
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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 USA - Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w ub. tyg. wyniosła 230 

tys.

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

14:00 Polska 
Protokół z 
posiedzenia RPP 

- - listopad 

 
Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

10:30 
Wlk. 

Brytania 

Oczekiwania 

inflacyjne 

konsumentów 

b.d. 4,9% IV kw. 

14:30 USA Inflacja PPI 

0,2% 

m/m  

7,2% r/r 

0,2% m/m  

8% r/r 

listopad 

14:30 USA Inflacja bazowa PPI 

0,2% 

m/m  

5,9% 

r/r 

0% m/m  

6,7% r/r 

listopad 

16:00 USA 

Indeks 

Uniwersytetu 

Michigan - wst.. 

56,9 56,8 grudzień 

16:00 USA 

Oczekiwania 

inflacyjne 

krótkoterminowe - 

wst.. 

b.d. 4,9 grudzień 

16:00 USA 

Oczekiwania 

inflacyjne 

długoterminowe - wst.. 

b.d. 3 grudzień 

16:00 USA 
Zapasy 

hurtowników 
0,8% m/m 0,6% m/m 

paździer

nik 

19:00 USA 

Liczba wież 

wiertniczych dla 

rynku ropy 

b.d. 627 tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 

piątek, 9 grudnia 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 725,66 -0,58% 

WIG30 2 107,94 -0,46% 

mWIG40 4 040,17 -0,53% 

sWIG80 18 033,46 -0,07% 

WIG 55 717,43 -0,48% 

NCIndex 311,20 -0,21% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2220 1731 -0.63% 28.2k 54 940 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 129 34.96% 248 074 37,75% 

SPADEK 181 49.05% 393 564 59,90% 

BEZ ZM. 59 15.99% 15 492 2,35% 

RAZEM 369 100.00% 657 130 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

GETIN 0.435 (+49.14%) 3 874 065 

CLNPHARMA 16.10 (+11.81%) 2 555 724 

OTLOG 15.90 (+8.53%) 122 577 

ZUE 4.70 (+6.82%) 241 930 

WITTCHEN 24.00 (+5.26%) 335 203 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

BENEFIT 610.00 (-6.73%) 2 784 798 

MOL 29.50 (-6.35%) 653 139 

CREOTECH 110.20 (-5.00%) 116 571 

SUNEX 23.00 (-4.56%) 2 314 686 

 WIRTUALNA 87.70 (-4.26%) 1 005 496 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 33 781,48 0,55% 

NASDAQ 11 082,00 1,13% 

S&P500 3 963,51 0,75% 

FTSE 100 7 472,17 -0,23% 

CAC 40 6 647,31 -0,20% 

DAX XETRA 14 264,56 0,02% 

RTS  1 096,63 -0,21% 

BUX 43 842,37 -1,73% 

NIKKEI 225  27 901,01 1,18% 

HANG SENG (godz. 8:21) 19 922,04 2,43% 

BOVESPA 107 249,04 -1,67% 

MERVAL 171 177,89 1,84% 

CECE EUR  1,285 22 -0.91% 

NTX EUR  1,009 51 -0.70% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.05750 0,17% 

EUR/PLN 4.68018 -0,04% 

USD/PLN 4.42805 -0,16% 

USD/JPY 136.249 -0,30% 

USD/GBP 0.815667 -0,22% 

EUR/CHF 0.987031 -0,13% 

CHF/PLN 4.74317 0,12% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1807.950 0,37% 

MIEDŹ (LME) 8545,00 (+0,45%) 

ROPA BRENT 76.560 0,08% 

ROPA WTI 71.920 -0,19% 
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Informacje dnia 

 

ACTION Action zaprasza do sprzedaży do 300 tys. akcji spółki, po 15,3 zł za papier 

Action zaprasza do składania ofert sprzedaży akcji spółki. Chce kupić do 300 tys. akcji własnych, stanowiących do 
1,4972 proc. kapitału zakładowego - podała spółka w komunikacie. Proponowana cena nabycia akcji wynosi 15,30 zł za 
akcję. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

GRODNO Zysk netto Grodna w I półr. 2022/23 wyniósł 13,8 mln zł, spadł rdr o 28 proc. - szacunki 

Grodno szacuje, że w pierwszym półroczu roku obrotowego 2022/2023, czyli od kwietnia do końca września 2022 r., 

wypracowało 13,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza spadek o 28 rdr - podała spółka w komunikacie. 

