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BIULETYN PORANNY
Najważniejsze informacje

FW20Z2120


PGNIG - Skonsolidowany zysk netto PGNiG w III kwartale 2021 r. wyniósł 666 mln zł,
zgodnie z szacunkami



USA - Produkt Krajowy Brutto USA u ujęciu SAAR w trzecim kwartale wzrósł o 2,1 proc.



USA - Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w ub. tyg. wyniosła 199
tys.



RAPORTY - Raport okresowy przedstawi: ALTA, ATLANTIS, BOGDANKA,
BOOMBIT, CELTIC, CIECH, CNT, ENEA, FASING, FON, GOBARTO, GROCLIN,
IFCAPITAL, IFSA, IMS, INDYGO, KCI, KRAKCHEM, LUBAWA, MEXPOLSKA, MFO,
MOJ, PGNIG, PHN, RANKPROGR, REINO, SKOTAN, VINDEXUS, VOXEL,
WITTCHEN, XTPL.

POLSKA
Godz.

Urząd

Raport

Polska

Stopa bezrobocia

Prognoza

Poprzednio

5.5%

5.6%

LOP
35 356

STATYSTYKA RYNKU
Akcje
Obroty (tys.)
167
42,71%
369 318
31,41%
171
43,73%
721 943
61,41%
53
13,56%
84 321
7,18%
391
100%
1 175 584
100%

NAJWIĘKSZE WZROSTY
Kurs
Zmiana
GETIN
1,530
16,97%
ERBUD
61,20
12,92%
ODLEWNIE
6,44
7,33%
MOSTALWAR
7,06
7,29%
GETINOBLE
0,4450
5,45%

Okres

Zmiana
-0,95%
-0,91%
-0,13%
0,25%
-0,65%
-0,72%

KONTRAKT NA WIG20
Kurs
Zmiana
Wol.
2 244
-0,80%
23 195

NAJWIĘKSZE SPADKI
Kurs
Zmiana
URSUS
0,3200
-14,32%
PLAZACNTR
2,90
-9,32%
SUNEX
4,100
-8,69%
CDPROJEKT
186,54
-7,19%
ALLEGRO
40,370
-6,66%

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia

10:00

WZROST
SPADEK
BEZ ZM.
RAZEM

INDEKSY
Kurs
2 239,75
2 751,16
5 421,62
20 456,76
69 124,84
405,50

Obrót
5 697 076
474 045
150 570
158 649
4 222 062
Obrót
140 139
219 330
142 415
107 897 337
146 773 643

ZAGRANICA

październik

Źródło: GUS, NBP, ESPI

INDEKSY

ZAGRANICA
Godz.

Region

09:30

Szwecja

Raport

Prognoza

Poprzednia

Inflacja PPI

b.d.

17.2% r/r

październik

09:30

Szwecja

Stopa procentowa

12:00

Wlk.
Brytania

Sprzedaż
detaliczna wg
CBI

13:30

Strefa
Euro

14:30

Strefa
Euro

0.0%

0.0%

listopad

35

30

listopad

Protokół z
posiedzenia ECB

-

-

październik

Wystąpienie publiczne
prezeski ECB (Christine
Lagarde)

-

-

-

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat

Okres

DJIA
NASDAQ
S&P500
FTSE 100
CAC 40
DAX XETRA
RTS
BUX
NIKKEI 225
HANG SENG
BOVESPA
MERVAL
CECE EUR
NTX EUR

EUR/USD
EUR/PLN
USD/PLN
USD/JPY
GBP/USD
EUR/CHF
CHF/PLN

Kurs
35 804,38
15 845,23
4 701,46
7 286,32
7 042,23
15 878,39
1 660,59
52 535,97
29 535,82
24 727,64
104 514,20
83 481,20
1 691,35
1 256,67
WALUTY
Kurs
1,12146
4,67765
4,17101
115,379
1,33494
1,0469
4,46809

Zmiana
-0,03%
0,44%
0,23%
0,27%
-0,03%
-0,37%
-0,11%
2,16%
0,80%
0,17%
0,83%
-0,35%
0,55%
0,70%
Zmiana
0,12%
-0,02%
-0,15%
-0,04%
0,16%
0,09%
-0,11%

SUROWCE (KONTRAKTY)
Kurs
Zmiana
ZŁOTO
1 792,55
0,46%
MIEDŹ (LME)
9 790,00
0,70%
ROPA BRENT
82,25
-0,07%
ROPA WTI
78,47
0,10%

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”.

