
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  

 
 ENEA - Enea miała w III kw. 570,1 mln zł zysku netto j.d., zgodnie z szacunkami 

 STREFA EURO - Zakupy w ramach PEPP zostaną zakończone zgodnie z planem w 

marcu 2022 r. - minutes EBC 

 POLSKA - Premier Mateusz Morawiecki przedstawił tzw. tarczę antyinflacyjną. 

 RAPORTY - Raport okresowy przedstawi: 06MAGNA, AMICA, AMPLI, ATMGRUPA, 

BBIDEV, BEDZIN, BORYSZEW, CZTOREBKA, DGA, EDINVEST, EUCO, 

GAMFACTOR, IMMOBILE, INTERBUD, ITMTRADE, KERNEL, KRVITAMIN, LSISOFT, 

MARVIPOL, MAXCOM, MUZA, NANOGROUP, OTLOG, PBG, PHARMENA, 

POLTREG, QUANTUM, RAINBOW, REGNON, SATIS, SELENAFM, SIMPLE, SONEL, 

STALPROFI, STARHEDGE, TERMOREX, URSUS, ZEPAK. 

 
 
 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:45 Francja 
Indeks zaufania 
gospodarstw 
domowych 

98 99 listopad 

09:00 Szwajcaria PKB s.a. 
2% 
k/k 

1.8% k/k III kw. 

09:00 Szwajcaria PKB n.s.a. 
3.2
% 
r/r 

7.7% r/r III kw. 

09:00 
Strefa 
Euro 

Wystąpienie 
publiczne prezeski 
ECB (Christine 
Lagarde) 

- - - 

09:30 Szwecja 
Sprzedaż detaliczna 
n.s.a. 

b.d
. 

-0.3% m/m 

4.8% r/r 
październik 

10:00 
Strefa 
Euro 

Podaż 
pieniądza M3 

7.4% r/r 7.4% r/r październik 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

piątek, 26 listopada 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 229,44 -0,46% 

WIG30 2 736,14 -0,55% 

mWIG40 5 408,79 -0,24% 

sWIG80 20 416,88 -0,19% 

WIG 68 860,62 -0,38% 

NCIndex 405,73 0,06% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2120 2 229 -0,67% 15 759 36 126 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 150 38,56% 311 537 39,49% 

SPADEK 173 44,47% 470 851 59,69% 

BEZ ZM. 66 16,97% 6 470 0,82% 

RAZEM 389 100% 788 860 100% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

ZREMB 1,600 46,79% 1 333 534 

COALENERG 2,96 8,03% 973 210 

URSUS 0,3400 6,25% 106 107 

MABION 76,90 6,07% 9 281 480 

BUMECH 26,10 5,24% 6 942 994 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

MFO 52,20 -7,12% 809 973 

PGE 8,400 -6,67% 25 080 377 

GETIN 1,450 -5,23% 2 454 527 

IFIRMA 21,50 -4,87% 167 531 

TAURONPE 2,880 -4,00% 9 980 608 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 35 804,38 -0,03% 

NASDAQ 15 845,20 0,44% 

S&P500 4 701,46 0,23% 

FTSE 100 7 310,37 0,33%  

CAC 40 7 075,87 0,48% 

DAX XETRA 15 917,98 0,25% 

RTS  1 665,74 0,31% 

BUX 52 364,37 -0,33% 

NIKKEI 225  28 689,13 -2,75% 

HANG SENG 24 150,87 -2,38% 

BOVESPA 105 811,30 1,24% 

MERVAL 84 956,94 1,77% 

CECE EUR  1694,02 0,16% 

NTX EUR  1 259,45 0,22% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,12252 0,15% 

EUR/PLN 4,68884 0,24% 

USD/PLN 4,17705 0,09% 

USD/JPY 114,634 -0,62% 

GBP/USD 1,33027 -0,14% 

EUR/CHF 1,04623 -0,25% 

CHF/PLN 4,48167 0,49% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1 798,20 0,55% 

MIEDŹ (LME) 9 895,00 1,07% 

ROPA BRENT 82,25 -0,07% 

ROPA WTI 76,00 -2,66% 
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Informacje dnia 

 

ENEA Enea miała w III kw. 570,1 mln zł zysku netto j.d., zgodnie z szacunkami 

Grupa Enea miała w trzecim kwartale 2021 roku 570,1 mln zł zysku netto jednostki dominującej oraz 5,47 mld zł 
przychodów - podała spółka w raporcie kwartalnym. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PKO BP KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego PKO BP do 0,11 pkt proc. 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła PKO Bankowi Polskiemu (PKO BP) utrzymywanie funduszy własnych na 
pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów 
hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie skonsolidowanym w wysokości 0,11 pkt proc. ponad wartość 
łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bufor ten wynosił 0,24 pkt proc. 

