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RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią:.
USA- Presja inflacyjna jest trwalsza niż przypuszczano – Powell
POLSKA- PKB w III kw. 2021 r. wzrósł o 5,3 proc. rdr - wstępny szacunek GUS
POLSKA- Inflacja CPI w listopadzie wyniosła rdr 7,7 proc., mdm 1,0 proc. - szacunek
flash GUS

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia
POLSKA
Godz.

Urząd

09:00

Polska

Raport
Indeks PMI dla
przemysłu

Prognoza

Poprzednio

53.9

53.8

Prognoza

Poprzednia

54.6

53.6

Okres
listopad

Źródło: GUS, NBP, ESPI

ZAGRANICA
Godz.

Region

Raport

Okres

Francja

Indeks PMI dla
przemysłu - fin..

09:55

Niemcy

Indeks PMI dla
przemysłu - fin..

57.6

57.8

listopad

10:00

Strefa Euro

Indeks PMI dla przemysłu
- fin..

58.6

58.3

listopad

10:30

Wlk.
Brytania

Indeks PMI dla
przemysłu - fin..

58.2

57.8

listopad

13:00

USA

Wnioski o kredyt
hipoteczny

14:15

USA

15:45

USA

Indeks PMI dla
przemysłu - fin..

16:00

USA

Wydatki na
inwestycje
budowlane

16:00

USA

Indeks ISM dla
przemysłu

16:00

USA

Indeks zatrudnienia

16:00

USA

Indeks cen
płaconych

b.d.

85.7

listopad

16:00

USA

Indeks nowych
zamówień

b.d.

59.8

listopad

16:30

USA

Zmiana zapasów
ropy

-1.7 mln brk

1.02 mln brk

tydzień

16:30

USA

Zmiana zapasów
benzyny

1.3 mln brk

-0.6 mln brk

tydzień

16:30

USA

Zmiana zapasów
destylatów

1.8 mln brk

-1.97 mln brk

tydzień

20:00

USA

Beżowa Księga

b.d.

b.d.

grudzień

09:50

Raport ADP

listopad

FW20Z2120

WZROST
SPADEK
BEZ ZM.
RAZEM

INDEKSY
Kurs
2 194.37
2 696.50
5 328.93
20 183.67
67 814.89
400,89

Zmiana
2.13%
1.89%
0.84%
1.91%
1.75%
-0,29%

KONTRAKT NA WIG20
Kurs
Zmiana
Wol.
2 194
1,95%
35 148

LOP
38 008

STATYSTYKA RYNKU
Akcje
Obroty (tys.)
195
49.74%
1 893 859
58.13%
149
38.01%
1 353 713
41.55%
48
12.24%
10 220
0.31%
392 100.00%
3 257 792 100.00%

NAJWIĘKSZE WZROSTY
Kurs
Zmiana
ENTER
31.30
19.47%
PCFGROUP
45.60
13.72%
POLIMEXMS
4.450
11.81%
INVISTA
3,54
10.62%
COALENERG
2,64
10.46%

Obrót
986 007
5 038 228
2 056 224
139 583
1 835 316

NAJWIĘKSZE SPADKI
Kurs
Zmiana
MERCATOR
135.10
-11.87%
KGL
12,95
-6.83%
SANWIL
2.270
-5.42%
AIRWAY
1.048
-5.42%
CLNPHARMA
30,05
-5.06%

Obrót
65 743 914
144 765
111 539
153 196
8 143 240

ZAGRANICA
INDEKSY

b.d.

1.8%

tydzień

500 tys.

571 tys.

listopad

59.1

58.4

listopad

0.5% m/m

-0.5% m/m

październik

61

60.8

listopad

b.d.

52

listopad

DJIA
NASDAQ
S&P500
FTSE 100
CAC 40
DAX XETRA
RTS
BUX
NIKKEI 225
HANG SENG (godz. 8:21)
BOVESPA
MERVAL
CECE EUR
NTX EUR

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

Kurs
34 483,72
15 537,69
4 567,00
7 059,45
6 721,16
15 100,13
1 645,81
51 464,60
27 923,45
23 728,50
101 915,45
79 315,79
1,456 47
1,063 30

