
        Strona | 1  
 

 

Wydział Obsługi Klienta 
 

BIULETYN PORANNY 
 

Najważniejsze informacje  
 EUROPA - Nowy wariant koronawirusa o nazwie Omikron rozprzestrzenia się w Europie 
 Raport okresowy przedstawi: 3RGAMES, 4FUNMEDIA, ACTION, ADIUVO, AIGAMES, 

AILLERON, AIRWAY, ANSWEAR, ARTERIA, ASMGROUP, ATLANTAPL, AHOLDING, BRASTER, 
CAPTORTX, CAVATINA, CDPROJEKT, CLNPHARMA, COALENERG, CREEPYJAR, DATAWALK, 
DELKO, DROZAPOL, ECHO, EMCINSMED, ENAP, ENELMED, ENERGOINS, ENTER, FASTFIN, 
FEERUM, FERRO, FERRUM, FMG, GAMEOPS, GIGROUP, HELIO, HERKULES, HMINWEST, 
HOLLYWOOD, IBSM, INVISTA, KBDOM, KGL, LABOPRINT, LIBET, MABION, MIRBUD, 
MONNARI, NOVAVISGR, NTTSYSTEM, PBSFINANSE, PCFGROUP, PEKABEX, PGFGROUP, 
PLASTBOX, PLAYWAY, POZBUD, PRAGMAINK, PROTEKTOR, PROVIDENT, SANWIL, 
SECOGROUP, SERINUS, SFINKS, TARCZYNSKI, TBULL, TRITON, TXM, VISTAL, VIVID, 
VOTUM, WIKANA, WINVEST, ZAMET, ZPUE 
 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

ZAGRANICA 
Godz

. 
Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:30 Strefa Euro 

Wystąpienie członka 

zarządu ECB (Luis de 

Guindos) 

- - - 

10:30 
Wlk. 

Brytania 
Podaż pieniądza M4 b.d. 0.6% m/m 

październ

ik 

10:30 
Wlk. 

Brytania 

Zaakceptowane wnioski 

o kredyt hipoteczny 
71.5 tys. 72.64 tys. 

październ

ik 

11:00 Strefa Euro Indeks nastrojów biznesu 1.72 1.76 listopad 

11:00 Strefa Euro 
Indeks nastrojów w 

gospodarce 
117.5 118.6 listopad 

11:00 Strefa Euro 
Indeks nastrojów 

konsumentów 
-6.8 -4.8 listopad 

11:00 Strefa Euro 
Indeks nastrojów 

producentów 
b.d. 14.2 listopad 

11:00 Strefa Euro 
Indeks nastrojów w 

usługach 
b.d. 18.2 listopad 

14:00 Niemcy Inflacja CPI - wst.. 5% r/r 

0.5% m/m 

4.5% r/r 

listopad 

14:00 Niemcy Inflacja HICP - wst.. 5.3% r/r 

0.5% m/m 

4.6% r/r 

listopad 

15:00 Strefa Euro 

Wystąpienie publiczne 

członka zarządu ECB 

(Pentti Hakkarainen) 

- - 0 

16:00 USA 
Indeks podpisanych umów 

kupna domów 
1.1% m/m -2.3% m/m 

październ

ik 

16:30 USA 
Indeks Dallas Fed dla 

przemysłu 
b.d. 14.6 listopad 

18:15 Strefa Euro 
Wystąpienie publiczne ECB 

(Christine Lagarde) 
- - - 

21:00

21:05 

23:05 

USA Wystąpienie członków Fed  - - - 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

poniedziałek, 29 listopada 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 143,13 -3,87% 

WIG30 2 635,92 -3,66% 

mWIG40 5 252,03 -2,90% 

sWIG80 19 807,86 -2,98% 

WIG 66 440,82 -3,51% 

NCIndex 399,87 -1,44% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2120 2139 -4.04% 36 tyś 37 326 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 71 18.02% 436 642 23,74% 

SPADEK 286 72.59% 1 400 559 76,17% 

BEZ ZM. 37 9.39% 1 556 0,09% 

RAZEM 394 100% 1 838 758 100% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