CIECH Ciech miał 41,33 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2021 

Ciech odnotował 41,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2021 r. wobec 36,98 
mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

CIECH Ciech miał w III kwartale 144,8 mln zł znormalizowanej EBITDA, podtrzymuje prognozę na '21 

Ciech miał w trzecim kwartale 2021 roku 144,8 mln zł znormalizowanej EBITDA, co oznacza wzrost o 2 proc. rdr - wynika 
z raportu. Konsensus PAP Biznes zakładał wynik na poziomie 133,4 mln zł. Po trzech kwartałach znormalizowana 
EBITDA wynosi 554,4 mln zł, spółka podtrzymuje, że w całym roku wyniesie 700-735 mln zł. 

KERNEL Kernel miał 211 mln USD zysku netto j. d. w I kw. 2021/22 

Kernel Holding w pierwszym kwartale roku obrotowego 2021/2022 odnotował 211 mln USD zysku netto przypadającego 
akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 204 mln USD zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Przychody 
grupy wzrosły w tym czasie o 43 proc. do 1.343 mln USD. 

RANK PROGRESS Rank Progress miał 5,53 mln zł zysku netto, 12,4 mln zł zysku EBIT w III kw. 

Rank Progress odnotował 5,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w III kw. 2021 r. wobec 10,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

KRUK Kruk kupi portfele wierzytelności we Włoszech o wartości nominalnej do 317,6 mln EUR 

Kruk zawarł z Deutsche Bank umowy nabycia portfeli wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych wierzytelności 
detalicznych na rynku włoskim o łącznej wartości nominalnej w wysokości do 317,6 mln euro (ok. 1,48 mld zł) - podała 
spółka w komunikatach. 

KRUK Kruk wyemituje obligacje o wartości do 50 mln zł 

Kruk wyemituje obligacje serii AM1 o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. 
Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej i będą notowane na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym 
przez GPW. 

WITTCHEN Wittchen chce w 2022 r. kontynuować dwucyfrowy wzrost sprzedaży 

Wittchen chce w 2022 roku kontynuować osiąganie dwucyfrowych dynamik sprzedaży, liczy na stabilizację marży brutto 
na sprzedaży i kontynuację poprawy marży operacyjnej - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

TAURON Tauron zmodernizuje elektrownię wodną we Wrocławiu 

Tauron przeznaczy ponad 18 mln zł na unowocześnienie hydroelektrowni we Wrocławiu. Prace przyczynią się do 
wzrostu produkcji energii elektrycznej w elektrowni do ok. 5,5 GWh rocznie - podała spółka w komunikacie prasowym. 

BUMECH Bumech ma dostarczyć miał węglowy z kopalni "Silesia" za 100 mln zł 

Spółka zależna Bumechu, Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia", otrzymało oświadczenie krajowej spółki kapitałowej o 
wiążącym przyjęciu oferty na dostawę miału węglowego. Szacunkowa wartość przychodu to 100 mln zł - podał Bumech 
w komunikacie. 

RONSON Ronson kupił grunt w Warszawie za 11,2 mln zł netto 

Spółka zależna Ronson Development zawarła umowę zakupu gruntu położonego w Warszawie o łącznej powierzchni 
ok. 1,82 tys. m kw. za 11,2 mln zł netto - podał deweloper w komunikacie. 

JSW JSW ma aneks do umowy na sprzedaż koksu na rynek austriacki; nowa wartość umowy to 4,9 mld zł 

Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała aneks do umowy na dostawy węgla koksowego z austriacką spółką - podała 
JSW w komunikacie. Aneks podwyższa łączną szacunkową wartość zawartej wcześniej umowy do 4,9 mld zł i przedłuża 
okres jej obowiązywania do 31 marca 2028 r. 

