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Wydział Obsługi Klienta 

BIULETYN PORANNY 
Najważniejsze informacje  

 
 KRUK - Kruk otrzymał oferty na sprzedaż 17.312.434 akcji własnych  

 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: 11BIT, AGORA, APLISENS, ATENDE, 

BIK, COMARCH, DEBICA, IMPEL, KOMPAP, MONNARI, PANOVA, PGE, POLWAX, 

POZBUD, R22, RELPOL, SELVITA, ULMA, UNIMOT, WIRTUALNA, Home Depot, Wal-

Mart 

 USA- Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork w listopadzie spadł do +6,3 

pkt. 

 POLSKA- Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia firm dotkniętych 

epidemią koronawirusa  

 POLSKA- Inflacja bazowa w październiku wyniosła 4,2 proc. wobec 4,3 proc. we 

wrześniu - NBP 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
ZAGRANICA 
Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

14:00 
Strefa 
Euro 

Wystąpienie publiczne 
członka zarządu ECB 
(Luis de Guindos) 

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

14:15 Kanada 
Rozpoczęte budowy 
domów 

212.5 tys. 209 tys. październik 

14:30 USA Ceny importu 
0.3% 
m/m 

0.3% m/m październik 

14:30 USA Ceny eksportu 
0.3% 
m/m 

0.6% m/m październik 

14:30 USA 
Sprzedaż bez 
samochodów i paliw 

b.d. 1.5% m/m październik 

14:30 USA Sprzedaż detaliczna 0.5% m/m 1.9% m/m październik 

14:30 Kanada Sprzedaż hurtowników 0.4% m/m 0.3% m/m wrzesień 

15:00 
Wlk. 
Brytania 

Wystąpienie publiczne 
szefa BoE (Andrew 
Bailey) 

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

15:15 USA 
Wykorzystanie mocy 
produkcyjnych 

72.1% 71.5% październik 

15:15 USA 
Produkcja 
przemysłowa 

0.8% m/m -0.6% m/m październik 

16:00 USA 
Indeks rynku 
nieruchomości - NAHB 

85 85 listopad 

16:00 USA 
Zapasy 
niesprzedanych 
towarów 

0.4% m/m 0.3% m/m wrzesień 

17:00 
Strefa 
Euro 

Wystąpienie publiczne 
prezes ECB (Christine 
Lagarde) 

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

22:00 USA 
Napływ kapitałów 
długoterminowych 

b.d. 
27.8 mld 

USD 
wrzesień 

22:00 USA 
Miesięczny napływ 
kapitałów netto 

b.d. 
86.3 mld 

USD 
wrzesień 

22:40 USA 
Zmiana zapasów ropy 
wg API 

0.3 mln 
brk 

-5.1 mln brk tydzień 

22:45 
Nowa 
Zelandia 

Inflacja PPI b.d. -1.0% k/k III kw. 

23:00 Australia 
Wystąpienie publiczne 
szefa RBA (Philip 
Lowe) 

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

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

wtorek, 17 listopada 2020,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1799,02 +2,84% 

WIG30 2082,55 +3,04% 

mWIG40 3711,34 +1,97% 

sWIG80 14780,86 +1,53% 

WIG 51931,11 +2,56% 

NCIndex 512,50 -0,30% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol, LOP 

FW20Z2020 1 800 +2,86% 23 018 45 581 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys,) 

WZROST 225  57,54% 1 009 287 65,52% 

SPADEK 111  28,39% 520 763 33,80% 

BEZ ZM, 55  14,07% 10 463 0,68% 

RAZEM 391 100,00% 1 540 514 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

KSGAGRO 2,12  +32,50% 397 697 

RAFAKO 1,120  +25,28% 4 977 386 

AGROTON 4,85  +18,87% 874 346 

RAINBOW 18,80  +13,25% 1 024 592 

ARCTIC 4,82  +12,88% 2 358 042 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

NANOGROUP 6,40  -11,72% 511 004 

MERCATOR 445  -10,64% 86 475 345 

SYNEKTIK 27,8  -8,85% 1 279 002 

06MAGNA 1,46  -7,01% 198 854 

BIOMEDLUB 14,20  -6,89% 18 177 096 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 29 950,44 1,60% 

