
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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BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
 NIEMCY - Produkt Krajowy Brutto Niemiec w III kwartale 2022 r. wzrósł o 0,4 proc. kdk 

 POLSKA - Nowe zamówienia w przemyśle w październiku wzrosły o 21,4 proc. rdr – 

GUS 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:00 Słowacja Inflacja PPI b.d. 
8,8% m/m 

61,8% r/r 
październik 

10:00 
Strefa 

Euro 
Podaż pieniądza M3 6,2% r/r 6,3% r/r październik 

12:00 
Wlk. 

Brytania 

Sprzedaż detaliczna 

wg CBI 
2 18 listopad 

14:30 Kanada 
Saldo rachunku 

bieżącego 

-4,1 mld 

CAD 

2,69 mld 

CAD 
III kw. 

15:00 
Strefa 

Euro 

Wystąpienie 

publiczne prezeski 

ECB (Christine 

Lagarde) 

- - - 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

poniedziałek, 28 listopada 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 755,69 0,10% 

WIG30 2 139,11 0,15% 

mWIG40 4 059,51 1,06% 

sWIG80 17 434,51 0,40% 

WIG 56 280,53 0,31% 

NCIndex 308,35 0,52% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2220 1 770 0,28% 31 104 52 519 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 167  42,60% 332 760 47,12% 

SPADEK 159  40,56% 371 598 52,62% 

BEZ ZM. 66  16,84% 1 860 0,26% 

RAZEM 392 100,00% 706 218 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

BIOCELTIX 41,20 20,47% 528 907 

PURE 33,45  9,14% 377 326 

CIGAMES 2,80 7,07% 2 470 141 

CIECH 39,50  6,70% 4 259 440 

EUROCASH 12,99 6,48% 5 376 259 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

LESS 0,4080 -6,85% 130 353 

MABION 20,97 -6,59% 5 886 461 

ASSECOBS 29,10 -5,52% 507 999 

RANKPROGR 1,84 -5,40% 135 298 

SUNEX 23,40 -3,70% 4 543 917 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 34 347.03 0.45% 

NASDAQ 11 226.36 -0.52% 

S&P500 4 026.12 -0.03% 

FTSE 100 7 486.67 0.27% 

CAC 40 6 712.48 0.08% 

DAX XETRA 14 541.38 0.01% 

RTS  1 141.07 -0.45% 

BUX 45 715.33 0.97% 

NIKKEI 225  28 162.83 -0.42% 

HANG SENG (godz. 8:21) 17 184.21 -2.22% 

BOVESPA 108 976.70 -2.55% 

MERVAL 163 716.93 1.73% 

CECE EUR  1,329 26 +0.14% 

NTX EUR  1,039 60 +0.34% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,0365 -0,42% 

EUR/PLN 4,6884 -0,23% 

USD/PLN 4,5111 0,02% 

USD/JPY 138,32 -0,53% 

GBP/USD 1,2065 -0,28% 

EUR/CHF 0,9806 -0,34% 

CHF/PLN 5.4625 0.11% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1751.100 -0.22% 

MIEDŹ (LME) 8070.0 0.99% 

ROPA BRENT 81.480 -2.61% 

ROPA WTI 74.220 -2.96% 
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Informacje dnia 
 

SERINUS Serinus miał 3,37 mln USD zysku netto, 11,42 mln USD zysku EBITDA w I-III kw. 2022 r. 

Serinus odnotował 3,37 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 
w I-III kw. 2022 r. wobec 0,84 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

MOVIE GAMES & ROAD 
STUDIO 

Movie Games i Road Studio porozumiały się w kwestii projektu 'Alaskan Truck Simulator' 

Movie Games oraz Road Studio - spółka realizująca grę "Alaskan Truck Simulator" - porozumiały się odnośnie do 
rozwoju studia deweloperskiego oraz przyszłości projektu, podało Movie Games. 

CREOTECH Creotech miał 2,24 mln zł straty netto, 2,43 mln zł straty EBIT w III kw. 2022 r. 

Creotech odnotował 2,24 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2022 r. wobec 0,63 mln zł zysku rok wcześniej, 
podała spółka w raporcie. 

POLTREG PolTREG miał 0,53 mln zł straty netto, 1,41 mln zł straty EBIT w III kw. 2022 r. 

PolTREG odnotował 0,53 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2022 r. wobec 0,92 mln zł straty rok wcześniej, 
podała spółka w raporcie. 