BIULETYN PORANNY

Informacje dnia
PGNIG

Skonsolidowany zysk netto PGNiG w III kwartale 2021 r. wyniósł 666 mln zł, zgodnie z szacunkami
Grupa kapitałowa PGNiG miała w trzecim kwartale 2021 roku 12,5 mld zł przychodów, 2,2 mld zł EBITDA, 1,4 mld zł
zysku operacyjnego oraz 666 mln zł zysku netto - poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Wyniki są zgodne z
wcześniejszymi szacunkami

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

Informacje ze spółek
PO ZAMKNIĘCIU SESJI
KGHM

KGHM nie skorzysta z prawa pierwszeństwa kupna udziałów w spółce jv Sierra Gorda SCM
KGHM nie skorzysta z prawa pierwszeństwa kupna udziałów w spółce joint venture Sierra Gorda SCM należących do
Sumitomo Metal Mining oraz Sumitomo Corporation - poinformował miedziowy koncern w komunikacie.

CCC

CCC miało 12,3 mln zł zysku netto z dział. kontyn. w III kw. r.obr. 2021/2022
CCC odnotowało 12,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. roku obrotowego
2021/2022 (sierpień-październik 2021) wobec 34,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

LIVECHAT

Zysk netto Livechat Software w II kw. 2021/2022 wzrósł do 32,7 mln zł
Zysk netto Livechat Software w drugim kwartale roku obrotowego 2021/2022 wzrósł rdr o 28 proc. do 32,7 mln zł - podała
spółka w raporcie. Wynik okazał się o 4,8 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes.

LIVECHAT

LiveChat Software chce wypłacić 1,14 zł zaliczkowej dywidendy
LiveChat Software chce wypłacić z zysku netto za rok obrotowy 2021/22 dywidendę zaliczkową w wysokości 1,14 zł na
akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Łącznie dywidenda zaliczkowa miałaby wynieść 29,36 mln zł.

MEDICALGORITHMICS

Cena emisja akcji serii H Medicalgorithmics ustalona na 18 zł
Cena emisyjna akcji serii H Medicalgorithmics została ustalona na 18 zł - podała spółka w komunikacie.

TIM

Zysk netto j.d. TIM w III kw. 2021 r. wzrósł o 138,3 proc. rdr do 24,9 mln zł
Zysk netto TIM, dystrybutora materiałów elektrotechnicznych, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w
trzecim kwartale 2021 r. wzrósł o 138,3 proc. rdr do 24,9 mln zł, a EBITDA wzrosła do 42,7 mln zł z 20,5 mln zł rok
wcześniej - wynika z raportu okresowego TIM. Analitycy oczekiwali 28,9 mln zł zysku netto oraz 41,2 mln zł EBITDA.

HUUUGE

Skorygowana EBITDA Huuuge w III kw. wzrosła do 17,7 mln USD
Skorygowana EBITDA Huuuge w trzecim kwartale wzrosła rok do roku o 106 proc. do 17,7 mln USD - podała spółka w
raporcie. Spółka oczekuje, że czwarty kwartał przyniesie dwucyfrową poprawę skorygowanego zysku EBITDA w ujęciu
całorocznym.

MILLENNIUM

Millennium z związku z wyrokiem utworzy 102,7 mln zł rezerwy, która obciąży wynik finansowy banku w IV kw.
Bank Millennium w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego z 24 listopada utworzy 102,7 mln zł rezerwy, która obciąży
wynik finansowy banku w IV kwartale 2021 roku - na podał bank w komunikacie. Wcześniej w środę Erbud informował o
uwzględnieniu przez Sąd Apelacyjny części apelacji spółki w sprawie przeciw Bankowi Millennium.