NASDAQ 11 924,13 0,80% 

S&P500 3 626,91 1,16% 

FTSE 100 6 421,29 1,66% 

CAC 40 5 471,48 1,70% 

DAX XETRA 13 138,61 0,47% 

RTS  1 268,61 3,33% 

BUX 37 414,60 0,21% 

NIKKEI 225  26 014,62 0,42% 

HANG SENG 26 394,00 0,05% 

BOVESPA 106 429,92 1,63% 

MERVAL 51 084,91 2,38% 

CECE EUR  1 326,18 +2,44% 

NTX EUR  935,99 +2,42% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,1856 -0,03% 

EUR/PLN 4,4834 0,40% 

USD/PLN 3,7820 0,42% 

USD/JPY 104,5070 -0,02% 

GBP/USD 1,3215 -0,04% 

EUR/CHF 1,0817 -0,02% 

CHF/PLN 4,1446 0,41% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1884,600 -0,23% 

MIEDŹ (LME) 7 104,75 0,11% 

ROPA BRENT 44,200 0,64% 

ROPA WTI 41,630 0,58% 
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Informacje dnia 

 

KRUK Kruk otrzymał oferty na sprzedaż 17.312.434 akcji własnych 

Kruk otrzymał 1.659 ofert sprzedaży obejmujących łącznie 17.312.434 akcji własnych - poinformowała spółka w 
komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PGNIG, PGE PGNiG i PGE chcą nabyć aktywa należące do Fortum w Polsce, rezygnują z nabycia aktywów w Estonii, Litwie 
i Łotwie 

Konsorcjum inwestycyjne z udziałem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) i Polskiej Grupy 
Energetycznej (PGE) złożyło zmodyfikowaną, wstępną niewiążącą ofertę nabycia aktywów należących do Fortum 
Holding, podały obie spółki w osobnych komunikatach. Zmodyfikowana oferta dotyczy wyłącznie aktywów w Polsce 
oraz rezygnacji z udziału w konsorcjum inwestycyjnym z PFR Inwestycje FIZ oraz IFM Investors Pty Ltd. 

BOOMBIT BoomBit aktualizuje strategię, chce koncentrować się na grach hyper-casual 

Zarząd BoomBit zaktualizował cele strategiczne grupy; główym celem będzie rozwój w obszarze gier hyper-casual - 
podała spółka w komunikacie. Koncentracja na grach hyper-casual może skutkować zmniejszeniem liczby 
wydawanych gier typu GaaS w najbliższych latach w porównaniu do wcześniejszych planów produkcyjnych oraz 
wydawniczych grupy. 

IFIRMA iFirma wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 0,04 na akcję 

iFirma wypłaci akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 0,04 zł na akcję - poinformowała spółka w 
komunikacie. Wypłata dotyczy trzeciego kwartału 2020 roku. Dzień, według którego ustala się uprawnionych do 
zaliczki, wyznaczono na 9 grudnia, zaś termin wypłaty zaliczki na 16 grudnia. 

DATAWALK DataWalk ma 6,1 mln zł straty netto po trzech kwartałach 

DataWalk ma po trzech kwartałach 2020 roku 6,1 mln zł straty netto (wobec 10,4 mln zł straty netto rok wcześniej) oraz 
8,9 mln zł przychodów (wobec 1,9 mln zł przed rokiem) - wynika ze wstępnych szacunków spółki. Szacunkowe koszty 
działalności operacyjnej wzrosły o połowę, do 15,4 mln zł. 

GRUPA AZOTY Grupa Azoty: kapitał zakładowy GA Polyolefins zostanie podwyższony o 323,68 mln zł 

Kapitał zakładowy GA Polyolefins zostanie podwyższony o 323,68 mln zł - poinformował w poniedziałek zarząd Grupy 
Azoty. Akcje z nowej emisji obejmą Hyundai Engineering Co, Korea Overseas Infrastructure & Urban Development 
Corporation oraz Grupa Lotos. 