ACTION Action zaprasza do sprzedaży do 300 tys. akcji spółki, po 15,3 zł za papier 

Action zaprasza do składania ofert sprzedaży akcji spółki. Chce kupić do 300 tys. akcji własnych, stanowiących do 
1,4972 proc. kapitału zakładowego - podała spółka w komunikacie. Proponowana cena nabycia akcji wynosi 15,30 zł za 
akcję. 

ENERGA Energa: budowa gazociągu do Ostrołęki ma rozpocząć się w I kw. 2023 r. 

Rozpoczęcie prac budowlanych przy gazociągu do nowego bloku gazowo-parowego w Ostrołęce zaplanowano na 
pierwszy kwartał 2023 r. - poinformowała Energa. Prace mają potrwać nie dłużej niż rok - podała w komunikacie 

ECHO INVESTMENT Echo Investment wyemitowało obligacje o łącznej wartości nominalnej 180 mln zł 

Echo Investment wyemitowało 18 tys. obligacji serii 1I/2022 o łącznej wartości nominalnej 180 mln zł - podała spółka w 
komunikacie. Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji do kwoty 500 mln zł i są 
oprocentowane według zmiennej stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę dla inwestorów, o okresie 
zapadalności 5 lat. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

RYVU Rusza oferta publiczna do 4,76 mln akcji serii J Ryvu, cena maksymalna: 65 zł za sztukę 

Oferta publiczna do 4 764 674 nowych akcji serii J Ryvu Therapeutics rozpoczyna się dziś od zapisów na akcje dla 
inwestorów indywidualnych oraz budowy księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych, które będą prowadzone w 
dniach 8-15 grudnia, podano w prospekcie emisyjnym. Cena maksymalna akcji oferowanych została ustalona na 
poziomie 65 zł za akcję. Spółka planuje pozyskać z oferty do 272 mln zł, które zostaną przeznaczone głównie na rozwój 
projektów klinicznych oraz fazy wczesnej. 

PHOTON ENERGY Akcje Photon Energy zadebiutowały na niemieckiej platformie XETRA 

Akcje Photon Energy Group są od dzisiaj notowane na platformie XETRA, wiodącej 

VIVID GAMES Vivid Games miał 0,59 mln zl straty w XI, optymalizuje wydatki 

Vivid Games miał 0,59 mln zł straty netto w listopadzie 2022 r. przy przychodach 2,09 mln zł, podała spółka. Prowadzi 
działania które poprawią jej zyskowność w najbliższych miesiącach. 

RYVU Ryvu może rozważyć kolejną emisję, w ramach upoważnienia ZWZ, przy wyższej cenie akcji 

Ryvu Therapeutics nie zamierza zwiększać liczby akcji w trakcie rozpoczynającej się dziś oferty do 4,76 mln walorów, 
ale jeśli do końca 2024 r. uzna za potrzebną kolejną emisję, chciałoby ją przeprowadzić przy wyższej niż obecnie wycenie 
akcji, poinformował współzałożyciel, największy akcjonariusz i prezes Ryvu Therapeutics Paweł Przewięźlikowski. 
Zgodnie z upoważnieniem walnego zgromadzenia, oprócz obecnej oferty, Ryvu może jeszcze wyemitować do ok. 3,7 
mln akcji, 

PKO PKO VC i Eneco Ventures zainwestowały 2,5 mln euro w startup Fusebox 

PKO VC (należący do PKO TFI) i holenderskie Eneco Ventures zainwestowały 2,5 mln euro w estoński startup Fusebox, 
podał fundusz. To pierwsza inwestycja PKO VC w zagraniczny startup. 