3R GAMES 3R Games miało 0,32 mln zł zysku netto, 0,43 mln zł zysku EBITDA w I-III kw. 2022 r. 

3R Games odnotowało 0,32 mln zł jednostkowego zysku netto w I-III kw. 2022 r. wobec 0,65 mln zł straty rok 
wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PKO BP PKO BP: Wygasła decyzja KNF w sprawie przestrzegania dodatkowego wymogu kapitałowego 

Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła wygaśnięcie decyzji w sprawie zalecenia PKO BP, na poziomie 
skonsolidowanym, przestrzegania dodatkowego wymogu kapitałowego , podał bank. 

ERBUD Erbud planuje podpisać pierwsze kontrakty na produkcję drewnianych obiektów modułowych w styczniu '23 

Erbud planuje podpisać pierwsze kontrakty na produkcję drewnianych obiektów modułowych w styczniu 2023 roku - 
poinformował Theodor Kaczmarczyk, prezes MOD21. 

SYGNITY Sygnity zawarło list intencyjny ws. nabycia spółki g.on od większościowego akcjonariusza 

Sygnity zawarło niewiążący list intencyjny dotyczący nabycia od swojego większościowego akcjonariusza (TSS Europe 
B.V.) 100% udziałów w g.on experience z siedzibą w Niemczech, podało Sygnity. Główna działalność g.on experience 
jest związana z produkcją, rozwojem oraz utrzymaniem rozwiązań do zarządzania złożoną infrastrukturą przy 
wykorzystaniu geolokalizacji. 

MARVIPOL Marvipol miał 18,91 mln zł zysku netto, 18,26 mln zł zysku EBIT w III kw. 2022 r. 

Marvipol odnotował 18,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
III kw. 2022 r. wobec 35,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 18,26 mln zł 
wobec 40,65 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 85,28 mln zł w III kw. 2022 
r. wobec 188,63 mln zł rok wcześniej. 

STALPROFIL Stalprofil miał 12,41 mln zł zysku netto, 20,46 mln zł zysku EBIT w III kw. 2022 r. 

Stalprofil odnotował 12,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
III kw. 2022 r. wobec 25,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 20,46 mln zł 
wobec 32,73 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 575,95 mln zł w III kw. 
2022 r. wobec 370,03 mln zł rok wcześniej. 

AMICA Strata netto j.d. Amiki w III kw. wyniosła 7,8 mln zł wobec 11,5 mln zł straty konsensusu 

Grupa Amica w III kwartale 2022 roku miała 7,8 mln zł straty netto j.d. wobec 23,2 mln zł zysku netto rok wcześniej - 
podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał 11,5 mln zł straty netto. Grupa spodziewa się sezonowo 
wyższego popytu na sprzęt grzejny w czwartym kwartale, co powinno wspierać wyniki całego roku. 

AMICA Amica ma nadzieję, że sezonowo wyższy popyt w IV kw. da przychody podobne r/r 

Amica ocenia, że w IV kw. br. występuje sezonowo wyższy popyt na sprzęt grzejny i ma nadzieję, że to pozwoli 
zrealizować przychody na poziomach zbliżonych w ujęciu rok do roku, wynika za słów członka zarządu ds. 
finansowych i zasobów ludzkich Michała Rakowskiego. CFO Amiki spodziewa się, że przyszły rok będzie stał pod 
znakiem wyzwań sprzedażowych, ale i szans na obniżanie kosztów. 

AMICA Amica chce poprawiać marże na sprzedaży w '23 dzięki m.in. obniżce cen stali i frachtu 

Amica chce poprawiać marże na sprzedaży w 2023 roku dzięki m.in. obniżce cen stali i frachtu - poinformował na 
telekonferencji członek zarządu ds. finansowych Michał Rakowski. Dodał, że wyzwaniem dla rynku i grupy będzie 
spowolnienie popytu w branży AGD. 
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PEPCO Pepco Group: Andy Bond zostanie powołany na przewodniczącego rady dyrektorów 

Andy Bond zostanie powołany na przewodniczącego rady dyrektorów od lutego przyszłego roku, podała Grupa. Neil 
Galloway od 1 kwietnia 2023 r. dołączy do Grupy Pepco jako dyrektor finansowy, podano także. 

K2 Grupa K2 miała 1,16 mln zł zysku netto, 0,72 mln zł zysku EBIT w III kw. 2022 r. 