WALUTY
Kurs
1.1334
4.6463
4.0995
113.5040
1.3325
1.0429
4.4552

Zmiana
-1,86%
-1,55%
-1,90%
-0,71%
-0,81%
-1,18%
0,43%
-0,22%
0,37%
1,08%
-0,87%
0,28%
-0.98%
0.00%
Zmiana
0,04%
-0,12%
-0,18%
0,18%
0,23%
0,12%
-0,23%

SUROWCE (KONTRAKTY)
Kurs
Zmiana
ZŁOTO
1789.850
0,86%
MIEDŹ (LME)
9605.00
-1.50%
ROPA BRENT
71.520
1,85%
ROPA WTI
68.220
1,91%

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat
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Informacje dnia
SANTANDER BP

Santander BP zamknął sprzedaż akcji Aviva TUnŻ i Aviva TU za 223,3 mln euro
Santander Bank Polska zakończył transakcję sprzedaży akcji w Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz Aviva
Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych na rzecz Allianz Holding EINS GMBH, za łączną cenę 223 317 482 euro, podał
bank w komunikacie.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

Informacje ze spółek
PO ZAMKNIĘCIU SESJI
SANTANDER BP

Santander BP zamknął sprzedaż akcji Aviva TUnŻ i Aviva TU za 223,3 mln euro
Santander Bank Polska zakończył transakcję sprzedaży akcji w Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz Aviva
Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych na rzecz Allianz Holding EINS GMBH, za łączną cenę 223 317 482 euro, podał
bank w komunikacie.

AB

AB wypłaci 1 zł dywidendy na akcję za rok obrotowy 2020/2021
Akcjonariusze AB zdecydowali o wypłacie 16,1 mln zł dywidendy z zysku za rok finansowy 2020/2021, co oznacza, że
na każdą akcję przypadnie 1 zł dywidendy - podała spółka w komunikacie. Dzień dywidendy został ustalony na 8
grudnia, a jej wypłata nastąpi 22 grudnia, podano również.

PKP CARGO

PKP Cargo ma umowę dostępową z PKP PLK na 2021/2022 za szac. 541,5 mln zł netto
KP Cargo podpisało z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę dotyczącą wykorzystania zdolności
przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2021/2022 (od 12 grudnia 2021 r. do grudnia 2022 r.) o
przewidywanej wartości 541,5 mln zł netto (666,1 mln zł brutto), podała spółka w komunikacie.

PKP CARGO

PKP Cargo ma list intencyjny ws. sprzedaży 100 proc. udziałów w CARGOTOR
PKP Cargo podpisało z PKP Polskie Linie Kolejowe "PKP PLK" list intencyjny dotyczący sprzedaży 100 proc. udziałów
w CARGOTOR Sp. z o.o. - poinformowała spółka w komunikacie.

ALLEGRO

Allegro ustanowiło program emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 3 mld zł
Rada Dyrektorów Allegro. eu zdecydowała o ustanowieniu programu emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej do
3 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie. Obligacje mogą być denominowane w PLN lub EUR i będą emitowane
jako uprzywilejowane obligacje niezabezpieczone.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI
TAURON

Tauron połączył rozproszone źródła energii w wirtualną elektrownię
Tauron połączył swoje rozproszone, odnawialne źródła energii w system umożliwiający wspólne zarządzanie nimi.
Powstała wirtualna elektrownia o potencjale 70 megawatów. Będą do niej przyłączane kolejne źródła, instalacje i
magazyny energii - także należące do partnerów zewnętrznych.

ENEA

Lech Adam Żak został powołany do członka zarządu Enei ds. strategii
Rada nadzorcza Enea powołała Lecha Adama Żaka na stanowisko członka zarządu Enei ds. strategii i rozwoju z
dniem 29 listopada 2021r, poinformowała spółka.

CCC

CCC otworzyło pierwszy sklep HalfPrice w Chorwacji
CCC otworzyło pierwszy chorwacki sklep HalfPrice. Lokal znajduje się w Zagrzebiu - podała grupa w komunikacie
prasowym.

GETIN NOBLE

KNF zmniejszyła bufor na ryzyko portfela FX Getin Noble Banku do 1,34 pkt proc.
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Getin Noble Bankowi utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie
dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką
walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 1,34 pkt proc. ponad wartość łącznego
współczynnika kapitałowego (TCR), podał bank. Dotychczas bufor ten wynosił 1,35 pkt proc.

