
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 - Produkt Krajowy Brutto USA w trzecim kwartale wzrósł o 2,9 proc. kdk 

 POLSKA – PKB w III kw. 2022 r. wzrósł o 3,6 proc. rdr - wstępny szacunek GUS 

 POLSKA – Inflacja w listopadzie wyniosła rdr 17,4 proc., a mdm 0,7 proc. - GUS 

 RAPORTY - Raporty okresowe przedstawią: CCC 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 
Indeks PMI dla 
przemysłu 

44,00 42,00 listopad 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:30 Szwajcaria 
Sprzedaż detaliczna 

w.d.a. 
3,5% r/r 3,2% r/r październik 

08:30 Szwajcaria Inflacja CPI 

0,1% 

m/m  

3% r/r 

0,1% m/m  

3% r/r 

listopad 

08:30 Szwajcaria 
Sprzedaż detaliczna 

s.a. 
b.d. 0,9% m/m październik 

09:15 Hiszpania 
Indeks PMI dla 

przemysłu 
4570,00% 4470,00% listopad 

09:30 Czechy 
Indeks PMI dla 

przemysłu 
b.d. 41,7 listopad 

09:30 Szwajcaria 
Indeks PMI dla 

przemysłu 
54,00 54,90 listopad 

09:45 Włochy 
Indeks PMI dla 

przemysłu 
47,10 46,50 listopad 

09:50 Francja 
Indeks PMI dla 

przemysłu - fin.. 
49,10 47,20 listopad 

09:55 Niemcy 
Indeks PMI dla 

przemysłu - fin.. 
46,70 45,10 listopad 

10:00 
Strefa 

Euro 

Indeks PMI dla 

przemysłu - fin.. 
47,30 46,40 listopad 

10:00 Włochy Stopa bezrobocia 8,00% 7,90% październik 

10:30 
Wlk. Indeks PMI dla 

46,20 46,20 listopad 

czwartek, 1 grudnia 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 736.26 0.00% 

WIG30 2 118.05 0.06% 

mWIG40 4 108.81 0.53% 

sWIG80 17 729.97 1.26% 

WIG 56 058.18 0.21% 

NCIndex 310,37 0,53% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2220 1 740 -0,11% 34 684 51 900 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 168  44.80% 1 848 102 55.80% 

SPADEK 144  38.40% 1 309 819 39.55% 

BEZ ZM. 63  16.80% 154 185 4.66% 

RAZEM 375 100.00% 3 312 106 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

RYVU 54.90  26.50% 5 226 006 

RANKPROGR 2.11 14.36% 2 313 352 

ENTER 25.0  11.11% 599 649 

PLAYWAY 324.0  8.00% 2 073 970 

MLSYSTEM 57.75  7.14% 1 310 957 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

SIMFABRIC 4,01 -18.00% 5 023 859 

NTCAPITAL 1.070 -8.94% 241 956 

ORANGEPL 6.320 -8.70% 471 316 200 

MERCATOR 52.20 -4.92% 2 191 136 

06MAGNA 4.10 -4.21% 116 173 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 34 589.77 2.18% 

NASDAQ 11 468.00 4.41% 

S&P500 4 080.11 3.09% 

FTSE 100 7 573.05 0.81% 

CAC 40 6 738.55 1.04% 

DAX XETRA 14 397.04 0.29% 

RTS  1 125.14 -0.32% 

BUX 45 984.19 0.44% 

NIKKEI 225  28 226.08 0.92% 

HANG SENG (godz. 8:21) 18 834.92 1.28% 

BOVESPA 112 486.01 1.42% 

MERVAL 168 525.29 1.24% 

CECE EUR  1,317 74 +0.01% 

NTX EUR  1,032 29 +0.21% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.04433 0.32% 

EUR/PLN 4.67540 0.10% 

USD/PLN 4.47650 -0.23% 

USD/JPY 136.406 -1.22% 

GBP/USD 1.20985 0.32% 

EUR/CHF 0.98547 0.13% 

CHF/PLN 4.74450 -0.03% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1796.200 0.50% 

MIEDŹ (LME) 8 035.50 -0,43% 

ROPA BRENT 86.440 -0.25% 

ROPA WTI 80.120 -0.55% 
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Brytania przemysłu - fin.. 