PGE PGE wmurowała kamień węgielny pod bloki gazowe przy Elektrowni Dolna Odra 
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Polska Grupa Energetyczna (PGE) wmurowała kamień węgielny pod budowę dwóch bloków gazowo-parowych przy 
Elektrowni Dolna Odra, podała spółka. Zaawansowanie realizacji projektu przekroczyło 40%. Inwestycja o wartości blisko 
5 mld zł zostanie oddana przed końcem 2023 r. 

GRUPA CCC Grupa CCC jest zainteresowana ewentualnymi przejęciami spółek technologicznych 

Grupa CCC nie planuje przejęć w najbliższym czasie w swoim segmencie, ale jest zainteresowane ewentualnymi 
akwizycjami spółek technologicznych, wynika ze słów przewodniczącego rady nadzorczej CCC Dariusza Miłka. 

GRUPA CCC Grupa CCC wyklucza buy-back, planuje dywidendę 

Grupa CCC w związku z planowanym rozwojem zakłada wypłatę dywidendy w średnim okresie, ale nie planuje 
przeprowadzenie buy-bucku, poinformował prezes Marcin Czyczerski. 

CCC CCC widzi w XI wzrost sprzedaży w sklepach w stosunku do 2019 r. 

CCC widzi w listopadzie wzrost sprzedaży w sklepach w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. - poinformował 
prezes CCC Marcin Czyczerski. 

CCC CCC zakłada wypłatę dywidendy w średnim okresie, nie planuje buybacku – prezes 

Grupa CCC zakłada wypłatę dywidendy w średnim okresie, nie planuje buybacku - poinformował prezes Marcin 
Czyczerski. 

CCC CCC podtrzymuje, że IPO eobuwie może się odbyć w 2022/23 roku 

Grupa CCC podtrzymuje, że IPO spółki eobuwie może się odbyć w 2022/23 roku - poinformował wiceprezes CCC Karol 
Półtorak. 

CYFROWY POLSAT Cyfrowy Polsat nabędzie od Reddev Investments do 29 mln akcji własnych po cenie 35 zł za sztukę 

Zarząd Cyfrowego Polsatu zdcydował, że nabędzie nie więcej niż 29 mln akcji własnych od Reddev Investments Limited 
po cenie 35 zł za jedną akcję - podał Cyfrowy Polsat w komunikacie. 

CDRL CDRL wypłaci 2 zł dywidendy na akcję z kapitału zapasowego 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDRL postanowiło wypłacić z kapitału zapasowego spółki dywidendę w wysokości 
2 zł na akcję - podała spółka. Łącznie na wypłatę dywidendy przeznaczone zostanie ok. 12 mln zł. 

PGNIG PGNiG liczy na produkcję około 2,6 mld m sześc. gazu z Norwegii 

PGNiG szacuje, że w 2022 roku produkcja gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym wyniesie około 2,6 mld metrów 
sześciennych - poinformował wiceprezes PGNiG ds. operacyjnych Robert Perkowski. 

PGNIG PGNiG spodziewa się w II kwartale '22 spadku cen gazu do 40 euro/MWh 

PGNiG nie wyklucza jeszcze zwyżki cen gazu w okresie zimowym w przypadku mroźnej zimy i niedoboru dostaw z 
kierunku wschodniego. W drugim kwartale 2022 roku cena może spaść do 40 euro/MWh, ale wiceprezes PGNiG 
Przemysław Wacławski wskazuje, że to i tak byłoby drogo w porównaniu do poprzednich lat. 

GRUPA CCC Grupa CCC chce zwiększyć powierzchnię handlową do 2025 roku do ok. 1 mln m kw. 

Grupa CCC chce zwiększyć powierzchnię handlową do 2025 roku do ok. 1 mln m kw. - podała spółka w prezentacji. 
Udział nakładów inwestycyjnych do przychodów ma wynieść 2-4 proc. (średnio w latach 2021-2025). 

PGNIG PGNiG spodziewa się decyzji UOKiK ws. fuzji z PKN Orlen w I kw. 2022 r. 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) spodziewa się decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(UOKiK) w sprawie przejęcia grupy przez PKN Orlen w I kw. 2022 r., poinformował wiceprezes Przemysław Wacławski. 

