
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”.  
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Najważniejsze informacje  

 
 USA - Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych w sierpniu wyniósł 67,4 mld USD 

 USA – W firmach w USA przybyło we wrześniu 208 tys. miejsc pracy 

 POLSKA - RPP utrzymała wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym 

poziomie, referencyjna nadal 6,75 proc. 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

15:00 Polska 

Wystąpienie 
publiczne szefa 
NBP (Adam 
Glapiński) 

b.d. b.d. b.d. 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

11:00 
Strefa 

Euro 

Sprzedaż detaliczna 

w.d.a. 
-1,8% r/r -0,9% r/r sierpień 

11:00 
Strefa 

Euro 

Sprzedaż detaliczna 

s.a. 

-0,5% 

m/m 
0,3% m/m sierpień 

13:30 USA Raport Challengera b.d. 20,48 tys.  wrzesień 

13:30 
Strefa 

Euro 

Protokół z 

posiedzenia ECB 
b.d. b.d. wrzesień 

14:30 USA 
Wnioski o zasiłek 

dla bezrobotnych 
200 tys.  193 tys.  tydzień 

16:30 USA 

Tygodniowa 

zmiana zapasów 

gazu 

95 mld  103 mld  tydzień 

17:50 Kanada 

Wystąpienie publiczne 

szefa BoC (Tiff 

Macklem) 

b.d. b.d. b.d. 

23:00 USA 

Wystąpienie 

publiczne członka 

zarządu Fed 

(Christopher 

Waller) 

b.d. b.d. b.d. 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 

czwartek, 6 października 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 419.12 -2.12% 

WIG30 1 738.11 -2.14% 

mWIG40 3 626.24 -2.36% 

sWIG80 16 078.05 0.10% 

WIG 47 160.97 -1.89% 

NCIndex 292,00 -0,41% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2220 1 432 2,39% 37 383 55 809 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 130  36.72% 439 458 48.15% 

SPADEK 169  47.74% 470 850 51.58% 

BEZ ZM. 55  15.54% 2 467 0.27% 

RAZEM 354 100.00% 912 775 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

MEDICALG 12,18 17.12% 3 335 265 

LENTEX 8.00  8.11% 140 793 

UNIMOT 61.6  6.21% 759 765 

CIGAMES 2.550  5.15% 1 772 475 

ORZBIALY 19.20  3.23% 189 400 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

NANOGROUP 1.362  -20.16% 312 012 

YOLO 0.506  -12.76% 438 593 

KPPD 60.2  -11.47% 145 508 

LESS 0.536  -10.67% 188 977 

SUNEX 16.60  -8.54% 3 998 754 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 30 273.87 -0.14% 

NASDAQ 11 148.64 -0.25% 

S&P500 3 783.28 -0.20% 

FTSE 100 7 052.62 -0.48% 

CAC 40 5 985.46 -0.90% 

DAX XETRA 12 517.18 -1.21% 

RTS  1 061.97 -3.47% 

BUX 39 385.30 -1.32% 

NIKKEI 225  27 373.19 0.93% 

HANG SENG (godz. 8:21) 18 038.68 -0.27% 

BOVESPA 117 197.82 0.83% 

MERVAL 146 722.87 1.24% 

CECE EUR  1,098 47 -2.09% 

NTX EUR  873 32 -1.37% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 0.9922 0.11% 

EUR/PLN 4.8176 0.04% 

USD/PLN 4.8555 -0.09% 

USD/JPY 144.5290 0.06% 

GBP/USD 1.1364 0.09% 

EUR/CHF 0.9729 0.04% 

CHF/PLN 4.9519 0.00% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1732.200 0.31% 

MIEDŹ (LME) 7 661.00 0,86% 

ROPA BRENT 93.470 -0.33% 

ROPA WTI 87.840 -0.24% 
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Informacje dnia 
 

LPP LPP zakłada, że emisja obligacji nastąpi najwcześniej w II kw. 2023/24 

Grupa LPP zakłada, że termin emisji obligacji zależeć będzie od sprzyjających warunków rynkowych i będzie to 
najwcześniej w II kwartale 2023/24 - poinformowała spółka w prezentacji. 