MEXPOLSKA 2.74 21,78% 294 321 

MERCATOR 126.90 13,25% 41 753 179 

CIECH 42.30 5,75% 17 557 441 

XTB 16.10 5,30% 10 914 528 

TSGAMES 370.00 5,11% 9 669 144 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

COALENERG 2.53 -14,53% 1 280 091 

AGROTON 6.80 -12,82% 238 606 

BUMECH 22.80 -12,64% 6 034 504 

JSW 38.02 -11,17% 58 987 951 

BOGDANKA 33.15 -10,53% 10 255 038 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 34 899,34 -2,53% 

NASDAQ 15 491,66 -2,23% 

S&P500 4 594,62 -2,27% 

FTSE 100 7 044,03 -3,64% 

CAC 40 6 739,73 -4,75% 

DAX XETRA 15 257,04 -4,15% 

RTS  1 589,38 -4,58% 

BUX 50 961,25 -2,68% 

NIKKEI 225  28 262,33 -1,70% 

HANG SENG (godz. 8:21) 23 796,87 -1,18% 

BOVESPA 102 224,26 -3,39% 

MERVAL 80 369,01 -5,40% 

CECE EUR  1,456 47 -0.98% 

NTX EUR  1,063 30 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.1282 -0,23% 

EUR/PLN 4.6989 0,01% 

USD/PLN 4.1649 0,32% 

USD/JPY 113.1520 -0,11% 

GBP/USD 1.3337 0,06% 

EUR/CHF 1.0437 0,03% 

CHF/PLN 4.5023 -0,01% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1797.000 0,31% 

MIEDŹ (LME) 9630.00 -3.04% 

ROPA BRENT 74.150 1,70% 

ROPA WTI 71.060 4,24% 
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Informacje dnia 

 

BORYSZEW Boryszew miał 42,52 mln zł zysku netto z działalności kont. w III kw. 2021 

Boryszew odnotował 42,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2021 r., podała 
spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 58,54 mln zł, podano również. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

BORYSZEW Boryszew miał 42,52 mln zł zysku netto z działalności kont. w III kw. 2021 

Boryszew odnotował 42,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2021 r., podała 
spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 58,54 mln zł, podano również. 

BORYSZEW Boryszew szacuje capex na ok. 120 mln zł w całym 2021 roku 

Grupa Boryszew szacuje całościowy capex za 2021 r. na ok. 120 mln zł, poinformował prezes Wojciech Kowalczyk. 

UNIBEP Oferta Unibepu za ok. 392,8 mln zł najkorzystniejsza na realizację kampusu AM w Bydgoszczy 

Oferta Unibepu o wartości ok. 392,8 mln zł brutto na realizację kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy została 
wybrana jako najkorzystniejsza, poinformowała spółka w komunikacie. 

PHARMENA Pharmena miała 3,09 mln zł straty netto, 2,56 mln zł straty EBIT w I-III kw. 

Pharmena odnotowała 3,09 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-
III kw. 2021 r., podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 2,56 mln zł , A S konsolidowane przychody ze 
sprzedaży sięgnęły 10,78 mln zł, podano również. 

KRYNICA VITAMIN Kontrahent poniósł 15 mln USD strat z powodu wadliwych produktów Krynicy Vitamin 

Kontrahent poniósł szkody w wysokości co najmniej 15 mln USD z powodu dostarczenia mu przez Krynicę Vitamin 
wadliwych produktów w postaci cieknących puszek aluminiowych i rozrywających się opakowań kartonowych - podał 
producent napojów energetycznych, gazowanych napojów bezalkoholowych i napojów kawowych. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

APATOR Oferta Apatora za 74,9 mln zł najkorzystniejsza w przetargu ogłoszonym przez PSG 

Oferta spółki zależnej Apator Metrix za 74,9 mln zł została wybrana jako najkorzystniejsza w sześciu zadaniach będących 
częścią przetargu na dostawę gazomierzy miechowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa - podał Apator w komunikacie. 