BOOMBIT

BoomBit miał w III kw. 7,2 mln zł EBITDA, o 12 proc. więcej niż przed rokiem
BoomBit wypracował w trzecim kwartale 7,2 mln zł EBITDA, o 11,6 proc. więcej niż rok wcześniej - podała spółka w
raporcie. Skorygowany zysk netto wzrósł o 43 proc. do 3,3 mln zł.

SILVAIR

Silvair wyemituje do 1 mln akcji po cenie emisyjnej 7,5 zł na sztukę
Silvair wyemituje do 1 mln akcji po cenie emisyjnej 7,5 zł na sztukę, bez prawa poboru dla dotychczasowych
akcjonariuszy - podała spółka w komunikacie.

KRYNICKI RECYKLING

Krynicki Recykling rozpoczyna przegląd opcji strategicznych
Krynicki Recykling rozpoczął przegląd opcji strategicznych - podała spółka w komunikacie. Przegląd ma na celu wybór
najkorzystniejszego sposobu dalszego rozwoju spółki. Na obecnym etapie zarząd ma rozważać rożne opcje, w tym,
pozyskanie partnera strategicznego lub finansowego

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI
KGHM

Sprzedaż miedzi płatnej KGHM wzrosła o 2% r/r do 58 tys. ton w X
Sprzedaż miedzi płatnej grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 58 tys. ton w październiku 2021 r. i była wyższa
o 2% niż rok wcześniej, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.

GETIN HOLDING

Getin Holding: Wypłata ok. 189 mln zł dywidendy planowana jest w XI 2022 r.
Getin Holding spodziewa się, że wypłata dywidendy w kwocie ok. 189 mln zł z tytułu obniżenia kapitału zakładowego do
18,9 mln zł nastąpi w listopadzie przyszłego roku. Kwota dywidendy w przyszłości - z części kapitału zapasowego,
szacowana obecnie na ok. 200 mln zł - mogłaby zostać wypłacona na początku 2023 roku, poinformowali przedstawiciele
zarządu. Getin Holding nie planuje na razie delistingu.
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PKN ORLEN

PKN Orlen wprowadza na stacje paliw innowacyjne etykiety zasilane światłem Saule
PKN Orlen w ramach programu Orlen Skylight Accelerator podpisał list intencyjny o współpracy z firmą Saule
Technologies, która opracowała i produkuje pierwsze na świecie etykiety zasilane światłem, czyli wykorzystujące
perowskitowe ogniwa fotowoltaiczne, podał Orlen. Saule poinformował, że obok PKN Orlen, testy będą realizowane we
współpracy z Google Cloud Platform oraz w sieci Grupy Maspex.

APATOR

Apator rozpoczyna skup do 333 333 akcji kosztem 10 mln zł
Zarząd Apatora przyjął uchwałę o rozpoczęciu skupu akcji własnych i planuje, że buy-back potrwa do 31 maja 2022 r.,
podała spółka. Skup może objąć do 333 333 akcji własnych, po cenie nie wyższej niż 30 zł za jedną akcję, przy czym
spółka przeznaczy na ten cel 10 mln zł, podano także.

RANK PROGRESS

Grupa Rank Progress sprzedała grunt w Otwocku za 26 mln zł netto
Rank Progress Otwock, spółka zależna Rank Progress, sprzedała grunt w Otwocku o powierzchni 3,7169 ha za 26 mln
zł netto - podała spółka w komunikacie.

SANTANDER BP

Santander BP planuje emisję BPW o wartości nom. do 500 mln zł do końca roku
Zarząd Santander Bank Polska podjął uchwałę w sprawie emisji bankowych papierów wartościowych (BPW), których
łączna wartość nominalna nie przekroczy 500 mln zł, podał bank. Santander BP zamierza przeprowadzić emisję BPW
do końca 2021 r.

SHOPER

Shoper pozostaje aktywny na rynku M&A, również poza Polską
Shoper pozostaje aktywny na rynku M&A i szuka dobrych spółek do ewentualnego przejęcia, poinformował prezes
Marcin Kuśmierz. W razie potrzeby, spółka może potencjalnie sięgnąć po finansowanie zewnętrzne przejęcia.

