
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”. 

 

Wydział Obsługi Klienta 
 
 

BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
 USA - Indeks zaufania amerykańskich konsumentów spadł w listopadzie do 100,2 pkt. 

 POLSKA – Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w listopadzie wzrósł o 0,3 mdm - 

BIEC 

 POLSKA – Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych w Polsce w listopadzie spadł do 43,5 pkt. - 

KE 

 RAPORTY - Raporty okresowe przedstawią: AERFINANC, ALLEGRO, CITYSERV, 

FABRYKAKD, LIVECHAT, MAXCOM, NTCAPITAL, PBG, RUCHCHORZ, VIDIS. 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 
Wskaźnik Rynku 
Pracy wg BIEC b.d. 67,5 listopad 

10:00 Polska PKB n.s.a. - fin.. 3,5% r/r 5,8% r/r III kw. 

10:00 Polska PKB s.a. - fin.. 
0,9% k/k  
4,4% r/r 

-2,3% k/k  
5,6% r/r III kw. 

10:00 Polska Inflacja CPI - wst.. 
0,9% m/m 
17,9% r/r 

1,8% m/m  
17,9% r/r listopad 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:45 Francja PKB s.a. - fin.. 0,2% k/k 0,5% k/k III kw. 

08:45 Francja Inflacja CPI - wst.. 

0,4% 

m/m  

6,2% r/r 

1% m/m  

6,2% r/r 

listopad 

08:45 Francja Inflacja HICP - wst.. 

0,4% 

m/m  

7,1% 

r/r 

1,2% m/m  

7,1% r/r 

listopad 

08:45 Francja Inflacja PPI b.d. 

1% m/m  

28,5% r/r 

październik 

08:45 Francja 
Wydatki 

konsumentów 

-0,8% 

m/m 
1,2% m/m październik 

09:00 Szwajcaria Indeks instytutu KOF 91,1 90,9 listopad 

09:00 Hiszpania 
Sprzedaż 

detaliczna 
b.d. 0,1% r/r październik 

09:00 Węgry Inflacja PPI b.d. 1,8% m/m  październik 

środa, 30 listopada 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 736.19 0.43% 

WIG30 2 116.83 0.27% 

mWIG40 4 087.13 0.41% 

sWIG80 17 509.43 -0.27% 

WIG 55 942.67 0.35% 

NCIndex 308,74 0,07% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2220 1 742 0,64% 34 043 52 262 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 142  37.87% 683 415 54.26% 

SPADEK 176  46.93% 573 585 45.54% 

BEZ ZM. 57  15.20% 2 416 0.19% 

RAZEM 375 100.00% 1 259 416 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

GREENX 1.62 39.66% 8 590 873 

JSW 57.40  16.03% 140 655 171 

MONNARI 4.88 8.20% 746 021 

BUMECH 63.00  7.69% 13 688 741 

ERBUD 32.40  7.28% 161 455 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

NTCAPITAL 1.175  -9.62% 512 574 

SIMFABRIC 4,89 -8.77% 3 039 563 

BIOMEDLUB 6.402 -5.71% 8 339 191 

CDPROJEKT 131.48  -5.08% 168 469 202 

SUNEX 22.50  -5.06% 2 542 015 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 33 852.53 0.01% 

NASDAQ 10 983.78 -0.59% 

S&P500 3 957.63 -0.16% 

FTSE 100 7 512.00 0.51% 

CAC 40 6 668.97 0.06% 

DAX XETRA 14 355.45 -0.19% 

RTS  1 128.71 0.56% 

BUX 45 780.62 0.42% 

NIKKEI 225  27 968.99 -0.21% 

HANG SENG (godz. 8:21) 18 276.88 0.40% 

BOVESPA 110 909.61 1.96% 

MERVAL 166 455.19 1.33% 

CECE EUR  1,317 62 -0.11% 

NTX EUR  1,030 12 +0.30% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.03396 0.11% 

EUR/PLN 4.67680 -0.05% 

USD/PLN 4.52329 -0.15% 

USD/JPY                138.598  -0.05% 

GBP/USD 1.19551 0.02% 

EUR/CHF 0.98650 0.13% 

CHF/PLN 4.73963 -0.19% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1752.800 0.31% 

MIEDŹ (LME) 8 055.00 -0,60% 

ROPA BRENT 84.910 -0.07% 

ROPA WTI 78.800 0.06% 
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42,7% r/r 

09:55 Niemcy Stopa bezrobocia s.a. 5,50% 5,50% listopad 

10:00 Włochy PKB - fin.. 

