
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  

 
 KGHM - KGHM miał 1 086 mln zł zysku netto w III kw. br. 

 USA - Produkcja przemysłowa w USA w październiku spadła o 0,1 proc. mdm 

 UK - Ceny konsumpcyjne w Wielkiej Brytanii w październiku, w ujęciu rdr, wzrosły o 

11,1 proc. 

 POLSKA – Inflacja bazowa w październiku wyniosła 11,0 proc. wobec 10,7 proc. 

miesiąc wcześniej – NBP 

 RAPORTY - Raport okresowy przedstawi: 11BIT, ALIBABA, ANSWEAR, APATOR, 

APLISENS, APPLIED MATERIALS, ATAL, AUTOPARTN, BRAND24, CCENERGY, 

COMARCH, DEBICA, DIGITANET, ERG, GETIN, INC, INTERCARS, IZOSTAL, KRKA, 

KRKA, MCI, NEUCA, OPTEAM, PANOVA, PGNIG, POLWAX, SIEMENS, SNIEZKA, 

VRG, WIELTON. 

 
 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

11:00 
Strefa 
Euro Inflacja HICP 

1,5% m/m  

10,7% r/r 

1,2% m/m  

9,9% r/r październik 

11:00 
Strefa 
Euro 

Inflacja bazowa 
HICP 

0,6% m/m  

5% r/r 

1% m/m  

4,8% r/r październik 

14:30 USA 
Indeks Fed z 
Filadelfii -6,0 -8,7 listopad 

14:30 USA 
Pozwolenia na 
budowę domów 1515 tys.  1564 tys.  październik 

14:30 USA 
Rozpoczęte 
budowy domów 1410 tys.  1439 tys.  październik 

14:30 USA 

Wnioski o 
zasiłek dla 
bezrobotnych 222 tys.  225 tys.  tydzień 

16:30 USA 

Tygodniowa 
zmiana zapasów 
gazu b.d. 79 mld  tydzień 

17:00 USA 

Indeks Kansas 
City Fed dla 
przemysłu b.d. -22,00 listopad 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 

czwartek, 17 listopada 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 741,17 -1,60% 

WIG30 2 116,86 -1,58% 

mWIG40 3 965,01 -1,06% 

sWIG80 17 140,29 -0,37% 

WIG 55 612,11 -1,37% 

NCIndex 306,55 -0,64% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2220 1 752 -1,41% 44 691 51 467 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 100 26,74% 114 901 9,39% 

SPADEK 216 57,75% 1 107 090 90,46% 

BEZ ZM. 58 15,51% 1 878 0,15% 

RAZEM 374 100,00% 1 223 870 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

 06MAGNA 3,680 6,05% 236 673 

 BOWIM 9,78 5,96% 796 847 

 DEVELIA 2,100 5,00% 423 762 

 ELEKTROTI 8,70 4,07% 824 194 

 BIOMEDLUB 7,300 3,66% 6 103 683 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

 GREENX 1,186 -9,33% 3 905 593 

 KERNEL 19,40 -7,62% 7 970 655 

 PURE 29,50 -5,75% 515 664 

 INGBSK 168,00 -5,30% 1 385 842 

 RANKPROGR 1,805 -5,25% 264 460 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 33 553,83 -0,12% 

NASDAQ 11 183,66 -1,54% 

S&P500 3 958,79 -0,83% 

FTSE 100 7 351,19 -0,25% 

CAC 40 6 607,22 -0,52% 

DAX XETRA 14 234,03 -1,00% 

RTS  1 163,59 0,34% 

BUX 44 277,83 -0,07% 

NIKKEI 225  27 940,40 -0,31% 

HANG SENG 17 848,68 -2,23% 

BOVESPA 110 243,33 -2,58% 

MERVAL 154 108,75 -0,68% 

CECE EUR  1 312,76 -1,40% 

NTX EUR  1 023,46 -1,17% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,03787 -0,15% 

