
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  

 
 USA - Indeks PMI w amerykańskim sektorze przemysłowym wyniósł w listopadzie 47,7 pkt. 

 EUROLAND – Indeks PMI w sektorze przemysłowym strefy euro wyniósł w listopadzie 47,1 

pkt. 

 POLSKA - Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w XI wyniósł 43,4 pkt. vs 42,0 pkt. w X

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:00 Czechy PKB s.a. - rew.. 

-0,4% 

k/k  

1,6% r/r 

0,5% k/k  

3,7% r/r 

III kw. 

11:00 
Strefa 

Euro 
Inflacja PPI 

-2,2% 

m/m 

31,5% 

r/r 

1,6% m/m  

41,9% r/r 

październik 

13:00 
Strefa 

Euro 

Wystąpienie publiczne 

członka zarządu ECB 

(Luis de Guindos) 

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

14:30 USA Stopa bezrobocia 3,70% 3,70% listopad 

14:30 USA 

Zmiana zatrudnienia 

w sektorze 

pozarolniczym 

200 tys.  261 tys.  listopad 

14:30 USA 
Długość tygodnia 

pracy 

34,5go

dz. 
34,5godz. listopad 

14:30 USA 

Zmiana 

zatrudnienia w 

sektorze 

prywatnym 

190 tys.  233 tys.  listopad 

14:30 Kanada Stopa bezrobocia 5,30% 5,20% listopad 

14:30 Kanada Zmiana zatrudnienia 
5,5 

tys.  
108,3 tys.  listopad 

14:30 Kanada 
Zmiana zatrudnienia 

na pełny etat 
b.d. 119,3 tys.  listopad 

14:30 Kanada 
Zmiana zatrudnienia 

na część etatu 
b.d. -11 tys.  listopad 

14:30 Niemcy 

Wystąpienie publiczne 

szefa Bundesbanku 

(Joachim Nagel) 

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

piątek, 2 grudnia 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 766.38 1.73% 

WIG30 2 151.19 1.56% 

mWIG40 4 150.31 1.01% 

sWIG80 17 900.05 0.96% 

WIG 56 867.54 1.44% 

NCIndex 312,36 0,64% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2220 1 773 1,90% 38 251 52 241 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 171  45.84% 1 013 894 69.67% 

SPADEK 146  39.14% 420 833 28.92% 

BEZ ZM. 56  15.01% 20 567 1.41% 

RAZEM 373 100.00% 1 455 294 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

NTCAPITAL 1.33 24.30% 760 933 

POLIMEXMS 4.25 9.25% 4 743 355 

KOGENERA 26,60 8.13% 130 496 

PURE 36.85  7.28% 255 022 

XTPL 75.0  6.53% 363 672 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

BIOMEDLUB 5.698  -9.38% 16 816 601 

RAFAKO 1.518  -9.10% 2 950 998 

RANKPROGR 1.960  -7.11% 399 891 

CREOTECH 112.4  -6.33% 231 772 

CDPROJEKT 123.58  -5.65% 125 485 425 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 34 395.01 -0.56% 

NASDAQ 11 482.45 0.13% 

S&P500 4 076.57 -0.09% 

FTSE 100 7 557.60 -0.20% 

CAC 40 6 753.97 0.23% 

DAX XETRA 14 490.30 0.65% 

RTS  1 123.63 -0.13% 

BUX 46 368.37 0.84% 

NIKKEI 225  27 777.90 -1.59% 

HANG SENG (godz. 8:21) 18 728.28 -0.04% 

BOVESPA 110 925.60 -1.39% 

MERVAL 170 604.27 1.23% 

CECE EUR  1,332 71 +1.14% 

NTX EUR  1,035 09 +0.27% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.0535 0.11% 

EUR/PLN 4.6887 -0.04% 

USD/PLN 4.4503 -0.14% 

USD/JPY 135.05 -0.20% 

GBP/USD 1.2237 -0.17% 

EUR/CHF 0.9866 0.04% 

CHF/PLN 4.7516 -0.09% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1813.300 -0.17% 

MIEDŹ (LME) 8 216.60 2,25% 

ROPA BRENT 87.040 -0.09% 

ROPA WTI 81.180 -0.18% 
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14:30 USA Płaca godzinowa 

0,3% 

m/m  

4,6% 

r/r 

0,4% m/m  

4,7% r/r 

listopad 

16:15 USA 

Wystąpienie szefa 

Fed z Chicago 

(Charles Evans) 