11:00 
Strefa 

Euro 
Stopa bezrobocia 6,60% 6,60% październik 

13:30 USA Raport Challengera b.d. 33,84 tys.  listopad 

14:30 Kanada Wydajność pracy 0,30% 0,20% III kw. 

14:30 USA 
Wnioski o zasiłek dla 

bezrobotnych 
b.d. b.d. tydzień 

14:30 USA 
Wnioski o zasiłek dla 

bezrobotnych 

234 

tys.  
240 tys.  tydzień 

14:30 USA Wydatki Amerykanów 
0,6% 

m/m 
0,6% m/m październik 

14:30 USA PCE core 

0,3% 

m/m  

5% r/r 

0,5% m/m  

5,1% r/r 

październik 

14:30 USA PCE b.d. 

0,3% m/m  

6,2% r/r 

październik 

14:30 USA Dochody Amerykanów 
0,4% 

m/m 
0,4% m/m październik 

15:30 USA 

Wystąpienie publiczne 

członkini zarządu Fed 

(Michelle Bowman) 

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

15:45 USA 
Indeks PMI dla 

przemysłu  - fin.. 
47,60 50,40 listopad 

16:00 USA 
Indeks ISM dla 

przemysłu 
49,80 50,20 listopad 

16:00 USA Indeks zatrudnienia b.d. 50,00 listopad 

16:00 USA Indeks cen płaconych 47,50 46,60 listopad 

16:00 USA 
Indeks nowych 

zamówień 
b.d. 49,20 listopad 

16:00 USA 
Wydatki na inwestycje 

budowlane 

-0,2% 

m/m 
0,2% m/m październik 

16:30 USA 

Tygodniowa 

zmiana zapasów 

gazu 

b.d. -80 mld  tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 
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Informacje dnia 
 

LIVECHAT LiveChat miał 39,55 mln zł zysku netto, 42,55 mln zł zysku EBIT w II kw. r.obr. 2022/2023 

LiveChat Software odnotował 39,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. roku obrotowego 2022/2023 (tj. 
lipiec-wrzesień 2022) wobec 32,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

LIVECHAT LiveChat Software wnioskuje o 1,46 zł na akcję zaliczki na dywidendę za 2022/2023 

Zarząd LiveChat Software zdecydował o wnioskowanie do rady nadzorczej o zgodę na wypłatę 1,46 zł na akcję 
zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2022/2023, podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

GAMING FACTORY Gaming Factory zaktualizował założenia do strategii grupy na lata 2023 – 2024 

Gaming Factory w ramach aktualizacji założeń do strategii rozwoju grupy na lata 2023 - 2024.chce m.in poprawiać 
wyniki finansowe i zakłada dalszą budowę pozycji wydawcy gier niezależnych- podała spółka w komunikacie. Gaming 
Factory planuje wydać ok. 8 gier w 2 lata. 

BIOMED LUBLIN Unisono Capital sprzeda w ABB 5 mln akcji Biomedu Lublin po 5,3 zł za sztukę 

Unisono Capital Sp. z o.o. S.K.A. zakończył proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) na sprzedaż akcji 
Biomedu Lublin i zdecydował o sprzedaży 5 mln walorów (tj. całego oferowanego pakietu), po cenie 5,3 zł za sztukę, 
podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PKN ORLEN PKN Orlen ma umowy z Aramco w ramach finalizacji realizacji środków zaradczych 

PKN Orlen ma umowy z Aramco Overseas Company w ramach finalizacji realizacji środków zaradczych KE dot. 
przejęcia kontroli nad Lotosem - podał Orlen w komunikacie. 

