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Wydział Obsługi Klienta 
 
 

BIULETYN PORANNY 
 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 

Wskaźnik 
Wyprzedzający 
Koniunktury wg 
BIEC 

b.d. 150,9 listopad 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:00 Szwajcaria PKB n.s.a. 1% r/r 2,4% r/r III kw. 

09:00 Szwajcaria PKB s.a. 0,3% k/k 0,3% k/k III kw. 

09:10 
Strefa 

Euro 

Wystąpienie publiczne 

członka zarządu ECB 

(Luis de Guindos) 

- - - 

10:30 
Wlk. 

Brytania 

Zaakceptowane 

wnioski o kredyt 

hipoteczny 

60,5 tys.  66,79 tys.  październik 

10:30 
Wlk. 

Brytania 
Podaż pieniądza M4 

0,8% 

m/m 
2,1% m/m październik 

11:00 
Strefa 

Euro 

Indeks nastrojów 

biznesu 
b.d. 0,76 listopad 

11:00 
Strefa 

Euro 

Indeks nastrojów 

w gospodarce 
93,5 92,5 listopad 

11:00 
Strefa 

Euro 

Indeks nastrojów 

konsumentów 
-23,9 -27,6 listopad 

11:00 
Strefa 

Euro 

Indeks nastrojów 

producentów 
-0,3 -1,2 listopad 

11:00 
Strefa 

Euro 

Indeks nastrojów 

w usługach 
1,9 1,8 listopad 

11:00 Włochy Inflacja PPI b.d. 
2,8% m/m 

41,8% r/r 
październik 

14:00 Niemcy Inflacja CPI - wst.. 
-0,2% m/m 

10,3% r/r 

0,9% m/m 

10,4% r/r 
listopad 

14:00 Niemcy 
Inflacja HICP - 

wst.. 

0,1% m/m  

11,3% r/r 

1,1% m/m 

11,6% r/r 
listopad 

14:30 Kanada 
PKB 

(annualizowany) 
1,5% 3,3% III kw. 

wtorek, 29 listopada 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 728.74 -1.54% 

WIG30 2 111.23 -1.30% 

mWIG40 4 070.32 0.27% 

sWIG80 17 556.71 0.70% 

WIG 55 748.47 -0.95% 

NCIndex 308,51 0,05% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2220 1 731 -2,20% 31 992 52 754 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 179  47.99% 183 291 19.85% 

SPADEK 144  38.61% 738 169 79.96% 

BEZ ZM. 50  13.40% 1 703 0.18% 

RAZEM 373 100.00% 923 164 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

BERLING 6,95 46.62% 217 524 

SIMFABRIC 5,36 33.67% 4 466 022 

KCI 0.910  26.39% 360 133 

PJPMAKRUM 13.00  23.81% 198 551 

POLTREG 44.30 11.03% 295 618 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

BIOCELTIX 36.6  -11.17% 532 364 

LESS 0.3780  -7.35% 226 572 

ALLEGRO 24.15  -5.15% 65 099 272 

PEPCO 38.94  -4.04% 46 610 899 

OPONEO.PL 36.50 -3.44% 171 524 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 33 849.46 -1.45% 

NASDAQ 11 049.50 -1.58% 

S&P500 3 963.94 -1.54% 

FTSE 100 7 474.02 -0.17% 

CAC 40 6 665.20 -0.70% 

DAX XETRA 14 383.36 -1.09% 

RTS  1 122.46 -1.63% 

BUX 45 588.74 -0.28% 

NIKKEI 225  28 027.84 -0.48% 

HANG SENG (godz. 8:21) 18 023.53 4.19% 

BOVESPA 108 782.15 -0.18% 

MERVAL 164 277.80 0.34% 

CECE EUR  1,319 03 -0.77% 

NTX EUR  1,027 01 -1.21% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.03836 0.40% 

EUR/PLN 4.67530 -0.27% 

USD/PLN 4.50290 -0.66% 

USD/JPY 138.547 -0,26% 

GBP/USD 1.20048 0.37% 

EUR/CHF 0.98295 0.14% 

CHF/PLN 4.75635 -0.40% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1753.000 0.77% 

MIEDŹ (LME) 8 070.00 0,99% 

ROPA BRENT 85.590 2.75% 

ROPA WTI 78.580 2.65% 
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14:30 Kanada PKB b.d. 0,8% k/k III kw. 