DEVELIA

Develia wprowadziła do oferty 139 lokali w ramach projektu os. Centralna Park
Develia wprowadziła do sprzedaży 139 mieszkań w ramach VIII etapu osiedla Centralna Park w Krakowie, podała
spółka. Zakończenie budowy zaplanowane jest na początek 2024 r.

FEERUM

Portfel zamówień Feerum to ok. 36,8 mln zł, potencjalnie 251,6 mln zł
Aktualny portfel zamówień Feerum wynosi około 36,8 mln zł i obejmuje 29 umów, podała spółka. Z kolei potencjalny
portfel klientów obejmuje 251,6 mln zł, w tym potencjał klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i
posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie około 65,4 mln zł.

PKP CARGO

Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy wzrósł w okresie I-X do 36,67 proc. – UTK
Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy wzrósł w okresie styczeń-październik do 36,67 proc.
całego rynku wobec 36,56 proc. w analogicznym okresie 2020 roku - podał Urząd Transportu Kolejowego.
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FERRO

CAPEX Ferro w '22 istotnie wyższy niż w '21; otwarcie centrum logistycznego planowane w '23
Ferro planuje w 2021 r. nakłady inwestycyjne na poziomie ok. 15 mln zł, a w 2022 r. CAPEX ma być istotnie wyższy poinformowali przedstawiciele zarządu podczas wtorkowej wideokonferencji. Otwarcie nowego centrum logistycznego,
które prawdopodobnie będzie znajdować się w Rumunii, planowane jest w pierwszym kwartale 2023 r.

POZBUD

Pozbud miał 9,3 mln zł zysku netto, 13,5 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.
Pozbud odnotował 9,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III
kw. 2021 r. wobec 3,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 13,5 mln zł
wobec 7,16 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 49,13 mln zł w III kw. 2021
r. wobec 44,29 mln zł rok wcześniej.

PCF GROUP

PCF Group pozostaje aktywne na rynku przejęć, ma odpowiednie środki
PCF Group podtrzymuje plany dotyczące kolejnych przejęć i wskazuje, że posiada odpowiednie środki do ich realizacji,
poinformował prezes Sebastian Wojciechowski.

AILLERON

Spółka Ailleronu ma umowę przedws. na nabycie Code Factory w Rumunii i Mołdawii
Software Mind - spółka zależna Ailleron - zawarła umowę przedwstępną na nabycie 100% udziałów w spółkach Code
Factory Consulting Group SRL z siedzibą w Bukareszcie oraz Code Factory SRL z siedzibą w Kiszyniowie,
poinformował Ailleron. Warunkiem transakcji jest uzyskanie zgody rumuńskiego urzędu antymonopolowego oraz
spełnienie innych warunków w związku z due diligence.

SECO/WARWICK

Seco/Warwick miało 4,47 mln zł zysku netto, 6,47 mln zł zysku EBIT w III kw.
Seco/Warwick odnotowało 4,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki
dominującej w III kw. 2021 r. wobec 0,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny
wyniósł 6,47 mln zł wobec 1,48 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 114,1
mln zł w III kw. 2021 r. wobec 90 mln zł rok wcześniej.

BAH

BAH miał 2,21 mln zł straty netto, 1,76 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.
British Automotive Holding (BAH) odnotował 2,21 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w
III kw. 2021 r. wobec 12,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,76 mln zł
wobec 10,45 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 88,01 mln zł w III kw. 2021
r. wobec 104,68 mln zł rok wcześniej.

WIKANA

Wikana miała 4,73 mln zł zysku netto, 6,36 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.
Wikana odnotowała 4,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w
III kw. 2021 r. wobec 1,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 6,36 mln zł
wobec 2,47 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 21,37 mln zł w III kw. 2021
r. wobec 19,78 mln zł rok wcześniej.

FERRUM

Ferrum miało 2,93 mln zł zysku netto, 6,75 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.
Ferrum odnotowało 2,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w
III kw. 2021 r. wobec 3,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 6,75 mln zł
wobec 0,17 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 127,37 mln zł w III kw. 2021
r. wobec 121,57 mln zł rok wcześniej.

PEKABEX

Pekabex miał 8,35 mln zł zysku netto, 11,39 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.
Pekabex odnotował 8,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w
III kw. 2021 r. wobec 13,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 11,39 mln zł
wobec 17,07 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 412,65 mln zł w III kw.
2021 r. wobec 206,25 mln zł rok wcześniej.

