to kontynuację obecnej polityki, a więc dalsze 
zacieśnianie polityki monetarnej, a wręcz nawet możliwe jej przyspieszenie. To poskutkowało zwyżką wartości USD i 
spadkiem notowań EUR/USD poniżej 1,1240.  

Sesja azjatycka: Sesja w Azji w zasadzie ugruntowuje wcześniejsze zmiany. Większość kluczowych walut porusza się 
w konsolidacji, jedynie notowania USD/JPY rosną. W Japonii trwa jednak dzień wolny, więc są to raczej mało istotne 
fundamentalnie ruchy. 

Dorota Sierakowska 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

CHINY Bank centralny Chin utrzymał stopy procentowe bez zmian 

Bank centralny Chin utrzymał stopy procentowe bez zmian, już 19. miesiąc z rzędu - podał Ludowy Bank Chin (PBOC) 
w komunikacie. 

USA Jerome Powell został nominowany na drugą kadencję Rezerwy Federalnej 

Przewodniczący Rezerwy Federalnej, Jerome Powell został w poniedziałek nominowany na drugą, czteroletnią kadencję 
przez prezydenta Joe Bidena – podano w oświadczeniu Białego Domu. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

PRODUKCJA Produkcja przemysłowa w październiku rdr wzrosła o 7,8 proc. – GUS 

Produkcja przemysłowa w październiku 2021 r. wzrosła o 7,8 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła 
o 2,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji 
w październiku rdr o 5,2 proc., a mdm spadku o 0,6 proc. Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo w październiku 
wzrosła rdr o 9,8 proc., a mdm wzrosła o 2,0 proc. 

PRODUKCJA Wzrost produkcji sprzedanej w październiku odnotowano w 25 działach – GUS 

W październiku wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 25 spośród 34 działów przemysłu - 
poinformował Główny Urząd Statystyczny. Według wstępnych danych wzrost produkcji odnotowano m.in. w produkcji 
chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 21,9 proc., maszyn i urządzeń – o 18,6 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 
14,7 proc., koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 13,8 proc., wyrobów z metali – o 13,0 proc., komputerów, 
wyrobów elektronicznych i optycznych – o 12,1 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – 
o 11,9 proc., w produkcji metali – o 11,7 proc. 

CENY Ceny produkcji przemysłowej w październiku rdr wzrosły o 11,8 proc. – GUS 

Ceny produkcji przemysłowej w październiku 2021 r. wzrosły rdr o 11,8 proc., w ujęciu miesięcznym wzrosły o 1,8 proc. 
- podał Główny Urząd Statystyczny. Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny 
producentów w ujęciu rocznym w październiku wzrosły o 10,8 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 1,1 proc. 

CENY Ceny skupu podstawowych produktów rolnych w X wzrosły w ujęciu rdr o 15,6 proc. – GUS 

W październiku 2021 r. ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca 
wieprzowego, drobiu i mleka krowiego wzrosły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 15,6 proc., 
po wzroście o 15,3 proc. we wrześniu - podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do września ceny wzrosły o 2,1 
proc. 

KONIUNKTURA W listopadzie w większości obszarów wskaźniki koniunktury na poziomie niższym niż w październiku – GUS 

W listopadzie w większości obszarów wskaźniki koniunktury na poziomie niższym niż w październiku - podał Główny 
Urząd Statystyczny. Najlepiej i jednocześnie korzystnie koniunkturę oceniają jednostki z sekcji działalność finansowa i 
ubezpieczeniowa oraz informacja i komunikacja, natomiast najbardziej pesymistycznie – podmioty z sekcji 
zakwaterowanie i gastronomia. 

ZADŁUŻENIE Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec października spadło do ok. 1.127,0 mld zł – MF 

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec października spadło o 17,8 mld zł (-1,6 proc.) mdm i wyniosło ok. 1.127,0 mld zł 
- podał resort finansów w szacunkowych danych. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło: - dług 
krajowy: ok. 856,6 mld zł; - dług w walutach obcych: ok. 270,4 mld zł (tj. 24,0 proc. całego długu SP). 

GOSPODARKA Tarcza antyinflacyjna zakłada obniżkę akcyzy na nośniki energii – premier 

Tarcza antyinflacyjna jest już praktycznie gotowa i będzie zawierała takie elementy jak obniżka akcyzy na nośniki energii 
- powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. Dodał, że rząd będzie robił 
wszystko, aby osiągnąć lekkie umocnienie złotego. 

