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Wydział Obsługi Klienta 

BIULETYN PORANNY 
 

Najważniejsze informacje  
 
 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: MERCOR. 
 EUROLAND- Stopa bezrobocia w strefie euro w październiku wyniosła 7,3 proc. 
 POLSKA- Stopa bezrobocia w październiku w Polsce wyniosła 3,4 proc. – Eurostat 
 POLSKA- Zysk netto sektora bankowego w I-X '21 wyniósł 10,58 mld zł, wzrost rdr o 58,4 proc. - 

NBP 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
ZAGRANICA 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:30 

Strefa 

Euro 

Wystąpienie publiczne 

prezeski ECB (Christine 

Lagarde) b.d. b.d. b.d. 

09:50 Francja Indeks PMI dla usług - fin.. 58.2 56.6 listopad 

09:55 Niemcy 

Indeks PMI dla usług - 

fin.. 53.4 52.4 listopad 

10:00 

Strefa 

Euro Indeks PMI dla usług - fin.. 56.6 54.6 listopad 

10:30 

Wlk. 

Brytania Indeks PMI dla usług - fin.. 58.6 59.1 listopad 

11:00 

Strefa 

Euro   Sprzedaż detaliczna s.a. 0.1% m/m -0.3% m/m 

paździe

rnik 

11:00 

Strefa 

Euro  Sprzedaż detaliczna w.d.a. 1.1% r/r 2.5% r/r 

paździe

rnik 

14:30 USA   Stopa bezrobocia 4.5% 4.6% listopad 

14:30 USA 

  Zmiana zatrudnienia w 

sektorze pozarolniczym 550 tys. 531 tys. listopad 

14:30 USA   Płaca godzinowa 

0.4% m/m 

5% r/r 

0.4% m/m 

4.9% r/r listopad 

14:30 USA 

  Zmiana zatrudnienia w 

sektorze prywatnym 530 tys. 604 tys. listopad 

15:45 USA Indeks PMI dla usług - fin.. 57 58.7 listopad 

16:00 USA 

Zamówienia na dobra bez 

środków trans. - fin.. 0.5% m/m 0.7% m/m 

paździe

rnik 

16:00 USA 

Zamówienia na dobra 

trwałego użytku - fin.. -0.5% m/m -0.4% m/m 

paździe

rnik 

16:00 USA   Zamówienia w przemyśle 0.5% m/m 0.2% m/m 

paździe

rnik 

16:00 USA   Indeks ISM dla usług 65 66.7 listopad 

16:00 USA 

  Indeks aktywności 

biznesowej b.d. 69.8 listopad 

16:00 USA Indeks zatrudnienia b.d. 51.6 listopad 

16:00 USA Indeks cen płaconych b.d. 82.9 listopad 

19:00 USA Liczba wież dla rynku ropy b.d. 467 tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

piątek, 3 grudnia 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 201.86 -0.69% 

WIG30 2 713.31 -0.39% 

mWIG40 5 382.02 -0.12% 

sWIG80 20 298.48 -0.27% 

WIG 68 203.86 -0.45% 

NCIndex 407,13 0,27% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2120 2 205 -0,50% 24 362 36 571 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 138  35.66% 399 341 34.01% 

SPADEK 185  47.80% 723 740 61.64% 

BEZ ZM. 64  16.54% 51 055 4.35% 

RAZEM 387 100.00% 1 174 137 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

BIOMEDLUB 4.950  11.24% 8 237 618 

ULTGAMES 23.30  5.91% 163 837 

MILLENNIUM 8.755  5.61% 14 701 329 

MBANK 488.0  5.17% 43 731 134 

GRODNO 16.46  4.97% 1 006 740 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

POLTREG 55.80  -6.22% 565 988 

ALLEGRO 36.385  -5.44% 195 151 654 

LIVECHAT 120.0  -5.36% 1 386 537 

ATAL 46.2  -5.33% 113 907 

11BIT 485.0  -4.72% 1 763 987 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 34 639,79 1,82% 