SYNEKTIK Synektik chce wypłacić dywidendę, może być wyższą niż w poprzednich latach 

Zarząd Synektika chce wypłacić dywidendę za rok obrotowy 2021/2022 i może być ona wyższa niż w poprzednich latach, 
wynika ze słów wiceprezesa Dariusza Koreckiego. 

CIECH UOKiK : w związku z opóźnianiem płatności ukarano Ciech Sodę Polską i Trumpf Huettinger 

W związku z opóźnianiem płatności Prezes UOKiK ukarał spółki Ciech Soda Polska i Trumpf Huettinger karami na łączną 
kwotę 400 tys. zł - poinformował w czwartek UOKiK. Urząd przypomina, że w czwartek weszła w życie nowela ustawy o 
przeciwdziałaniu zatorom płatniczym. 

BUDIMEX GDDKiA odstąpiła od umowy z Budimeksem na budowę odcinka drogi S19 
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Białymstoku odstąpiła od umowy zawartej z 
Budimeksem (wraz późniejszymi z aneksami) dla zadania: "Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok 
Zachód (bez węzła) do węzła Białystok Księżyno (z węzłem)", podała spółka. 

ING ING Bank Śląski zawiesza oferowanie hipotek ze zmiennym oprocentowaniem 

ING Bank Śląski zawiesza sprzedaż kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem do połowy przyszłego roku, 
kiedy planuje wprowadzić oprocentowanie zmienne oparte o indeks WIRON. W tym czasie bank będzie oferował kredyty 
hipoteczne tylko z oprocentowaniem okresowo stałym - poinformował bank w komunikacie. 

SYNEKTIK Synektik spodziewa się poprawy wyników w segmencie sprzętu medycznego w 2022/23 

Synektik spodziewa się poprawy wyników w segmencie sprzętu medycznego i rozwiązań IT w roku finansowym 2022/23. 
Perspektywa pierwszego kwartału jest bardzo dobra, a spółka oczekuje w tym okresie rozliczenia siedmiu systemów 
robotycznych - poinformował wiceprezes Dariusz Korecki podczas czwartkowej wideokonferencji. Spółka prowadzi 
konsultacje z FDA dotyczące pozwolenia na badania kardioznacznika na terenie USA. 

PKO BP Pozycja kapitałowa PKO BP daje możliwość przejęć w kraju i w regionie – strategia 

PKO BP ma potencjał wzrostu nieorganicznego, pozycja kapitałowa daje możliwość przejęć w kraju i w regionie - 
poinformował bank w strategii na lata 2023-2025. 

PKO BP PKO BP zakłada w nowej strategii ROE powyżej 12%, koszt ryzyka 0,7-0,9% w 2025 r. 

PKO Bank Polski zakłada w strategii na lata 2023-2025 docelowo ROE powyżej 12% w 2025 roku, wskaźnik C/I na 
poziomie poniżej 45%, koszty ryzyka ma się utrzymywać w przedziale 0,7-0,9%, podał bank. 

PKO BP PKO BP zakłada w nowej strategii pozyskiwanie 750 tys. klientów rocznie do 2025 r. 

PKO Bank Polski zakłada w nowej strategii na lata 2023-2025 utrzymanie pozycji lidera w akwizycji i pozyskiwanie 750 
tys. klientów rocznie, podał bank. 

KGHM KGHM International ma umowę JV z Azimut Exploration dot. projektu Kukamas 

KGHM International zawarł z Azimut Exploration umowę opcji joint venture dotyczącą obszaru miedziowo-złotego 
Kukamas w regionie Eeyou Istchee James Bay w kanadyjskiej prowincji Quebec - poinformował Azimut w komunikacie 
prasowym. KGHM może potecjalnie nabyć początkowo 50 proc. udziałów. 