0,5% 

k/k  

2,6% 

r/r 

1,1% k/k  

4,7% r/r 

III kw. 

11:00 
Strefa 

Euro 

Inflacja HICP - dane 

szacunkowe 

10,4% 

r/r 
10,7% r/r listopad 

11:00 Włochy Inflacja CPI - wst.. 
11,3% 

r/r 

3,4% m/m  

11,8% r/r 

listopad 

13:00 USA 
Wnioski o kredyt 

hipoteczny 
b.d. 2,20% tydzień 

14:15 USA Raport ADP b.d. b.d. grudzień 

14:15 USA Raport ADP 
200 

tys.  
239 tys.  listopad 

14:30 USA 
PKB (annualizowany) 

- rew.. 
2,70% -0,60% III kw. 

14:30 USA 

Konsumpcja prywatna 

(annualizowana) - 

rew.. 

1,40% 2,00% III kw. 

14:30 USA 
Saldo obrotów 

towarowych 

-90,2 

mld 

USD 

-92,2 mld 

USD 
październik 

14:30 USA 
Deflator PKB - 

rew.. 
4,1% k/k 9,1% k/k III kw. 

14:30 USA PCE core - rew.. 4,5% k/k 4,7% k/k III kw. 

14:50 USA 

Wystąpienie 

publiczne 

członkini zarządu 

Fed (Michelle 

Bowman) 

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

15:45 USA 
Indeks Chicago 

PMI 
47,2 45,2 listopad 

16:00 USA 

Indeks 

podpisanych 

umów kupna 

domów 

-5% m/m -10,2% m/m październik 

16:30 USA 
Zmiana zapasów 

ropy 

-2,4 mln 

brk 

-3,69 mln 

brk 
tydzień 

16:30 USA 
Zmiana zapasów 

benzyny 

1,6 mln 

brk 
3,06 mln brk tydzień 

16:30 USA 
Zmiana zapasów 

destylatów 

1,4 mln 

brk 
1,72 mln brk tydzień 

19:30 USA 

Wystąpienie 

publiczne prezesa 

Fed (Jerome 

Powell) 

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

20:00 USA Beżowa Księga b.d. b.d. listopad 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 
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Informacje dnia 

 

ALLEGRO Allegro: Skorygowana EBITDA w Polsce: 587,6 mln zł, GMV w Polsce: +21,4% r/r w III kw. 

Skorygowana EBITDA Grupy Allegro wyniosła 537,3 mln zł w III kw. 2022 r. (wzrost o 13,9% r/r), przy czym dla 
działalności w Polsce - 587,6 mln zł (wzrost o 24,6% r/r), podała spółka. GMV, czyli całkowita wartość brutto towarów 
sprzedanych na Allegro, wyniosła w tym okresie 12 906,7 mln zł (wzrost o 30,4% r/r), zaś w Polsce - 12 011,8 mln zł 
(+21,4% r/r). 

ALLEGRO Allegro podtrzymało prognozy na 2022 r. dla działalności w Polsce i w całej grupie 

Allegro potwierdza swoje oczekiwania całoroczne, zakładając dla działalności w Polsce wzrost GMV w przedziale 15-
17%, przy wzroście przychodów na poziomie 23-26% i wzroście skorygowanej EBITDA o 10-12% r/r. Nakłady 
inwestycyjne mają zaś wynieść 650-700 mln zł, podała spółka. 

ALLEGRO Allegro: Dynamika wzrostu działalności w Polsce zaczęła spowalniać w listopadzie 

Allegro ocenia, że odnotowało w październiku w Polsce dobre wyniki działalności. Jednakże w w listopadzie zaczęło 
uwidaczniać się przewidywane spowolnienie dynamiki wzrostu, podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

BUMECH Bumech miał 147,17 mln zł zysku netto, 183,29 mln zł zysku EBIT w III kw. 2022 r. 

Bumech odnotował 147,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2022 r. wobec 38,02 mln zł zysku rok 
wcześniej, podała spółka w raporcie. 

MIRBUD Mirbud miał 48,16 mln zł zysku netto, 61,99 mln zł zysku EBIT w III kw. 2022 r. 