NASDAQ 15 381,32 0,83% 

S&P500 4 577,10 1,42% 

FTSE 100 7 129,21 -0,55% 

CAC 40 6 795,75 -1,25% 

DAX XETRA 15 263,11 -1,35% 

RTS  1 690,13 0,18% 

BUX 51 420,71 -0,85% 

NIKKEI 225  28 006,91 0,91% 

HANG SENG (godz. 8:21) 23 734,12 -0,13% 

BOVESPA 104 466,24 3,66% 

MERVAL 87 451,27 2,68% 

CECE EUR  1,456 47 -0.98% 

NTX EUR  1,063 30 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.1297 -0,07% 

EUR/PLN 4.5949 0,02% 

USD/PLN 4.0675 0,07% 

USD/JPY 113.2180 0,18% 

GBP/USD 1.3296 -0,02% 

EUR/CHF 1.0398 0,00% 

CHF/PLN 4.4195 0,03% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1774.850 0,28% 

MIEDŹ (LME) 9520.00 -0.53% 

ROPA BRENT 71.000 0,78% 

ROPA WTI 67.840 0,70% 

 



        Strona | 2  
 

Informacje dnia 
 

TAURON / RAFAKO Grupa Tauron i Rafako podpisały ugodę w sprawie kontraktu w Jaworznie 

Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) oraz należąca do Rafako spółka E003B7 zawarły 2 grudnia przed Sądem 
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP ugodę dotyczącą budowy nowego bloku energetycznego o mocy 910 
MW w Elektrowni Jaworzno III - poinformował Tauron w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

11 BIT STUDIOS 11 bit studios ma umowę z Epic Games w sprawie silnika Unreal 

11 bit studios zawarło niestandardową umowę licencyjną z Epic Games określającą zasady korzystania z silnika do 
gier Unreal Engine - podał 11 bit studios w komunikacie. 

TAURON / RAFAKO Grupa Tauron i Rafako podpisały ugodę w sprawie kontraktu w Jaworznie 

Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) oraz należąca do Rafako spółka E003B7 zawarły 2 grudnia przed Sądem 
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP ugodę dotyczącą budowy nowego bloku energetycznego o mocy 910 
MW w Elektrowni Jaworzno III - poinformował Tauron w komunikacie. 

PEPCO / ONCOARENDI 
THERAPEUTICS 

Pepco zastąpi OncoArendi Therapeutics w mWIG40 w kwartalnej rewizji indeksów 

Pepco w ramach kwartalnej rewizji indeksów, po sesji 17 grudnia, zastąpi OncoArendi Therapeutics w składzie 
mWIG40 - podała GPW w komunikacie. Udział INGBSK w mWIG40 i mWIG40TR zostanie ograniczony do 10 proc 

SELENA FM Selena FM rozpoczyna skup do 1 mln akcji własnych po 23 zł za sztukę 

Selena FM w ramach drugiej transzy buybacku planuje skupić do 1 mln akcji własnych, po 23 zł za sztukę - 
poinformowała spółka w komunikacie. 

KGHM KGHM będzie miał 1,438 mld USD kredytu konsorcjalnego od 20 XII '25 do 20 XII '26 

KGHM będzie miał 1,438 mld USD kredytu konsorcjalnego od 20 grudnia 2025 r. do 20 grudnia 2026 r. - podała spółka 
w komunikacie. 

STS HOLDING Cena sprzedaży 46.874.998 akcji STS Holding ustalona na 23 zł/sztukę 

Cena sprzedaży 46.874.998 akcji firmy bukmacherskiej STS Holding została ustalona na 23 zł za sztukę - 
poinformowała spółka w komunikacie. Wcześniej podana cena maksymalna akcji STS Holding wynosiła 26 zł. 