URSUS Ursus miał 21,84 mln zł straty netto, 18,87 mln zł straty EBIT w I-III kw. 2021 

Ursus w upadłości odnotował 21,84 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki 
dominującej w I-III kw. 2021 r. wobec 31,53 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

ENEA Enea: opłacalność produkcji energii z węgla to sytuacja chwilowa 

Obecna, nadzwyczajna opłacalność produkcji energii elektrycznej z węgla to sytuacja tymczasowa, bez odejścia od 
węgla Enea nie znajdzie finansowania na projekty OZE - oświadczył w piątek prezes spółki Paweł Szczeszek. 

KGHM KGHM wdraża projekt programistów, który ma zwiększyć efektywność energetyczną pieca zawiesinowego w 
Hucie Miedzi Głogów 

Projekt młodych programistów, zwycięzców organizowanego przez KGHM hackathonu CuValley Hack, zostanie 
wdrożony w Hucie Miedzi Głogów. Innowacyjne rozwiązanie ma zwiększyć efektywność energetyczną tamtejszego pieca 
zawiesinowego. 

BOGDANKA LW Bogdanka podtrzymuje plan produkcji 9,6 mln ton węgla w 2021 r. 

Lubelski Węgiel Bogdanka podtrzymuje plan produkcji 9,6 mln ton węgla w 2021 r., a na kolejny rok zakłada produkcję 
na poziomie określonym w strategii, poinformował prezes Artur Wasil. 

CIECH Ciech: Nowy piec w Żarach zwiększy wynik EBITDA o 2-3 mln zł w IV kw. 2021 r. 

Nowy piec do produkcji krzemianów, uruchomiony w listopadzie br. na terenie zakładu Ciech Vitrosilicon w Żarach, 
zwiększy wynik EBITDA Grupy Ciech o 2-3 mln zł w IV kwartale 2021 roku, poinformował członek zarządu Ciechu 
Mirosław Skowron. 

ENEA Enea spodziewa się podobnego jak w br. wpływu otoczenia na wyniki w 2022 r. 

Enea zakłada, że otoczenie rynkowe w 2022 r. będzie oddziaływać na jej wyniki w zbliżony sposób, jak w 2021 r., 
poinformował wiceprezes ds. finansowych Rafał Mucha. 

ENEA Enea: Część nakładów inwestycyjnych z 2021 r. będzie przesunięta na 2022 r. 

Enea zakłada, że poziom wykonania planu inwestycyjnego na br. będzie na koniec roku 2021 wyższy niż po trzech 
kwartałach, jednak część wydatków będzie przeniesiona na 2022 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Rafał 
Mucha. 

CIECH Ciech: Capex zmniejszy się o 20-30% r/r w 2022 roku 

Nakłady inwestycyjne Grupy Ciech w 2022 roku zmniejszą się o ok. 20-30% względem roku 2021, poinformował prezes 
Dawid Jakubowicz. 
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CIECH Enea przedstawi nową strategię w ciągu najbliższych tygodni 

Enea przedstawi zaktualizowaną strategię w ciągu najbliższych tygodni, poinformował prezes Paweł Szczeszek. 

GRUPA INC Grupa INC liczy na przeprowadzenie kilku debiutów giełdowych do końca roku 

Grupa INC ma nadzieję przeprowadzić jeszcze kilka debiutów giełdowych spółek pod koniec roku, choć ze względu na 
sytuację rynkową część może zostać przesunięta na I kw. 2022 r., poinformował prezes Paweł Śliwiński. Spółka 
przygotowuje także nową odsłonę platformy CrowdConnect. 

KCI KCI ma term sheet z holenderskim Pluralis dot. sprzedaży 40% akcji Gremi Media 

KCI zawarło z Pluralis B.V. niewiążące porozumienie term sheet dotyczące podstawowych warunków brzegowych 
sprzedaży na rzecz holenderskiej spółki łącznie 691 299 akcji Gremi Media (w dwóch transzach), stanowiących 40% 
kapitału zakładowego Gremi Media i uprawniających do 37,6% głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka. 