Mirbud odnotował 48,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
III kw. 2022 r. wobec 42,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

MERCATOR MEDICAL Mercator Medical miał 19,37 mln zł zysku netto, 1,17 mln zł zysku EBIT w III kw. 2022 r. 

Mercator Medical odnotował 19,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w III kw. 2022 r. wobec 40,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

PLAYWAY PlayWay miał 42,09 mln zł zysku netto, 51,07 mln zł zysku EBIT w III kw. 2022 r. 

PlayWay odnotował 42,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
III kw. 2022 r. wobec 42,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

ZEPAK ZE PAK miał 129,09 mln zł zysku netto, 226,71 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2022 r. 

ZE PAK odnotował 129,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 
w III kw. 2022 r. wobec 86,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

RYVU THERAPEUTICS Ryvu Therapeutics ma umowę współpracy badawczej i umowę inwestycyjną z BioNTech 

Ryvu Therapeutics zawarło z BioNTech umowę współpracy badawczej oraz udzielania wyłącznej licencji, a także 
umowę inwestycyjną - podała spółka w komunikacie. BioNTech m.in. ma objąć akcje Ryvu za 20 mln euro. 

MEDICALGORITHMICS Medicalgorithmics miał 27,41 mln zł zysku netto, 6,73 mln zł zysku EBIT w III kw. 2022 r. 

Medicalgorithmics odnotował 27,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w III kw. 2022 r. wobec 1,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

ACTION Action miał 12,21 mln zł zysku netto, 12,66 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2022 r. 

Action odnotował 12,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III 
kw. 2022 r. wobec 10,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PKN ORLEN PKN Orlen opublikuje zaktualizowaną strategię w styczniu-lutym 2023 r. 

PKN Orlen będzie gotowy opublikować zaktualizowaną strategię po przejęciu Grupy Lotos i Polskiego Górnictwa 
Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) w okolicach stycznia-lutego 2023 r., poinformował dyrektor wykonawczy ds. 
inwestycji kapitałowych PKN Orlen Robert Śleszyński. 

PKN ORLEN PKN Orlen jest przygotowany na wstrzymanie importu rosyjskiego diesla 

PKN Orlen jest przygotowany organizacyjnie na wejście w życie sankcji na sprowadzanie oleju napędowego z Rosji, 
poinformował dyrektor wykonawczy ds. inwestycji kapitałowych PKN Orlen Robert Śleszyński. 

PKN ORLEN PKN Orlen: Integracja aktywów wydobywczych w Norwegii potrwa ok. pół roku 

Integracja aktywów wydobywczych PKN Orlen w Norwegii, należących wcześniej do Polskiego Górnictwa Naftowego i 
Gazownictwa (PGNiG) oraz Grupy Lotos, potrwa około sześciu miesięcy, poinformował dyrektor wykonawczy ds. 
inwestycji kapitałowych PKN Orlen Robert Śleszyński. 
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BUDIMEX Budimex ma pierwszą umowę na Słowacji - odcinek autostrady D1 za 110,85 mln euro 

Słowacki zarządca dróg Národná diaľničná spoločnost' (NDS) oraz Budimex podpisali umowę na budowę autostrady 
D1 Bratysława-Triblavina o długości 3,6 km, podała spółka. Wartość oferty wynosi 110,85 mln euro netto. To pierwsza 
umowa inwestycyjna Budimeksu na Słowacji i czwarta realizowana na rynkach zagranicznych (trzy pozostałe Budimex 
realizuje w Niemczech). 

JSW JSW czeka na decyzję nadzoru górniczego ws. likwidacji pola pożarowego w kop. Pniówek 

Jastrzębska Spółka Węglowa czeka na decyzję nadzoru górniczego, określającą warunki likwidacji pola pożarowego w 
kopalni Pniówek, gdzie w kwietniu wybuchy metanu zabiły 16 górników i ratowników górniczych. To pierwszy etap 
działań zmierzających do wejścia w rejon katastrofy po ciała 7 ofiar tragedii. 

JSW JSW zakłada, że w '23 wydobycie węgla może wynieść ok. 14 mln ton 

Jastrzębska Spółka Węglowa przewiduje w przyszłym roku potencjał wydobycia węgla na ok. 14 mln ton - 
poinformowali przedstawiciele spółki. Koksownia Przyjaźń może uzyskać 100 proc. zdolności produkcyjnych od 
drugiego kwartału 2023 r. 