Grupa K2 odnotowała 1,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 
w III kw. 2022 r. wobec 1,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,72 mln zł 
wobec 1,87 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług sięgnęły 25,17 mln zł w III kw. 
2022 r. wobec 22,49 mln zł rok wcześniej. 

ATREM Atrem miał 0,67 mln zł zysku netto, 1,04 mln zł zysku EBIT w III kw. 2022 r. 

Atrem odnotował 0,67 mln zł zysku netto w III kw. 2022 r. wobec 0,74 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w 
raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,04 mln zł wobec 0,02 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 
23,66 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 30,14 mln zł rok wcześniej. 

CEZ Grupa CEZ sfinalizowała przejęcie spółki Škoda JS zajmującej się energetyką jądrową 

Grupa CEZ stała się 100-proc. właścicielem Škoda JS - czeskiej spółki działającej w dziedzinie energetyki jądrowej, 
podał CEZ. 

PHOTON ENERGY Photon Energy Group zwiększył udział w Lerta do 56,75% kosztem 6,9 mln euro 

Photon Energy Group zwiększył udział w Lerta do 56,75% (z 24,27%) kosztem 6,9 mln euro, podała spółka. Spółka 
zamierza nabyć pozostałe akcje w Lerta przed końcem 2022 roku. 

PROCHEM Akcjonariusze Prochemu złożyli oferty sprzedaży 466.835 akcji spółki 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Prochemu złożonych zostało 38 ofert na łącznie 
466.835 akcji. Stopa redukcji wyniesie 25,03 proc. - poinformowała spółka w komunikacie. 

PCF GROUP PCF Group otworzyło biuro w Krakowie wz. z rozwojem nowego IP - Project Red 

PCF Group (People Can Fly) otworzyło nowe biuro w Polsce, zlokalizowane w Krakowie, poinformował Co-Head of 
Studios, Europe w People Can Fly Mateusz Kirstein. Decyzja jest krokiem w rozwoju nowego, autorskiego IP - Project 
Red. 

MABION Mabion szacuje przychody z kontraktu dla Novavax w '22 na łącznie 150-160 mln zł 

Mabion szacuje przychody z rozliczanego kontraktu z Novavax w czwartym kwartale 2022 r. na 30-40 mln zł - 
poinformowali przedstawiciele Mabionu podczas piątkowego webinaru. Zgodnie z tymi szacunkami, wartość 
przychodów z rozliczanego kontraktu w całym 2022 r. powinna kształtować się na poziomie około 150-160 mln zł. 

MABION Mabion liczy, że wkrótce podpisze umowę z EBOiR; proces poszukiwania inwestora spowolnił 

Mabion liczy na podpisanie umowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju dotyczącej kredytu 
długoterminowego na kwotę 15 mln USD jeszcze przed świętami - poinformowali przedstawiciele spółki podczas 
piątkowego webinaru. Mabion nie rezygnuje z planów pozyskania inwestora, ale w ocenie zarządu proces ten 
spowolnił w wyniku m.in. geopolityki. 

BIG CHEESE STUDIO Big Cheese Studio miało 6,79 mln zł zysku netto, 6,54 mln zł zysku EBIT w III kw. 2022 r. 

Big Cheese Studio odnotowało 6,79 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2022 r. wobec 3,07 mln zł zysku rok 
wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 6,54 mln zł wobec 3,21 mln zł zysku rok wcześniej. 
Przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,5 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 4,76 mln zł rok wcześniej. 

PHARMENA Pharmena miała 0,77 mln zł straty netto, 0,05 mln zł straty EBIT w I-III kw. 2022 r. 

Pharmena odnotowało 0,74 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-
III kw. 2022 r. wobec 3,09 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,05 mln zł 
wobec 2,56 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12,87 mln zł w I-III kw. 2022 
r. wobec 10,78 mln zł rok wcześniej. 

WITTCHEN Grupa Wittchen planuje kontynuację dwucyfrowej dynamiki sprzedaży 

Grupa Wittchen planuje kontynuację dwucyfrowej dynamiki sprzedaży, stabilizację marży brutto na poziomie ponad 63 
proc. i poprawę marży operacyjnej - powiedzieli przedstawiciele spółki na konferencji prasowej. 

REDAN Redan miał 6,11 mln zł zysku netto, 0,73 mln zł straty EBIT w III kw. 2022 r. 

Redan odnotował 6,11 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2022 r. wobec 1,36 mln zł straty rok wcześniej, 
podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,73 mln zł wobec 1,01 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze 
sprzedaży sięgnęły 22,72 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 25,65 mln zł rok wcześniej. 