14:30 Kanada Miesięczny PKB 0,1% m/m 0,1% m/m wrzesień 

15:00 USA 

Indeks S&P/Case-

Shiller dla 10 

metropolii 

9,8% r/r 12,1% r/r wrzesień 

15:00 USA 

Indeks S&P/Case-

Shiller dla 20 

metropolii 

10,5% r/r 13,1% r/r wrzesień 

15:00 USA 

Indeks cen 

nieruchomości - 

FHFA 

-1,1% m/m -0,7% m/m wrzesień 

16:00 USA 

Indeks zaufania 

konsumentów - 

Conference Board 

100 102,5 listopad 

22:40 USA 
Zmiana zapasów 

ropy wg API 
-1 mln brk -4,8 mln brk tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 
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Informacje dnia 

 

PKN ORLEN PKN Orlen miał 12,68 mld zł zysku netto, 11,68 mld zł zysku EBITDA LIFO w III kw. 2022 r. 

PKN Orlen odnotował 12 677 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w III kw. 2022 r. wobec 2 909 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

PKN ORLEN EBITDA LIFO Orlenu w III kw. '22 wyniosła 11,68 mld zł 

EBITDA LIFO grupy PKN Orlen w trzecim kwartale 2022 roku wyniosła 11,68 mld zł - podała spółka w prezentacji 
wynikowej. Z uwzględnieniem rozpoznania zysku z tytułu okazyjnego nabycia grupy Lotos w wysokości 5,92 mld zł 
EBITDA LIFO grupy Orlen wyniosła 17,55 mld zł. 

PKN ORLEN PKN Orlen oczekuje ceny ropy Brent w przedziale 90-110 USD/baryłkę 

PKN Orlen oczekuje cen ropy w przedziale 90-110 USD/baryłkę i przewiduje jednocześnie, że średnioważone ceny 
hurtowe energii elektrycznej w IV kw. 2022 r. nie powinny przekroczyć 1000 zł/MWh, podał koncern. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

GRUPA AZOTY Grupa Azoty ostrzega przed zatorami podczas wiosennej sprzedaży nawozów 

Grupa Azoty ostrzega przed zatorami podczas wiosennej sprzedaży nawozów. "Odkładanie zakupów na chwilę przed 
rozpoczęciem sezonu wiosennego, kiedy obserwowana jest kumulacja zamówień może skończyć się zatorami 
logistycznymi" - podała spółka. 

ECHO INVESTMENT Echo Investment miało w III kw. 62,9 mln zł zysku netto j.d., wobec 48,2 mln zł konsensusu 

Echo Investment odnotowało w III kwartale 2022 roku 62,9 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom 
jednostki dominującej - poinformowała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 48,2 mln 
zł 

ENERGA Energa miała 514 mln zł zysku netto, 1 080 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2022 r. 

Energa odnotowała 514 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
III kw. 2022 r. wobec 300 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

ALLEGRO Grupa Allegro utworzyła 2 293 mln zł odpisu z tytułu utraty wartości Grupy Mall i WE|DO 

Grupa Allegro ujęła niepieniężny odpis z tytułu utraty wartości Grupy Mall i WE|DO w wysokości 2 293 mln zł, podała 
spółka. Utrata wartości zmniejszy zysk netto grupy w III kw. 2022 r., natomiast nie będzie miała wpływu na wynik 
EBITDA ani na osiągnięte przepływy pieniężne grupy, podkreślono. 