JSW JSW ma 100% sprzedaży węgla pokrytą umowami do 2028 r. 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) ma 100% sprzedaż węgla pokrytą umowami długoterminowymi do 2028 r, 
poinformował wiceprezes Sebastian Bartos. 

ENEA Fitch potwierdził rating Enei na poziomie BBB, perspektywa negatywna 

Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi Enei w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie BBB i zmieniła 
perspektywę ratingu na negatywną ze stabilnej, podała spółka. 

ECHO INVESTMENT Echo Investment planuje sprzedaż dwóch biurowców w najbliższych miesiącach 

Echo Investment planuje sprzedaż biurowców My Place II oraz Face2Face I&II w najbliższych miesiącach - powiedział 
prezes Nicklas Lindberg podczas wtorkowej wideokonferencji. 

ERBUD Erbud chce kupić drugą linię produkcyjną dla MOD21; w '23 przychody ze sprzedaży modułów mają wynieść 
ok. 240 mln zł 

Erbud planuje, że w 2023 r. zakład w Ostaszewie wyprodukuje 30 tys. m kw. powierzchni całkowitej modułów, co 
przynieść ma ok. 240 mln zł przychodów. Początkowo działać ma jedna linia produkcyjna, a do końca bieżącego roku 
planowane jest podpisanie zamówienia na drugą linię - poinformował dyrektor finansowy Martin Faber podczas 
otwarcia zakładu produkcyjnego MOD21 w Ostaszewie. 

CYFROWY POLSAT Cyfrowy Polsat utworzył program emisji obligacji o wartości do 4 mld zł 

Cyfrowy Polsat utworzył program emisji obligacji o wartości do 4 mld zł - podała spółka w raporcie. Intencją Cyfrowego 
Polsatu jest przeprowadzenie emisji obligacji w ramach programu do końca I kwartału 2023 roku. 

ZUE Oferta ZUE najkorzystniejsza w przetargu rumuńskiej spółki kolejowej 

Oferta ZUE o wartości ok. 173,8 mln zł na wykonanie zadania pn.: "Projekty Quick Wins - Prace związane z 
usunięciem ograniczeń prędkości w celu przywrócenia parametrów technicznych nawierzchni torowej SRCF Cluj - 14 
Lot" okazała się najkorzystniejsza na rynku rumuńskim - poinformowała spółka w komunikacie. 

WARIMPEX Warimpex miał 0,14 mln euro zysku netto, 4,75 mln euro zysku EBIT w III kw. 2022 r. 

Warimpex odnotowało 0,14 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w III kw. 2022 r. wobec 0,74 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny 
wyniósł 4,75 mln euro wobec 2,41 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA w III kw. 2022 r. wyniósł 5,21 mln euro 
wobec 2,86 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody sięgnęły 12,33 mln euro w III kw. 2022 r. wobec 
6,44 mln euro rok wcześniej. 

BIOMED LUBLIN Biomed Lublin chce pozyskać środki na inwestyczne strateg. w ramach emisji do 5 mln akcji 

Biomed Lublin podjął decyzje o rozpoczęciu procesu pozyskania środków poprzez emisję do 5 mln akcji, podała 
spółka. Środki te mają zapewnić pełne i kompleksowe finansowanie celów strategicznych. Udział w ofercie deklarują 
prezes Biomedu oraz przedstawiciele rady nadzorczej spółki. 

PEKABEX Pekabex zawarł ze spółką Dafne 30 list intencyjny ws. wspólnej budowy budynku magazynowo-logistycznego 

Pekabex zawarł ze spółką Dafne 30 list intencyjny dotyczący wspólnej realizacji inwestycji polegającej na 
zaprojektowaniu i budowie budynku magazynowo-logistycznego w Gdańsku o powierzchni najmu brutto wynoszącej 
ok. 41,815 m kw. - podał Pekabex w komunikacie. 

BAH BAH miał 2,37 mln zł straty netto z dział. kont., 2,1 mln zł straty EBIT w III kw. 2022 r. 

British Automotive Holding (BAH) odnotował 2,37 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 
III kw. 2022 r. wobec 2,14 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 2,1 mln zł 
wobec 1,8 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 75,79 mln zł w III kw. 2022 r. 
wobec 88,01 mln zł rok wcześniej. 