LPP Grupa LPP miała w II kw. 246,2 mln zł zysku netto j.d. wobec konsensusu 256,4 mln zł 

Grupa LPP miała w drugim kwartale roku obrotowego 2022/23 246,2 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 
459 mln zł zysku przed rokiem - poinformowała spółka w raporcie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes 
spodziewali się 256,4 mln zł zysku. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

CREOTECH Creotech znalazł się wśród podmiotów, które stworzą komputer kwantowy na terenie Polski 

European High Performance Computing Joint Undetaking z siedzibą w Luxemburgu wyłonił w drodze 

konkursu sześć państw, w których powstanie sieć komputerów kwantowych Unii Europejskiej: Niemcy, Francja, 
Hiszpania, Włochy, Czechy oraz Polska. Creotech Instruments znalazł się w grupie podmiotów, które stworzą taki 
komputer na terenie Polski, podała spółka. 

TEN SQUARE GAMES Ten Square Games miał wstępnie 137,3 mln zł przychodów w III kw. 2022 r. 

Ten Square Games (TSG) osiągnął 137,3 mln zł skonsolidowanych przychodów w III kw. 2021 r. (bez uwzględnienia 
przychodu odroczonego w czasie), podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Wcześniej spółka podawała, że jej 
przychody w III kw. 2021 r. wyniosły 158,9 mln zł. 

ANSWEAR.COM Sprzedaż online Answear.com wstępnie wzrosła o 51% r/r do 244 mln zł w III kw. 

Sprzedaż online zrealizowana przez Answear.com w III kwartale br. wzrosła o 51% r/r do 244 mln zł, podała spółka, 
prezentując wstępne dane. Przychody ze sprzedaży według sprawozdawczości MSSF w II kw. br. wzrosły o 50% r/r do 
233 mln zł. 

PLAYWAY / SIMFABRIC PlayWay zaoferuje do sprzedaży max. 44,96% akcji SimFabric 

PlayWay zaoferuje do sprzedaży nie więcej niż 2 810 000 akcji SimFabric, stanowiących 44,96% w kapitale 
zakładowym i ogólnej liczbie głosów w spółce, podał PlayWay. 

ALIOR Alior Bank zwiększył szacunek kosztu wakacji kredytowych do łącznie 502 mln zł 

Alior Bank zweryfikował szacunki dot. wakacji kredytowych i postanowił rozpoznać dodatkowy koszt związany z 
modyfikacją umów kredytowych z tego tytułu w wysokości 36 mln zł - podał bank w komunikacie. Całkowity koszt 
szacowany jest więc łącznie na 502 mln zł i został ujęty jako pomniejszenie wyniku brutto w III kwartale 2022 r. 

RYVU Zarząd Ryvu podjął uchwałę ws. emisji do 4.764.674 akcji s. J 

Zarząd Ryvu Therapeutics podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału 
docelowego w drodze emisji do 4.764.674 akcji serii J, z wyłączeniem prawa poboru - podała spółka w komunikacie. 

KRYNICKI RECYKLING SA Krynicki Recykling wnioskuje do KNF o wycofanie akcji z obrotu na GPW 

Krynicki Recykling złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku 
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PKN ORLEN Marża rafineryjna Grupy PKN Orlen to 16,7 USD/b, petrochemiczna: 1 087 euro/t we wrześniu 

Modelowa marża rafineryjna Grupy PKN Orlen wyniosła 16,7 USD/b we wrześniu 2022 r. wobec 14,1 USD/b miesiąc 
wcześniej i 4,2 USD/b we wrześniu 2021 r., podała spółka. Modelowa marża petrochemiczna wyniosła 1 087 euro/t. 

KGHM KGHM podpisał z PAIH list intencyjny ws. wspierania rozwoju polskich firm 

KGHM Polska Miedź podpisała list intencyjny o współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH), podała 
spółka. Strony porozumienia deklarują współdziałanie w zakresie m.in. budowania pozytywnego wizerunku polskich 
przedsiębiorstw jako stabilnych partnerów handlowych i inwestycyjnych. List intencyjny zakłada również podejmowanie 
inicjatyw związanych z rozwojem sprzedaży polskich produktów i usług czy włączanie firm w międzynarodowe 
łańcuchy wartości - jak dystrybucja, produkcja i marketing, za pośrednictwem grupy kapitałowej KGHM. 