PEKABEX

Backlog Pekabeksu wynosił 1 138 mln zł na koniec września
Portfel zleceń Pekabeksu na koniec września br. wyniósł rekordowe 1 138 mln zł, wobec 930,7 mln zł na koniec 2020
r., podała spółka.

ANSWEAR.COM

Wojciech Tomaszewski powołany na członka zarządu Answear.com ds. ekspansji
Rada nadzorcza Answear.com powołała Wojciecha Tomaszewskiego na członka zarządu ds. ekspansji i sprzedaży na
rynkach zagranicznych ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2021 r., podała spółka.

ALL IN! GAMES

All in! Games miało 0,76 mln zł straty netto, 1,22 mln zł straty EBIT w III kw.
All in! Games odnotowało 0,76 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2021 r. wobec 10,72 mln zł straty rok
wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 1,22 mln zł wobec 10,79 mln zł straty rok wcześniej.
Przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,05 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 1,43 mln zł rok wcześniej.

GAMES OPERATORS

Games Operators miało 1,3 mln zł zysku netto, 1,01 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.
Games Operators odnotowało 1,3 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 0,47 mln zł zysku rok
wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,01 mln zł wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej.
Przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,7 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 2,16 mln zł rok wcześniej.

PROTEKTOR

Protektor miał 0,71 mln zł straty netto, 0,65 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021
Protektor odnotował 0,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III
kw. 2021 r. wobec 0,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,65 mln zł
wobec 1,45 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,73 mln zł w III kw. 2021
r. wobec 24,87 mln zł rok wcześniej.

MABION

Mabion kupił bioreaktory do swojego zakładu za 2,3 mln euro netto
Mabion zawarł ze szwajcarską spółką Adolf Kühner AG umowę zakupu czterech bioreaktorów o pojemności 2.500
litrów każdy wraz usługami dodatkowymi - podała spółka w komunikacie. Wartość umowy wynosi 2,3 mln euro netto.

BRASTER

Braster miał 1,04 mln zł straty netto, 1,07 mln zł straty EBIT w III kw. 2021 r.
Braster w restrukturyzacji odnotował 1,04 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2021 r. wobec 1,61 mln zł straty rok
wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 1,07 mln zł wobec 1,61 mln zł straty rok wcześniej.
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Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 75 tys. zł w III kw. 2021 r. wobec 21 tys. zł rok wcześniej.
T-BULL

T-Bull miał 0,28 mln zł zysku netto, 0,23 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.
T-Bull odnotował 0,28 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 1,28 mln zł zysku rok wcześniej,
podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,23 mln zł wobec 0,49 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze
sprzedaży sięgnęły 2,36 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 1,74 mln zł rok wcześniej.

DATAWALK

Spółka zal. DataWalk ma zamówienie na sprzedaż licencji platformy analitycznej
DataWalk Inc., spółka zależna DataWalk, otrzymała zamówienię z Global Tel Link Corporation (GTL), którego
przedmiotem jest sprzedaż licencji platformy analitycznej DataWalk, podała spółka.

TARCZYŃSKI

Tarczyński miał 28,1 mln zł zysku netto, 36,67 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021
Tarczyński odnotował 28,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej
w III kw. 2021 r. wobec 35,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 36,67 mln
zł wobec 46,5 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 311,62 mln zł w III kw.
2021 r. wobec 267,84 mln zł rok wcześniej.

ZAMET

Zamet miał 0,29 mln zł straty netto, 0,28 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.
Zamet odnotował 0,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw.
2021 r. wobec 2,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,28 mln zł wobec
2,83 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 44,06 mln zł w III kw. 2021 r.
wobec 39,04 mln zł rok wcześniej.

ONDE

Onde rozpoczęło budowę instalacji wiatrowej o wartości 26,4 mln zł netto
Onde rozpoczęło realizację kontraktu na budowę instalacji wiatrowej w woj. warmińsko-mazurskim wartego 26,4 mln zł
netto, podała spółka.

4FUN MEDIA

4fun Media miały 3,73 mln zł zysku netto z dział. kont. w III kw. 2021 r.
4fun Media odnotowały 3,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2021 r.
wobec 0,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 4,5 mln zł wobec 1,6 mln zł
zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,8 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 6,68 mln zł
rok wcześniej.