PCC ROKITA / PCC EXOL PCC Rokita i PCC Exol wybudują instalację alkoksylatów za 351 mln zł 

PCC Rokita i PCC Exol zdecydowały o rozpoczęciu budowy zakładu produkcji alkoksylatów oraz innych związków 
chemicznych w Brzegu Dolnym - poinformowały spółki w komunikatach. Wartość inwestycji szacowana jest na 351 mln 
zł. 

PRAIRIE MINING Akcjonariusze Prairie Mining złożyli wnioski o objęcie 4.496.375 akcji nowej emisji 

Akcjonariusze Prairie Mining złożyli wnioski o objęcie 4.496.375 akcji nowej emisji z prawem poboru - podała spółka w 
komunikacie. Akcje były oferowane po 0,20 AUD za jedną akcję. W ramach ustalonej przez Prairie Mining emisji jedna 
nowa akcja przysługiwała na dziesięć istniejących akcji. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PKN ORLEN Marża downstream Grupy PKN Orlen wyniosła 7,4 USD/b w listopadzie 

Modelowa marża downstream Grupy PKN Orlen wyniosła 7,4 USD/b w listopadzie 2021 r. wobec 8,5 USD/b miesiąc 
wcześniej i 5,2 USD/b w listopadzie 2020 r., podała spółka. Modelowa marża petrochemiczna wyniosła 1 274 euro/t. 

PKN ORLEN PKN Orlen: Digitalizacja może obniżyć emisje nawet o 35% do 2030 roku 

Digitalizacja ma potencjał do redukcji emisji nawet o 35% do 2030 roku, dzięki funkcjom optymalizacji i automatyzacji, 
poinformowała kierownik programu digitalizacji w PKN Orlen Aleksandra Trojanowska podczas prezentacji raportu "Nie 
ma dekarbonizacji bez digitalizacji. Zrównoważony rozwój potrzebuje technologii cyfrowych", przygotowanego przez 
PKN Orlen wspólnie z Accenture. 

PGE PGE GiEK dostosowało Elektrownię Dolna Odra do unijnych wymogów za 220 mln zł 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - 
zakończyło modernizację czterech istniejących jednostek Elektrowni Dolna Odra, dostosowując je do unijnych 
wymagań środowiskowych zawartych w konkluzjach BAT, kosztem 220 mln zł, podała spółka. 

JSW Akcjonariusze JSW zdecydują 29 XII o przekazaniu zakładu Jastrzębie III do SRK 

Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 29 
grudnia 2021 r. o wyrażeniu zgody na nieodpłatne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW w postaci 
zakładu górniczego OG "Jastrzębie III" KWK "Jastrzębie-Bzie", stanowiącego oznaczoną część zakładu górniczego 
KWK "Jastrzębie-Bzie" na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), podała spółka. 

ALLEGRO Allegro od 20 grudnia trafi do kategorii średnich spółek indeksu Stoxx – Bloomberg 

Allegro od 20 grudnia trafi do kategorii spółek o średniej kapitalizacji z kategorii spółek o dużej kapitalizacji indeksu 
Stoxx - podała agencja Bloomberg. 

DEVELIA Develia ma pozwolenie na użytkowanie I etapu Os. Latarników w Gdańsku 

Develia otrzymała pozwolenie na użytkowanie I etapu Osiedla Latarników przy ul. Letnickiej w Gdańsku i rozpoczęła 
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przekazywanie lokali właścicielom, podała spółka. 

KRUK Kruk chce przeznaczać na dywidendę co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku 

Zarząd Kruka zakłada, że będzie rekomendował akcjonariuszom przeznaczanie na dywidendę co najmniej 30 proc. 
skonsolidowanego zysku uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej - poinformowała spółka w polityce dywidendowej na lata 2021 - 2024. 

SYGNITY Sygnity pozyskało 20 mln zł finansowania z BNP Paribas BP 

Sygnity podpisało umowę linii gwarancyjnej z BNP Paribas Bank Polska w kwocie 20 mln zł,podała spółka. 