CCC Strategia CCC: Rentowność EBITDA powyżej 12%, e-commerce: 60% przychodów w 2025 

Grupa CCC przyjęła nową strategię zakładającą w perspektywie do 2025 r. osiągnięcie m.in. skonsolidowanej 
rentowności EBITDA (z MSSF16) powyżej 12% oraz udział sprzedaży z kanałów online na poziomie ponad 60% 
przychodów grupy, podała spółka. Realizacja strategii finansowana będzie ze środków własnych oraz zdolności 
kredytowej, dodano. 

CCCC Udział CCC w przychodach grupy do '25 ma wynosić 25-30 proc., a udział Eobuwie 30-35 proc. 

Strategia CCC do 2025 r. zakłada, że udział poszczególnych szyldów w przychodach grupy wyniesie odpowiednio: 25-
30 proc. w przypadku CCC, 30-35 proc. w przypadku Eobuwia, 15-20 proc. Modivo, 15-20 proc. HalfPrice, a DeeZee ok. 
5 proc. udział - podało CCC w komunikacie. 

BOOMBIT BoomBit nie wyklucza IPO spółki TapNice jako pierwszej ze spółek zależnych 

BoomBit planuje stopniowe upublicznianie swoich spółek zależnych i jako pierwsze na rynku może pojawić się firma 
TapNice, wynika ze słów członka zarządu ds. finansowych Marka Pertkiewicza. 

BOOMBIT BoomBit planuje premierę nowej gry sportowej na I kwartał 2022 r. 

BoomBit planuje premierę nowej gry sportowej w I kw. 2022 r., a w fazie testów ma kilkadziesiąt kolejnych gier, 
poinformował prezes Marcin Olejarz. 

CCC CCC zakłada w strategii do '25 rentowność EBITDA powyżej 12 proc. 

Strategia grupy CCC na lat 2021-25 zakłada m.in. osiągnięcie skonsolidowanej rentowności EBITDA (z MSSF16) 
powyżej 12 proc. i trzykrotne zwiększenie przychodów grupy w stosunku do okresu Q3'21 LTM - poinformowała spółka 
w komunikacie. 

HUUUGE Huuuge skupia się na działalności wydawniczej, ostrożnie podchodzi do przejęć 

Huuuge ocenia, że rozwój współpracy wydawniczej z zewnętrznymi podmiotami jest obecnie dla spółki lepszym 
rozwiązaniem niż przejęcia - poinformował wiceprezes Jon Bellamy. Firma uważa, że wyceny celów akwizycyjnych są 
obecnie zbyt wysokie na tle mnożników notowanych na rynku kapitałowym. 

HUUUGE Huuuge planuje prezentację nowych inicjatyw w styczniu 2022 r. 

Huuuge planuje prezentację nowych inicjatyw w zakresie rozwoju portfolio gier w styczniu 2022 r., poinformował CEO 
Anton Gauffin. 
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PGE PGE: Monika Morawiecka zrezygnowała z funkcji prezesa PGE Baltica od 31 XII 

Monika Morawiecka złożyła rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu PGE Baltica - spółki zależnej Polskiej Grupy 
Energetycznej (PGE) - w której pozostanie do 31 grudnia 2021 r., podała grupa. 

LIVECHAT LiveChat Software wnioskuje o 1,14 zł na akcję zaliczki na dywidendę za 2021/22 

Zarząd LiveChat Software zdecydował o wnioskowanie do rady nadzorczej o zgodę na wypłatę 1,14 zł na akcję zaliczki 
na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021/2022, podała spółka. 

LIVECHAT LiveChat miał 59,29 mln zł zysku netto w I poł. r.obr. 2021/2022 

LiveChat odnotowało 59,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 
w I poł. roku obrotowego 2021/2022 (kwiecień-wrzesień 2021) wobec 46,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka 
w raporcie. 

HUUUGE Huuuge miało 7,3 mln USD zysku netto, 17,7 mln USD skoryg. EBITDA w III kw. 

Huuuge odnotowało 7,3 mln USD skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 2,2 mln USD straty rok 
wcześniej, podała spółka w raporcie. Skorygowany wynik netto wyniósł 11,4 mln USD w III kw. wobec 7,9 mln USD 
zysku rok wcześniej. 