UNIBEP Unibep wybuduje zespół budynków mieszkalnych w Warszawie za 125 mln zł netto 

Unibep podpisał umowę ze spółką Okam Academicus, należącą do grupy kapitałowej Okam Capital, na realizację w 
systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Redutowej w Warszawie, podała spółka. 
Wartość umowy to 125 mln zł netto. 

ELEKTROTIM Elektrotim ma umowę z PGE Dystrybucja Łódź na linię kablową za 29,95 mln zł netto 

Elektrotim zawarł umowę z PGE Dystrybucja Oddział w Łodzi na budowę linii kablowej 110 kV RPZ Brzezińska -RPZ 
Radogoszcz, podała spółka. Wartość umowy to 29,95 mln zł netto, a czas jej realizacji to 10 miesięcy. 

TRAKCJA Jerzy Pazura i Andrzej Kozera zostali powołani do zarządu Trakcji 

Rada nadzorcza Trakcji podjęła uchwały o powołaniu Jerzego Pazury na stanowisko członka zarządu spółki i dyrektora 
finansowego oraz Andrzeja Kozery na stanowisko członka zarządu spółki i dyrektora operacyjnego, podała spółka. 
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BERLING NWZA Berling wyraziło zgodę na skup ponad 6 mln akcji spółki 

Akcjonariusze spółki Berling upoważnili zarząd spółki oraz jej dwie spółki zależne do skupu łącznie ponad 6 mln akcji 
Berling - poinformowała spółka w komunikacie. 

CELON PHARMA Celon Pharma podpisała z Zydus Worldwide DMCC umowę dot. wspólnego rozwoju i komercjalizacji inhalatora 

Celon Pharma zawarła ze spółką Zydus Worldwide DMCC umowę o wspólnym rozwoju i komercjalizacji inhalatora 
proszku suchego zawierającego kombinację substancji salmeterol i flutykazon - podała spółka w komunikacie. 

BOOMBIT BoomBit zakłada lepszy IV kw. '22; będzie rozwijać PlayEmber i BoomLand 

Bumbit spodziewa się wyższych przychodów w następnych miesiącach i skupia się na wydaniu opracowywanych 
dotychczas gier - poinformował na konferencji prasowej dyrektor finansowy Marek Pertkiewicz. Spółka koncentruje się 
również na rozwoju platform PalyEmber i BoomLand. 

GREENX GreenX: Zakończyły się przesłuchania w ramach arbitrażu przeciwko Polsce na podstawie TKE 

Zakończyło się połączone posiedzenie arbitrażowe prowadzone na podstawie BIT oraz TKE przed Trybunałem 
Arbitrażowym. Posiedzenie toczyło się w oparciu o Zasady Arbitrażowe UNCITRAL i dotyczy roszczeń GreenX 
przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej, podała spółka. Termin wydania orzeczenia nie jest określony. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar spadł do 1,03201 USD. Główne benchmarki akcyjne zakończyły handel nieznacznie 

pod kreską. Inwestorzy czekają na przemówienie Powella. Obrót w Azji przynosi lekkie podbicie kwotowań eurodolara. 
Azjatyckie akcje odbijają, pomimo słabych figur makro z Chin. 

Konrad Ryczko   

 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Indeks zaufania amerykańskich konsumentów spadł w listopadzie do 100,2 pkt.  

Indeks zaufania amerykańskich konsumentów spadł w listopadzie do 100,2 pkt. z 102,2 pkt. miesiąc wcześniej, po 
korekcie ze 102,5 pkt. - wynika z raportu Conference Board. 

EUROLAND Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro wyniósł w listopadzie 93,7 pkt.  

Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro wyniósł w listopadzie 93,7 pkt. wobec 92,7 pkt. w poprzednim miesiącu, po 
korekcie z 92,5 pkt. - podała Komisja Europejska w komunikacie. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 93,2 
pkt. 

NIEMCY Inflacja HICP w Niemczech w XI: 11,3 proc. rdr. Konsensus: 11,3 proc. Poprzednio: 11,6 proc. 

Inflacja wg HICP w Niemczech w listopadzie wyniosła 11,3 proc. rdr wobec 11,6 proc. miesiąc wcześniej - podało 
niemieckie biuro statystyczne we wstępnym wyliczeniu. Oczekiwano +11,3 proc. W ujęciu mdm HICP wyniósł 0,0 
proc., wobec +1,1 proc. miesiąc wcześniej i konsensusu na poziomie 0,1 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

KONIUNKTURA Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w listopadzie wzrósł o 0,3 mdm - BIEC 

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce 
w listopadzie w Polsce wzrósł o 0,3 pkt. w stosunku do października - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. 