GPW Obroty akcjami na GPW w listopadzie spadły o 2,6 proc. rdr do 30,5 mld zł 

Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW spadła w listopadzie 2021 roku o 2,6 proc. rdr do 30,5 mld zł. 
Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń zmniejszyła się w tym czasie o 2,9 proc. do 29,8 mld zł - 
poinformowała giełda w komunikacie. 

ASBIS Asbis wprowadza na rynek markę AENO obejmującą smart AGD 

Asbis wprowadza na rynek nową markę inteligentnych urządzeń domowych - AENO. Będą to produkty z segmentu 
małego AGD zaprojektowane w idei smart home, podała spółka. Można je już kupić w Czechach, Rumunii, Rosji na 
Ukrainie i Białorusi. W Polsce będą one dostępne w ciągu najbliższych kwartałów. 

TIM TIM rozpoczął prace nad nową trzyletnią strategią 

TIM rozpoczął prace nad nową trzyletnią strategią - poinformował prezes Krzysztof Folta podczas czwartkowej 
wideokonferencji. W ocenie prezesa, sprzedaż online będzie podstawą wzrostu sprzedaży spółki w najbliższych latach. 

TIM Celem TIM 50-proc. udział 3LP w zysku EBITDA grupy 

Celem TIM jest, żeby w okresie ok. 3-5 lat udział 3LP w zysku EBITDA grupy wzrósł do 50 proc. - poinformował prezes 
TIM Krzysztof Folta podczas czwartkowej wideokonferencji. 

TIM TIM położy nacisk w strategii na l. 2022-2024 m.in. na rozpoznawalność marki 

TIM rozpoczął prace nad nową strategią na lata 2022-2024, w której położy nacisk m.in. na wzmocnienie wizerunku i 
rozpoznawalności marki, poinformował prezes Krzysztof Folta. 

UNIMOT Unimot: Sieć Avia powiększyła się o 13 placówek, do 85 stacji 

Do sieci stacji paliw Avia, zarządzanej przez firmę Unimot, włączonych zostało 13 nowych placówek, dzięki czemu ich 
liczba wzrosła do 85, podała spółka. 

PA NOVA P.A. Nova wyemituje obligacje o wartości do 30 mln zł 

P.A. Nova wyemituje obligacje serii B o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł - poinformowała spółka w 
komunikacie. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej i będą notowane na rynku regulowanym Catalyst 
prowadzonym przez GPW. 

VRG Wiceszef RN VRG Jan Pilch będzie pełnił czasowo funkcję prezesa do 11 III 2022 

Rada nadzorcza VRG podjęła uchwałę o powierzeniu Janowi Pilchowi czasowo funkcji prezesa na okres do 11 marca 
2022 r., podała spółka. 

SHOPER Do platformy Shopera w listopadzie dołączyło blisko 1.000 nowych e-sklepów 

Do platformy e-commerce Shopera w listopadzie dołączyło blisko 1.000 nowych e-sklepów - poinformowała spółka w 
komunikacie prasowym. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar nieznacznie spadł z okolic 1,13467 USD do 1,12946 USD. Zmiany na rynku FX były 

raczej ograniczone, gdzie inwestorzy czekają na dzisiejsze dane z amerykańskiego rynku pracy. Podczas handlu w 
Azji główna para walutowa konsoliduje. Wycena juana cofnęła się z 6-miesięcznych szczytów po słabszym fixigu oraz 
PMI dla usług. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

EUROLAND Stopa bezrobocia w strefie euro w październiku wyniosła 7,3 proc. 

Stopa bezrobocia w strefie euro w październiku, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 7,3 proc., wobec 
7,4 proc. w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej. 
Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 7,3 proc. 

EUROLAND Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w strefie euro wzrosły o 5,4 proc. mdm w październiku 

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w strefie euro wzrosły o 5,4 proc. w październiku, licząc miesiąc do 
miesiąca, a rok do roku wzrosły o 21,9 proc. - podał w komunikacie europejski urząd statystyczny Eurostat. Analitycy 
szacowali: mdm +3,8 proc., a rdr +19,0 proc. 