PGNIG PGNiG miało 666 mln zł zysku netto, 2 198 mln zł EBITDA w III kw. 2021 r. 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 666 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego 
akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 116 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

BANK MILLENNIUM Bank Millennium: Zapłata 102,73 mln zł na rzecz Erbudu obciąży wynik IV kw. 2021 

Bank Millennium, w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie z powództwa Erbudu, zobowiązany 
jest do zapłaty zasądzonej tym wyrokiem kwoty wynoszącej 102 733 906,25 zł (plus dalsze odsetki ustawowe do dnia 
zapłaty), podał bank. Na powyższą kwotę nie została utworzona rezerwa i kwota ta obciąży wynik finansowy banku w IV 
kwartale 2021 roku, podano także. 

BOGDANKA Zysk netto Bogdanki w III kw. wyniósł 73,4 mln zł, zgodnie z szacunkami 

Skonsolidowany zysk netto Bogdanki w trzecim kwartale 2021 roku wyniósł 73,4 mln zł, a przychody ze sprzedaży netto 
ukształtowały się na poziomie 621,9 mln zł - podała spółka w raporcie. Przed rokiem Bogdanka miała 1,8 mln zł straty 
netto i 504,5 mln zł przychodów. Wyniki są zgodne z publikowanymi wcześniej wstępnymi danymi. 

KGHM KGHM nie skorzysta z prawa pierwokupu udziałów w spółce JV Sierra Gorda SCM 

KGHM Polska Miedź podjął decyzję o nieskorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów w spółce joint venture 
Sierra Gorda SCM należących do Sumitomo Metal Mining oraz Sumitomo Corporation, podała spółka. 

MEDICALGORITHMICS Medicalgorithmics ustalił cenę emisyjną akcji serii H na 18 zł za 1 akcję 

Medicalgorithmics, uwzględniając wyniki procesu budowania księgi popytu, ustalił cenę emisyjną akcji serii H na kwotę 
18 zł za 1 akcję, podała spółka. Rada nadzorcza wyraziła zgodę na ustaloną przez zarząd cenę emisyjną akcji serii H. 

TIM TIM miał 24,9 mln zł zysku netto, 36,9 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r. 

TIM odnotowało 24,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 
2021 r. wobec 10,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

TRAKCJA Trakcja miała 7,14 mln zł zysku netto, 19,83 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r. 

Trakcja odnotowała 7,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III 
kw. 2021 r. wobec 1,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

DEKPOL Portfel zamówień Dekpolu wynosił 1,25 mld zł netto na koniec III kw. 2021 r. 

Grupa Dekpol, w ramach segmentu generalnego wykonawstw, posiadała w swoim portfolio kontrakty dla podmiotów 
zewnętrznych o łącznej umownej wartości około 1,25 mld zł netto na koniec III kwartału 2021 roku, podała spółka. 

DEKPOL Dekpol miał 9,33 mln zł zysku netto, 21,15 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r. 

Dekpol odnotował 9,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 11,05 mln zł zysku rok wcześniej, 
podała spółka w raporcie. 

SILVAIR Silvair zdecydował o emisji do 1 mln nowych akcji po cenie 7,5 zł na akcję 

Rada dyrektorów Silvair Inc. podjęła uchwałę dotyczącą realizacji oferty akcji zwykłych nowej emisji w ramach kapitału 
autoryzowanego, podała spółka. W ramach oferty spółka wyemituje do 1 mln nowych akcji po cenie emisyjnej 
wynoszącej 7,5 zł. 

GRUPA IMS Grupa IMS miała 1,27 mln zł zysku netto, 3,35 mln zł EBITDA w III kw. 2021 

Grupa IMS odnotowała 1,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 
w III kw. 2021 r. wobec 1,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

SILVAIR Silvair miał 1,02 mln USD straty netto, 0,58 mln USD straty EBIT w III kw. 2021 r. 

Silvair odnotował 1,03 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 
2021 r. wobec 0,32 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

ARTIFEX MUNDI Artifex Mundi miał 3,34 mln zł zysku netto, 4,14 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r. 