ENERGA Energa: farma fotowoltaiczna PV Gryf w Wielkopolsce zwiększy moc do 26 MW z 20 MW 

Farma fotowoltaiczna PV Gryf w Wielkopolsce dzięki zwiększonej do 26 MW z 20 MW mocy będzie mogła zasilić ok. 
13 tys. gospodarstw domowych. Umożliwi to współpraca inwestora, Energi Wytwarzania, i inżyniera kontraktu, Energi 
Green Development - podała w poniedziałek Energa z Grupy Orlen. 

BUDIMEX Budimex zawarł z GDDKiA umowę na budowę odcinka drogi S17 

Budimex zawarł z GDDKiA Oddział w Lublinie umowę na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S17 Piaski-
Hrebenne, odcinek nr 9: Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) - Hrebenne (początek obwodnicy) o długości ok. 17,3 
km - podała spółka w komunikacie. Wartość umowy to 486,4 mln zł netto. 

PKP CARGO Rada nadzorcza PKP Cargo zgodziła się na umowę z PKP PLK wartą 683,6 mln zł brutto 

Rada nadzorcza PKP Cargo zgodziła się na zawarcie umowy z PKP PLK dotyczącej udostępnienia infrastruktury 
kolejowej w rozkładzie jazdy 2022/2023 - poinformował przewoźnik w poniedziałek. Dodano, że szacowana wartość 
umowy to łącznie 555,8 mln zł netto, tj. 683,6 mln zł brutto. 

BOGDANKA, PUŁAWY ZA Puławy mają aneks do umowy z LW Bogdanka określający cenę węgla do końca 2023 r. 

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy podpisały aneks do umowy z 2009 r. zawartej z Lubelskim Węglem Bogdanka, 
ustalając cenę węgla na listopad-grudzień br. i na rok 2023, podały spółki. 

STALEXPORT Emil Wąsacz zrezygnował ze stanowiska Stalexport Autostrady 

Emil Wąsacz zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa Stalexport Autostrady oraz Stalexport Autostrada Małopolska ze 
skutkiem na dzień 28 lutego 2023 roku, podała spółka. Emil Wąsacz od roku 1997 r. do sierpnia 2000 r. sprawował 
urząd ministra skarbu państwa. Od października 2000 r. - prezes zarządu, dyrektor generalny Stalexport Autostrady 
S.A. (dawniej Stalexport S.A.). 

KRUK Kruk przydzielił obligacje z redukcją 45,8 proc. 

Kruk, w wyniku redukcji, która wyniosła 45,84 proc., przydzielił 250.000 obligacji serii AN1 o łącznej wartości 
nominalnej 25 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. 
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SERINUS Serinus będzie realizował kolejne odwierty poszukiwawcze w Rumunii 

Pomimo braku sukcesu dwóch odwiertów poszukiwawczych Canar-1 i Moftinu Nord-1 w Rumunii, Serinus nadal jest 
przekonany o wysokiej jakości aktywów posiadanych w tym kraju i będzie realizował kolejne odwierty poszukiwawcze, 
poinformował prezes Jeffrey Auld. 

SESCOM Strategia Sescom zakłada 35 mln zł oczyszcz. EBITDA z Facility Management w r.obr. 2024/25 

Zaktualizowana strategia Sescom zakłada, że do 2030 r. spółka stanie się dostawcą Technicznego Facility 
Management "pierwszego wyboru" dla międzynarodowych sieci RETAIL na głównych rynkach europejskich, podała 
spółka. W roku obrotowym 2024/2025 planowane jest uzyskanie "oczyszczonej" rentowności EBITDA w wysokości 35 
mln zł w ramach segmentu usług FM (łącznie ze spółkami pozyskanymi w akwizycjach, bez włączania spółek spin off). 

SESCOM Strategia Sescom zakłada, że akwizycje dodadzą min. 150 mln zł przychodów w 2025 r. 