GOSPODARKA Straty wynikające z tzw. płacenia pod stołem i zatrudniania na czarno dla budżetu, NFZ, JST i ZUS to ok. 17 mld 
zł rocznie - Sarnowski, MF 

Zjawisko tzw. płacenia pod stołem i zatrudniania na czarno dotyczy ok. 1,5 mln osób w Polsce, a straty wynikające z tych 
zjawisk dla budżetu, NFZ, JST i ZUS to ok. 17 mld zł rocznie – ocenił podczas konferencji prasowej wiceminister finansów 
Jan Sarnowski. 

POŻYCZKI W X firmy pożyczkowe udzieliły finansowania o wartości 714 mln zł, o 78,2 proc. więcej rdr – BIK 

Firmy pożyczkowe w październiku udzieliły finansowania na kwotę 714 mln zł, czyli o 78,2 proc. więcej rdr - podało Biuro 
Informacji Kredytowej (BIK). Średnia wartość nowo udzielonej pożyczki pozabankowej wyniosła 2.329 zł i była wyższa 
od średniej wartości pożyczki udzielonej w sierpniu 2020 roku o 10,3 proc. Wartość nowo udzielonych pożyczek w 
okresie styczeń–październik wyniosła 5,809 mld zł i była wyższa rdr o 54,3 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ABPL- Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022. 

 ARCHICOM- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

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

 AUTOPARTN- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 BERLING- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 BIOMEDLUB- Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.265.202 akcji zwykłych na okaziciela serii S. 

 BOWIM- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 COMP- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 EC2- NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany 
statutu. 

 FORTE- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 GIGROUP- Początek notowań spółki WORKSERV (WSE) pod nazwą GIGROUP (GIG) w związku ze zmianą firmy. 

 IMCOMPANY- Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy 0,16 euro na akcję. 

 K2HOLDING- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 KOGENERA- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 KOGENERA- NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN. 

 KREC- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 MEDINICE- Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 MEGARON- Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 MURAPOL- Początek przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych. 

 PEP- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 PGE- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 PMPG- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 POLTREG- Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 8.250 akcji serii A1, 348.750 akcji serii B, 161.250 akcji serii C, 298.508 akcji serii D, 
149.254 akcje serii E, 700.000 akcji serii F, 497.513 akcji serii G, 348.259 akcji serii H, 332.500 akcji serii I oraz 1.332.414 praw do akcji zwykłych na 
okaziciela serii M. 

 TOWERINV- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

POLSKA 

 Polska- 10:00) Produkcja budowlano-montażowa s.a. (Oczek. b.d. Poprz.4.2% r/r) za październik 

 Polska- (10:00) Produkcja budowlano-montażowa (Oczek. 3.3% r/r Poprz.4.3% r/r) za październik 

 Polska- (10:00) Sprzedaż detaliczna (Oczek. 12.4% r/r Poprz.-1.4% m/m 11.1% r/r) za październik 

 Polska- (10:00) Sprzedaż detaliczna ceny stałe (Oczek. 6.3% r/r Poprz.5.1% r/r) za październik 

ZAGRANICA 

 Francja- (09:15) Indeks PMI dla przemysłu - wst.. (Oczek. 52.8 Poprz.53.6) za listopad 

 Francja- (09:15) Indeks PMI dla usług - wst.. (Oczek. 55.5 Poprz.56.6) za listopad 

 Niemcy- (09:30) Indeks PMI dla przemysłu - wst.. (Oczek. 56.7 Poprz.57.8) za listopad 

 Niemcy- (09:30) Indeks PMI dla usług - wst.. (Oczek. 51.5 Poprz.52.4) za listopad 

 Strefa Euro- (09:55) Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Pentti Hakkarainen)  

 Strefa Euro- (10:00) Indeks PMI dla przemysłu - wst.. (Oczek. 57.2 Poprz.58.3) za listopad 

 Strefa Euro- (10:00) Indeks PMI dla usług - wst.. (Oczek. 53.6 Poprz.54.6) za listopad 

 Wlk. Brytania- (10:30) Indeks PMI dla usług - wst.. (Oczek. 58.4 Poprz.59.1) za listopad 

 Wlk. Brytania- (10:30) Indeks PMI dla przemysłu - wst.. (Oczek. 57.5 Poprz.57.8) za listopad 

 USA- (15:45) Indeks PMI dla przemysłu - wst.. (Oczek. 59.0 Poprz.58.4) za listopad 

 USA- (15:45) Indeks PMI dla usług - wst.. (Oczek. 59.1 Poprz.58.7) za listopad 

 USA- (16:00) Indeks Fed z Richmond (Oczek. 10 Poprz.12) za listopad 

 Australia- (16:30) Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board (Oczek. b.d. Poprz.0.4%) za wrzesień 

 Strefa Euro- (19:40) Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos)  

 USA- (22:40) Zmiana zapasów ropy wg API (Oczek. -1.1 mln brk Poprz.0.65 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 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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