PKN ORLEN PKN Orlen sfinalizował umowę z MOL dot. sprzedaży spółki Lotos Paliwa 

PKN Orlen podpisał z MOL Hungarian Oil and Gas umowę sprzedaży na rzecz MOL 100% udziałów w spółce Lotos 
Paliwa, zarządzającej siecią stacji paliw Lotos, w ramach finalizacji realizacji środków zaradczych wynikających z 
warunkowej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez PKN Orlen kontroli nad Grupą Lotos, podał PKN 
Orlen. 

PKO BP PKO BP spodziewa się, że w IV kw. koszty ryzyka będą zbliżone do poziomów z poprzednich kwartałów 

PKO BP spodziewa się, że w IV kwartale 2022 roku koszty ryzyka banku będą na poziomach obserwowanych w 
poprzednich kwartałach, natomiast w 2023 roku będą one wyższe - poinformował PAP Biznes wiceprezes PKO BP 
Piotr Mazur. 

ALLEGRO Allegro notowało w październiku dobre wyniki dla działalności w Polsce, w listopadzie spowolnienie 

Allegro zanotowało w październiku 2022 roku dobre wyniki dla działalności w Polsce, w listopadzie widać 
przewidywane spowolnienie dynamiki wzrostu - podała spółka w prezentacji. 

ALLEGRO Allegro liczy na stabilizację udziałów rynkowych, wzrost w house&beauty, żywności, odzieży 

Allegro spodziewa się utrzymania udziałów rynkowych w segmentach, w których ma silną pozycję, z ewentualnymi 
niewielkimi wzrostami, natomiast chce zwiększać udziały w segmentach: dom i uroda, żywność ambientowa i artykuły 
spożywcze oraz odzież, poinformował prezes Roy Perticucci. 

ALLEGRO Allegro liczy na utrzymywanie stabilnego wskaźnika 'take rate' 

Allegro liczy na osiągnięcie w miarę upływu czasu stosunkowo stabilnego wskaźnika "take rate" (tj. średniej prowizji od 
sprzedaży), poinformował prezes Allegro Roy Perticucci. 

CIECH Ciech spodziewa się lepszego wyniku r/r w IV kw. 2022 r. 

Grupa Ciech spodziewa się poprawy wyników finansowych w IV kwartale 2022 roku, w porównaniu do wyników sprzed 
roku, poinformował prezes Dawid Jakubowicz. 

CIECH Ciech: Koncentracja jest na wzroście organicznym, ale rozmowy ws. akwizycji wciąż trwają 

Grupa Ciech nadal prowadzi rozmowy w sprawie potencjalnych akwizycji w segmentach Sody, Agro i Pianek, ale ze 
względu na sytuację rynkową podchodzi do nich z ostrożnością i zakłada, że ewentualne opóźnienie transakcji o kilka 
miesięcy może być z korzyścią dla ceny, poinformował prezes Dawid Jakubowicz. 

CEZ Grupa CEZ ma trzy wstępne oferty budowy bloku atomowego w Dukovanach 

Elektrárna Dukovany II (EDU II) - spółka zależna CEZ - otrzymała wstępne oferty rozbudowy elektrowni atomowej w 
Dukovanach od amerykańsko-kanadyjskiego Westinghouse, francuskiego EdF i koreańskiego KHNP, podał CEZ. 

GRUPA AZOTY ZA Kędzierzyn z Grupy Azoty uruchomiły Centrum Badawczo-Rozwojowe za 39 mln zł 

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn uruchomiły Centrum Badawczo-Rozwojowe w Kędzierzynie-Koźlu, podała 
Grupa Azoty. Inwestycja o wartości 39 mln zł w znaczący sposób wzmocni potencjał badawczo-rozwojowy spółki, jak 
również całej Grupy Azoty, podkreślono. 
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GTC Moody's potwierdził rating GTC na poziomie "Ba1", perspektywa stabilna 

Agencja Moody's potwierdziła długoterminowy rating korporacyjny (CFR) dla Globe Trade Centre na poziomie "Ba1". 
Perspektywa została zmieniona na stabilną z pozytywnej - poinformował Moody's w komunikacie. 