TXM

TXM miał 4,36 mln zł straty netto, 2,31 mln zł straty EBIT w III kw. 2021 r.
TXM odnotował 4,36 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2021 r. wobec 11,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała
spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 2,31 mln zł wobec 3,11 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze
sprzedaży sięgnęły 39,97 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 40,72 mln zł rok wcześniej.

LIBET

Libet miał 2,55 mln zł straty netto, 1,47 mln zł straty EBIT w III kw. 2021 r.
Libet odnotował 2,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw.
2021 r. wobec 0,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 1,47 mln zł
wobec 2,53 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 83,83 mln zł w III kw. 2021
r. wobec 69,3 mln zł rok wcześniej.

VISTAL GDYNIA

Vistal Gdynia miał 4,66 mln zł straty netto, 2,93 mln zł straty EBIT w III kw.
Vistal Gdynia odnotował 4,66 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w
III kw. 2021 r. wobec 0,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 2,93 mln zł
wobec 0,26 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,48 mln zł w III kw. 2021
r. wobec 24,57 mln zł rok wcześniej.

ENEL-MED

Enel-Med miał 0,75 mln zł straty netto, 3,51 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.
Centrum Medyczne Enel-Med odnotowało 0,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom
jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 1,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk
operacyjny wyniósł 3,51 mln zł wobec 4,95 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży
sięgnęły 109,34 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 101,58 mln zł rok wcześniej.

AIRWAY MEDIX

Airway Medix miał 0,89 mln zł straty netto w III kw. 2021 r.
Airway Medix odnotował 0,89 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w
III kw. 2021 r. wobec 1,34 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata ze sprzedaży wyniosła 0,26 mln
zł wobec 0,87 mln zł straty rok wcześniej. W III kw. nie odnotowano przychodów wobec 0,06 mln zł rok przychodów
wcześniej.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

Wydarzenia gospodarcze
WALUTY

W trakcie sesji w USA eurodolar tąpnął z okolic 1,1382 USD do 1,1234 USD. Powodem było zaostrzenie tonu przez J.
Powella, pomimo zagrożeń związanych z Omicronem. Podczas handlu w Azji główna para walutowa odrabia straty
notując 1,1333 USD. AUD przetestował 1-roczne minima. Juan wyceniany jest najwyżej od 6-miesięcy...
Konrad Ryczko

Źródło: BOSSAFX

ZAGRANICA
USA

Presja inflacyjna jest trwalsza niż przypuszczano - Powell
Należy rozważyć zakończenie ograniczania zakupów aktywów przez amerykański bank centralny kilka miesięcy
wcześniej niż oczekiwano – powiedział prezes Fedu Jerome Powell we wtorek przed Komisją Bankową Senatu USA.
Powell dodał, że presja inflacyjna jest trwalsza niż przypuszczano.
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USA

Indeks zaufania amerykańskich konsumentów spadł w listopadzie do 109,5 pkt.
Indeks zaufania amerykańskich konsumentów spadł w listopadzie do 109,5 pkt. ze 111,6 pkt. miesiąc wcześniej, po
korekcie ze 113,8 pkt. - wynika z raportu Conference Board.

EUROLAND

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 4,9 proc. w listopadzie w ujęciu rdr
Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 4,9 proc. w listopadzie w ujęciu rdr, po wzroście 4,1 proc. miesiąc
wcześniej - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w I wyliczeniu. Na rynku szacowano
wzrost o 4,5 proc.

NIEMCY

Stopa bezrobocia w Niemczech w listopadzie wyniosła 5,3 proc.
Stopa bezrobocia w Niemczech w listopadzie, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 5,3 proc. poinformował Federalny Urząd Pracy w komunikacie. Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie 5,4 proc.
wobec 5,4 proc. miesiąc wcześniej.

FRANCJA

Produkt Krajowy Brutto Francji wzrósł o 3,0 proc. w III kwartale 2021 r. kdk
Produkt Krajowy Brutto Francji wzrósł o 3,0 proc. w III kwartale 2021 r. kdk - poinformował urząd statystyczny Insee w
II wyliczeniu. Wstępnie spodziewano się, że PKB kdk wzrósł o 3,0 proc., po +1,3 w II kw.

Źródło: PAP, ISB, IAR

POLSKA
INFLACJA

Inflacja CPI w listopadzie wyniosła rdr 7,7 proc., mdm 1,0 proc. - szacunek flash GUS
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie wzrosły o 7,7 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem
ceny wzrosły o 1,0 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny w szacunku flash.