EUR/PLN 4,69579 -0,05% 

USD/PLN 4,52445 0,11% 

USD/JPY 139,394 -0,07% 

GBP/USD 1,1902 -0,09% 

EUR/CHF 0,981182 -0,06% 

CHF/PLN 4,78585 0,01% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1 766,40 -0,53% 

MIEDŹ (LME) 8 345,00 -0,41% 

ROPA BRENT 92,86 -1,07% 

ROPA WTI 84,42 -1,37% 
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Informacje dnia 

 

KGHM KGHM miał 1 086 mln zł zysku netto w III kw. br. 

KGHM odnotował 1 086 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III 
kw. 2022 r. wobec 1 037 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

KGHM Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w III kw. 1,636 mld zł wobec konsensusu 1,665 mld zł 

Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w trzecim kwartale 2022 roku 1,636 mld zł wobec 2,417 mld zł w III kwartale 
2021 r. - podała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik okazał się zgodny z konsensusem PAP Biznes, który zakładał 
1,665 mld zł skorygowanej EBITDA. 

PKN ORLEN Pierwsza w sieci PKN Orlen ultraszybka stacja ładowania aut elektrycznych 

PKN Orlen uruchomił pierwszą w swojej sieci ultraszybką stację ładowania o mocy 175 kW. Urządzenie pozwala 
naładować samochód od 10 do 80 proc. pojemności jego baterii w ok. 20 minut. To aż o dwie trzecie szybciej w 
porównaniu ze stacjami ładowania o standardowej mocy do 50kW. 

INTROL Introl miał 12,06 mln zł zysku netto, 16,97 mln zł zysku EBIT w III kw. 2022 r. 

Introl odnotował 12,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III 
kw. 2022 r. wobec 6,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

ZUE ZUE miało 1,56 mln zł zysku netto, 2,96 mln zł zysku EBIT w III kw. 2022 r 

ZUE odnotowało 1,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III 
kw. 2022 r., podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,96 mln zł, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży 
sięgnęły 256,04 mln zł, podano również. 

ZUE Portfel zamówień ZUE wynosił 1,53 mld zł na koniec września 2022 r. 

Portfel zamówień Grupy ZUE wynosił 1 532 mln zł na koniec września 2022 r., w tym zakontraktowane roboty 
budowlano-montażowe to 1 502 mln zł, zapewniające realizację prac w latach 2022-2024, podała spółka w komunikacie. 

UNIMOT Skorygowana EBITDA Unimotu wzrosła w trzecim kw. ponad 900 proc., do 120,7 mln zł 

Skonsolidowana EBITDA skorygowana Unimotu wyniosła w trzecim kwartale 2022 roku 120,7 mln zł, czyli wzrosła o 
ponad 900 proc. rdr - poinformował notowany na warszawskiej giełzie importer paliw ciekłych i gazowych w komunikacie. 

NEUCA Neuca miała w III kw. 76,7 mln zł EBITDA wobec 71,5 mln zł konsensusu 

Neuca odnotowała w III kw. 2022 roku 76,7 mln zł EBITDA oraz 2,81 mld zł przychodów wobec odpowiednio 78,7 mln zł 
i 2,55 mld zł przed rokiem - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał EBITDA na poziomie 71,5 mln zł 
oraz 2,82 mld zł przychodów. 

WIELTON EBITDA Wieltonu w III kw.'22 wzrosła o 68,9 proc., do 48,3 mln zł, powyżej konsensusu 

EBITDA Wieltonu w III kw.'22 wzrosła o 68,9 proc., do 48,3 mln zł - podała spółka w raporcie. Analitycy ankietowani 
przez PAP Biznes przewidywali 33,5 mln zł EBITDA. 