Artifex Mundi odnotował 3,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 
w III kw. 2021 r. wobec 1,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

BOOMBIT BoomBit miał 2,33 mln zł zysku netto, 7,23 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2021 r. 

BoomBit odnotował 2,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III 
kw. 2021 r. wobec 1,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

PHN PHN miał 11,7 mln zł zysku netto, 51,8 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r. 
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Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 11,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom 
jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 12,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
 
 
 
 
 

 

Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja amerykańska: Handel na rynku walutowym w czwartek był spokojny ze względu na amerykańskie Święto 

Dziękczynienia. Notowania EUR/USD oscylowały w wąskiej konsolidacji tuż powyżej poziomu 1,12. Wąski ruch boczny 
widoczny był także na większości głównych par walutowych z dolarem.  

Sesja azjatycka: Podczas sesji azjatyckiej wyraźnie umacniają się szwajcarski frank oraz japoński jen. Wszystko za 
sprawą powrotu na globalny rynek nastawienia risk-off w obliczu obawy o powrót restrykcji związanych z nową odmianą 
Covid-19. 

Dorota Sierakowska 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

STREFA EURO Zakupy w ramach PEPP zostaną zakończone zgodnie z planem w marcu 2022 r. - minutes EBC 

Można oczekiwać, że zakupy aktywów netto w ramach programu PEPP zostaną zakończone zgodnie z planem w marcu 
2022 r. - wynika z protokołu z posiedzenia EBC z 27-28 października. Bank dodał, że obecny wzrost inflacji powinien 
być przejściowy. W ocenie Rady Prezesów rynek może niewłaściwie interpretować zamierzenia EBC.„Wyrażono obawy, 
że oczekiwania dotyczące przyszłej ścieżki krótkoterminowych stóp procentowych na rynku pieniężnym są trudne do 
pogodzenia z forward guidance Rady Prezesów dotyczącymi stóp procentowych, ponieważ uczestnicy rynku spodziewali 
się znacznie wcześniejszego terminu pierwszej podwyżki stóp" - napisano w protokole. 

NIEMCY Produkt Krajowy Brutto Niemiec w III kwartale 2021 r. wzrósł o 1,7 proc. kdk 

Produkt Krajowy Brutto Niemiec w III kwartale 2021 r. wzrósł o 1,7 proc. kdk, po uwzględnieniu czynników sezonowych 
- poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden w II wyliczeniu. Wstępnie spodziewano się 
+1,8 kdk, po +1,9 proc. w II kw. 

NIEMCY Indeks nastrojów niemieckich konsumentów GfK na grudzień wyniósł -1,6 pkt. 

Indeks nastrojów niemieckich konsumentów GfK na grudzień wyniósł -1,6 pkt. wobec 1,0 pkt. miesiąc wcześniej, po 
korekcie z 0,9 pkt. - podała w komunikacie grupa badań rynkowych GfK. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 
-1,0 pkt. 

ŚWIAT World Trade Monitor spadł we wrześniu 2021 roku o 0,8 proc. mdm 

World Trade Monitor, wskaźnik obrazujący dynamikę wolumenu handlu międzynarodowego, spadł we wrześniu 2021 
roku o 0,8 proc. mdm - podało holenderskie Biuro Analizy Polityki Gospodarczej (CPB). 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

PRODUKCJA 
PRZEMYSŁOWA 

GUS skorygował dane o produkcji przemysłowej we IX do 8,7 proc. z 8,8 proc. wcześniej 

GUS skorygował dane o produkcji przemysłowej we wrześniu do 8,7 proc. z 8,8 proc. wcześniej - podał Główny Urząd 
Statystyczny. 

BEZROBOCIE Stopa bezrobocia w październiku wyniosła 5,5 proc. wobec 5,6 proc. we wrześniu – GUS 

Stopa bezrobocia w październiku 2021 r. wyniosła 5,5 proc. wobec 5,6 proc. we wrześniu - podał Główny Urząd 
Statystyczny. Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w październiku 910,9 
tys. wobec 934,7 tys. osób we wrześniu. 

SPRZEDAŻ Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w październiku wzrosła o 20,7 proc. rdr – GUS 

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w październiku 2021 r. wzrosła o 20,7 proc. rdr, a mdm wzrosła o 1,7 
proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw hurtowych w październiku wzrosła o 24,7 
proc. rdr, a mdm wzrosła o 1,8 proc. 