SKARBIEC HOLDING Skarbiec Holding miał 24,2 mln zł zysku netto w I kw. roku obrotowym 2020/2021 

Skarbiec Holding, właściciel Skarbiec TFI, odnotował w pierwszym kwartale roku obrotowego 2020/2021 24,2 mln zł 
zysku netto j.d. wobec 3,4 mln zł przed rokiem. Przychody wzrosły w tym czasie do 45 mln zł z 19,3 mln zł rok 
wcześniej - podała spółka w raporcie. Zysk EBIT wzrósł do 30 mln zł z 4,4 mln zł w analogicznym okresie 
poprzedniego roku. 

DEVELIA Develia miała 14,22 mln zł zysku netto, 26,39 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 

Develia odnotowała 14,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
III kw. 2020 r. wobec 33,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 26,39 mln zł 
wobec 60,41 mln zł zysku rok wcześniej. 

INTER CARS Inter Cars miał 88,31 mln zł zysku netto, 138,64 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r. 

Inter Cars odnotował 88,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 
w III kw. 2020 r. wobec 65,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 138,64 mln 
zł wobec 95,44 mln zł zysku rok wcześniej. 

BUMECH Bumech miał 1,32 mln zł zysku netto, 2,69 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r. 

Bumech odnotował 1,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
III kw. 2020 r. wobec 2,99 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,69 mln zł 
wobec 3,34 mln zł straty rok wcześniej. 

MIRACULUM Miraculum miało 0,83 mln zł straty netto, 0,67 mln zł straty EBIT w III kw. 2020 r. 

Miraculum odnotowało 0,83 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2020 r. wobec 1,06 mln zł zysku rok wcześniej, 
podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,67 mln zł wobec 1,17 mln zł straty rok wcześniej. 

INTROL Introl miał 7,95 mln zł zysku netto, 13,09 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r. 

Introl odnotował 7,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III 
kw. 2020 r. wobec 4,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 9,62 mln zł 
wobec 4,61 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 13,09 mln zł wobec 7,55 mln zł rok wcześniej. 

AGORA Agora miała w III kw. 20,7 mln zł EBITDA, powyżej oczekiwań 

Agora wypracowała w trzecim kwartale 2020 roku 20,7 mln zł EBITDA, o 25,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Zysk był 
wyższy od średniej prognozy analityków, która wynosiła 7,6 mln zł. 

AGORA Agora podtrzymała prognozy dla rynku reklamowego 

Agora podtrzymała prognozę spadku wartości rynku reklamy w Polsce w 2020 roku o 8-12 proc. - podała spółka w 
raporcie kwartalnym. Zdaniem Agory, frekwencja w kinach może powrócić do poziomu sprzed pandemii w 2022 roku. 

R22 Zysk netto R22 w trzecim kwartale wzrósł do 6,8 mln zł 
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Zysk netto grupy R22 w trzecim kwartale 2020 roku wyniósł 6,8 mln zł i był o 103 proc. wyższy niż rok wcześniej - 
podała spółka w raporcie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali wyniku w przedziale 5,9-6,1 mln zł. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PKN ORLEN PKN Orlen spłacił wierzytelności Ruchu, finalizacja przejęcia w listopadzie 

PKN Orlen w ramach wykonania układu związanego z przejęciem Ruchu spłacił wierzytelności tej spółki wobec 
wydawców prasy, które stanowiły ostatni element procesu, podał PKN Orlen. 

PGE PGE widzi zainteresowanie sektora finansowego udzieleniem finansowania na nową strategię 

Grupa PGE widzi zainteresowanie ze strony banków i funduszy, które są gotowe udzielić finansowania na projekty z 
nowej strategii grupy – poinformował wiceprezes Paweł Strączyński. 

DATAWALK DataWalk ma umowę na sprzedaż licencji do zastosowań wywiadowczych w kraju UE 

ataWalk zawarł umowę z państwową agencją wywiadowczą kraju członkowskiego Unii Europejskiej oraz NATO, której 
celem jest sprzedaż i wdrożenie licencji wieczystej oraz pełne produkcyjne wykorzystanie platformy DataWalk, podała 
spółka. 