ŚNIEŻKA Zysk netto j.d. Śnieżki w III kw. 2022 r. spadł o 14,3 proc. rdr do 19,9 mln zł 

Zysk netto j.d. Śnieżki w trzecim kwartale 2022 r. spadł o 14,3 proc. rdr i wyniósł 19,9 mln zł. Grupa w tym okresie 
wypracowała 247,6 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 2,8 proc. rdr - wynika z raportu kwartalnego Śnieżki. 
Konsensus PAP Biznes zakładał 18 mln zł zysku netto j.d. i 230,1 mln zł przychodów. 

VERCOM Vercom w III kwartale poprawił wyniki dzięki przejęciu amerykańskiej spółki MailerLite 

Vercom w trzecim kwartale 2022 roku zwiększył skorygoaną EBITDĘ o 76 proc. rdr, do ponad 16 mln zł, a marża brutoo 
wzrosła blisko trzykrotnie, do 36 mln zł - poinformowała w komunikacie spółka technologiczna dostarczająca chmurowe 
rozwiązania w modelu CPaaS (Communication Platform-as-a-Service). 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

CIECH Ciech zdecydował o wypłacie zaliczki dywidendy za 2022 r. w wysokości 1,5 zł na akcję 

Ciech podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok, w wysokości 79 049 863,5 zł czyli 1,5 zł na 
akcję, podała spółka. 

XTPL XTPL zrealizował trzeci etap fazy technologicznej w ramach umowy z Nano Dimension 

XTPL zakończył trzeci etap prac rozwojowych w ramach fazy technologicznej w ramach umowy z Nano Dimension i 
rozpozna przychody z tego tytułu w IV kw. br., podała spółka. Umowa dotyczy opracowania specjalnej formulacji tuszu 
przewodzącego prąd elektryczny do przemysłowych zastosowań w produktach klienta nakierowanych na produkcję 
płytek PCB.  

KERNEL Kernel zmniejszył przerób ziarna słonecznikowego o 4% r/r w I kw. r. obr. 2022/2023 
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Kernel przerobił 461 tys. ton nasion oleistych w I kw. roku obrotowego 2022/2023 (lipiec-wrzesień 2022), co oznacza 
spadek o 4% r/r, ale 2,9-krotny wzrost kw/kw, podała spółka. Główną przyczyną jest ponowne otwarcie ukraińskich 
portów Morza Czarnego dla operacji eksportowych, które rozpoczęły się w sierpniu 2022 roku. 

STALPRODUKT Stalprodukt chce skupić do 34,2 tys. akcji własnych 

Stalprodukt zaprosił do składania ofert sprzedaży do 34.199 akcji spółki - podała spółka w komunikacie. 

GTC GTC miało 8,37 mln euro zysku netto w III kw. 2022 r. 

GTC odnotowało 8,37 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
III kw. 2022 r. wobec 11,31 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

MIRBUD Mirbud szacuje, że w I-III kw. 2022 roku miał 87 mln zł zysku netto 

Mirbud szacuje, że w okresie od I do III kwartału 2022 roku miał 87 mln zł skonsolidowanego zysku netto, 185 mln zł 
zysku brutto ze sprzedaży i 2.302 mln zł przychodów - podała spółka w komunikacie. 

ZA PUŁAWY ZA Puławy planują przeznaczyć 864 mln zł na projekty zielone i dekarbonizacyjne do 2030 r. 

Planowane nakłady inwestycyjne Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy na projekty "zielone" i dekarbonizacyjne w 
perspektywie lat 2022-2030 wyniosą blisko 864 mln zł, podała spółka, prezentując przyjęte przez nią implikacje strategii 
grupy kapitałowej Grupa Azoty na lata 2021-2030.  

JSW Ponad 1 mld zł wydatków JSW na bezpieczeństwo i higienę pracy 

Tegoroczne wydatki Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) na bezpieczeństwo i higienę pracy przekroczą 1 mld zł - 
poinformowała spółka w środowym komunikacie, poświęconym wizycie wiceministra aktywów Piotra Pyzika w kopalni 
Knurów-Szczygłowice. W tym zakładzie roczne nakłady na BHP to ponad 100 mln zł. 