ONDE Onde powiększyło portfolio inwestycyjne PV o projekt o mocy docelowej 10 MW 

Onde nabyło 100% udziałów w spółce celowej będącej właścicielem projektu fotowoltaicznego zlokalizowanego w 
Wielkopolsce o mocy docelowej 10 MW, podała spółka. Łącznie od giełdowego debiutu spółka pozyskała projekty PV o 
potencjale ponad 0,4 GW. 

CIECH Ciech miał 41,33 mln zł zysku netto z działalności kont. 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. 

ERBUD Erbud ma umowę za 52,8 mln zł na trzy budynki wielorodzinne w Warszawie 

Erbud zawarł z Polish Export Trade & Investment umowę o wartości 52,8 mln zł netto na budowę zespołu trzech 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe, podała spółka. 

BUDIMEX Budimex: Gazociąg na Słowację jest już gotowy do eksploatacji przez inwestora 

Wykonany przez Budimex i Mostostal Kraków na rzecz inwestora - spółkę Gaz-System gazociąg relacji Strachocina - 
Granica RP ze Słowacją przeszedł odbiór eksploatacyjny na dwa miesiące przed terminem umownym podał Budimex. 
Wartość kontraktu wyniosła 521,48 mln zł netto. 

AMICA Amica pracuje, by wyniki już w IV kwartale pokazały 'więcej pozytywów' 

Amica, po tym jak wyniki III kw. br. okazały się słabsze r/r ze względu na presję kosztową, zapowiada działania, by już 
za IV kw. br. móc przekazać "więcej pozytywnych informacji", poinformował członek zarządu ds. finansowych i zasobów 
ludzkich Michał Rakowski. 

MARVIPOL Marvipol miał 35,08 mln zł zysku netto, 40,65 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 

Marvipol Development odnotował 35,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 25,76 mln zł zysku 
rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

MARVIPOL Marvipol Development przygotowuje do uruchomienia 16 projektów z blisko 3 tys. Lokalami 

Marvipol Development przygotowuje do uruchomienia 16 projektów z blisko 3 tys. lokalami - podała spółka w 
komunikacie prasowym. 

LIVECHAT  LiveChat Software podjął uchwałę ws. 1,14 zł na akcję dywidendy zaliczkowej 

LiveChat Software, po otrzymaniu zgody od rady nadzorczej, podjął uchwałę o wypłacie 1,14 zł na akcję zaliczki na 
poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2021/2022, podała spółka. 

STALPROFIL Stalprofil miał 25,21 mln zł zysku netto, 32,73 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r. 

Stalprofil odnotował 25,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
III kw. 2021 r. wobec 2,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

WITTCHEN Wittchen miał 13,55 mln zł zysku netto, 18,43 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 

Wittchen odnotował 13,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
III kw. 2021 r. wobec 4,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

KRUK Kruk wyemituje do 500 tys. obligacji o wartości nom. do 50 mln zł 

Zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji do 500 tys. obligacji serii 
AM1, podała spółka. Łączna wartość nominalna obligacji będzie nie większa niż 50 mln zł. 

KERNEL HOLDING Kernel Holding miał 211 mln USD zysku netto, 315 mln USD EBITDA w I kw. r. fin. 

Kernel Holding odnotował 210,78 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w I kw. roku finansowego 2021/2022, tj. w okresie od 1 lipca do 30 września 2021 r., wobec 204,05 mln 
USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

KRUK Kruk nabył we Włoszech portfel wierzytelności wart łącznie do 317,6 mln euro 

Kruk Investimenti, spółka zależna Kruka działająca na rynku włoskim, zawarł umowy z Deutsche Bank SpA na nabycie 
portfeli wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o łącznej wartości nominalnej wysokości 
do 317,6 mln euro (1,48 mld zł wg kursu średniego NBP z 25 listopada 2021 roku). 

AMICA Amica miała 23,2 mln zł zysku netto, 30,2 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r. 