INFLACJA Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych w Polsce w listopadzie spadł do 43,5 pkt. - KE 

Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych konsumentów w Polsce w listopadzie spadł do 43,5 pkt. z 46,0 pkt. w październiku - 
wynika z danych Komisji Europejskiej. 

BANKI Pengab spadł w XI o 0,1 pkt. do 18,3 pkt, aktywność kredytowa klientów na rekordowo niskich poziomach 

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł w listopadzie w porównaniu do października o 0,1 pkt. do 18,3 pkt - 
poinformowały Związek Banków Polskich oraz Minds & Roses. Według autorów badania, aktywność klientów na rynku 
kredytów jest na rekordowo niskim poziomie i słabnie zainteresowanie klientów produktami depozytowymi. 

WSKAŹNIKI Wskaźnik nastrojów w gospodarce Polski w listopadzie wzrósł do 89,1 pkt. - KE 

Wskaźnik nastrojów w polskiej gospodarce (Economic Sentiment Indicator - ESI) w listopadzie wzrósł do 89,1 pkt. z 
88,8 pkt. w październiku - wynika z danych Komisji Europejskiej. 

PODATKI Zerowy VAT na żywność pozostanie przynajmniej przez I półrocze '23 r., koszt ok. 8 mld zł - premier 

Zerowy VAT na żywność pozostanie utrzymany przynajmniej przez pierwsze półrocze 2023 r., koszt to ok. 8 mld zł - 
powiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Jak wskazała minister finansów Magdalena 
Rzeczkowska, jeszcze w tym tygodniu ukaże się rozporządzenie MF wprowadzające zerową stawkę VAT na żywność. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 

 

Raport okresowy przedstawi: AERFINANC, ALLEGRO, CITYSERV, FABRYKAKD, LIVECHAT, MAXCOM, 

NTCAPITAL, PBG, RUCHCHORZ, VIDIS. 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 AERFINANC-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok. 

 ALLEGRO-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 CITYSERV-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 EXIMIT-NWZA ws. powołania nowego członka RN w miejsce ustępującego członka na czas do końca trwania obecnie kadencji oraz zmiany statutu. 

 FABRYKAKD-Publikacja jednostkowych oraz skonsolidowanych raportów za 2020 i 2021 rok. 

 GRUPRACUJ-NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

 IIAAV-Wprowadzenie do obrotu na GPW 15.375.916 akcji zwykłych na okaziciela. 

 IMCOMPANY-Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.322.464 akcji zwykłych na okaziciela. 

 LEGIMI-Dzień pierwszego notowania na NC 67.500 akcji zwykłych na okaziciela serii H. 

 LENTEX-NWZA ws. umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, rozwiązania kapitału 
rezerwowego utworzonego na sfinansowanie nabycia umorzonych akcji własnych i przeniesienie pozostałych na nim środków na kapitał zapasowy, 
upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych, zmiany polityki 
wynagrodzeń członków zarządu oraz RN. 

 LIVECHAT-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023. 

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

 NTCAPITAL-Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku. 

 PBG-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 RAINBOW-Wprowadzenie do obrotu na GPW 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AB. 

 RUCHCHORZ-Publikacja raportu za rok obrotowy 01.07.2021-30.06.2022. 

 UNIMA-NWZA ws. zmiany uchwały NWZ nr 4 z dnia 11 maja 2022 r., powołania członka RN oraz zmiany statutu. 

 VIDIS-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy trwający od 01.07.2021 do 30.06.2022 roku. 

POLSKA 

 Polska-(09:00) Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC (Poprz.67,5) za listopad 

 Polska-(10:00) PKB n.s.a. - fin. (Oczek. 3,5% r/r Poprz.5,8% r/r) za III kw. 

 Polska-(10:00) PKB s.a. - fin. (Oczek. 0,9% k/k 4,4% r/r Poprz.-2,3% k/k 5,6% r/r) za III kw. 

 Polska-(10:00) Inflacja CPI - wst. (Oczek. 0,9% m/m 17,9% r/r Poprz.1,8% m/m 17,9% r/r) za listopad 

ZAGRANICA 

 Francja-(08:45) PKB s.a. - fin. (Oczek. 0,2% k/k Poprz.0,5% k/k) za III kw. 