UNIBEP Unibep podtrzymuje, że ma szanse na ponad 2 mld zł przychodów w 2022 r. 

Unibep podtrzymuje, że ma szanse na osiągnięcie ponad 2 mld zł skonsolidowanych przychodów w br., poinformował 
prezes Leszek Gołąbiecki. 

UNIBEP Unidevelopment z Grupy Unibep spodziewa się ok. 30% marży brutto na koniec 2022 r. 

Unidevelopment z Grupy Unibep spodziewa się, że marża brutto na sprzedaży ukształtuje się na poziomie ok. 30% na 
koniec br., poinformował prezes Zbigniew Gościcki. 

UNIBEP Unihouse z Grupy Unibep spodziewa się dodatnich wyników w IV kw. 2022 r. 

Segment budownictwa modułowego Unibepu, skupiony w spółce Unihouse, prawdopodobnie będzie miał dodatnią 
marżę w IV kw. br., poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Unibepu Sławomir Kiszycki. 

ORANGE Orange Polska przeprowadził testy światłowodu o przepustowości 10 Gb/s 

Orange Polska przeprowadził testy światłowodu o przepustowości 10 Gb/s, podał operator. 

BOWIM Bowim miał wstępnie 110,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2022 r. 

Bowim odnotował 110,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2022 r., co stanowi spadek o 35,73 mln zł r/r, 
podała spółka, prezentując wstępne dane. Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów wyniosły 2 199,46 mln zł, co stanowi wzrost o 550,53 mln zł r/r. 

ALUMETAL Alumetal planuje dalsze zwiększanie wolumenów sprzedaży w 2023 roku 

Producent wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych Alumetal zakłada dalsze zwiększenie wolumenu sprzedaży w 
2023 roku - poinformowała podczas środowej wideokonferencji prezes Agnieszka Drzyżdżyk. 

ELEKTROTIM Elektrotim spodziewa się poprawy wyników w IV kw.; w nowej strategii odniesie się do polityki dywidendowej 

Elektrotim spodziewa się dalszej poprawy wyników w czwartym kwartale - poinformowali przedstawiciele zarządu 
podczas środowej wideokonferencji. Wkrótce zarząd przedstawi nową strategię na lata 2023-25, w której odniesie się 
m.in. do polityki dywidendowej. 

ELEKTROTIM Elektrotim chce wziąć udział w budowie elektrowni atomowych w Polsce 

Elektrotim chce wziąć udział w budowie elektrowni atomowych w Polsce jako wykonawca, poinformował prezes Ariusz 
Bober. 

ALUMENTAL Warunki cenowe dot. przejęcia Alumentalu przez Hydro Aluminium będą ponownie negocjowane 

Warunki cenowe dot. przejęcia Alumentalu przez Hydro Aluminium będą ponownie negocjowane, obie strony 
podtrzymują chęć zawarcia transakcji, poinformował przewodniczący rady nadzorczej Alumentalu i wiodący akcjonariusz 
Grzegorz Stulgis. 

PGE PGE Obrót: do końca miesiąca należy złożyć oświadczenie w ramach Tarczy Solidarnościowej 

Tylko do końca miesiąca m.in. jednostki samorządu terytorialnego, mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą składać 
oświadczenia w ramach Tarczy Solidarnościowej, dzięki którym skorzystają z zagwarantowanej maksymalnej ceny prądu 
- przypomina w przesłanej PAP w środę informacji PGE Obrót z Rzeszowa. 

KRUK NWZ Kruka zdecydowało o upoważnieniu zarządu do skupu akcji własnych o wartości do 1 mld zł 

Akcjonariusze Kruka zdecydowali o upoważnieniu zarządu do skupu akcji własnych o wartości do 1 mld zł - wynika z 
uchwał NWZ. 