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

19:00 USA 

Liczba wież 

wiertniczych dla rynku 

ropy 

b.d. 627,00 tydzień 

20:00 USA 

Wystąpienie szefa 

Fed z Chicago 

(Charles Evans) 

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

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 
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Informacje dnia 
 

CELON PHARMA Celon Pharma ma umowę z ABM na dofinansowanie projektu CardioCAPS kwotą 12,1 mln zł 

Celon Pharma ma umowę z Agencją Badań Medycznych (ABM) na dofinansowanie projektu CardioCAPS kwotą 12,1 
mln zł, stanowiącą 61,7% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, podała spółka. Realizacja projektu jest 
przewidziana do końca czerwca 2025. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

ZPUE Porozumienie akcjonariuszy ZPUE ogłasza przymusowy wykup akcji spółki 

Porozumienie akcjonariuszy ZPUE ogłasza przymusowy wykup akcji spółki. Cena wykupu wynosi 390 zł za akcję - 
poinformowało BM mBanku, podmiot pośredniczący. 

RYVU THERAPEUTICS Ryvu Therapeutics zamierza przeprowadzić ofertę publiczną akcji serii J w grudniu 

Zarząd Ryvu Therapeutics podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia w grudniu 2022 r. oferty publicznej nie więcej 
niż 4.764.674 nowych akcji serii J - podała spółka w komunikacie. 

TEN SQUARE GAMES Przychody z gier Ten Square Games w listopadzie wyniosły ok. 6 mln USD - Sensor Tower 

Przychody z gier Ten Square Games w listopadzie wyniosły około 6 mln USD, tyle ile w październiku - szacuje portal 
Sensor Tower. Według szacunków, przychody gry "Fishing Clash" sięgnęły ok. 4 mln USD, czyli podobnie jak miesiąc 
wcześniej. 

HUUUGE GAMES Przychody z gier Huuuge Games wyniosły ok. 15 mln USD - Sensor Tower 

Przychody z gier Huuuge Games w listopadzie wyniosły ok. 15 mln USD, czyli były na poziomie porównywalnym do 
poprzedniego miesiąca - szacuje portal Sensor Tower. 

MLP GROUP MLP Group ustalił cenę emisyjną akcji serii F na 70 zł 

Zarząd MLP Group, po zakończeniu procesu przyspieszonego budowania księgi popytu na akcje serii F, ustalił cenę 
emisyjną na 70 zł - podała spółka w komunikacie. Spółka złoży inwestorom oferty objęcia obejmujące łącznie 
2.621.343 akcje, a firmie The Israel Land Development Company ofertę objęcia łącznie 1.082.710 akcji. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PKN ORLEN PKN Orlen odebrał 200. dostawę LNG, łącznie przez terminal dostarczono ok. 21 mld m3 gazu 

PKN Orlen odebrał dwusetną dostawę skroplonego gazu ziemnego LNG dostarczoną do terminalu w Świnoujściu, 
podała spółka. Ostatnia dostawa 75 tys. ton LNG trafiła do gazoportu z USA. Do tej pory z wykorzystaniem 
infrastruktury w Świnoujściu do kraju dostarczono łącznie ok. 21 mld m3 gazu ziemnego. 

PKN ORLEN Orlen Unipetrol podpisał z MOL umowy na zakup stacji paliw na Węgrzech i Słowacji 

Orlen Unipetrol podpisał z MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company umowy, w wyniku których nabędzie 
100 proc. udziałów w spółce Normbenz Magyarorság Kft i stanie się właścicielem 79 stacji paliw zlokalizowanych na 
Węgrzech - poinformował Orlen w komunikacie. 

PGE PGE Energia Ciepła: w lubelskiej elektrociepłowni powstaje kotłownia gazowa 

W Elektrociepłowni w Lublinie Wrotków trwa budowa kotłowni gazowej o łącznej mocy 182 MW - poinformowała w 
czwartek PGE Energia Ciepła. Inwestycja za 78 mln zł ma zabezpieczyć dostawy ciepła do miasta i wpłynąć 
pozytywnie na jakość powietrza - dodała. 

JSW JSW szuka wiceprezesa ds. rozwoju 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) szuka wiceprezesa ds. rozwoju. W czwartek firma opublikowała ogłoszenie o 
wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na to stanowisko. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 9 grudnia, 
a rozmowy z nimi zaplanowano na 14 grudnia br. 