ASBIS Asbis uruchamia nową dywizję biznesową związaną z robotyką: Asbis Robotic Solutions 

ASBISc Enterprises Plc uruchamia nową dywizję biznesową związaną z robotyką - Asbis Robotic Solutions (AROS) 
zaczynając działalność od rynków CEE, w tym w Polsce, poinformował prezes Sergey Kostevitch. Pierwsze coboty pod 
własną marką CRON Robotics pojawią się na rynkach europejskich w I połowie 2023 r. 

ASBIS Asbis liczy na 200 mln USD przychodów z rynków afrykańskich w 2023 r. 

ASBISc Enterprises Plc planuje rozwój na rynkach Afryki i Europy Zachodniej, poinformował prezes Serhei Kostevitch. 
W 2023 roku liczy na 200 mln USD przychodów na rynkach afrykańskich wobec oczekiwanych 100 mln USD w tym 
roku. 

BEST Best wyemituje do 200 tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł 

Best wyemituje nie więcej niż 200 tys. obligacji serii Z1 o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 20 mln zł - 
poinformowała spółka w komunikacie. Emisja będzie przeprowadzona w ramach oferty publicznej, na podstawie 
zatwierdzonego przez KNF w listopadzie prospektu. 

UNIBEP Unibep ma warunkową umowę na realizację inwestycji mieszkaniowej w Poznaniu za 85,6 mln zł 

Unibep zawarł z Bouygues Immobilier Polska warunkową umowę o roboty budowlane na realizację w systemie 
generalnego wykonawstwa kompleksu budowlanego o charakterze mieszkalno-usługowym Poznaniu o wartości 85,6 
mln zł netto, podała spółka. Termin realizacji inwestycji to II kw. 2025 r. 

MIRBUD Mirbud ocenia, że marże grupy w II połowie '23 mogą wzrosnąć; chce utrzymywać backlog na poziomie 
powyżej 5 mld zł 

Mirbud ocenia, że marże grupy w najbliższym czasie zostaną utrzymane, a nawet mogą wzrosnąć w drugiej połowie 
2023 roku - poinformowali podczas środowej konferencji przedstawiciele spółki. Grupa chce utrzymywać wartość 
portfela zamówień na poziomie powyżej 5 mld zł, widzi szanse na rozwój w PPP i budownictwie na potrzeby 
obronności kraju. 

INPRO Inpro ma pozwolenie na użytkowanie osiedla Brawo 2 w Pruszczu Gdańskim 

Inpro otrzymało pozwolenie na użytkowanie osiedla Brawo 2 w Pruszczu Gdańskim, podała spółka. Inwestycja 
obejmuje 91 mieszkań rozmieszczonych w 2 budynkach. 

LENTEX NWZ Lenteksu upoważniło zarząd do skupu akcji własnych 

Walne zgromadzenie Lenteksu upoważniło zarząd spółki do przeprowadzenia skupu do 4 mln akcji własnych po cenie 
maksymalnej nie wyższej niż 12,5 zł za akcję - wynika z uchwał podjętych przez środowe walne zgromadzenie. 

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. BioNTech m.in. ma objąć akcje Ryvu za 20 mln euro - podała spółka w komunikacie. Prezes 
Ryvu Paweł Przewięźlikowski podtrzymał zamiar wzięcia udziału w planowanej emisji akcji spółki. 