TIM TIM wypłaci 1,35 zł na akcję zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok 

TIM podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2022 roku w łącznej wysokości 29 
968 920 zł brutto, czyli 1,35 zł na akcję, z zysku wypracowanego przez spółkę w I półroczu 2022 r., podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA doszło do lekkich spadków wycen. Eurodolar testował okolice 1,0353 USD. Rynek szykuje się do 

możliwej korekty. Podczas handlu w Azji obserwujemy lekkie spadki indeksów, co rzutuje na nastroje wokół MSCI EM. 
Wzrost przypadków COVID19 w Chinach osłabia juana. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Sprzedaż detaliczna w USA w październiku wzrosła o 1,3 proc. mdm 

Sprzedaż detaliczna w USA w październiku wzrosła o 1,3 proc. miesiąc do miesiąca - podali statystycy Departamentu 
Handlu. Analitycy oczekiwali, że sprzedaż wzrośnie o 1 proc. 

USA Produkcja przemysłowa w USA w październiku spadła o 0,1 proc. mdm 

Produkcja przemysłowa w USA w październiku spadła o 0,1 proc. miesiąc do miesiąca - podała Rezerwa Federalna 
USA. Oczekiwano +0,2 proc. mdm, wobec +0,1 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +0,4 proc. 

USA W USA zanotowano wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA  

W USA zanotowano wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA - indeks wyrównany sezonowo wzrósł o 2,7 
proc. w tygodniu zakończonym 11 listopada - podało w komunikacie Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA). 

USA Indeks nastrojów wśród amerykańskich firm budowlanych spadł w listopadzie do 33 pkt. 

Indeks nastrojów wśród amerykańskich firm budowlanych, przygotowany przez National Association of Home Builders 
(NAHB), spadł w listopadzie do 33 pkt. wobec 38 pkt. w poprzednim miesiącu - poinformowała NAHB w komunikacie. 

WIELKA BRYTANIA Ceny konsumpcyjne w Wielkiej Brytanii w październiku, w ujęciu rdr, wzrosły o 11,1 proc.  

Ceny konsumpcyjne w Wielkiej Brytanii w październiku, w ujęciu rdr, wzrosły o 11,1 proc. - podał w komunikacie urząd 
statystyczny. Analitycy spodziewali się wzrostu o 10,70 proc., po zwyżce poprzednio o 10,1 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

INFLACJA Inflacja bazowa w październiku wyniosła 11,0 proc. wobec 10,7 proc. miesiąc wcześniej - NBP 

Inflacja bazowa w październiku wyniosła 11,0 proc. wobec 10,7 proc. miesiąc wcześniej - podał Narodowy Bank Polski. 
Jak poinformował NBP w relacji rok do roku inflacja: 

- po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 18,7 proc., wobec 17,8 proc. miesiąc 
wcześniej; 

- po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 14,4 proc., wobec 13,6 proc. miesiąc wcześniej; 

- po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 11,0 proc., wobec 10,7 proc. miesiąc wcześniej; 

- tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, 
wyniosła 14,3 proc., wobec 12,9 proc. miesiąc wcześniej. 

INFLACJA Oczekiwania inflacyjne mocno się odkotwiczyły, wydłużenie horyzontu projekcji to błąd - Kotecki, RPP 

Oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych odkotwiczyły się na tyle, że długo nie będą one spodziewać się 
jednocyfrowej inflacji - powiedział członek RPP Ludwik Kotecki. Jego zdaniem, wydłużenie horyzontu ostatniej projekcji 
inflacji to błąd komunikacyjny. 

HANDEL Koniunktura w handlu w IV kw. ponownie pogorszyła się; przewidywania pesymistyczne - IRG SGH 

Koniunktura w handlu w IV kwartale 2022 r. ponownie pogorszyła się, a przewidywania dotyczące rozwoju ogólnej 
sytuacji w najbliższych 6 miesiącach są pesymistyczne - wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. 

BANKI Zysk netto sektora bankowego w I-IX '22 wyniósł 5,52 mld zł, spadł rdr o 40 proc.  