Amica odnotowała 23,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III 
kw. 2021 r. wobec 62,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

SANTANDER BP BFG określił wymóg MREL dla Santander BP na 15,42% kwoty ekspozycji na ryzyko 

Wymóg MREL dla Santander Bank Polska został określony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) na poziomie 
skonsolidowanym na 15,42% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (TREA) i 5,91% miary ekspozycji całkowitej (TEM), 
podał bank. Wymóg MREL powinien zostać osiągnięty do dnia 31 grudnia 2023 r. 

SELENA Przychody grupy Selena w III kw. '21 wzrosły do 493,1 mln zł, zysk netto spadł do 31,8 mln zł 
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W trzecim kwartale 2021 r. grupa Selena zwiększyła przychody o 13,8 proc. rdr do 493,1 mln zł, natomiast jej zysk netto 
zmniejszył się o 29,2 proc. do 31,8 mln zł, a EBIT o 44,8 proc. do 36,5 mln zł - wynika z raportu kwartalnego producenta 
i dystrybutora produktów chemii budowlanej. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja azjatycka: Podczas sesji w Azji eurodolar oddaje część zwyżek, wypracowanych w końcówce poprzedniego 

tygodnia. Notowania tej pary walutowej zniżkują do okolic 1,1279. Dolar odrabia część zniżek także w relacji do 
pozostałych głównych walut świata. W centrum uwagi inwestorów nieustannie pozostaje nowy wariant koronawirusa, 
Omicron. 

Dorota Sierakowska 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

EUROPA Nowy wariant koronawirusa o nazwie Omikron rozprzestrzenia się w Europie 

Nowy wariant koronawirusa o nazwie Omikron rozprzestrzenia się w Europie - wynika z doniesień służb sanitarnych w 
poszczególnych krajach. Rządy wprowadzają kolejne ograniczenia w podróżach z krajów południowej Afryki, mimo iż 
Światowa Organizacja Zdrowia na razie odradza zamykanie granic. Nowy wariant koronawirusa Omikron 
prawdopodobnie nie będzie odporny na obecne na rynku szczepionki, a obawy z nim związane są obecnie 
wyolbrzymiane - ocenił cytowany w sobotę przez BBC mikrobiolog prof. Calum Semple z rady naukowej doradzającej 
brytyjskiemu rządowi w sytuacjach kryzysowych (SAGE). 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

RATING DBRS potwierdził długoterminowe ratingi Polski na poziomie "A", perspektywa stabilna 

Agencja ratingowa DBRS Morningstar potwierdziła długoterminowe ratingi Polski w obcej i lokalnej walucie na poziomie 
"A", utrzymując dla nich perspektywę stabilną. Rating na poziomie „A” to szóste miejsce na 10-stopniowej skali ratingów 
inwestycyjnych wg DBRS. Rating Polski na tym poziomie utrzymuje się od 2017 roku. Jednocześnie agencja potwierdziła 
krótkoterminowe ratingi Polski w obcej i lokalnej walucie na poziomie "R-1". Perspektywa tych ratingów również pozostała 
na poziomie stabilnej. 

BUDŻET W okresie styczeń-październik 2021 r w budżecie odnotowano 51,9 mld zł nadwyżki – MF 

W okresie styczeń-październik 2021 r. dochody budżetu państwa wyniosły 405,7 mld zł, a wydano 353,8 mld zł, w 
budżecie odnotowano 51,9 mld zł nadwyżki - wynika z informacji ministra finansów Tadeusza Kościńskiego przekazanej 
w piątek PAP. 

INFLACJA Tarcza antyinflacyjna ma ograniczyć inflację w jej szczycie, oczekiwanym na początku roku - Czernicki, MF 

Tarcza antyinflacyjna ma ograniczyć inflację w jej szczycie, który jest spodziewany na początku roku - poinformował na 
Twitterze główny ekonomista resortu finansów Łukasz Czernicki. "Tarcza antyinflacyjna została tak skonstruowana, aby 
ograniczyć inflację w momencie szczytu (na początku przyszłego roku). Zmniejsza ona ryzyko odkotwiczenia oczekiwań 
inflacyjnych oraz ryzyko wystąpienia spirali płacowo-centowej. Ogranicza też społeczne koszty wyższej inflacji" - napisał 
Czernicki. 