PKB

PKB w III kw. 2021 r. wzrósł o 5,3 proc. rdr - wstępny szacunek GUS
Produkt Krajowy Brutto w III kw. 2021 r. wzrósł o 5,3 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 11,2 proc. rdr w II kw. 2021
r. - wynika z komunikatu GUS. Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że PKB w III kw. wzrósł o 5,1 proc. rdr. Z
danych GUS wynika także, że inwestycje w III kw. wzrosły o 9,3 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 4,7 proc.,
zaś popyt krajowy wzrósł o 8,6 proc. rdr.

RYNEK PRACY

Wskaźnik Rynku Pracy w listopadzie spadł o 0,4 pkt. - BIEC
Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, w
listopadzie spadł w Polsce o 0,4 pkt. do 65,2 pkt. - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

RYNEK PRACY

Liczba pracujących w gospodarce narodowej w 2020 roku spadła o 0,6 proc. - GUS
Liczba pracujących w gospodarce narodowej w 2020 roku spadła o 0,6 proc. i wyniosła 16,0 mln osób - podał GUS.
GUS podał, że według danych ostatecznych do sekcji o największym spadku liczby pracujących należały
zakwaterowanie i gastronomia – o 5,6 proc. oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa – o 4,9 proc. Względem
2019 r. liczba pracujących wzrosła w pięciu sekcjach, a największy wzrost liczby pracujących miał miejsce w sekcji
informacja i komunikacja (o 3,2 proc.). W 2020 r. przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w Polsce wyniosło
10,7 mln etatów. Było to mniej o 1,1 proc. w stosunku do poprzedniego roku. GUS podał też, że według danych
ostatecznych przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce w 2020 r. wyniosło
5.226,00 zł. W porównaniu z 2019 r. wzrosło o 6,2 proc.

KONIUNKTURA

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w listopadzie spadł o 0,8 pkt. do 166,3 pkt. - BIEC
Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce
w listopadzie 2021 roku spadł o blisko 1 pkt. do poziomu 166,3 - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Jak
wskazano w badaniu BIEC, sygnały zapowiadające zwolnienie aktywności gospodarki są coraz wyraźniejsze i
obejmują coraz więcej wymiarów działalności gospodarczej.

BANKI

Pengab wzrósł w XI o 3,6 pkt. do 20,4 pkt; oczekiwane pogorszenie w kredytach i wzrost depozytów
Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł w listopadzie w stosunku do październikowego odczytu o 3,6 pkt. do
20,4 pkt. - poinformowały Związek Banków Polskich oraz Kantar TNS. Listopadowy odczyt wskazuje na pogłębiającą
się perspektywę pogorszenia dynamiki akcji kredytowej oraz prognozowany wzrost zainteresowania klientów
produktami depozytowymi.

WSKAŹNIKI

W listopadzie w Polsce nastąpiło dalsze pogorszenie nastrojów konsumentów - GfK
W listopadzie nastąpiło dalsze nastrojów polskich konsumentów - wynika z barometru GfK. Barometr Nastrojów
Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw
konsumenckich, wyniósł w listopadzie -9,2 i spadł o 3,3 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

DŁUG

Banki udzieliły w X kredytów na cele konsumpcyjne za 6.332 mln zł wobec 6.512 mln zł w IX - NBP
Banki udzieliły w październiku kredytów na cele konsumpcyjne za 6.332 mln zł wobec 6.512 mln zł we wrześniu - podał
NBP. W okresie styczeń-październik wartość kredytów wzrosła o 26,0 proc. rdr do 60.752 mln zł.

DŁUG

Banki udzieliły w X kredytów na nieruchomości mieszkaniowe za 8.175 mln zł wobec 8.072 mln zł w IXI - NBP
Banki udzieliły w październiku kredytów na nieruchomości mieszkaniowe o wartości 8.175 mln zł wobec 8.072 mln zł
we wrześniu, co oznacza wzrost o 1,3 proc. mdm - podał NBP. W okresie styczeń-październik wartość kredytów
wzrosła rdr o 50,5 proc. do 71.418 mln zł.

DŁUG

Średnie oprocentowanie nowych kredytów konsumpcyjnych we X wzrosło do 6,8 proc. z 6,5 proc. w IX - NBP
Średnie oprocentowanie nowo udzielonych kredytów konsumpcyjnych w październiku wzrosło do 6,8 proc. z 6,5 proc.
we wrześniu - podał NBP. Średnie oprocentowanie nowych kredytów na nieruchomości mieszkaniowe wzrosło do 3,1
proc. z 3,0 proc. we wrześniu.