Zaktualizowana strategia Sescom zakłada m.in. ekspansję zagraniczną, przede wszystkim w największych krajach 
zachodniej Europy, i przewiduje, że w 2025 r. łączne przychody uzyskane przez podmioty z akwizycji dodadzą min. 
150 mln zł, podała spółka. 

DEVELIA Develia: Ruszyły zapisy na obligacje, debiut papierów na rynku Catalyst 23 grudnia 

Develia oferuje trzyletnie obligacje o wartości do 20 mln zł - zapisy na te papiery potrwają od 28 listopada do 9 grudnia, 
poinformowała spółka. Debiut papierów na rynku Catalyst zaplanowano na 23 grudnia. 

OTMUCHÓW Akcjonariusze ZPC Otmuchów zdecydowali o emisji do 4,8 mln akcji serii F 

Akcjonariusze ZPC Otmuchów zdecydowali o emisji nie więcej niż 4.823.679 akcji serii F w drodze subskrypcji 
prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy - poinformowała spółka w uchwałach po NWZ, 
zwołanego na 28 listopada. Cena emisyjna jednej akcji wynosi 2,66 zł. 

TORPOL NWZ Torpolu nie podjęło uchwały ws. utworzenia kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy specjalnej 

Uchwała NWZ Torpolu w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy 
specjalnej nie została podjęta - poinformowała spółka w poniedziałek. 

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. Strata operacyjna wyniosła 1,41 mln zł wobec 0,92 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze 
sprzedaży sięgnęły 0,1 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 0,2 mln zł rok wcześniej. 

COMPREMUM Compremum finalizuje negocjacje aneksu dot. kontraktu GSM-R; w segmencie stolarki zakłada wzrost 

Compremum negocjuje aneks dotyczący kontraktu GSM-R i spodziewa się finalizacji negocjacji na przełomie roku - 
poinformowali przedstawiciele spółki podczas poniedziałkowej wideokonferencji. Compremum zakłada w segmencie 
stolarki otworowej wzrost sprzedaży z rynku amerykańskiego w kolejnych latach i chce także m.in. kłaść większy 
nacisk na sprzedaż eksportową na terenie Europy. 

MOLECURE Molecure ma pozwolenie na rozpoczęcie badania klinicznego fazy I dla związku OATD-02 

Molecure uzyskała od Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
pozwolenie na rozpoczęcie badania klinicznego fazy I dla związku OATD-02 - poinformowała spółka w komunikacie. 

CREOTECH Creotech: Rakieta, która wyniesie satelitę na orbitę, to prawdopodobnie Falcon 9 od SpaceX 

Rakieta, która wyniesie satelitę EagleEye spółki Creotech Instruments na orbitę, to prawdopodobnie Falcon 9 firmy 
SpaceX, poinformował prezes Creotechu Grzegorz Brona. Z uwagi na specjalizację spółki w obszarze kosmicznym 
Creotech Instruments ma w planach wyniesienie na orbitę okołoziemską satelity EagleEye, opartego na autorskiej 
platformie mikrosatelitarnej HyperSat. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja amerykańska: Wczorajsza sesja w USA upływała na odreagowaniu spadkowym na EUR/USD po 

wcześniejszych dynamicznych zwyżkach z europejskiej sesji. Notowania tej pary walutowej na koniec sesji spadły do 
najniższych poziomów od niemal tygodnia. 

Sesja azjatycka: Podczas sesji w Azji eurodolar delikatnie zwyżkuje, jednak najwięcej uwagi przyciąga wyraźny 
wzrost wartości chińskiego juana za sprawą oczekiwań złagodzenia restrykcji pandemicznych w Chinach po fali 
protestów. 

Dorota Sierakowska 

 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

STREFA EURO Nie wydaje mi się, aby szczyt inflacji w strefie euro był już za nami – Lagarde, EBC 

Nie wydaje mi się, aby szczyt inflacji w strefie euro był już za nami – powiedziała w poniedziałek prezes Europejskiego 
Banku Centralnego Christine Lagarde w przemówieniu w Parlamencie Europejskim. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

STOPY PROCENTOWE W 2023 r. możliwe są pierwsze obniżki stóp procentowych w Polsce – Dąbrowski, RPP 

W 2023 r. możliwe są pierwsze obniżki stóp procentowych w Polsce - powiedział agencji Bloomberg członek RPP 
Ireneusz Dąbrowski. 