INWESTYCJE Wartość kosztorysowa inwestycji rozpoczętych w okresie I-III kw. spadła o 14,6 proc. rdr – GUS 

Wartość kosztorysowa inwestycji rozpoczętych w okresie I-III kwartał 2021 r. spadła o 14,6 proc. rdr do 37,5 mld zł - 
podał Główny Urząd Statystyczny. GUS podał, że w okresie dziewięciu miesięcy rozpoczęto 223,3 tys. inwestycji, tj. o 
19,3 proc. więcej niż przed rokiem. 

ZAMÓWIENIA Nowe zamówienia w przemyśle w październiku wzrosły o 23,4 proc. rdr – GUS 

Nowe zamówienia w przemyśle w październiku 2021 r. wzrosły o 23,4 proc., po wzroście o 17,7 proc. rdr we wrześniu - 
podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym zamówienia w październiku wzrosły o 1,8 proc., po wzroście 
o 10,5 proc. miesiąc wcześniej. 

WYDAJNOŚĆ PRACY Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-październik '21 wzrosła o 14,3 proc. rdr – GUS 

Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-październik 2021 r. wzrosła o 14,3 proc. rdr, przy zatrudnieniu wyższym 
o 0,5 proc. i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 8,6 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. 

TARCZA ANTYINFLACYJNA Tarcza antyinflacyjna to koszt ok. 10 mld zł; m.in. obniżka akcyzy na paliwo, dopłaty dla gosp. domowych – 
premier 
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Tarcza antyinflacyjna to koszt ok. 10 mld zł, zawiera m. in. obniżę akcyzy na paliwo, obniżenie stawek VAT na energię 
elektryczną i gaz, dopłaty dla gospodarstw domowych - powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej premier 
Mateusz Morawiecki. Jak wynika z prezentacji KPRM, tarcza antyinflacyjna rządu zawiera m.in: - od 20 grudnia 2021 r. 
do 20 maja 2022 r. obniżka akcyzy na paliwo do minimalnego poziomu dopuszczalnego w UE; - od 1 stycznia 2022 r. do 
31 maja paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej; - obniżka podatku VAT na energię elektryczną 
do poziomu 5 proc. (z obecnego 23 proc.) na 3 miesiące; - obniżka podatku VAT na gaz do poziomu 8 proc. (z obecnego 
23 proc.) na 3 miesiąca; - dodatek osłonowy - dopłata w wysokości 400-1.150 zł w zależności od wielkości gospodarstwa 
domowego, wypłacana w dwóch ratach w 2022 r.; obejmie to 5,2 mln gospodarstw domowych. 

TARCZA ANTYINFLACYJNA Rządowa tarcza antyinflacyjna nie będzie tworzyć dodatkowej presji na wzrost cen - Kościński, MF 

Działania zaproponowane w czwartek przez rząd w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej nie będą tworzyć dodatkowej presji 
na wzrost cen - ocenił minister finansów Tadeusz Kościński w Programie 1 Polskiego Radia. 

BUDŻET Koszt dla budżetu obniżek stawek VAT na gaz i energię elektryczną to ok. 1,85 mld zł – MF 

Koszt dla budżetu obniżek stawek VAT na gaz i energię elektryczną to ok. 1,85 mld zł - poinformowało Ministerstwo 
Finansów. "Od stycznia do marca 2022 r. VAT na energię elektryczną zostanie obniżony z 23 proc. do 5 proc. Dla budżetu 
to koszt ok. 1,15 mld zł. (...) Zależy nam również na tym, aby Polacy nie odczuli podwyżek cen gazu – zwłaszcza w 
okresie zimowym, kiedy wielu ogrzewa nim swoje domy. Obniżamy VAT z 23 proc. do 8 proc. na trzy miesiące – od 
stycznia do marca 2022 r. Dla budżetu to koszt ok. 0,7 mld zł. Na zmianach skorzysta ponad 9 mln gospodarstw 
domowych" - napisano w komunikacie. 