AUTO PARTNER Auto Partner powiększył powierzchnię w magazynie MLP w Pruszkowie o 4,3 tys. m2 

Auto Partner wydłużył umowę najmu oraz zwiększył wynajmowaną powierzchnię w MLP Pruszków II o ponad 4,3 tys. 
m2, podały MLP Group i Auto Partner w osobnych komunikatach. 

ARCTIC PAPER Capex Grupy Arctic Paper wyniesie 50-60 mln zł w 2020 r. 

Nakłady inwestycyjne Arctic Paper wyniosą około 50-60 mln zł w 2020 roku, zapowiedział prezes Michał Jarczyński. To 
spadek w porównaniu do przewidywań na poziomie ok. 60-70 mln zł przedstawianych po I półroczu obecnego roku. 
Spółka przewiduje również raczej spadek capeksu w 2021 roku. 

ARCTIC PAPER Arctic Paper planuje powrót do wypłaty dywidendy z zysku za 2020 rok 

Celem Arctic Paper jest wypłata dywidendy dla akcjonariuszy z zysku za 2020 rok, zapowiedział prezes Michał 
Jarczyński. 

ARCTIC PAPER Arctic Paper miał 44,46 mln zł zysku netto, 86,4 mln zł EBITDA w III kw. 

Arctic Paper odnotował 44,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w III kw. 2020 r., zysk operacyjny wyniósł 59,13 mln zł, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży 
sięgnęły 702,84 mln zł. 

APATOR Apator dostarczy liczniki Enerdze Operator za 67 mln zł 

Apator podpisał umowę z Energą Operator - spółką zależną Energi - na dostawy liczników energii elektrycznej o 
wartości 67 mln zł, podała spółka. 

APATOR Apator miał 16,68 mln zł zysku netto, 33,48 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r. 

Apator odnotował 16,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
III kw. 2020 r., zysk operacyjny wyniósł 19,76 mln zł, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 244,13 mln 
zł, podała spółka w komunikacie. 

ATLANTA POLAND Atlanta Poland chce przeznaczyć na dywidendę 609,19 tys. zł 

Zarząd Atlanty Poland proponuje, aby z zysku netto za rok obrotowy 2019/2020 spółka wypłaciła w formie dywidendy 
609,19 tys. zł - podała firma w komunikacie. Zarząd proponuje ustalić dzień dywidendy na 9 marca 2021 roku, a termin 
jej wypłaty na 29 marca 2021 roku, podano również. 

I2DEVELOPMENT i2 Development miał 0,48 mln zł zysku netto, 2,66 mln zł zysku EBIT w III kw. 

i2 Development odnotował 0,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w III kw. 2020 r., podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,66 mln zł, a skonsolidowane 
przychody ze sprzedaży sięgnęły 60,51 mln zł, podano również. 

ATERM Atrem miał 0,12 mln zł zysku netto ogółem, 2,2 mln zł EBITDA w III kw. 

Atrem odnotował 0,12 mln zł jednostkowego zysku netto ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) w III kw. 
2020 r., strata operacyjna wyniosła 0,33 mln zł, a przychody ze sprzedaży sięgnęły 16,13 mln zł, podano w 
komunikacie. 

MILKILAND Milkiland miał 28,77 mln zł straty netto, 9,46 mln zł straty EBIT w I-III kw. 

Milkiland odnotował 28,77 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III 
kw. 2020 r., a strata operacyjna wyniosła 9,46 mln zł, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 43,98 mln zł, 
podano w komunikacie. 

PEPEES Pepees miał 0,52 mln zł zysku netto, 1,22 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r. 

Pepees odnotował 0,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III 
kw. 2020 r., z ysk operacyjny wyniósł 1,22 mln zł, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 46,91 mln zł, 
podano w komunikacie. 

GRODNO Zysk netto Grodna wzrósł w I półroczu do 8,4 mln zł 

Grodno szacuje, że odnotowało w pierwszym półroczu roku obrotowego 2020/2021 8,4 mln zł skonsolidowanego 
zysku netto, podała spółka w komunikacie. Przychody wyniosły w tym czasie 335,7 mln zł, podano również. 