GÓRNICTWO Wynik finansowy netto sektora górnictwa węgla kamiennego w I-III kw. wyniósł 7,3 mld zł – ARP 

Wynik finansowy netto sektora górnictwa węgla kamiennego w okresie I-III kw. wyniósł 7,34 mld zł wobec straty 2,28 
mld zł w analogicznym okresie 2021 roku - podała Agencja Rozwoju Przemysłu, która analizuje rynek węgla. 
Przychody sektora wyniosły 38,8 mld zł wobec 20,37 mld zł w I-III kwartałach 2021 roku. Przychody ze sprzedaży 
węgla wyniosły 27,14 mld zł wobec 13,65 mld zł w analogicznym okresie 2021 roku. EBIDTA wyniosła 11,3 mld zł, a 
marża na sprzedaży 27,8 proc. wobec odpowiednio: 54,4 mln zł i -6,97 proc. 

FUZ Deficyt FUS w zależności od wariantu w '27 wyniesie 91,4-143,8 mld zł – ZUS 

Deficyt FUS w zależności od wariantu w 2027 roku wyniesie 91,4-143,8 mld zł - wynika z prognozy przygotowanej 
przez ZUS. ZUS przygotował prognozę dochodów i wydatków FUS na lata 2023-2027. W wariancie 1 deficyt FUS w 
2027 roku wynosi 114,8 mld zł lub 2,7 proc. PKB. W wariacie 2 deficyt FUS wynosi 143,8 mld zł, czyli 3,45 proc. PKB. 
W wariacie 3 deficyt FUS wynosi 91,4 mld zł, czyli 2,11 proc. PKB. 

OZE W ciągu kilku tygodni zostanie wypracowany kompromis ws. odległości w tzw. ustawie 10H – premier 

W ciągu kilku tygodni zostanie wypracowany kompromis w sprawie odległości w tzw. ustawie 10H - poinformował 
premier Mateusz Morawiecki. "Jesteśmy po dyskusjach ze specjalistami i dochodzimy do końcowych uzgodnień i w 
ciągu paru tygodniu wypracujemy poziom konkretnej odległości" - powiedział. Rząd w lipcu przyjął nowelizację tzw. 
ustawy odległościowej, która ma liberalizować przepisy dotyczące instalowania siłowni wiatrowych na lądzie. Zmiany w 
tej ustawie są jednym z tzw. kamieni milowych, które musi zrealizować Polska, aby otrzymać od Komisji Europejskiej 
pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy. 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raport okresowy przedstawi: ACTION, AIGAMES, AMPLI, ASMGROUP, ATLANTAPL, ATMGRUPA, 

BAHOLDING, BBIDEV, BUMECH, CIECH, DELKO, DROZAPOL, ECHO, EMCINSMED, ENELMED, ENERGA, 

ENERGOINS, ENTER, EUCO, FEERUM, FERRUM, FMG, GAMEOPS, GETBACK, GIGROUP, HERKULES, 

HOLLYWOOD, I2DEV, IDMSA, IMMOBILE, INDYGO, INTERBUD, ITMTRADE, JWWINVEST, KGL, LIBET, 

LSISOFT, MEDICALG, MERCATOR, MEXPOLSKA, MIRBUD, MOSTALPLC, MUZA, NANOGROUP, 

NOVAVISGR, NTCAPITAL, NTTSYSTEM, OPENFIN, PBSFINANSE, PKNORLEN, PLAYWAY, PRAGMAINK, 

PROTEKTOR, REINO, SANWIL, SFINKS, SILVAIR-REGS, SIMFABRIC, SIMPLE, STARHEDGE, TALEX, 

TARCZYNSKI, TBULL, TENDERHUT, TERMOREX, TRITON, TXM, UNIMA, VISTAL, WIKANA, ZAMET, ZEPAK, 

ZPUE 

 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 01CYBATON- NC-NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w składzie zarządu. 