POLITYKA PIENIĘŻNA W razie potrzeby NBP będzie dostosowywał politykę pieniężną, aby nie dopuścić do utrwalenia się wysokiej CPI 
- prezes NBP 

Rada Polityki Pieniężnej dwukrotnie podniosła stopy procentowe i w razie potrzeby będzie działać dalej, aby nie dopuścić 
do utrwalenia się podwyższonej inflacji – powiedział w wywiadzie dla "Gazety Bankowej" prezes NBP Adam Glapiński. 

OFE Nie ma decyzji politycznych o powrocie do projektu ustawy przekształcającej OFE – Buda 

Obecnie nie ma decyzji politycznych o powrocie do projektu ustawy przekształcającej OFE i nie wiadomo, kiedy będzie 
na to dobry moment – powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda na czwartkowej konferencji 
na GPW. 

NAWOZY Produkcja nawozów azotowych w październiku spadła o 2,6 proc. rdr – GUS 

Produkcja nawozów azotowych w październiku spadła o 2,6 proc. rdr i wyniosła 172 tys. ton - podał Główny Urząd 
Statystyczny. W ujęciu miesiąc do miesiąca produkcja ta wzrosła o 5,4 proc. W okresie styczeń-październik produkcja 
tych nawozów wzrosła o 0,5 proc. do 1.720 tys. ton. Produkcja nawozów fosforowych w październiku spadła rdr o 18,0 
proc. i wyniosła 36,3 tys. ton. Mdm produkcja ta wzrosła o 1,1 proc. W okresie styczeń-październik produkcja tych 
nawozów wzrosła o 2,7 proc. do 383 tys. ton. 

MOTORYZACJA Produkcja samochodów osobowych w październiku spadła rdr o 25,9 proc. – GUS 

Produkcja samochodów osobowych w październiku spadła rdr o 25,9 proc. do 21,0 tys. sztuk - podał Główny Urząd 
Statystyczny. W ujęciu miesiąc do miesiąca produkcja ta wzrosła o 39,5 proc. W okresie styczeń-październik produkcja 
samochodów osobowych wyniosła 197 tys. sztuk, o 13,5 proc. mniej rdr. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 6MAGNA- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 AMICA- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 AMPLI- Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 ARCHICOM- Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2021 w wysokości 1,24 zł na akcję. 

 ATMGRUPA- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 AUGA- Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,38 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Baltic Champs Group. 

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

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

 BEST- NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, wskazania kwot przeznaczonych na realizację 
nabycia akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez spółkę. 

 BORYSZEW- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 CZTOREBKA- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

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

 EDINVEST- Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 ERBUD- NWZA ws. zmiany statutu, przyjęcia Polityki Różnorodności Rady Nadzorczej, ustalenia liczby członków RN dotychczasowej kadencji, zmian 
w składzie RN, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na 
nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia. 

 EUCO- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 GAMFACTOR- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 IFIRMA- Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2021 w wysokości 0,17 zł na akcję. 

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

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

 ITMTRADE- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 KERNEL- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 KRVITAMIN- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

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

 MARVIPOL- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

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

 MPLVERBUM- Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję. 

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

 NANOGROUP- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

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

 PBG- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 PHARMENA- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 POLTREG- Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 QUANTUM- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

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

 REGNON- Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 SATIS- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

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

 SEVENET- ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020/2021. 

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

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

 STALPROFI- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 STARHEDGE- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

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

 URSUS- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 ZEPAK- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

POLSKA 

- 

ZAGRANICA 

 Francja- (08:45) Indeks zaufania gospodarstw domowych (Oczek. 98 Poprz.99) za listopad 

 Szwajcaria- (09:00) PKB s.a. (Oczek. 2% k/k Poprz.1.8% k/k) za III kw. 

 Szwajcaria- (09:00) PKB n.s.a. (Oczek. 3.2% r/r Poprz.7.7% r/r) za III kw. 

 Słowacja- (09:00) Inflacja PPI (Oczek. b.d. Poprz.1.4% m/m 8.5% r/r) za październik 

 Strefa Euro- (09:00) Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)  

 Szwecja- (09:30) Sprzedaż detaliczna n.s.a. (Oczek. b.d. Poprz.-0.3% m/m 4.8% r/r) za październik 

 Strefa Euro- (10:00) Podaż pieniądza M3 (Oczek. 7.4% r/r Poprz.7.4% r/r) za październik 

 

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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