APATOR

Apator chce wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy za '21 w wysokości 0,30 zł na akcję
Zarząd Apatora zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2021 rok w wysokości
0,30 zł brutto na jedną akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

GETIN HOLDING

NWZ Getin Holding zdecyduje 21 XII o obniżeniu kapitału zakład. do 18,98 mln zł
Akcjonariusze Getin Holding zdecydują o obniżeniu kapitału zakładowego do 18,98 mln zł z 759,07 mln zł poprzez
zmniejszenie wartości nominalnej akcji do 0,1 zł z 4 zł w celu przeniesienia kwoty 550,34 mln zł do kapitału zapasowego
oraz wypłaty akcjonariuszom 189,77 mln zł dywidendy, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne
zgromadzenie, zwołanego na 21 grudnia.

MOSTOSTAL WARSZAWA

Mostostal W-wa wybuduje blok dla Vantage Dev. w Poznaniu za 86,85 mln zł netto
Mostostal Warszawa zawarła z Vantage Development umowę na realizację zadania pn. "Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z lokalem usługowo-handlowym i wewnętrznej instalacji gazowej w tym budynku przy ulicy Zofii
Nałkowskiej 18 / Św. Wawrzyńca w Poznaniu oraz przebudowę zjazdu z ulicy Nałkowskiej", podała spółka. Wartość
umowy wynosi 86,85 mln zł netto.

ASSECO POLAND

Asseco Poland oczekuje dalszych wzrostów w kluczowych segmentach
Asseco Poland jest optymistycznie nastawione do dalszych realizacji projektów wdrożeniowych, szczególnie w sektorze
bankowym i finansowym, a także w sektorze instytucji publicznych, wynika ze słów wiceprezesa Marka Panka. Spółka
pozostaje nadal aktywna na rynku M&A.

STALEXPORT

Stalexport Autostrada Małopolska zdecydowała o 57,1 mln zł zaliczki na dywidendę
Stalexport Autostrada Małopolska (SAM) - spółka zależna Stalexport Autostrady - podjęła uchwały w sprawie wypłaty
akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2021, w wysokości 57,06 mln
zł, podał Stalexport Autostrady.

ASSECO POLAND

Asseco Poland w całym roku spodziewa się marży operacyjnej zbliżonej do 10 proc.
Asseco Poland oczekuje, że rentowność operacyjna grupy w całym 2021 roku wyniesie około 10 proc. - poinformowali
przedstawiciele spółki. Grupa spodziewa się spowolnienia dynamiki wzrostu w IV kw. ze względu na efekt wyższej bazy
z ubiegłego roku. Największym wyzwaniem dla dalszego rozwoju firmy pozostaje zwiększona konkurencja na rynku
pracy.

SELVITY

Prezes Selvity: Nowa strategia będzie uwzględniała również akwizycje
Selvita pracuje nad przygotowaniem nowej strategii, która obok rozwoju organicznego będzie zakładała również dalsze
akwizycje, poinformował prezes Bogusław Sieczkowski. Spółka planuje przedstawić dokument przy okazji prezentacji
raportu rocznego. Selvita prowadzi obecnie rozmowy w sprawie przejęcia z kolejnymi podmiotami.

PGE

PGE zakłada na ‘22 stabilną rdr EBITDA w dystrybucji, spadek w energ. konwencjonalnej i obrocie
PGE zakłada na 2022 rok stabilną rdr EBITDA powtarzalną w segmencie dystrybucji, spadek wyniku w energetyce
konwencjonalnej, obrocie i ciepłownictwie. W segmencie energetyki odnawialnej wynik EBITDA może wzrosnąć rdr poinformowała w środę spółka.

PGE

PGE: W aukcji rynku mocy na 2026 r. wezmą udział 4 jednostki ciepłownicze
Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje wystawić do aukcji rynku mocy na rok dostaw 2026 cztery jednostki z
segmentu Ciepłownictwo, poinformował dyrektor pionu finansowego Piotr Sudoł.