CD PROJEKT CD Projekt nie rezygnuje z przejęć 

CD Projekt nie rezygnuje z planów przejęć, ale nie ma żadnych konkretnych rozmów w tej chwili - poinformował prezes 
CD Projekt Adam Kiciński. "Mówiliśmy o przejęciach przy okazji naszej poprzedniej aktualizacji strategii. To, że teraz o 
tym nie powiedzieliśmy nie oznacza, że rezygnujemy z tych planów. Cały czas jesteśmy otwarci na przejęcia, toczą się 
różne rozmowy, ale obecnie nie mamy nic nowego w tej sprawie do komunikowania" - powiedział Kiciński podczas 
środowej konferencji prasowej. 
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CD PROJEKT CD Projekt ma gotową technologię do rozwoju trybu multiplayer 

CD Projekt ma gotową technologię do rozwoju trybu multiplayer, poinformował prezes Adam Kiciński. "Prowadziliśmy 
prace nad multiplayer od kilku lat w studiu we Wrocławiu. Teraz mamy nową technologię, która od razu jest bardzo 
dobra i to dodatkowy element ułatwiający zadanie. Należy pamiętać, że trzonem naszego myślenia jest tworzenie gier 
single player rozszerzonych o tryb multiplayer" - powiedział Kiciński podczas spotkania z dziennikarzami. 

CD PROJEKT CD Projekt otwiera się na licencjonowanie na mobile 

CD Projekt otwiera się na współpracę z zewnętrznymi partnerami i licencjonowanie swoich franczyz na mobile - 
poinformował prezes CD Projekt Adam Kiciński. 

CD PROJEKT CD Projekt może przedstawić nowy program motywacyjny na najbliższym WZ 

CD Projekt może przedstawić nowy program motywacyjny na najbliższym walnym zgromadzeniu - poinformował 
prezes CD Projekt Adam Kiciński. Ma on być oparty na innej filozofii, bazującej na chęci zatrzymywania kluczowych 
pracowników w firmie na dłużej, a nie nagradzaniu ich za konkretne projekty. 

CD PROJEKT CD Projekt zakłada zwiększenie zatrudnienia w szybszym tempie niż do tej pory 

CD Projekt, który w ostatnich latach zatrudniał około 100 osób rocznie, zakłada, że z powodu skali prowadzonych 
projektów będzie zwiększał zatrudnienie w szybszym tempie - poinformował prezes CD Projekt Adam Kiciński. 

ING  GIIF nałożył na ING Bank Śląski ponad 21 mln zł kary administracyjnej 

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) nałożył na ING Bank Śląski 21 mln 659 tys. zł kary administracyjnej 
w związku z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

SANTANDER BP UOKiK postawił zarzuty Santanderowi za nierozliczanie się z opłat przy wcześniejszej spłacie kredytu 

UOKiK postawił zarzuty Santander Bank Polska za nierozliczanie się z pobranych opłat w przypadku całkowitej 
wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego - poinformował UOKiK w komunikacie prasowym. To pierwszy bank, 
któremu prezes UOKiK stawia takie zarzuty. 

DEVELIA Develia w ciągu trzech kwartałów 2022 r. sprzedała 1225 lokali, spadek o 18 proc. Rdr 

Develia w ciągu trzech kwartałów 2022 r. sprzedała 1225 lokali na podstawie notarialnych umów deweloperskich i 
przedwstępnych, wobec 1500 lokali w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza spadek o 18 proc. - 
poinformowała spółka w komunikacie. W samym III kwartale deweloper sprzedał 261 lokali wobec 438 w III kwartale 
2021 r. 

CYFROWY POLSAT Cyfrowy Polsat przeanalizuje możliwości refinansowania zadłużenia grupy 

Cyfrowy Polsat rozpoczął analizę możliwości przeprowadzenia refinansowania zadłużenia grupy Polsat Plus, z 
uwzględnieniem możliwości jego zwiększenia, w tym zadłużenia udzielonego spółkom wchodzącym w skład grupy w 
formie kredytów bankowych oraz obligacji - podał Cyfrowy Polsat w komunikacie. 

TRAKCJA W wyniku I fazy wezwania na akcje Trakcji wzywający nabędą 30.203.639 akcji 

W ramach I fazy wezwania na akcje Trakcji przedmiotem transakcji nabycia było 30.203.639 akcji spółki - podało 
pośredniczące w wezwaniu BM PKO BP. 

LENTEX Lentex zamierza nabyć 1.789.790 akcji własnych, po 12,5 zł za akcję 

Lentex zamierza nabyć 1.789.790 akcji własnych, stanowiących 4,16 proc. kapitału zakładowego, po cenie 12,50 zł za 
akcję - podała spółka w komunikacie. Tym samym spółka planuje kontynuować program buybacku, rozpoczęty w 2019 
r. 

LOKUM DEWELOPER Lokum Deweloper sprzedał w III kw. 103 lokale 

Lokum Deweloper sprzedał w III kwartale 2022 roku 103 lokale wobec 145 lokali przed rokiem - podała spółka w 
komunikacie. Grupa rozpoznała w wyniku tego okresu 183 lokale wobec 74 lokali rok wcześniej. 