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







AGROLIGA-Wypłata dywidendy 0,32 euro na akcję.
ALIOR-NWZA ws. zmian w składzie RN.
CDRL-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
PLANETINN-NWZA ws. przyjęcia rezygnacji członków RN oraz powołania członków RN.
STSHOLDING-Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
YOSHI-NWZA ws. zamiany akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela, zmiany statutu oraz upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego.
POLSKA
 Polska- (09:00) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 53.9 Poprz.53.8) za listopad
ZAGRANICA
 Szwajcaria- (08:30) Inflacja CPI (Oczek. -0.1% m/m 1.4% r/r Poprz.0.3% m/m 1.2% r/r) za listopad
 Szwecja- (08:30) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. b.d. Poprz.64.4) za listopad
 Węgry- (09:00) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. b.d. Poprz.53.1) za listopad
 Węgry- (09:00) Inflacja PPI (Poprz.2.4% m/m 14% r/r) za październik
 Węgry- (09:00) PKB n.s.a. - fin. (Oczek. 6.1% r/r Poprz.17.8% r/r) za III kw.
 Węgry- (09:00) PKB s.a. - fin. (Oczek. 0.7% k/k 6.1% r/r Poprz.2% k/k 17.3% r/r) za III kw.
 Hiszpania- (09:15) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 57.9 Poprz.57.4) za listopad
 Czechy- (09:30) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 54.5 Poprz.55.1) za listopad
 Szwajcaria- (09:30) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 64.2 Poprz.65.4) za listopad
 Włochy- (09:45) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 61 Poprz.61.1) za listopad
 Francja- (09:50) Indeks PMI dla przemysłu - fin. (Oczek. 54.6 Poprz.53.6) za listopad
 Niemcy- (09:55) Indeks PMI dla przemysłu - fin.. (Oczek. 57.6 Poprz.57.8) za listopad
 Strefa Euro- (10:00) Indeks PMI dla przemysłu - fin. (Oczek. 58.6 Poprz.58.3) za listopad
 Norwegia- (10:00) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 58.3 Poprz.58.5) za listopad
 Wlk. Brytania- (10:30) Indeks PMI dla przemysłu - fin. (Oczek. 58.2 Poprz.57.8) za listopad
 USA- (13:00) Wnioski o kredyt hipoteczny (Poprz.1.8%) za tydzień
 Węgry- (14:00) Protokół z posiedzenia NBH za listopad
 USA-(14:15) Raport ADP (Oczek. 500 tys. Poprz.571 tys.) za listopad
 Kanada-(14:30) Pozwolenia na budowę domów (Oczek. -0.6% m/m Poprz.4.3% m/m) za październik
 Kanada-(15:30) Indeks PMI dla przemysłu (Poprz.57.7) za listopad
 USA-(15:45) Indeks PMI dla przemysłu - fin. (Oczek. 59.1 Poprz.58.4) za listopad
 USA-(16:00) Wydatki na inwestycje budowlane (Oczek. 0.5% m/m Poprz.-0.5% m/m) za październik
 USA-(16:00) Indeks ISM dla przemysłu (Oczek. 61 Poprz.60.8) za listopad
 USA-(16:00) Indeks zatrudnienia (Poprz.52) za listopad
 USA-(16:00) Indeks cen płaconych (Poprz.85.7) za listopad
 USA-(16:00) Indeks nowych zamówień (Oczek. b.d. Poprz.59.8) za listopad
 USA-(16:30) Zmiana zapasów ropy (Oczek. -1.7 mln brk Poprz.1.02 mln brk) za tydzień
 USA-(16:30) Zmiana zapasów benzyny (Oczek. 1.3 mln brk Poprz.-0.6 mln brk) za tydzień
 USA-(16:30) Zmiana zapasów destylatów (Oczek. 1.8 mln brk Poprz.-1.97 mln brk) za tydzień
 USA-(20:00) Beżowa Księga za grudzień

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

Strona | 6

ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa
tel. 022 50 43 104; 801 104 104
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

Maciej Guzek

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

Makler Papierów Wartościowych
+48 22 504 32 27
m.guzek@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
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 jakiejko lwiek 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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