APATOR

Arkadiusz Chmielewski nowym prezesem Apatora
Rada nadzorcza Apatora powołała Arkadiusza Chmielewskiego na prezesa spółki. Dotychczasowy prezes spółki
Mirosław Klepacki złożył rezygnację z przyczyn osobistych - poinformowała spółka w komunikacie.

VIGO SYSTEM

Vigo System zainwestuje ok. 5,4 mln euro w podwojenie mocy prod. Półprzewodników
Vigo System zainwestuje około 5,4 mln euro w zakup sprzętu do produkcji materiałów półprzewodnikowych
przeznaczonych do masowego zastosowania w fotonice i elektronice, podała spółka. Inwestycja podwoi moce
produkcyjne w tym obszarze, pozwalając zarówno zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na materiały od klientów
zewnętrznych, jak i potrzeby własne, związane z pracami nad nowymi produktami.

PGE

PGE planuje ok. 7 mld zł nakładów inwestycyjnych w 2022 r.
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Polska Grupa Energetyczna (PGE) spodziewa się wzrostu r/r nakładów inwestycyjnych w energetyce odnawialnej,
źródłach niskoemisyjnych, ciepłownictwie i dystrybucji w 2022 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Lechosław
Rojewski. Łączne nakłady mogą wynieść ok. 7 mld zł.
PGE

PGE zakłada wzrost EBITDA w OZE, spadek w energetyce konwencjonalnej w 2022
Polska Grupa Energetyczna (PGE) spodziewa się spadku r/r powtarzalnej EBITDA w 2022 r. w energetyce
konwencjonalnej, ciepłownictwie i obrocie, wzrostu w energetyce odnawialnej i stabilnej sytuacji w dystrybucji,
poinformował wiceprezes ds.finansowych Lechosław Rojewski.

PGE

PGE: Doradcą grup energetycznych przy wydzieleniu aktywów do NABE będzie KPMG
Spółki energetyczne wybrały KPMG na doradcę w procesie wydzielenia aktywów opartych na węglu na Narodowej
Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), poinformował prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Wojciech
Dąbrowski.

PKN ORLEN

PKN Orlen przedłużył umowę z zespołem F1 Arfa Romeo Racing Orlen na 2022 r.
PKN Orlen przedłużył umowę z zespołem Formuły 1 Alfa Romeo Racing Orlen na sezon 2022; Robert Kubica pozostanie
w nim w charakterze kierowcy rezerwowego, a jednocześnie będzie startował w wyścigach długodystansowych,
poinformował prezes Daniel Obajtek.

PKN ORLEN

PKN Orlen jest zdecydowanie 'bliżej niż dalej' finalizacji fuzji z Grupą Lotos
PKN Orlen jest zdecydowanie bliżej niż dalej finalizacji fuzji z Grupą Lotos, ale nadal wszystko jest możliwe, poinformował
prezes Daniel Obajtek.

PKN OLRLEN

PKN Orlen patrzy na wiele kierunków przejęć, nie tylko na Rumunię
PKN Orlen patrzy na wiele kierunków w sprawie potencjalnych przejęć, nie tylko na Rumunię - poinformował prezes
Orlenu Daniel Obajtek. Nie potwierdził jednak, że koncern prowadzi due diligence rumuńskiej spółki Rompetrol.

MEDINICE

Medinice miało 2,44 mln zł straty netto, 2,4 mln zł straty EBIT w I-III kw.
Medinice odnotowało 2,44 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w
okresie I-III kw. 2021 r. wobec 1,38 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

SELVITA

Selvita miała 0,98 mln zł straty netto, 11,27 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2021
Selvita odnotowała 0,98 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. wobec 5,09 mln zł zysku netto rok wcześniej, podała
spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto bez wpływu programu motywacyjnego wyniósł 10,5 mln zł w III kw. 2021
r. wobec 5,09 mln zł zysku rok wcześniej.