TENDERHUT TenderHut ma umowę ws. uzyskania pełnej kontroli nad Brainhint 

TenderHut ma umowę w sprawie uzgodnienia warunków dotyczących uzyskania pełnej kontroli nad Brainhint - 
poinformował TenderHut w komunikacie. 

MEX POLSKA Mex Polska miał szac. 6,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2022 r. 

Mex Polska odnotowało 6,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2022 r. wobec 6,7 mln zł zysku rok 
wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja azjatycka: Ostatnie godziny na rynkach walutowych przynoszą delikatne umocnienie amerykańskiego dolara. 

Na fali nastawienia risk-off, powiązanego z obawami o sytuację w Chinach, spadają wyceny indeksów azjatyckich oraz 
zniżkują notowania m.in. ropy naftowej. Kurs EUR/USD obecnie oscyluje w okolicach 1,0358. 

Dorota Sierakowska 

 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

NIEMCY Produkt Krajowy Brutto Niemiec w III kwartale 2022 r. wzrósł o 0,4 proc. kdk 

Produkt Krajowy Brutto Niemiec w III kwartale 2022 r. wzrósł o 0,4 proc. kdk, po uwzględnieniu czynników sezonowych 
- poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w II wyliczeniu. Wstępnie spodziewano się +0,3 proc. 
kdk, po +0,1 proc. w II kw. 

NIEMCY Indeks nastrojów niemieckich konsumentów GfK na grudzień wyniósł -40,2 pkt. 

Indeks nastrojów niemieckich konsumentów GfK na grudzień wyniósł -40,2 pkt. wobec -41,9 pkt. miesiąc wcześniej - 
podała w komunikacie grupa badań rynkowych GfK. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie -39,6 pkt. 

FRANCJA Wskaźnik nastrojów wyniósł w listopadzie 83 pkt. 

We Francji nastroje konsumentów okazały się zgodne z rynkowymi ocenami. Wskaźnik nastrojów wyniósł w listopadzie 
83 pkt., wobec 82 pkt. miesiąc wcześniej - poinformował instytut statystyczny Insee. Analitycy spodziewali się 
wskaźnika na poziomie 83 pkt. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

SPRZEDAŻ Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w październiku wzrosła o 40,5 proc. rdr – GUS 

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w październiku 2022 r. wzrosła o 40,5 proc. rdr, a mdm wzrosła o 3,4 
proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw hurtowych w październiku wzrosła o 43,0 
proc. rdr, a mdm wzrosła o 4,2 proc. 

ZAMÓWIENIA Nowe zamówienia w przemyśle w październiku wzrosły o 21,4 proc. rdr – GUS 

Nowe zamówienia w przemyśle w październiku 2022 r. wzrosły o 21,4 proc., po wzroście o 44,1 proc. rdr miesiąc 
wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym zamówienia w październiku spadły o 14,2 proc., 
po wzroście o 21,0 proc. miesiąc wcześniej.  

ZAMÓWIENIA Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w październiku wzrosły o 30,5 proc. rdr – GUS 

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w październiku 2022 r. w ujęciu rdr wzrosły o 30,5 proc., po wzroście o 43,8 
proc. rdr miesiąc wcześniej - podał GUS. Nowe zamówienia na eksport w ujęciu miesięcznym w październiku spadły o 
10,2 proc., po wzroście o 19,5 proc. miesiąc wcześniej.  

BEZROBOCIE Stopa bezrobocia w październiku utrzymała się na poziomie 5,1 proc. – GUS 

Stopa bezrobocia w październiku 2022 r. wyniosła 5,1 proc. wobec 5,1 proc. we wrześniu - podał Główny Urząd 
Statystyczny. Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w październiku 796,0 
tys. wobec 801,7 tys. osób we wrześniu. Również konsensus opracowany przez PAP Biznes wskazywał, że stopa 
bezrobocia w październiku wyniosła 5,1 proc. 

BEZROBOCIE Bezrobocie wg BAEL w III kw. 2022 r. wyniosło 2,9 proc. – GUS 

Stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w III kw. 2022 r. wyniosła w Polsce 
2,9 proc. wobec 2,6 proc. w II kw. - podał Główny Urząd Statystyczny. Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w 
III kw. 2022 r. 57,8 proc., wobec 57,9 proc. w poprzednim kwartale, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 56,1 proc. 
wobec 56,4 proc. w II kw. 