PEPCO Pepco otworzyło w Berlinie swój trzytysięczny sklep w Europie 

Pepco otworzyło w Berlinie swój trzytysięczny sklep w Europie, podała spółka. "Otwarcie 3-tysięcznego sklepu to 
ważny kamień milowy w naszym rozwoju. Dzięki efektowi skali weszliśmy na poziom niezwykle dynamicznego wzrostu 
i średnio każdego dnia, gdzieś w Europie otwieramy co najmniej jeden sklep Pepco, a każdego roku wchodzimy na 
dwa nowe europejskiej rynki. Tylko w ubiegłym roku finansowym otworzyliśmy 446 nowych placówek, a zamierzamy 
rozwijać się jeszcze szybciej. Jako Grupa Pepco, będąca także właścicielem marek Poundland i Dealz, chcemy 
otworzyć 20 000 sklepów w całej Europie" - powiedział managing director Pepco Anand Patel, cytowany w 
komunikacie. 

UNICREDIT UniCredit w II transzy programu skupu akcji własnych kupił 4,3 proc. kapitału zakładowego 

UniCredit w drugiej transzy programu skupu akcji własnych nabył łącznie 86.949.149 akcji, co stanowi 4,30 proc. 
kapitału zakładowego spółki, za łączną kwotę 999,9 mln euro - poinformowała spółka w komunikacie. 

WIRTUALNA POLSKA Grupa WP sfinalizowała przejęcie 44,5% udziałów Selsey za 32,9 mln zł 

Wirtualna Polska Media (WPM) - spółka zależna Wirtualnej Polski - zamknęła transakcję nabycia udziałów w spółce 
Selsey, podało WP. Łączna wartość transakcji wyniosła 32,9 mln zł. 
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RAFAKO Zobowiązanie MS Galleon dot. objęcia akcji Rafako nie weszło w życie 

Zobowiązanie MS Galleon do nabycia 7 665 999 akcji Rafako należących do PBG i udziałów w kapitale zakładowym 
Multaros, a więc pośrednio 34 800 001 akcji Rafako, należących do Multaros, nie weszło w życie, podało Rafako. 

POLENERGIA Polenergia złożyła pozew przeciwko Jeronimo Martins Polska, domaga się zapłaty 40,85 mln zł 

Polenergia Obrót, spółka zależna Polenergii, złożyła pozew przeciwko Jeronimo Martins Polska, w którym domaga się 
zapłaty 40,85 mln zł. Pozew dotyczy roszczeń z umów sprzedaży energii elektrycznej - poinformowała spółka w 
komunikacie. 

MIRBUD Mirbud ma kontrakt o wartości 116,5 mln zł brutto 

Mirbud podpisał umowę na budowę Krakowskiego Centrum Muzyki w Krakowie. Wartość umowy to 116,5 mln zł brutto 
- poinformowała spółka w komunikacie. 

UNIMOT Unimot udzielił poręczeń zw. z umową dotyczącą rozbudowy terminalu paliw w Szczecinie 

Unimot i jego spółka zależna Unimot Investments zostali poręczycielami umowy zawartej między PKN Orlen i Lotos 
Terminale, dotyczącej udostępnienia nieruchomości i rozliczenia nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją 
inwestycji w terminalu paliw w Szczecinie, podał Unimot. 

K2 Grupa K2 spodziewa sie będzie lepszego r/r IV kwartału 2022 r. 

Wyniki Grupy K2 w IV kwartale zapowiadają się lepiej niż rok temu, a przychody w całym roku powinny wzrosnąć o ok. 
20%, poinformował prezes Paweł Wujec. 

K2 Grupa K2 przesunęła termin aktualizacji strategii na 2023 rok 

Grupa K2 przesunęła termin aktualizacji strategii z końca 2022 roku na rok 2023, co jest związane z trwającym 
przeglądem opcji strategicznych w odniesieniu do biznesu marketingowego, poinformował prezes Paweł Wujec. 

PCF GROUP PCF Group nie planuje emisji akcji; będzie szukał wydawców dla swoich gier 

PCF Group nie planuje emisji akcji, a ze względu na niewystarczające środki ze strony biznesowo-deweloperskiej 
będzie szukał wydawców dla swoich gier - poinformował na GPW Innovation Day Sebastian Wojciechowski, prezes 
grupy People Can Fly. Spółka nie zakłada przełożenia premiery projektu Gemini. 