MIRBUD Mirbud ma umowę na budowę budynku biurowego o wartości 45,87 mln zł netto 

Mirbud podpisał umowę z Makro Cash and Carry Polska na budowę budynku biurowego wraz z miejscami 
parkingowymi - podała spółka w komunikacie. Wartość umowy to 45,87 mln zł netto. 

ZE PAK ZE PAK: Farma Kazimierz ma umowę z Polkomtelem na sprzedaż energii przez 15 lat 

Farma Wiatrowa Kazimierz Biskupi, należąca do PAK-Polska Czysta Energia (spółki zależnej ZE PAK), zawarła z 
Polkomtelem umowę na 15 lat na sprzedaż energii elektrycznej za szacunkowo 360 mln zł, podała spółka. 

PHOTON ENERGY Photon Energy ma 28,1 mln euro refinansowania dla portfela instalacji PV w Czechach 

Photon Energy Group zawarła z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia (UCB) umowę długoterminowego 
refinansowania elektrowni fotowoltaicznych w Czechach na łączną kwotę 28,1 mln euro. Portfel podlegający 
refinansowaniu składa się z dziewięciu instalacji PV o łącznej mocy 14,6 MWp, które zostały przyłączone do sieci w 
latach 2009- 2010, podała spółka. 

INPRO Grupa Inpro sprzedała w III kwartale 79 lokali wobec 166 przed rokiem 

Grupa Inpro sprzedała w III kwartale 2022 roku 79 lokali wobec 166 przed rokiem - podał deweloper w komunikacie. 
Jednocześnie grupa przekazała 120 lokali w porównaniu do 187 sztuk rok wcześniej. 

STS HOLDING Grupa STS miała 162 mln zł NGR w III kw. 2022 r. 

Grupa STS wygenerowała ponad 458 mln zł NGR (wartość zakładów zawartych przez klientów, pomniejszona o 
wypłacone wygrane i podatek od gier) w I-III kw. 2022 r. wobec prawie 429 mln zł rok wcześniej, podała spółka. Od 
stycznia do września 2022 roku wartość zawartych zakładów przez klientów Grupy wyniosła 3,3 mld zł, gdy przed 
rokiem było to 3,274 mld zł. W samym III kw. 2022 grupa wygenerowała historycznie najwyższy NGR w ujęciu 
kwartalnym, wyniósł on 162 mln zł; przed rokiem było to 134 mln zł. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Podczas sesji w USA eurodolar spadł do 0,9835 USD. Równocześnie obserwowaliśmy korektę na indeksach. W 

trakcie handlu w Azji główna para walutowa ponownie odbija. Globalne indeksy odrobiły straty. Nikkei testuje 2-
tygodniowe maksima. 

Konrad Ryczko   

 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych w sierpniu wyniósł 67,4 mld USD  

Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych w sierpniu wyniósł 67,4 mld USD wobec 70,5 mld USD deficytu miesiąc 
wcześniej, po korekcie z -70,7 mld USD - poinformował Departament Handlu w komunikacie. 

USA W firmach w USA przybyło we wrześniu 208 tys. miejsc pracy  

W firmach w USA przybyło we wrześniu 208 tys. miejsc pracy wobec wzrostu o 185 tys. w poprzednim miesiącu, po 
korekcie z +132 tys. - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Research Institute. 

USA W USA zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA 

W USA zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA - indeks wyrównany sezonowo spadł o 14,2 
proc. w tygodniu zakończonym 16 września - podało w komunikacie Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA). 

USA Wskaźnik ISM aktywności w usługach w USA we wrześniu spadł do 56,7 pkt. 

Wskaźnik ISM aktywności w usługach w USA we wrześniu spadł do 56,7 pkt., wobec 56,9 pkt. w poprzednim miesiącu 
- podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 56 pkt. 

USA Indeks PMI composite w USA wyniósł we wrześniu 49,5 pkt.  

Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł we wrześniu 49,5 pkt. wobec 44,6 pkt. w 
poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. Wskaźnik wstępnie szacowano na 49,3 pkt. 

USA Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym wyniósł we wrześniu do 49,3 pkt.  

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez S&P Global, 
wyniósł we wrześniu do 49,3 pkt. wobec 43,7 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. Wskaźnik 
wstępnie szacowano na 49,2 pkt. 

EUROLAND Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro wyniósł we wrześniu 48,8 pkt.  

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł we 
wrześniu 48,8 pkt. wobec 49,8 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano wskaźnik na 
48,9 pkt. 

NIEMCY Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec wyniósł we wrześniu 45,0 pkt.  

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł we 
wrześniu 45,0 pkt. wobec 47,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano, 
że indeks wyniesie 45,4 pkt. 