MEX POLSKA Mex Polska poszukuje nowych lokalizacji do budowy kolejnych lokali gastronomicznych 

Działająca w branży gastronomicznej grupa Mex Polska, poszukuje nowych lokalizacji do budowy kolejnych lokali - 
poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej. Na koniec 2022 r. grupa planuje otwarcie drugiego 
lokalu gastronomicznego w ramach konceptu Chicas&Gorillas. Całkowita liczba lokali wszystkich sieci grupy wyniesie 
wówczas 44. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Wydarzeniem sesji w USA było wystąpienie Powella, które wywołało euforię na rynkach. Amerykańskie indeksy 

zamknęły się sporymi zwyżkami po tym jak szef Fed potwierdził oczekiwania co do niższego ruchu w grudniu (50 pb 
wobec wcześniejszych 75 pb). Podczas obrotu w Azji eurodolar testuje 1,04511 USD wobec 1,029 USD parę godzin 
wcześniej. Parkiety nieznacznie rosną, a chiński juan notuje 2 tygodniowe maksima wobec dolara. 

Konrad Ryczko   

 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Produkt Krajowy Brutto USA w trzecim kwartale wzrósł o 2,9 proc. kdk 

Produkt Krajowy Brutto USA w trzecim kwartale wzrósł o 2,9 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kwartał do 
kwartału - podał Departament Handlu USA w drugim wyliczeniu. Oczekiwano +2,8 proc. wobec +2,6 proc. w I 
wyliczeniu. 

USA W firmach w USA przybyło w listopadzie 127 tys. miejsc  

W firmach w USA przybyło w listopadzie 127 tys. miejsc pracy wobec wzrostu o 239 tys. w poprzednim miesiącu - 
wynika z raportu prywatnej firmy ADP Research Institute. 

USA W USA zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA 

W USA zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA - indeks wyrównany sezonowo spadł o 0,8 
proc. w tygodniu zakończonym 25 listopada - podało w komunikacie Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA). 

USA Zapasy amerykańskich hurtowników w październiku wzrosły o 0,8 proc. mdm 

Zapasy amerykańskich hurtowników w październiku wzrosły o 0,8 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - poinformował 
we wstępnym odczycie Departament Handlu. Oczekiwano +0,5 proc. 

USA Indeks PMI w rejonie Chicago spadł w listopadzie do 37,2 pkt.  

Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago spadł w listopadzie do 37,2 pkt. z 45,2 pkt. w 
poprzednim miesiącu - podał MNI, dostawca danych. 

USA Liczba nieobsadzonych etatów w USA, według ankiety JOLTS, w październiku wyniosła 10,334 mln  

Liczba nieobsadzonych etatów w USA, według ankiety JOLTS, w październiku wyniosła 10,334 mln wobec 10,687 mln 
odnotowanych miesiąc wcześniej po rewizji z 10,717 mln - podało Biuro ds. Statystyki amerykańskiego Departamentu 
Pracy. 

USA Liczba umów na sprzedaż domów, podpisanych w październiku przez Amerykanów, spadła o 4,6 proc. mdm 

Liczba umów na sprzedaż domów, podpisanych w październiku przez Amerykanów, spadła o 4,6 proc. miesiąc do 
miesiąca - podało Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of 
Realtors). 

NIEMCY Stopa bezrobocia w Niemczech w listopadzie, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 5,6 proc. 

Stopa bezrobocia w Niemczech w listopadzie, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 5,6 proc. - 
poinformował Federalny Urząd Pracy w komunikacie. Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie 5,5 proc. 
wobec 5,5 proc. miesiąc wcześniej. 

FRANCJA Produkt Krajowy Brutto Francji kdk wzrósł o 0,2 proc. w III kwartale 2022  

Produkt Krajowy Brutto Francji kdk wzrósł o 0,2 proc. w III kwartale 2022 - poinformował urząd statystyczny Insee w II 
wyliczeniu. Wstępnie spodziewano się, że PKB kdk wzrósł o 0,2 proc., po +0,5 proc. w II kw. 