CI GAMES CI Games zaprezentuje gameplay gry 'Lords of the Fallen' 'bardzo wkrótce' 

CI Games zaprezentuje gameplay gry "Lords of the Fallen" "bardzo wkrótce", poinformował prezes Marek Tymiński. 
"Wkrótce pojawią się pierwsze szczegóły i gameplay 'Lords of the Fallen' - szybciej niż później, […] bardzo wkrótce. 
Dostarczymy to, co zapowiadaliśmy. Gra będzie miała tryb co-op" - powiedział Tymiński podczas prezentacji w ramach 
GPW Innovation Day. 

SPYROSOFT Spyrosoft nie widzi oznak spowolnienia, rośnie we wszystkich branżach 

Spyrosoft nie dostrzega oznak spowolnienia gospodarczego w swoim portfelu zamówień i odnotowuje wzrosty we 
wszystkich segmentach swojej działalności, poinformował członek zarządu Sebastian Łękawa. W przyszłym roku 
spółka liczy na wzrost m.in. w USA. 

SIMFABRIC SimFabric ustalił premierę gry 'Quantum Storm' na PS4/PS5 w Nintendo eShop na 16 grudnia 

SimFabric ustalił datę premiery gry "Quantum Storm" na konsole PS4/PS5 w sklepie Nintendo eShop na 16 grudnia 
2022 r. Cena gry będzie wynosić 4,99 euro za sztukę, podała spółka. 

MEDINICE Medinice liczy na udane rozmowy o komercjalizacji trzech projektów w 2023 r. 

Medinice spodziewa się, że przyszły rok będzie bardzo dobry dla rozmów o komercjalizacji trzech najbardziej 
zaawansowanych projektów spółki: PacePress, MiniMax i CoolCryo, poinformował prezes Sanjeev Choudhary. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar pozostawał w zakresie 1,04688 – 1,05333 USD. Rynek skupił się na danych makro, 

rozpatrywanych przez pryzmat wcześniejszego wystąpienia Powella. Podczas obrotu w Azji główna para walutowa 
konsoliduje przy 1,0528 USD. Rynek czeka na dzisiejsze NFP. 

Konrad Ryczko   

 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Indeks PMI w amerykańskim sektorze przemysłowym wyniósł w listopadzie 47,7 pkt.  

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit 
Economics, wyniósł w listopadzie 47,7 pkt. wobec 50,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. 
Wskaźnik wstępnie szacowano na 47,6 pkt. 

USA Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA w listopadzie wyniósł 49 pkt.  

Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA w listopadzie wyniósł 49 pkt. wobec 50,2 pkt. w poprzednim miesiącu - 
podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 49,7 pkt. 

USA Wydatki amerykańskich konsumentów w październiku wzrosły o 0,8 proc. mdm 

Wydatki amerykańskich konsumentów w październiku wzrosły o 0,8 proc. mdm, po wzroście o 0,4 proc. miesiąc temu - 
podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu. Oczekiwano wzrostu o 0,4 proc. mdm. 

USA Liczba osób ubiegających o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 225 tys.  

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 225 
tys. - poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych 
bezrobotnych wyniesie 235 tys. wobec 241 tys. poprzednio, po korekcie z 240 tys. 

USA Deflator PCE w USA w październiku wyniósł 6 proc. rdr 

Deflator PCE w USA w październiku wyniósł 6 proc. rdr, wobec 6,3 proc. rdr miesiąc wcześnie, po korekcie z 6,2 proc. 
i wobec konsensusu na poziomie 6 proc. - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu. 

USA Liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w USA w listopadzie wzrosła o 416,5 proc. w ujęciu rdr 

Liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w USA w listopadzie wzrosła o 416,5 proc. w ujęciu rok do roku, po 
wzroście o 48,3 proc. miesiąc wcześniej - wynika z raportu firmy Challenger, Gray & Christmas Inc. 

EUROLAND Stopa bezrobocia w strefie euro w październiku wyniosła 6,5 proc. 

Stopa bezrobocia w strefie euro w październiku, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 6,5 proc. wobec 
6,6 proc. w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej. 
Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 6,6 proc. 

EUROLAND Indeks PMI w sektorze przemysłowym strefy euro wyniósł w listopadzie 47,1 pkt.  

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez S&P Global, 
wyniósł w listopadzie 47,1 pkt. wobec 46,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie 
szacowano, że indeks wyniesie 47,3 pkt. 

FRANCJA Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji wyniósł w listopadzie 48,3 pkt. 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w 
listopadzie 48,3 pkt. wobec 47,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano 
49,1 pkt. 