VIGO SYSTEM

Vigo System kupuje reaktor epitaksjalny; podwoi moce produkcji materiałów półprzewodnikowych
Vigo System zainwestuje około 5,4 mln euro w zakup sprzętu do produkcji materiałów półprzewodnikowych, dzięki
czemu podwoi moce w tym obszarze - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

INPRO

Inpro miało 9,7 mln zł zysku netto, 16,18 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.
Inpro odnotowało 9,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw.
2021 r. wobec 4,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

POLENERGIA

Polenergia gotowa zwiększyć portfolio o kilkaset MW po liberalizacji zasady 10h
Polenergia jest gotowa zwiększyć portfolio rozwijanych projektów farm wiatrowych na lądzie o kilkaset MW, o ile zostanie
zliberalizowana zasada 10h, poinformował prezes Michał Michalski.

POLENERGIA

Polenergia miała 41,8 mln zł zysku netto, 95,1 mln zł skoryg. EBITDA w III kw.
Polenergia odnotowała 41,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej
w III kw. 2021 r. wobec 16,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PGE

PGE miała 561 mln zł zysku netto, 2,1 mld zł EBITDA w III kw. 2021 r.
Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 561 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom
jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 273 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET
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Wydarzenia gospodarcze
WALUTY

Sesja amerykańska: Dolar amerykański pozostawał mocny podczas sesji w USA, co wynikało m.in. z niezłych danych
z amerykańskiego rynku pracy. Także późniejsze minutes z posiedzenia FOMC pokazały, że coraz większa część
przedstawicieli Fed jest gotowa na przyspieszenie tempa zacieśniania polityki monetarnej w USA. Notowania EUR/USD
oscylują w okolicach 1,12.
Sesja azjatycka: Podczas sesji w Azji ważnym akcentem na rynkach walutowych jest kolejna podwyżka stóp
procentowych w Korei Południowej.
Dorota Sierakowska

Źródło: BOSSAFX

ZAGRANICA
NIEMCY

Deutsche Boerse wydłuża handel akcjami i funduszami do godz. 22.00
Od poniedziałku na rynku we Frankfurcie będzie można handlować akcjami i jednostkami funduszy (w tym ETF) do
godziny 22.00 - poinformowała Deutsche Boerse na stronie internetowej. "Dzięki wydłużeniu godzin handlu inwestorzy
będą mogli reagować na wydarzenia na rynku amerykańskim" - napisała w komunikacie ma stronie internetowej
Deutsche Boerse, operator giełdy we Frankfurcie.

NIEMCY

Indeks Ifo obniżył się w listopadzie do 96,5 pkt.
Indeks Ifo, obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich, wyniósł w listopadzie 96,5 pkt. wobec 97,7 pkt. w
poprzednim miesiącu - podał instytut Ifo w komunikacie. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 96,7 pkt.

USA

Produkt Krajowy Brutto USA w trzecim kwartale wzrósł o 2,1 proc.
Produkt Krajowy Brutto USA w trzecim kwartale wzrósł o 2,1 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kwartał do kwartału
- podał Departament Handlu USA w pierwszym wyliczeniu. Oczekiwano +2,2 proc. wobec 2 proc. w I wyliczeniu.

USA

Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w ub. tyg. wyniosła 199 tys.
Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 199 tys.
- poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych
wyniesie 260 tys. wobec 270 tys. poprzednio, po korekcie z 268 tys.

USA

Zapasy amerykańskich hurtowników w październiku wzrosły o 2,2 proc. mdm
Zapasy amerykańskich hurtowników w październiku wzrosły o 2,2 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - poinformował we
wstępnym odczycie Departament Handlu. Oczekiwano +0,8 proc.

USA

Presja inflacyjna w USA może trwać dłużej niż wcześniej zakładano – protokół z posiedzenia FED
Presja inflacyjna w USA może trwać dłużej niż wcześniej zakładano - wynika z protokołu z ostatniego posiedzenia Fedu.
W minutes dodano, że stopy proc. mogą wzrosnąć szybciej, niż się obecnie zakłada, jeśli inflacja dalej będzie znajdowała
się powyżej celu Fedu.

Źródło: PAP, ISB, IAR

POLSKA
KONIUNKTURA

W listopadzie ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury dla Polski spadł do 102,9 – GUS
W listopadzie ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury dla Polski spadł do 102,9 z 103,8 w październiku - podał Główny
Urząd Statystyczny. W listopadzie 2020 roku wskaźnik był na poziomie 80,7.