WĘGRY Narodowy Bank Węgier pozostawił 1-dniową depozytową stopę procentową bez zmian 

Narodowy Bank Węgier (MNB) pozostawił 1-dniową depozytową stopę procentową bez zmian - poinformował bank w 
komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

PKB PKB w III kw. 2022 r. wzrósł o 3,6 proc. rdr - wstępny szacunek GUS 

Produkt Krajowy Brutto w III kw. 2022 r. wzrósł o 3,6 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 5,8 proc. rdr w II kw. 2022 
r. - wynika z komunikatu GUS. Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że PKB w II kw. wzrósł o 3,5 proc. rdr.. 

PKB Agencja S&P obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski w '23 r. do 0,9 proc. 

Agencja S&P Global Ratings obniżyła prognozę wzrostu gospodarczego w Polsce w 2023 r. do 0,9 proc. z 1,2 proc. - 
podano w raporcie S&P. Agencja nie spodziewa się dalszych podwyżek stóp proc. przez RPP. 

INFLACJA Inflacja w listopadzie wyniosła rdr 17,4 proc., a mdm 0,7 proc. - GUS  

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2022 r. wzrosły rdr o 17,4 proc., a w porównaniu z poprzednim 
miesiącem ceny wzrosły o 0,7 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. 

WSKAŹNIKI Wskaźnik Rynku Pracy w listopadzie spadł o 0,1 pkt. do 67,3 pkt. - BIEC 

Wskaźnik Rynku Pracy informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, w listopadzie spadł 
w Polsce o 0,1 pkt. do 67,3 pkt.- podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. 

DEMOGRAFIA Polska wkroczyła w okres kryzysu demograficznego, do 2050 liczba ludności spadnie o 4,4 mln osób - GUS 

Polska wkroczyła w okres kryzysu demograficznego, do 2050 liczba ludności spadnie o 4,4 mln osób - napisał GUS w 
opracowaniu poświęconym sytuacji demograficznej Polski. 
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PODATKI Utrzymanie zerowego VAT na żywność do 30 VI to ubytek 8,7 mld zł dochodów budżetu w całym '23 

Utrzymanie zerowego VAT na żywność do 30 VI 2023 r. skutkuje ubytkiem dochodów budżetu w wysokości 8,7 mld zł 
w skali pełnego roku - podano w ocenie skutków regulacji projektu rozporządzenia skierowanego w środę do 
konsultacji. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

 
 
  



                                                          BIULETYN PORANNY  

        Strona | 7  
 

 

Kalendarium najbliższych wydarzeń 

Raport okresowy przedstawi: CCC. 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ASBIS-Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok w wysokości 0,20 USD na akcję. 

 CCC-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. 

 COLUMBUS-NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zatwierdzenia regulaminu podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość Rady Nadzorczej. 

 GAMEOPS-Wprowadzenie do obrotu na GPW 78.560 akcji zwykłych na okaziciela serii E. 

 MINERAL-NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C, w drodze subskrypcji prywatnej, 
podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa 
poboru), zmiany statutu oraz upoważnienia zarządu do opracowania i przyjęcia nowej strategii rozwoju spółki 

 PROTEKTOR-NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa 
poboru oraz zmiany statutu. 

POLSKA 

 Polska-(09:00) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 44,0 Poprz.42,0) za listopad 

  

ZAGRANICA 

 Szwecja-(08:30) Indeks PMI dla przemysłu (Poprz.46,8) za listopad 

 Szwajcaria-(08:30) Sprzedaż detaliczna w.d.a. (Oczek. 3,5% r/r Poprz.3,2% r/r) za październik 

 Szwajcaria-(08:30) Inflacja CPI (Oczek. 0,1% m/m 3% r/r Poprz.0,1% m/m 3% r/r) za listopad 

 Szwajcaria-(08:30) Sprzedaż detaliczna s.a. (Poprz.0,9% m/m) za październik 

 Węgry-(09:00) Bilans handlu zagranicznego - fin. (Oczek. -652 mln EUR Poprz.-1580 mln EUR) za wrzesień 

 Węgry-(09:00) Indeks PMI dla przemysłu (Poprz.56,4) za listopad 

 Węgry-(09:00) PKB n.s.a. - fin. (Oczek. 4% r/r Poprz.6,5% r/r) za III kw. 