WĘGRY Narodowy Bank Węgier podwyższył 1-tygodniową depozytową stopę procentową do 3,10 proc., z 2,90 proc.. 

Narodowy Bank Węgier (MNB) podwyższył w czwartek 1-tygodniową depozytową stopę procentową do 3,10 proc., z 
2,90 proc. - poinformował bank w komunikacie. 

ŚWIAT Indeks cen żywności na świecie w XI wzrósł do 134,4 pkt. najwyżej od czerwca 2011 roku - FAO 

Indeks cen żywności na świecie w listopadzie wzrósł do 134,4 pkt. ze 132,8 pkt. we wrześniu i jest na poziomie 
najwyższym od czerwca 2011 roku - wynika z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i 
Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO). 
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Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

BEZROBOCIE Stopa bezrobocia w październiku w Polsce wyniosła 3,4 proc. - Eurostat 

Stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, w październiku, według metodologii Eurostatu, wyniosła w Polsce 3,4 
proc., tak jak we wrześniu - podał Eurostat. Liczba bezrobotnych w październiku wyniosła 574 tys., tyle samo co we 
wrześniu. 

RYNEK PRACY W okresie I-III kw. zawarto 1,2 mln umów o dzieło - ZUS 

W okresie I-III kw. zawarto 1,2 mln umów o dzieło - poinformował ZUS w raporcie. Od 1 stycznia 2021 roku przepisy 
Tarczy Antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło. ZUS podał, że od 1 stycznia 
do 30 września 2021 r. przekazano 796,3 tys. dokumentów ZUS RUD. Dotyczyły one ponad 1,2 mln umów o dzieło. 

BANKI Zysk netto sektora bankowego w I-X '21 wyniósł 10,58 mld zł, wzrost rdr o 58,4 proc. - NBP 

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-październik 2021 roku wyniósł 10,58 mld zł, co oznacza wzrost rok 
do roku o 58,4 proc. - poinformował Narodowy Bank Polski. W samym październiku 2021 roku zysk netto wyniósł 1,15 
mld zł, podczas gdy rok temu zysk wyniósł 758 mln zł. Całkowite przychody operacyjne netto w okresie od stycznia do 
października 2021 roku wyniosły 56,84 mld zł, co oznacza wzrost o 1,5 proc. rok do roku. Koszty administracyjne były 
na poziomie 29,02 mld zł, o 0,3 proc. mniej iż przed rokiem. Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z 
tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku 
zysków i strat) wyniosły 5,59 mld zł, spadając rdr o ok. 43,9 proc. 

MOTORYZACJA W listopadzie zarejestrowano o 20,28 proc. mniej nowych samochodów rdr - Samar 

W listopadzie 2021 r. zarejestrowano 37.946 nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 ton, tj. o 20,28 
proc. mniej rdr oraz o 4,05 proc. mniej niż w październiku - podał instytut Samar. W okresie styczeń-listopad 
zarejestrowano 476.952 sztuk, o 11,29 proc. więcej rdr. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

 

Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ATOMJELLY-NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu. 

 BIOPLANET-Przydział akcji. 

 IFSA-ZWZA ws. zmiany statutu, zatwierdzenia raportu rocznego za rok obrotowy 2020/2021, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 
bonusowej akcji. 

 MERCOR-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022. 

 PHN-Wprowadzenie do obrotu na GPW 25.018 akcji zwykłych na okaziciela serii C. 

 XBSPROLOG-ZWZA ws. m.in. podziału zysku. 
ZAGRANICA 

 Francja- (08:45) Produkcja przemysłowa (Oczek. 0.6% m/m Poprz.-1.3% m/m) za październik 

 Węgry- (09:00) Sprzedaż detaliczna w.d.a. (Poprz.5.8% r/r) za październik 

 Słowacja- (09:00) Sprzedaż detaliczna (Poprz.5.3% r/r) za październik 

 Słowacja- (09:00) PKB - fin. (Oczek. 1.3% r/r Poprz.9.6% r/r) za III kw. 