SYNEKTIK Synektik miał 2,9 mln zł zysku netto w IV kw. roku 2019/2020 

Grupa Synektik odnotowała w czwartym kwartale roku obrotowego 2019/2020 3,9 mln zł zysku operacyjnego, 2,9 mln 
zł zysku netto, podała spółka w raporcie. Przychody wyniosły w tym czasie 28,5 mln zł, podano również. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Wtorkowy, poranny handel na rynku FX przynosi stabilizację nastrojów po wczorajszym podbiciu optymizmu po 

doniesieniach z Moderny. Eurodolar oscyluje blisko 1,1850 USD. Złoty kwotowany jest następująco: 4,4833 PLN za 
euro, 3,7823 PLN wobec dolara amerykańskiego, 4,1431 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 4,9965 PLN w 
relacji do funta szterlinga. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork w listopadzie spadł do +6,3 pkt.  

Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork (Empire Manufacturing) w listopadzie spadł do +6,3 pkt. z +10,5 pkt. 
miesiąc wcześniej - podała nowojorska Rezerwa Federalna (Central Bank of New York). 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

INFLACJA Inflacja bazowa w październiku wyniosła 4,2 proc. wobec 4,3 proc. we wrześniu - NBP 

Inflacja bazowa w październiku wyniosła 4,2 proc. wobec 4,3 proc. miesiąc wcześniej - podał Narodowy Bank Polski. 
W relacji rok do roku inflacja w październiku: 

- po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,1 proc., wobec 2,3 proc. miesiąc 
wcześniej; 

- po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,0 proc., wobec 3,2 proc. miesiąc wcześniej; 

- po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 4,2 proc., wobec 4,3 proc. miesiąc wcześniej; 

- tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, 
wyniosła 3,1 proc., wobec 3,2 proc. miesiąc wcześniej. 

KONIUNKTURA W IV kw. pogorszenie koniunktury, nastroje przedsiębiorców i konsumentów pesymistyczne - IRG SGH 

Analiza zarówno kwartalnych, jak i rocznych zmian wartości wskaźników koniunktury w poszczególnych branżach 
wskazuje na to, iż koniunktura w polskiej gospodarce w IV kw. pogarsza się - wynika z badania Instytutu Rozwoju 
Gospodarczego SGH. Nastroje przedsiębiorców i konsumentów pozostają pesymistyczne. Wartość barometru IRG 
SGH (BARIRG5) w IV kwartale 2020 r. wynosi -24,2 pkt., o 5,8 pkt. mniej niż w III kwartale b.r. Autorzy badania 
wskazują, że wszystkie składowe barometru, poza wskaźnikiem koniunktury w sektorze bankowym, zmniejszyły się, a 
ich wartości pozostały ujemne i należą do najniższych w historii badań koniunktury w IRG. 

FUNDUSZE Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych wzrosła w X o 0,7 proc. do 271,3 mld zł - IZFiA, Analizy .pl 

Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych wzrosła w październiku o około 1,8 mld zł, czyli o 0,7 proc. do 271,3 
mld zł - poinformowano we wspólnym raporcie IZFiA oraz Analiz .pl. Jak podano, w ujęciu wartościowym najmocniej 
urosły aktywa funduszy dłużnych i PPK. 

FUNDUSZE Październik szóstym miesiącem napływów do funduszy; wpłacono netto 2,5 mld zł - IZFiA 

Październik był szóstym miesiącem z rzędu, w którym saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych było 
dodatnie - podano w raporcie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. W ubiegłym miesiącu wpłacono do 
funduszy netto 2,5 mld zł, a na przestrzeni ostatniego półrocza wpłacono 16 mld zł. 

ŚRODKI WALUTOWE Stan środków walutowych na koniec X wzrósł do 8,92 mld euro z 7,25 mld euro na koniec IX - MF 

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec października 2020 r. wyniósł łącznie 8.924,7 mln 
euro wobec 7.252,3 mln euro na koniec września - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie. Resort finansów 
poinformował, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w październiku dokonano płatności w 
walutach obcych: równowartość 32,0 mln euro w przypadku kapitału i równowartość 121,6 mln euro w przypadku 
odsetek. 