PODATKI Rząd umieścił zmiany w podatku akcyzowym i podatku od sprzedaży detalicznej w wykazie prac rządu – KPRM 

Rząd umieścił zmiany w podatku akcyzowym i podatku od sprzedaży detalicznej w wykazie prac rządu - podano na 
stronie KPRM. "W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom Rada Ministrów przedłożyła pakiet działań 
antyinflacyjnych. Wśród proponowanych rozwiązań znajduje się czasowa obniżka akcyzy na paliwa silnikowe oraz 
wprowadzenie zwolnienia od akcyzy dla sprzedaży energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe 
oraz obniżenie stawki akcyzy na energię elektryczną" - napisano. KPRM szacuje, że rachunki za energię elektryczną dla 
gospodarstw domowych mogłyby wzrosnąć o 10-15 proc. 

HANDEL Sprzedaż supermarketów w X wzrosła w Polsce rdr o 2,5 proc. - PIH, CMR 

Sprzedaż detaliczna supermarketów w październiku wzrosła w Polsce o 2,5 proc. rdr - wynika z szacunków Polskiej Izby 
Handlu i firmy badawczej CMR. Mdm sprzedaż wzrosła o 8,9 proc. 

HANDEL Sprzedaż sklepów małoformatowych w X wzrosła w Polsce rdr o 3.1 proc. - PIH, CMR 

Sprzedaż detaliczna sklepów małoformatowych w październiku wzrosła w Polsce o 3,1 proc. rdr - wynika z szacunków 
Polskiej Izby Handlu i firmy badawczej CMR. 

TRANSPORT Masa przewozów intermodalnych wzrosła w III kw. o 8,6 proc. rdr do 6,7 mln ton – UTK 

W III kwartale 2021 roku masa przewozów intermodalnych wzrosła o 8,6 proc. rdr do 6,7 mln ton - podał Urząd Transportu 
Kolejowego. UTK podał, że wykonano pracę przewozową na poziomie 2,1 mld tono-km i jest to wzrost o 1,8 proc. rdr. 
Udział przewozów intermodalnych w rynku przewozów towarowych koleją wyniósł 10,9 proc. wg masy i 14,7 proc. wg 
wykonanej pracy przewozowej. 

KONIUNKTURA GIEŁDOWA Odsetek "byków" na GPW spadł o 8,8 pkt. proc. i wyniósł 34 proc. – INI 

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się 
w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 8,8 pkt. proc. i wyniósł 34 proc. Odsetek respondentów 
oczekujących trendu spadkowego zwiększył się o 10,2 pkt. proc. do 45,3 proc. - podało Stowarzyszenie Inwestorów 
Indywidualnych w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 3RGAMES- Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 4FUNMEDIA- Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 ACTION- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

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

 AIGAMES- Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 AILLERON- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

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

 ANSWEAR- Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

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

 ASMGROUP- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 ATLANTAPL- Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022. 

 BAHOLDING- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 BIOPLANET- Zakończenie zapisów na akcje w transzy małych inwestorów. 

 BRAND24- NWZA ws. przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2021-2023, odwołania członka RN, powołania członka RN i in. 

 BRASTER- Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 CAPTORTX- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 CAVATINA- Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za III kwartał 2021 roku. 

 CDPROJEKT- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 CLNPHARMA- Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 COALENERG- Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022. 

 CREEPYJAR- Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 DATAWALK- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

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

 DROZAPOL- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 ECHO- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 EMCINSMED- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 ENAP- Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 ENELMED- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 ENERGOINS- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 ENTER- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 FASTFIN- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 FEERUM- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 FERRO- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

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

 FMG- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 GAMEOPS- Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 GIGROUP- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 GRAPHENE- Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 4.088.750 akcji serii A, 87.500 akcji serii B, 817.750 akcji serii C. 

 HELIO- Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022. 