NIEMCY Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec wyniósł w listopadzie 46,2 pkt.  

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł 
w listopadzie 46,2 pkt. wobec 45,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Na rynku 
szacowano, że indeks wyniesie 46,7 pkt. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

PRZEMYSŁ Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w XI wyniósł 43,4 pkt. vs 42,0 pkt. w X - S&P Global 

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w listopadzie wyniósł 43,4 pkt. wobec konsensusu PAP Biznes 42,8 pkt i wobec 
42,0 pkt. w październiku - podał S&P Global.. 

BEZROBOCIE Stopa bezrobocia w październiku w Polsce wyniosła 3,0 proc. - Eurostat 

Stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, w październiku, według metodologii Eurostatu, wyniosła w Polsce 3,0 
proc., tak jak we wrześniu - podał Eurostat. Liczba bezrobotnych w październiku wyniosła 517 tys., wobec 518 tys. we 
wrześniu. 

ZUS OFE w ramach suwaka przekazały do ZUS aktywa warte 527,9 mln zł - ZUS 

Otwarte Fundusze Emerytalne przelały do ZUS środki w wysokości 527,9 mln zł w ramach tzw. suwaka - 
poinformowało PAP Biznes biuro prasowe ZUS. 

ZUS Nadwyżka FUS na koniec III kwartału wyniosła 10,76 mld zł - ZUS 

Nadwyżka FUS na koniec III kwartału wyniosła 10,76 mld zł - podał ZUS. ZUS podał, że wskaźnik pokrycia bieżących 
wydatków wpływami ze składek wyniósł w trzech kwartałach 84,8 proc. 
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ZUS W okresie I-III kw. przyznano 213,5 tys. nowych emerytur - ZUS 

W okresie I-III kwartały 2022 r. przyznano 213,5 tys. nowych emerytur wobec 200,2 tys. w analogicznym okresie 2021 
roku - podał ZUS. Liczba rent rodzinnych wyniosła 25,8 tys. wobec 30,0 tys. w I półroczu 2021 roku, a rent z tytułu 
niezdolności do pracy 29,6 tys. wobec 30,9 tys. w 2021 roku. 

GIEŁDA Obroty akcjami na GPW w listopadzie spadły o 19,5 proc. rdr do 24,5 mld zł 

W listopadzie 2022 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 24,5 mld zł, czyli o 19,5 proc. 
mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 19 proc. 
rdr do poziomu 24,1 mld zł - poinformowała giełda w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

 
 
  



                                                          BIULETYN PORANNY  

        Strona | 7  
 

Kalendarium najbliższych wydarzeń 
DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ATMGRUPA- Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję 

 ROPCZYCE- Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję 

ZAGRANICA 

 Czechy-(09:00) PKB s.a. - rew. (Oczek. -0,4% k/k 1,6% r/r Poprz.0,5% k/k 3,7% r/r) za III kw. 

 Strefa Euro-(11:00) Inflacja PPI (Oczek. -2,2% m/m 31,5% r/r Poprz.1,6% m/m 41,9% r/r) za październik 

 Strefa Euro-(13:00) Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos) 

 USA-(14:30) Stopa bezrobocia (Oczek. 3,7% Poprz.3,7%) za listopad 

 USA-(14:30) Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (Oczek. 200 tys.  Poprz.261 tys.) za listopad 

 USA-(14:30) Długość tygodnia pracy (Oczek. 34,5godz. Poprz.34,5godz.) za listopad 

 USA-(14:30) Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym (Oczek. 190 tys. Poprz.233 tys.) za listopad 

 Kanada-(14:30) Stopa bezrobocia (Oczek. 5,3% Poprz.5,2%) za listopad 

 Kanada-(14:30) Zmiana zatrudnienia (Oczek. 5,5 tys. Poprz.108,3 tys.) za listopad 

 Kanada-(14:30) Zmiana zatrudnienia na pełny etat (Poprz.119,3 tys. ) za listopad 

 Kanada-(14:30) Zmiana zatrudnienia na część etatu (Poprz.-11 tys. ) za listopad 

 Niemcy-(14:30) Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Joachim Nagel) 

 USA-(14:30) Płaca godzinowa (Oczek. 0,3% m/m 4,6% r/r Poprz.0,4% m/m 4,7% r/r) za listopad 

 USA-(16:15) Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans) 

 USA-(19:00) Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (Poprz.627,0) za tydzień 

 USA-(20:00) Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans 

 

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