PANDEMIA Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia firm dotkniętych epidemią koronawirusa  

Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek, że zatwierdziła polski program wsparcia firm dotkniętych epidemią 
koronawirusa o wartości około 1 miliarda 200 mln zł. Ma z niego skorzystać ok. 300 tys. przedsiębiorstw. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 11BIT-Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku. 

 AGORA-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 AMBRA-Wypłata dywidendy 0,70 zł na akcję. 

 APLISENS-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 ATENDE-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 BIK-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 BRAND24-NWZA ws. zmiany uchwały nr 5/10/19 NWZ z 14.10.2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 3/12/18 NWZ z 19 grudnia 2018 roku oraz 
zmiany statutu. 

 CARLSON-NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu. 

 COMARCH-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 DEBICA-Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku. 

 IMPEL-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 KOMPAP-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 MONNARI-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 PANOVA-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 PGE-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 PLAY-Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 39 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Iliad S.A. 

 POLWAX-Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku. 

 POZBUD-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 R22-Publikacja skonsolidowanego raportu za V kwartał roku obrotowego 2019/2020. 

 RELPOL-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 SELVITA-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 ULMA-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 UNIMOT-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 WIRTUALNA-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 Home Depot-Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku. 

 Wal-Mart-Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021. 

ZAGRANICA 

 Włochy- (10:00) Bilans handlu zagranicznego (Poprz.3.93 mld EUR) za wrzesień 

 Węgry- (14:00) Decyzja ws. stóp procentowych (Oczek. 0.60% Poprz.0.60%) za listopad 

 Strefa Euro- (14:00) Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos) 

 Kanada- (14:15) Rozpoczęte budowy domów (Oczek. 212.5 tys. Poprz.209 tys.) za październik 

 USA- (14:30) Ceny importu (Oczek. 0.3% m/m Poprz.0.3% m/m) za październik 

 USA- (14:30) Ceny eksportu (Oczek. 0.3% m/m Poprz.0.6% m/m) za październik 

 USA- (14:30) Ceny importu bez ropy (Oczek. b.d. Poprz.0.6% m/m) za październik 

 USA- (14:30) Ceny eksportu bez towarów rolniczych (Oczek. b.d. Poprz.0.3% m/m) za październik 

 USA- (14:30) Sprzedaż bez samochodów (Oczek. 0.6% m/m Poprz.1.5% m/m) za październik 

 USA- (14:30) Sprzedaż bez samochodów i paliw (Oczek. b.d. Poprz.1.5% m/m) za październik 

 USA- (14:30) Sprzedaż detaliczna (Oczek. 0.5% m/m Poprz.1.9% m/m) za październik 

 Kanada- (14:30) Sprzedaż hurtowników (Oczek. 0.4% m/m Poprz.0.3% m/m) za wrzesień 

 Wlk. Brytania- (15:00) Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey) 

 USA- (15:15) Wykorzystanie mocy produkcyjnych (Oczek. 72.1% Poprz.71.5%) za październik 

 USA- (15:15) Produkcja przemysłowa (Oczek. 0.8% m/m Poprz.-0.6% m/m) za październik 

 USA- (16:00) Indeks rynku nieruchomości - NAHB (Oczek. 8500% Poprz.8500%) za listopad 

 USA- (16:00) Zapasy niesprzedanych towarów (Oczek. 0.4% m/m Poprz.0.3% m/m) za wrzesień 

 Strefa Euro- (17:00) Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde) 

 USA-(19:00) Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic) 

 USA- (19:25) Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (Mary Daly) 

 USA-(20:00) Wystąpienie szefa Fed z Bostonu (Eric Rosengren) 

 USA-(20:00) Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams) 

 USA-(20:35) Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)  

 USA-(20:50) Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (Mary Daly)  

 USA-22:00) Napływ kapitałów długoterminowych (Poprz.27.8 mld USD) za wrzesień 

 USA-(22:00) Miesięczny napływ kapitałów netto (Poprz.86.3 mld USD) za wrzesień 

 USA- (22:40) Zmiana zapasów ropy wg API (Oczek. 0.3 mln brk Poprz.-5.1 mln brk) za tydzień 

 Nowa Zelandia- (22:45) Inflacja PPI (Poprz.-1.0% k/k) za III kw. 

 Australia- (23:00) Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe) 

 

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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