WYDAJNOŚĆ PRACY Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-październik wzrosła o 10,1 proc. rdr 

Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-październik 2022 r. wzrosła w skali roku o 10,1 proc., przy 
zatrudnieniu wyższym o 1,4 proc. i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 11,7 proc. - podał 
Główny Urząd Statystyczny. 

TRANSPORT W październiku w portach przeładowano 12,7 mln ton ładunków, wzrost o 45,5 proc. rdr – GUS 

W październiku 2022 r. w portach morskich przeładowano 12,7 mln ton ładunków, co oznacza wzrost o 45,5 proc. rdr - 
podał Główny Urząd Statystyczny. Jak wskazuje GUS, utrzymał się wzrost ładunków masowych ciekłych, choć był 
mniejszy niż w poprzednich miesiącach (wyniósł 15,0 proc., w tym przeładunek ropy naftowej łącznie z przetworami 
naftowymi – 5,0 proc.). Odnotowano wysoki wzrost (o 141,7 proc.) przeładunków ładunków masowych suchych (w tym 
węgla i koksu ponad sześciokrotny). 

GAZ Koszt ustawy zamrażającej ceny gazu dla gosp. domowych w '23 to ok. 30 mld zł - minister klimatu 

Koszt ustawy zamrażającej ceny gazu dla gospodarstw domowych w 2023 r. to ok. 30 mld zł, ale ostatecznie będzie to 
zależeć od cen gazu - powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Minister wskazała, że ostateczny koszt 
rozwiązań zależeć będzie od ceny gazu. W 2023 r. taryfy na gaz dla gospodarstw domowych zostaną zamrożone na 
poziomie z tego roku; VAT na gaz od stycznia powróci do poprzedniej stawki. 

KONIUNKTURA GIEŁDOWA Odsetek "byków" na GPW spadł o 3,7 pp. do 57,9 proc., spadków oczekuje 20 proc. – INI 

Odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 3,7 pkt. proc. 
i wyniósł 57,9 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego spadł o 1,0 pkt. proc. do 20 proc. - 
wynika z cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raport okresowy przedstawi: ADIUVO, BIOMAXIMA, BOOMBIT, CAVATINA, CDPROJEKT, CELTIC, 

DEKPOL, ENAP, ESOTIQ, GAMFACTOR, JSW, LARQ, MONNARI, NEXITY, PCFGROUP, PGFGROUP, 

SERINUS, SEVENET, SONEL, TRANSPOL 

 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ADIUVO- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 BIOMAXIMA- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 BOOMBIT- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 CANNABIS- NC-NWZA ws. emisji obligacji zamiennych, emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia prawa poboru, podwyższenia kapitału 
zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy), upoważnienia zarządu do nabycia akcji 
własnych, zmiany składu RN oraz zmiany statutu. 

 CAVATINA- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 CDPROJEKT- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 CELTIC- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 DEKPOL- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 ENAP- GPW-Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku. 

 ESOTIQ- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 EUROHOLD- GPW-NWZA 

 GAMFACTOR- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 JSW- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 LARQ- GPW-Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku. 

 MONNARI- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 NANOGROUP- GPW-Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.349.576 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I. 

 NEXITY- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

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

 PCFGROUP- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 PGFGROUP- GPW-Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku. 

 SERINUS- GPW-Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku. 

 SEVENET- NC-Publikacja raportu za rok obrotowy 2021/2022. 

 SONEL- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 TORPOL- GPW-NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy specjalnej oraz wypłaty dywidendy specjalnej 
z utworzonego kapitału rezerwowego. 

 TRANSPOL- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

POLSKA 

- 

ZAGRANICA 

 Słowacja- (09:00) Inflacja PPI (Oczek. b.d. Poprz.8,8% m/m 61,8% r/r) za październik 

 Strefa Euro- (10:00) Podaż pieniądza M3 (Oczek. 6,2% r/r Poprz.6,3% r/r) za październik 

 Wlk. Brytania- (12:00) Sprzedaż detaliczna wg CBI (Oczek. 2 Poprz.18) za listopad 

 Kanada- (14:30) Saldo rachunku bieżącego (Oczek. -4,1 mld CAD Poprz.2,69 mld CAD) za III kw. 

 Strefa Euro- (15:00) Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)  

 USA- (16:30) Indeks Dallas Fed dla przemysłu (Oczek. b.d. Poprz.-19,4) za listopad 

 USA- (18:00) Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)  

 

 

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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