KONIUNKTURA

Koniunktura w handlu w IV kw. pogorszyła się, a przewidywania na najbliższe m-ce pesymistyczne - IRG SGH
Koniunktura w handlu w Polsce w IV kwartale 2021 r. pogorszyła się, a przewidywania dotyczące rozwoju ogólnej sytuacji
w najbliższych 6 miesiącach są pesymistyczne - wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Wartość
wskaźnika koniunktury IRG SGH zmniejszyła się w ciągu kwartału o 6,0 pkt i wynosi -5,7 pkt. Jest zbliżona do średniej
dla czwartego kwartału z ostatnich dziesięciu lat (wynosi ona -6,0 pkt) i wyższa od poziomu odnotowanego przed rokiem
(-8,8 pkt w IV kwartale 2020 r.).

PODAŻ PIENIĄDZA

Podaż pieniądza (M3) w październiku wzrosła 8,6 proc. rdr, mdm wzrosła o 1,1 proc. – NBP
Podaż pieniądza (M3) w październiku wzrosła o 8,6 proc. rdr, do 1.935.690,7 mln zł - podał Narodowy Bank Polski. W
ujęciu miesięcznym podaż pieniądza wzrosła o 1,1 proc.

KREDYTY

Wartość kredytów konsumpcyjnych ogółem spadła w X o 53,8 mln zł mdm – NBP
Wartość udzielonych przez banki kredytów konsumpcyjnych ogółem w październiku spadła mdm o 53,8 mln zł i wyniosła
207.023,1 mln zł - wynika z danych NBP. Z tego wartość kredytów konsumpcyjnych w złotych spadła mdm o 68,5 mln zł
i wyniosła 203.648,1 mln zł.

KREDYTY

Wartość kredytów na nieruchomości dla gosp. domowych w X wzrosła o 5.501 mln zł mdm – NBP
Wartość udzielonych przez banki kredytów na nieruchomości dla gospodarstw domowych ogółem w październiku
wzrosła w porównaniu z poprzednim miesiącem o 5.501,0 mln zł i wyniosła 524.410,8 mln zł - wynika z danych NBP.
Wartość kredytów w walutach wzrosła mdm o 579,3 mln zł do 113.212,5 mln zł. Wartość kredytów w złotych wzrosła
mdm o 4.921,8 mln zł do 411.198,3 mln zł.

RYNEK PIENIĘŻNY

Z około 4-proc. osłabienia się PLN od września, ok. 3 proc. wynika z umocnienia się USD - Kightley, wiceprezes
NBP
Od początku września złoty osłabił się o ok. 4 proc., szacuje się, że z tego ok. 3 proc. wynika z umocnienia się
amerykańskiego dolara - powiedziała wiceprezes NBP Marta Kightley podczas posiedzenia Komisji Finansów
Publicznych. Zaznaczyła, że osłabienie PLN nie odzwierciedla fundamentów polskiej gospodarki.

INFLACJA

Obecnie inflacja w Polsce jest spowodowana w dużej mierze czynnikami zewnętrznymi - Kościński, MF
Obecnie inflacja w Polsce jest spowodowana w dużej mierze czynnikami zewnętrznymi - ocenił minister finansów
Tadeusz Kościński podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych. "Obecnie inflacja w Polsce jest spowodowana
w dużej mierze czynnikami zewnętrznymi, na które rząd nie ma wpływu. Po drugie wysoka inflacja jest zjawiskiem
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występującym globalnie, w wielu krajach jest najwyższa. Podwyższony poziom cen trzeba też traktować jako cenę
wysokiego odbicia po pierwszych falach pandemii" - powiedział Kościński.
GOSPODARKA

Polski Ład zadziała antyinflacyjnie poprzez zmniejszenie presji płacowej - Kościński, MF
Polski Ład zadziała antyinflacyjnie poprzez zmniejszenie presji płacowej - ocenił minister finansów Tadeusz Kościński
podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych. Minister podał, że podwyższona inflacja zwiększyła wpływy do
budżetu w ramach podatków VAT, PIT, CIT i akcyzy o około 9 mld złotych.