PKO BP PKO BP zakłada w strategii emisję zielonych obligacji własnych 

PKO Bank Polski planuje pierwszą emisję zielonych obligacji własnych, podał bank w strategii na lata 2023-2025. Bank 
podkreśla, że chce być liderem transformacji ESG w sektorze bankowym. 

AMICA Strategia ESG Amiki zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 r. 

Główną ambicją Grupy Amica w obszarze środowiskowym jest redukcja śladu węglowego: do 2040 roku firma chce 
osiągnąć neutralność klimatyczną w zakresach, na które ma bezpośrednio wpływ i które kontroluje w procesach 
produkcyjnych, zakłada opublikowana dziś Strategia Zrównoważonego Rozwoju spółki. 

BOŚ BOŚ: 3,36 mln zł dodatkowej składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców obciąży IV kw. 

Kwota 3 358 724,11 zł dodatkowej składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców ponad wartość utworzonej przez Bank 
Ochrony Środowiska (BOŚ) rezerwy w wysokości 25 mln zł, obciąży wynik w IV kwartale 2022 r., podał bank. 

BIG CHEESE STUDIO Big Cheese Studio nie widzi ryzyka opóźnienia 'Cooking Simulator 2'; szykuje gry na PS 

Spółka Big Cheese Studio nie widzi ryzyka opóźnienia gry 'Cooking Simulator 2', nad drugą grą zapowiedzianą na 2023 
rok - 'Pizza Empire' - pracuje inny zespół - poinformował na konferencji prezes Łukasz Dębski. 

PGE PGE rozpoczęła budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 100 MW 

Grupa PGE rozpoczęła na Podkarpaciu budowę farmy fotowoltaicznej PV Jeziórko o mocy 100 MW, która ma powstać 
do końca 2023 r. - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. 

PKO BP PKO Bank Polski otworzy oddział w Rumunii w 2023 r. 

PKO Bank Polski (PKO BP) otworzy oddział w Rumunii w 2023 roku, zapowiedział wiceprezes Marcin Eckert. 

PKO BP PKO BP: Potrzeby emisyjne banku związane z MREL to ok. 2 mld euro w horyzoncie strategii 

PKO Bank Polski ocenia, że spełnienie wymogów MREL będzie oznaczało dla banku koszt ok. 2 mld euro w horyzoncie 
strategii na lata 2023-2025, szacuje wiceprezes Bartosz Drabikowski. 

PKO BP Priorytetem PKO BP jest rozwój organiczny; skup akcji może być atrakcyjną opcją 

Priorytetem PKO BP w nowej strategii jest rozwój organiczny i utrzymanie polityki dywidendowej. Bank ocenia, że także 
skup akcji może okazać się atrakcyjnym sposobem dystrybucji kapitału. Potrzeby emisyjne pod MREL bank szacuje na 
ok. 2 mld euro, PKO BP nie planuje emisji pod ewentualne akwizycje - poinformowali przedstawiciele banku. 

BUDIMEX Budimex ma umowę na rozbudowę kompleksu wojskowego za 294,6 mln zł netto 

Budimex zawarł ze Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej umowę na wykonanie robót budowlano-
montażowych w ramach rozbudowy kompleksu wojskowego w Siedlcach - podał Budimex w komunikacie. Wartość 
umowy to 294,6 mln zł netto. 

AMICA Amica w ramach strategii zrównoważonego rozwoju chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2040 roku 

Amica w ramach strategii zrównoważonego rozwoju chce do 2040 roku osiągnąć neutralność klimatyczną w zakresach, 
na które ma bezpośrednio wpływ i które kontroluje w procesach produkcyjnych - poinformował podczas uroczystości 25-
lecia obecności spółki na GPW członek zarządu Michał Rakowski. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja Amerykańska: W trakcie sesji w USA eurodolar podbił z okolic 1,0519 USD do 1,05639 USD. Wsparciem okazały 

się być dane dot. wniosków o zasiłek w USA, co podbiło wyceny na giełdach. 