 Francja-(08:45) Inflacja CPI - wst. (Oczek. 0,4% m/m 6,2% r/r Poprz.1% m/m 6,2% r/r) za listopad 

 Francja-(08:45) Inflacja HICP - wst. (Oczek. 0,4% m/m 7,1% r/r Poprz.1,2% m/m 7,1% r/r) za listopad 

 Francja-(08:45) Inflacja PPI (Oczek. b.d. Poprz.1% m/m 28,5% r/r) za październik 

 Francja-(08:45) Wydatki konsumentów (Oczek. -0,8% m/m Poprz.1,2% m/m) za październik 

 Szwajcaria-(09:00) Indeks instytutu KOF (Oczek. 91,1 Poprz.90,9) za listopad 

 Hiszpania-(09:00) Sprzedaż detaliczna (Poprz.0,1% r/r) za październik 

 Węgry-(09:00) Inflacja PPI (Poprz.1,8% m/m 42,7% r/r) za październik 

 Niemcy-(09:55) Stopa bezrobocia s.a. (Oczek. 5,50% Poprz.5,50%) za listopad 

 Włochy-(10:00) PKB - fin. (Oczek. 0,5% k/k 2,6% r/r Poprz.1,1% k/k 4,7% r/r) za III kw. 

 Strefa Euro-(11:00) Inflacja HICP - dane szacunkowe (Oczek. 10,4% r/r Poprz.10,7% r/r) za listopad 

 Włochy-(11:00) Inflacja CPI - wst. (Oczek. 11,3% r/r Poprz.3,4% m/m 11,8% r/r) za listopad 

 USA-(13:00) Wnioski o kredyt hipoteczny (Poprz.2,20%) za tydzień 

 USA-(14:15) Raport ADP za grudzień 

 USA-(14:15) Raport ADP (Oczek. 200 tys.  Poprz.239 tys. ) za listopad 

 USA-(14:30) PKB (annualizowany) - rew. (Oczek. 2,70% Poprz.-0,60%) za III kw. 

 USA-(14:30) Konsumpcja prywatna (annualizowana) - rew. (Oczek. 1,40% Poprz.2,00%) za III kw. 

 USA-(14:30) Saldo obrotów towarowych (Oczek. -90,2 mld USD Poprz.-92,2 mld USD) za październik 

 USA-(14:30) Deflator PKB - rew. (Oczek. 4,1% k/k Poprz.9,1% k/k) za III kw. 

 USA-(14:30) PCE core - rew. (Oczek. 4,5% k/k Poprz.4,7% k/k) za III kw. 

 USA-(14:50) Wystąpienie publiczne członkini zarządu Fed (Michelle Bowman) 

 USA-(15:45) Indeks Chicago PMI (Oczek. 47,2 Poprz.45,2) za listopad 

 USA-(16:00) Indeks podpisanych umów kupna domów (Oczek. -5% m/m Poprz.-10,2% m/m) za październik 

 USA-(16:30) Zmiana zapasów ropy (Oczek. -2,4 mln brk Poprz.-3,69 mln brk) za tydzień 

 USA-(16:30) Zmiana zapasów benzyny (Oczek. 1,6 mln brk Poprz.3,06 mln brk) za tydzień 

 USA-(16:30) Zmiana zapasów destylatów (Oczek. 1,4 mln brk Poprz.1,72 mln brk) za tydzień 

 USA-(19:30) Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell) 

 USA-(20:00) Beżowa Księga za listopad 

 Australia-(22:30) Indeks AIG dla przemysłu (Poprz.49,60) 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 

 

http://www.interia.pl/
http://www.yahoo.com/
http://www.statistics.gov.uk/
http://www.europa.eu.int/
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http://www.nbp.pl/
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http://www.rzeczpospolita.pl/
http://www.mf.gov.pl/
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Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w Wydziale Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOS SA) wyłącznie w celach 
informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych  do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji 
inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek 
porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz . 
U. 2017, poz. 1768 z póź. zm., dalej: Ustawa), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. 
Niniejsze opracowanie jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej 
dyrektywy”. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym raporcie na własne ryzyko i odpowiedzialność. DM BOŚ SA dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte 
informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie 
szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na 
potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia 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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