 Węgry-(09:00) PKB s.a. - fin. (Oczek. -0,4% k/k 3,8% r/r Poprz.0,8% k/k 6,5% r/r) za III kw. 

 Hiszpania-(09:15) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 45,70 Poprz.44,70) za listopad 

 Czechy-(09:30) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. b.d. Poprz.41,70) za listopad 

 Szwajcaria-(09:30) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 54,00 Poprz.54,90) za listopad 

 Włochy-(09:45) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 47,10 Poprz.46,50) za listopad 

 Francja-(09:50) Indeks PMI dla przemysłu - fin. (Oczek. 49,10 Poprz.47,20) za listopad 

 Niemcy-(09:55) Indeks PMI dla przemysłu - fin. (Oczek. 46,7 Poprz.45) za listopad 

 Strefa Euro-(10:00) Indeks PMI dla przemysłu - fin. (Oczek. 47,3 Poprz.46,4) za listopad 

 Włochy-(10:00) Stopa bezrobocia (Oczek. 8,00% Poprz.7,90%) za październik 

 Norwegia-(10:00) Indeks PMI dla przemysłu (Poprz.53,10) za listopad 

 Wlk. Brytania-(10:30) Indeks PMI dla przemysłu - fin. (Oczek. 46,20 Poprz.46,20) za listopad 

 Strefa Euro-(11:00) Stopa bezrobocia (Oczek. 6,60% Poprz.6,60%) za październik 

 USA-(13:30) Raport Challengera (Poprz.33,84 tys.) za listopad 

 Kanada-(14:30) Wydajność pracy (Oczek. 0,30% Poprz.0,20%) za III kw. 

 USA-(14:30) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych za tydzień 

 USA-(14:30) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Oczek. 234 tys. Poprz.240 tys.) za tydzień 

 USA-(14:30) Wydatki Amerykanów (Oczek. 0,6% m/m Poprz.0,6% m/m) za październik 

 USA-(14:30) PCE core (Oczek. 0,3% m/m 5% r/r Poprz.0,5% m/m 5,1% r/r) za październik 

 USA-(14:30) PCE (Oczek. b.d. Poprz.0,3% m/m 6,2% r/r) za październik 

 USA-(14:30) Dochody Amerykanów (Oczek. 0,4% m/m Poprz.0,4% m/m) za październik 

 Kanada-(15:30) Indeks PMI dla przemysłu (Poprz.48,80) za listopad 

 USA-(15:30) Wystąpienie publiczne członkini zarządu Fed (Michelle Bowman)  

 USA-(15:45) Indeks PMI dla przemysłu  - fin. (Oczek. 47,60 Poprz.50) za listopad 

 USA-(16:00) Indeks ISM dla przemysłu (Oczek. 49,80 Poprz.50,20) za listopad 

 USA-(16:00) Indeks zatrudnienia (Poprz.50,00) za listopad 

 USA-(16:00) Indeks cen płaconych (Oczek. 47,50 Poprz.46,60) za listopad 

 USA-(16:00) Indeks nowych zamówień (Poprz.49,20) za listopad 

 USA-(16:00) Wydatki na inwestycje budowlane (Oczek. -0,2% m/m Poprz.0,2% m/m) za październik 

 USA-(16:30Tygodniowa zmiana zapasów gazu (Poprz.-80 mld) 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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http://www.briefing.com/
http://www.destatis.de/
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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 f inansowymi (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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