Sesja Azjatycka: Podczas obrotu w Azji eurodolar testuje 1,05852 USD. Spadki wyceny dolara wspierają bardziej 
ryzykowne aktywa, w tym juana pod luzowanie obostrzeń COVID19. 

Konrad Ryczko 

Źródło: BOSSAFX 
 

 
ZAGRANICA 
 

USA Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w ub. tyg. wyniosła 230 tys. 

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 230 tys. 
- poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych 
wyniesie 230 tys. wobec 226 tys. poprzednio, po korekcie z 225 tys. 

WĘGRY Ceny konsumpcyjne na Węgrzech były w listopadzie o 22,5 proc. rdr 

Ceny konsumpcyjne na Węgrzech były w listopadzie o 22,5 proc. wyższe niż w tym samym miesiącu 2021 roku - 
poinformował w czwartek węgierski urząd statystyczny KSH. Rząd zapowiada dalszy wzrost inflacji w związku ze 
zniesieniem we wtorek limitu cen na paliwo. 

JAPONIA Produkt Krajowy Brutto Japonii spadł w III kw. 2022 r. o 0,8 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk 

Produkt Krajowy Brutto Japonii spadł w III kw. 2022 r. o 0,8 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk - poinformowało w 
komunikacie biuro rządowe w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano -1,2 proc. wobec +4,6 proc. w II kw. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

 
POLSKA 
 

KONIUNKTURA W listopadzie koniunktura w przemyśle lekko poprawiła się, ale wciąż jest na niskim poziomie - IRG SGH 

Mimo pewnej poprawy w listopadzie, koniunktura w polskim przemyśle przetwórczym utrzymuje się na bardzo niskim 
poziomie - wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Przewidywania zakładów przemysłowych, 
dotyczące rozwoju sytuacji w branży i gospodarce polskiej w najbliższych miesiącach, są pesymistyczne. Ogólny 
wskaźnik koniunktury IRG SGH (IRGIND) w ciągu miesiąca zwiększył swoją wartość o 1,0 pkt., do wysokości -12,7 pkt., 
jest ona jednak niższa od wartości sprzed roku o 10 pkt. 

KONIUNKTURA CLI dla Polski w listopadzie spadł o 4,43 proc. rdr i o 0,36 proc. mdm – OECD 

Wyprzedzający wskaźnik Composite Leading Indicator (CLI) dla Polski w listopadzie 2022 r. spadł o 4,43 proc. rdr, a 
mdm spadł o 0,36 proc. i wyniósł 97,27 pkt. - podała Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 

OBROTY BIEŻĄCE Saldo obrotów bieżących po wrześniu wyniosło -3,7 proc. PKB – MF 

Saldo obrotów bieżących po wrześniu wyniosło -3,7 proc. PKB - podał resort finansów w opracowaniu. "Według 
wstępnych danych deficyt rachunku bieżącego we wrześniu 2022 r. w ujęciu płynnego roku zmniejszył się do 3,7 proc. 
PKB, głównie za sprawą poprawy salda dochodów pierwotnych" - napisał MF. 

STOPY PROCENTOWE Obecny poziom stóp proc. optymalny, ale RPP nadal nie deklaruje końca cyklu - prezes NBP 

Obecny poziom stóp proc. RPP uważa za optymalny, ale nadal nie deklaruje końca cyklu podwyżek - powiedział na 
konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński. Zaznaczył, że choć rynki wyceniają obniżki stóp proc. w Polsce w IV 
kw. 2023 r., to NBP tego nie zapowiada, przewidując jednocześnie jednocyfrową inflację w tym horyzoncie. 

BANKI Zysk netto sektora bankowego w I-X '22 wyniósł 9,82 mld zł, spadek rdr o 7,1 proc. – NBP 

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-październik 2022 roku wyniósł 9,82 mld zł, co oznacza spadek rok do 
roku o 7,1 proc. - poinformował Narodowy Bank Polski. W samym październiku zysk wyniósł 4,37 mld zł. Całkowite 
przychody operacyjne netto w okresie od stycznia do października 2022 roku wyniosły 76,03 mld zł, co oznacza wzrost 
o 33,8 proc. rok do roku. Przychody odsetkowe wzrosły 129,7 proc. rdr do 92,82 mld zł, a koszty odsetkowe - o 895,6 
proc. do 32,25 mld zł. Przychody z tytułu opłat i prowizji wzrosły o 11,9 proc. do 20,22 mld zł, natomiast koszty - o 18,6 
proc. do 4,73 mld zł. 