 Hiszpania- (09:15) Indeks PMI dla usług (Oczek. 58.6 Poprz.56.6) za listopad 

 Strefa Euro- (09:30) Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde) 

 Włochy- (09:45) Indeks PMI dla usług (Oczek. 54.4 Poprz.52.4) za listopad 

 Francja- (09:50) Indeks PMI dla usług - fin. (Oczek. 58.2 Poprz.56.6) za listopad 

 Niemcy- (09:55) Indeks PMI dla usług - fin. (Oczek. 53.4 Poprz.52.4) za listopad 

 Strefa Euro- (10:00) Indeks PMI dla usług - fin. (Oczek. 56.6 Poprz.54.6) za listopad 

 Wlk. Brytania- (10:30) Indeks PMI dla usług - fin. (Oczek. 58.6 Poprz.59.1) za listopad 

 Strefa Euro- (11:00) Sprzedaż detaliczna s.a. (Oczek. 0.1% m/m Poprz.-0.3% m/m) za październik 

 Strefa Euro- (11:00)  Sprzedaż detaliczna w.d.a. (Oczek. 1.1% r/r Poprz.2.5% r/r) za październik 

 USA- (14:30) Stopa bezrobocia (Oczek. 4.5% Poprz.4.6%) za listopad 

 USA- (14:30) Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (Oczek. 550 tys. Poprz.531 tys.) za listopad 

 USA- (14:30) Płaca godzinowa (Oczek. 0.4% m/m 5% r/r Poprz.0.4% m/m 4.9% r/r) za listopad 

 USA- (14:30) Długość tygodnia pracy (Oczek. 34.7 godz. Poprz.34.7 godz.) za listopad 

 USA- (14:30) Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym (Oczek. 530 tys. Poprz.604 tys.) za listopad 

 Kanada- (14:30) Stopa bezrobocia (Oczek. 6.6% Poprz.6.7%) za listopad 

 Kanada- (14:30) Zmiana zatrudnienia (Oczek. 39.8 tys. Poprz.31.2 tys.) za listopad 

 Kanada- (14:30) Zmiana zatrudnienia na pełny etat (Poprz.36.4 tys.) za listopad 

 Kanada-(14:30) Zmiana zatrudnienia na część etatu (Poprz.-5.2 tys.) za listopad 

 Kanada-(14:30) Wydajność pracy (Oczek. -0.7% Poprz.0.6%) za III kw. 

 USA-(15:45) Indeks PMI dla usług - fin. (Oczek. 57 Poprz.58.7) za listopad 

 USA-(16:00) Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. (Oczek. 0.5% m/m Poprz.0.7% m/m) za październik 

 USA-(16:00) Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. (Oczek. -0.5% m/m Poprz.-0.4% m/m) za październik 

 USA-(16:00) Zamówienia w przemyśle (Oczek. 0.5% m/m Poprz.0.2% m/m) za październik 

 USA-(16:00) Indeks ISM dla usług (Oczek. 65 Poprz.66.7) za listopad 

 USA-(16:00) Indeks aktywności biznesowej (Poprz.69.8) za listopad 

 USA-(16:00) Indeks zatrudnienia (Poprz.51.6) za listopad 

 USA-(16:00) Indeks cen płaconych (Poprz.82.9) za listopad 

 USA-(19:00) Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (Poprz.467) za tydzień 

 

Źródło: www.interia.pl, www.yahoo.com, www.statistics.gov.uk, www.europa.eu.int, www.briefing.com, www.destatis.de, www.nbp.pl, www.stat.gov.pl, 
www.rzeczpospolita.pl, www.mf.gov.pl 

 

http://www.interia.pl/
http://www.yahoo.com/
http://www.statistics.gov.uk/
http://www.europa.eu.int/
http://www.briefing.com/
http://www.destatis.de/
http://www.nbp.pl/
http://www.stat.gov.pl/
http://www.rzeczpospolita.pl/
http://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 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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