DEPOZYTY

Banki w X wypłaciły gospodarstwom domowym odsetki od depozytów w wysokości 819,4 mln zł – NBP
Banki w październiku 2021 r. wypłaciły gospodarstwom domowym odsetki od depozytów w wysokości 819,4 mln zł wobec
1.372,3 mln zł w październiku 2020 roku i 830,3 mln zł miesiąc wcześniej - wynika z danych NBP. Przedsiębiorstwa
otrzymały odsetki w wysokości 12,0 mln zł wobec 63,2 mln zł przed rokiem.

MIESZKANIA

Średni koszt budowy m kw. mieszkania w III kwartale wzrósł do 5.347 zł – GUS
Średni koszt budowy m kw. mieszkania w II kwartale wzrósł do 5.347 zł z 5.112 zł w II kwartale 2021 roku - podał GUS.
W III kwartale roku 2020 koszt wynosił 4.987 zł.

RYNEK REKLAMY

Szacowany wzrost rynku reklamy na koniec '21 to ok. 14 proc. - Publicis Groupe
Publicis Groupe szacuje, że na koniec tego roku rynek reklamy urośnie o ok. 14 proc., a w roku kolejnym będzie
kontynuowany rosnący trend z 2019 r. z dynamiką na poziomie 4,7 proc. Rynek reklamy po trzech kwartałach 2021 r.
wzrósł o 18 proc. rdr do ok. 7,2 mld zł.

OFE

OFE w ramach suwaka przekazały w okresie I-III kw. do ZUS aktywa warte 5,3 mld zł – ZUS
Otwarte Fundusze Emerytalne przelały w okresie I-III kwartałów do ZUS środki w wysokości 5,3 mld zł w ramach tzw.
suwaka - podał ZUS. Transfery były wyższe od przekazanych w analogicznym okresie 2020 r. o 22,5 proc.

Źródło: PAP, ISB, IAR
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Kalendarium najbliższych wydarzeń
DZIŚ
WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK






































AGROMEP- NWZA ws. udzielenia zgody na nabycie nieruchomości oraz zmiany statutu.
ALTA- Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
ATLANTIS- Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2021/2022.
BOGDANKA- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
BOOMBIT- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
CDRL- NWZA ws. wypłaty zysku z lat poprzednich z kapitału zapasowego spółki.
CELTIC- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
CIECH- Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
CNT- Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
ENEA- Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
FASING- Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
FON- Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2021/2022.
GOBARTO- Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
GROCLIN- Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
IFCAPITAL- Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2021/2022.
IFSA- Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2021/2022.
IMS- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
INDYGO- Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
KCI- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
KINOPOL- NWZA ws. zmiany statutu.
KRAKCHEM- Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
LUBAWA- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
MEXPOLSKA- Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
MFO- Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
MOJ- Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
MPLVERBUM- Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
NESTMEDIC- NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M oraz wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu,
ustanowienia Programu Motywacyjnego i in.
PGNIG- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
PHN- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
RANKPROGR- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
REINO- Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
SKOTAN- Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
STSHOLDING- Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
VINDEXUS- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
VOXEL- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
WITTCHEN- Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
XTPL- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
POLSKA

 Polska- (10:00) Stopa bezrobocia (Oczek. 5.5% Poprz.5.6%) za październik
ZAGRANICA






Szwecja- (09:30) Inflacja PPI (Oczek. 0% Poprz.17.2% r/r) za październik
Szwecja- (09:30) Stopa procentowa (Oczek. 0.0% Poprz.0.0%) za listopad
Wlk. Brytania- (12:00) Sprzedaż detaliczna wg CBI (Oczek. 35 Poprz.30) za listopad
Strefa Euro- (13:30) Protokół z posiedzenia ECB za październik
Strefa Euro- (14:30) Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)

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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ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa
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fax. 022 50 43 100
http://bossa.pl

Wydział Wsparcia i Obsługi Klienta
Marek Pokrywka
Dyrektor Wydziału
+48 22 504 31 75
m.pokrywka@bossa.pl

Piotr Kalbarczyk
Makler Papierów Wartościowych
+48 22 504 32 43
p.kalbarczyk@bossa.pl

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 szko dy 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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