UBEZPIECZYCIELE W ciągu trzech kwartałów '22 r. ubezpieczyciele wypłacili 33,6 mld zł odszkodowań i świadczeń – PIU 

W ciągu trzech kwartałów 2022 r. ubezpieczyciele wypłacili 33,6 mld zł odszkodowań i świadczeń - podała w czwartek 
Polska Izba Ubezpieczeń. Jest to 11 proc. więcej niż rok wcześniej. W ciągu trzech kwartałów 2022 r. ubezpieczyciele 
wypłacili 33,6 mld zł odszkodowań i świadczeń, w tym: 12 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC), 7,1 mld zł 
z pozostałych ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz 14,5 mld zł z ubezpieczeń na życie. Polacy na ubezpieczenia 
przeznaczyli 52,7 mld zł, o 3,6 proc. więcej niż rok wcześniej. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 

Raport okresowy przedstawi: ERATONRG, KERNEL, TAXUSFUND 

 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ERATONRG- NC-Publikacja skonsolidowanych raportów za I i II kwartał 2022 roku. 

 INTELIWIS- NC-Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC. 

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

 KREC- GPW-Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW. 

 TAXUSFUND- NC-Publikacja raportów za I, II, III i IV kwartał 2019 roku oraz raportów za I, II, III i IV kwartał 2020 roku. 

 WERTHHOLZ- NC-NWZA ws. odwołania członków RN, powołania członków RN na nową kadencję oraz wynagrodzenia członków RN. 

POLSKA 

 Polska- (14:00) Protokół z posiedzenia RPP za listopad)  

ZAGRANICA 

 Słowacja- (09:00) Bilans handlu zagranicznego (Oczek. b.d. Poprz.-473,3 mln EUR) za październik 

 Hiszpania- (09:00) Produkcja przemysłowa w.d.a. (Oczek. 2,7% r/r Poprz.3,6% r/r) za październik 

 Słowacja- (09:00) Produkcja przemysłowa (Oczek. b.d. Poprz.-1,9% r/r) za październik 

 Wlk. Brytania- (10:30) Oczekiwania inflacyjne konsumentów (Oczek. b.d. Poprz.4,9%) za IV kw. 

 Kanada- (14:30) Wykorzystanie mocy produkcyjnych (Oczek. 82,3% Poprz.83,8%) za III kw. 

 USA- (14:30) Inflacja PPI (Oczek. 0,2% m/m 7,2% r/r Poprz.0,2% m/m 8% r/r) za listopad 

 USA- (14:30) Inflacja bazowa PPI (Oczek. 0,2% m/m 5,9% r/r Poprz.0% m/m 6,7% r/r) za listopad 

 USA- (16:00) Indeks Uniwersytetu Michigan - wst.. (Oczek. 56,9 Poprz.56,8%) za grudzień 

 USA- (16:00) Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe - wst.. (Oczek. b.d. Poprz.4,9) za grudzień 

 USA- (16:00) Oczekiwania inflacyjne długoterminowe - wst.. (Oczek. b.d. Poprz.3) za grudzień 

 USA- (16:00) Zapasy hurtowników (Oczek. 0,8% m/m Poprz.0,6% m/m) za październik 

 USA- (19:00) Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (Oczek. b.d. Poprz.627) 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 

 

 
 
 
 
 
  

http://www.interia.pl/
http://www.yahoo.com/
http://www.statistics.gov.uk/
http://www.europa.eu.int/
http://www.briefing.com/
http://www.destatis.de/
http://www.nbp.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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 Kom isja 
Nadzoru Finansowego. 
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