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

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

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

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

 ATLANTAPL- GPW-Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 I2DEV- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 SILVAIR-REGS- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

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

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

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

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

 TARCZYNSKI- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POLSKA 

 Polska- (09:00) Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC (Oczek. b.d. Poprz.150,9) za listopad 

ZAGRANICA 

 Szwecja- (09:00) Indeks zaufania konsumentów (Oczek. b.d. Poprz.48,3) za listopad 

 Szwecja- (09:00) Indeks zaufania w przemyśle (Oczek. b.d. Poprz.105,1) za listopad 

 Hiszpania- (09:00) Inflacja HICP - dane szacunkowe (Oczek. 7,4% r/r Poprz.7,3% r/r) za listopad 

 Szwajcaria- (09:00) PKB n.s.a. (Oczek. 1% r/r Poprz.2,4% r/r) za III kw. 

 Szwajcaria- (09:00) PKB s.a. (Oczek. 0,3% k/k Poprz.0,3% k/k) za III kw. 

 Strefa Euro- (09:10) Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos)  

 Wlk. Brytania- (10:30) Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny (Oczek. 60,5 tys.  Poprz.66,79 tys. ) za październik 

 Wlk. Brytania- (10:30) Podaż pieniądza M4 (Oczek. 0,8% m/m Poprz.2,1% m/m) za październik 

 Strefa Euro- (11:00) Indeks nastrojów biznesu (Oczek. b.d. Poprz.0,76 za listopad 

 Strefa Euro- (11:00) Indeks nastrojów w gospodarce (Oczek. 93,5 Poprz.92,5) za listopad 

 Strefa Euro- (11:00) Indeks nastrojów konsumentów (Oczek. -23,9 Poprz.-27,6) za listopad 

 Strefa Euro- (11:00) Indeks nastrojów producentów (Oczek. -0,3 Poprz.-1,2) za listopad 

 Strefa Euro- (11:00) Indeks nastrojów w usługach (Oczek. 1,9 Poprz.1,8) za listopad 

 Włochy- (11:00) Inflacja PPI (Oczek. b.d. Poprz.2,8% m/m 41,8% r/r) za październik 

 Niemcy- (14:00) Inflacja CPI - wst.. (Oczek. -0,2% m/m 10,3% r/r Poprz.0,9% m/m 10,4% r/r) za listopad 

 Niemcy- (14:00) Inflacja HICP - wst.. (Oczek. 0,1% m/m 11,3% r/r Poprz.1,1% m/m 11,6% r/r) za listopad 

 Kanada- (14:30) PKB (annualizowany) (Oczek. 1,5% Poprz.3,3%) za III kw. 

 Kanada- (14:30) PKB (Oczek. b.d. Poprz.0,8% k/k) za III kw. 

 Kanada- (14:30) Miesięczny PKB (Oczek. 0,1% m/m Poprz.0,1% m/m) za wrzesień 

 USA- (15:00) Indeks S&P/Case-Shiller dla 10 metropolii (Oczek. 9,8% r/r Poprz.12,1% r/r) za wrzesień 

 USA- (15:00) Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii (Oczek. 10,5% r/r Poprz.13,1% r/r) za wrzesień 

 USA- (15:00) Indeks cen nieruchomości - FHFA (Oczek. -1,1% m/m Poprz.-0,7% m/m) za wrzesień 

 USA- (16:00) Indeks zaufania konsumentów - Conference Board (Oczek. 100 Poprz.102,5) za listopad 

 USA- (22:40) Zmiana zapasów ropy wg API (Oczek. -1 mln brk Poprz.-4,8 mln brk) 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 
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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. 
 
 
 
 
 

mailto:m.pokrywka@bossa.pl