NIEMCY Eksport Niemiec w sierpniu wzrósł o 1,6 proc. mdm 

Eksport Niemiec w sierpniu wzrósł o 1,6 proc. mdm, po uwzględnieniu dni roboczych i zmian sezonowych, po zniżce 
miesiąc wcześniej o 1,6 proc., po korekcie z -2,1 proc. - poinformował Federalny Urząd Statystyczny. Analitycy 
spodziewali się +1,5 proc. 

FRANCJA Produkcja przemysłowa we Francji wzrosła w sierpniu o 2,4 proc. mdm 

Produkcja przemysłowa we Francji wzrosła w sierpniu o 2,4 proc. mdm, podczas gdy miesiąc wcześniej spadła o 1,6 
proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Insee. Analitycy spodziewali się 0,0. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

STOPY PROCENTOWE RPP utrzymała wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna nadal 6,75 proc. 

Rada Polityki Pieniężnej utrzymała 5 października wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. 
Rynek oczekiwał podwyżki o 25 pb. 

NIERUCHOMOŚCI Ceny lokali mieszkalnych wzrosły w II kw. o 12,4 proc. rdr i o 2,0 proc. kdk - GUS 

Ceny lokali mieszkalnych w II kwartale 2022 roku wzrosły o 12,4 proc. rok do roku oraz 2,0 proc. wobec I kwartału - 
podał GUS. 

PKB GUS skorygował dane o PKB w 2021 r., polska gospodarka urosła w ubiegłym roku o 6,8 proc. 

Główny Urząd Statystyczny skorygował dane o PKB Polski w 2021 r., według najnowszego szacunku polska 
gospodarka urosła w ubiegłym roku o 6,8 proc. - wynika z komunikatu urzędu. W kwietniu GUS szacował, że PKB 
wzrósł w 2021 r. o 5,9 proc. 

MOTORYZACJA Import używanych aut do Polski w IX spadł o 18,2 proc. rdr - Samar 

Import używanych aut do Polski we wrześniu spadł o 18,2 proc. rdr do 66.734 sztuk - podał instytut Samar. Łącznie 
import po pierwszych dziewięciu miesiącach wynosi 595.115 aut i jest to o 17,0 proc. mniej niż rok wcześniej. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 4MASS-Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej. 

 EONET-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję. 

 ORANGEPL-NWZA ws. połączenia Orange Polska S.A. z TP Teltech sp. z o.o. oraz zmiany statutu. 

POLSKA 

 Polska-(15:00) Wystąpienie publiczne szefa NBP (Adam Glapiński) 

ZAGRANICA 

 Czechy-(09:00) Sprzedaż detaliczna bez samochodów (Poprz.-8,5% r/r) za sierpień 

 Hiszpania-(09:00) Produkcja przemysłowa w.d.a. (Poprz.5,3% r/r) za sierpień 

 Węgry-(09:00) Produkcja przemysłowa n.s.a. - wst. (Poprz.4% r/r) za sierpień 

 Węgry-(09:00) Produkcja przemysłowa w.d.a. - wst. (Poprz.6,6% r/r) za sierpień 

 Węgry-(09:00) Sprzedaż detaliczna w.d.a. (Poprz.4,3% r/r) za sierpień 

 Słowacja-(09:00) Sprzedaż detaliczna (Poprz.1,2% r/r) za sierpień 

 Węgry-(09:00) Produkcja przemysłowa s.a. - wst. (Poprz.1,1% m/m) za sierpień 

 Strefa Euro-(11:00) Sprzedaż detaliczna w.d.a. (Oczek. -1,8% r/r Poprz.-0,9% r/r) za sierpień 

 Strefa Euro-(11:00) Sprzedaż detaliczna s.a. (Oczek. -0,5% m/m Poprz.0,3% m/m) za sierpień 

 USA-(13:30) Raport Challengera (Poprz.20,48 tys.) za wrzesień 

 Strefa Euro-(13:30) Protokół z posiedzenia ECB za wrzesień 

 USA-(14:30) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Oczek. 200 tys. Poprz.193 tys.) za tydzień 

 Kanada-(16:00) Indeks Ivey PMI s.a. (Oczek. 62,2 Poprz.60,9) za wrzesień 

 USA-(16:30) Tygodniowa zmiana zapasów gazu (Oczek. 95 mld  Poprz.103 mld) za tydzień 

 Kanada-(17:50) Wystąpienie publiczne szefa BoC (Tiff Macklem) 

 USA-(23:00) Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Christopher Waller) 

 

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 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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