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

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

 HOLLYWOOD- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 IBSM- Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 INGBSK- NWZA ws. podziału części zysku za 2020 rok pozostawionego jako niepodzielony, wypłaty dywidendy za 2020 rok, zmian w składzie RN, 
oceny spełniania przez członków RN wymogów, o których mowa w art. 22aa Prawa bankowego (ocena adekwatności), przyjęcia do stosowania 
Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 

 INVISTA- Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 KBDOM- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 KGL- Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 LABOPRINT- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 LIBET- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 MABION- Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 MIRBUD- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 MODE- NWZA ws. połączenia Mode S.A. z siedzibą w Straszynie ze spółką Sygnis New Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wyrażenia 
zgody na proponowane zmiany statutu, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu na NC. 

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

 MURAPOL- Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych. 

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

 NTTSYSTEM- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 PBSFINANSE- Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 PCFGROUP- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 PEKABEX- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 PGFGROUP- Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 PLASTBOX- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 PLAYWAY- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 POZBUD- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

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

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

 PROVIDENT- Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 SANWIL- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 SECOGROUP- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 SERINUS- Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 SFINKS- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 TARCZYNSKI- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 
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 TBULL- Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 TRAKCJA- NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz 
zmiany statutu. 

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

 TXM- Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

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

 VIVID- Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 VOTUM- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

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

 WINVEST- Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

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

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

POLSKA 

- 

ZAGRANICA 

 Hiszpania- (09:00) Inflacja HICP - dane szacunkowe (Oczek. 5.7% r/r Poprz.5,4% r/r ) za listopad 

 Węgry- (09:00) Stopa bezrobocia (Oczek. b.d. Poprz.3.9%) za październik 

 Szwecja- (09:30) Bilans handlu zagranicznego (Oczek. b.d. Poprz.6.3 mld SEK) za październik 

 Japonia- (09:30) Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda) 

 Strefa Euro- (09:30) Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos)  

 Włochy- (10:00) Inflacja PPI (Oczek. b.d. Poprz.1.6% m/m 13.3% r/r) za październik 

 Wlk. Brytania- (10:30) Podaż pieniądza M4 (Oczek. b.d. Poprz.0.6% m/m) za październik 

 Wlk. Brytania- (10:30) Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny (Oczek. 71.5 tys. Poprz.72.64 tys.) za październik 

 Strefa Euro- (11:00) Indeks nastrojów biznesu (Oczek. 1.72 Poprz.1.76) za listopad 

 Strefa Euro- (11:00) Indeks nastrojów w gospodarce (Oczek. 117.5 Poprz.118.6) za listopad 

 Strefa Euro- (11:00) Indeks nastrojów konsumentów (Oczek. -6.8 Poprz.-4.8) za listopad 

 Strefa Euro- (11:00) Indeks nastrojów producentów (Oczek. b.d. Poprz.14.2) za listopad 

 Strefa Euro- (11:00) Indeks nastrojów w usługach (Oczek. b.d. Poprz.18.2) za listopad 

 Niemcy- (14:00) Inflacja CPI - wst.. (Oczek. 5% r/r Poprz.0.5% m/m 4.5% r/r) za listopad 

 Niemcy- (14:00) Inflacja HICP - wst.. (Oczek. 5.3% r/r Poprz.0.5% m/m 4.6% r/r) za listopad 

 Kanada- (14:30) Inflacja IPPI (Oczek. b.d. Poprz.1% m/m 14.9% r/r) za październik  

 Kanada- (14:30) Saldo rachunku bieżącego (Oczek. b.d. Poprz.3.58 mld CAD) za III kw. 

 Strefa Euro- (15:00) Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Pentti Hakkarainen)  

 USA- (16:00) Indeks podpisanych umów kupna domów (Oczek. 1.1% m/m Poprz.-2.3% m/m) za październik 

 USA- (16:30) Indeks Dallas Fed dla przemysłu (Oczek. b.d. Poprz.14.6) za listopad 

 Strefa Euro- (18:15) Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)  

 Kanada- (20:00) Wystąpienie publiczne szefa BoC (Tiff Macklem)  

 USA- (21:00) Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)  

 USA- (21:05) Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)  

 USA- (23:05) Wystąpienie publiczne członkini zarządu Fed (Michelle Bowman)  

 

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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