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku wyniósł 5,52 mld zł, co oznacza spadek rok do 
roku o 39,8 proc. - poinformował KNF. W samym wrześniu strata netto wyniosła 2,78 mld zł. 

SEKTOR GG Deficyt sektora gg w I-II kwartale 2022 r. wyniósł 4,628 mld zł - GUS 

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w I-II kwartale 2022 r. wyniósł 4,628 mld zł - podał Główny Urząd 
Statystyczny. W I kwartale nadwyżka wyniosła 866 mln zł, a w II kwartale deficyt wyniósł 5,494 mld zł. W całym 2021 
roku deficyt wyniósł 48,412 mld zł wobec szacowanych wcześniej 48,195 mld zł. 

RYNEK PRACY Barometr Ofert Pracy w październiku spadł o 8,8 pkt. do 353,4 pkt. - BIEC, KM WSIiZ 

Barometr Ofert Pracy w październiku spadł o 8,8 pkt. do 353,4 pkt. - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych oraz 
Katedra Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 11BIT-Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku. 

 ALIBABA-Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2022/2023. 

 ANSWEAR-Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku. 

 APATOR-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 APLISENS-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 APPLIED MATERIALS-Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2021/2022. 

 ASBIS-Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok w wysokości 0,20 USD na akcję. 

 ATAL-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 AUTOPARTN-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 BRAND24-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 CCC-NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii L oraz M, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu. 

 CCENERGY-Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku. 

 COMARCH-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 CPGROUP-Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 w wysokości 0,56 zł na akcję. 

 DEBICA-Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku. 

 DIGITANET-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 EMCINSMED-NWZA ws. powołania członka RN. 

 ERG-Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku. 

 GETIN-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 INC-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 INTERCARS-Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku. 

 IZOSTAL-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 KRKA-Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy 2022 roku. 

 KRKA-Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy 2022 roku. 

 MCI-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 NEUCA-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 OPTEAM-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 PANOVA-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 PGNIG-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 POLWAX-Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku. 

 RESBUD-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021. 

 SIEMENS-Publikacja raportu za rok obrotowy 2021/2022. 

 SNIEZKA-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 VENTUREIN-Wprowadzenie do obrotu na GPW 461.656 akcji zwykłych na okaziciela serii H. 

 VRG-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 WIELTON-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

POLSKA 

 Polska 

ZAGRANICA 

 Włochy-(10:00) Bilans handlu zagranicznego (Poprz.-9,57 mld EUR) za wrzesień 

 Strefa Euro-(11:00) Inflacja HICP (Oczek. 1,5% m/m 10,7% r/r Poprz.1,2% m/m 9,9% r/r) za październik 

 Strefa Euro-(11:00) Inflacja bazowa HICP (Oczek. 0,6% m/m 5% r/r Poprz.1% m/m 4,8% r/r) za październik 

 USA-(14:00) Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard) 

 USA-(14:30) Indeks Fed z Filadelfii (Oczek. -6,0 Poprz.-8,7) za listopad 

 USA-(14:30) Pozwolenia na budowę domów (Oczek. 1515 tys. Poprz.1564 tys. ) za październik 

 USA-(14:30) Rozpoczęte budowy domów (Oczek. 1410 tys. Poprz.1439 tys. ) za październik 

 USA-(14:30) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Oczek. 222 tys. Poprz.225 tys.) za tydzień 

 USA-(15:15) Wystąpienie publiczne członkini zarządu Fed (Michelle Bowman) 

 USA-(15:40) Wystąpienie szefowej Fed z Cleveland (Loretta Mester) 

 USA-(16:30) Tygodniowa zmiana zapasów gazu (Poprz.79 mld ) za tydzień 

 USA-(16:40) Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis (Neel Kashkari) 

 USA-(17:00) Indeks Kansas City Fed dla przemysłu (Poprz.-22,00) za listopad 

 

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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