
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  

 
 COMARCH - Comarch miał 32,46 mln zł zysku netto, 64,54 mln zł EBITDA w III kw. 

2020 r. 

 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: ARCHICOM, BOS, CIECH, DIGITREE, 

ERG, INTERCARS, KGHM, PEP, PHN, TAURONPE, WIELTON, ZUE, Lowe's, Nvidia, 

Target. 

 USA- Produkcja przemysłowa w USA w X w górę o 1,1 proc. mdm, a przetwórstwo 

wzrosło o 1 proc. mdm 

 POLSKA- Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po wrześniu 

wyniosła 7,5 mld euro 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:00 Słowacja Inflacja HICP 1.6% r/r 1.4% r/r październik 

11:00 
Strefa 
Euro 

Inflacja bazowa 
HICP 

0.1% 
m/m 

0.2% r/r 

0.2% m/m 

0.2% r/r 
październik 

11:00 
Strefa 
Euro 

Inflacja HICP 

0.2% 
m/m 

-0.3% 
r/r 

0.1% m/m 

-0.3% r/r 
październik 

13:00 USA 
Wnioski o kredyt 
hipoteczny 

b.d. -0.5% tydzień 

14:30 USA 
Pozwolenia na 
budowę domów 

1560 
tys. 

1545 tys. październik 

14:30 USA 
Rozpoczęte budowy 
domów 

1460 
tys. 

1415 tys. październik 

14:30 Kanada 
Inflacja bazowa 
CPI 

b.d. 
0.1% m/m 

1.0% r/r 
październik 

14:30 Kanada Inflacja CPI 
0.2% m/m 

0.4% r/r 

-0.1% m/m 

0.5% r/r 
październik 

16:00 USA 
Wystąpienie szefa Fed 
z Chicago (Charles 
Evans) 

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

16:30 USA 
Zmiana zapasów 
ropy 

1.95 mln 
brk 

4.28 mln brk tydzień 

16:30 USA 
Zmiana zapasów 
benzyny 

0.45 mln 
brk 

-2.3 mln brk tydzień 

16:30 USA 
Zmiana zapasów 
destylatów 

-1.35 mln 
brk 

-5.35 mln 
brk 

tydzień 

18:15 USA 

Wystąpienie szefa 
Fed z Nowego 
Jorku (John 
Williams) 

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

19:20 USA 
Wystąpienie szefa 
Fed z St. Louis 
(James Bullard) 

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

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

środa, 18 listopada 2020,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1793,56 -0,30% 

WIG30 2075,22 -0,35% 

mWIG40 3698,19 -0,35% 

sWIG80 14803,87 +0,16% 

WIG 51781,80 -0,29% 

NCIndex 510,58 -0,37% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol, LOP 

FW20Z1920 1 797 -0,17% 18 725 44 846 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys,) 

WZROST 180  45,57% 870 519 55,19% 

SPADEK 160  40,51% 690 400 43,77% 

BEZ ZM, 55  13,92% 16 471 1,04% 

RAZEM 395 100,00% 1 577 390 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

CFI 0,2260  +38,23% 500 738 

KSGAGRO 2,66  +25,47% 716 247 

MILKILAND 0,780  +23,81% 197 861 

JSW 22,560  +14,49% 84 569 698 

NTTSYSTEM 3,33  +13,27% 207 326 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

ATREM 2,000  -9,09% 177 230 

OAT 48,60  -8,30% 10 799 788 

NANOGROUP 5,90  -7,81% 375 479 

RAFAKO 1,048  -6,43% 1 841 419 

PROTEKTOR 4,08  -6,42% 173 061 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 29 783,35 -0,56% 

NASDAQ 11 899,34 -0,21% 

S&P500 3 609,53 -0,48% 

FTSE 100 6 365,33 -0,87% 

CAC 40 5 483,00 0,21% 

DAX XETRA 13 133,47 -0,04% 

RTS  1 258,46 -0,80% 

BUX 37 470,50 0,15% 

NIKKEI 225  25 728,14 -1,10% 

HANG SENG 26 459,70 0,17% 

BOVESPA 107 248,63 0,77% 

MERVAL 51 911,54 1,62% 

CECE EUR  1 318,59 -0,57% 

NTX EUR  934,62 -0,15% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,1873 0,08% 

EUR/PLN 4,4882 0,07% 

USD/PLN 3,7802 -0,02% 

USD/JPY 104,0010 -0,16% 

GBP/USD 1,3264 0,06% 

EUR/CHF 1,0811 0,01% 

CHF/PLN 4,1516 0,07% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1877,250 -0,22% 

MIEDŹ (LME) 7 104,75 0,45% 

ROPA BRENT 43,730 -0,16% 

ROPA WTI 41,310 0,07% 

 



                                                          BIULETYN PORANNY  

        Strona | 2  
 

 
Informacje dnia 

 

COMARCH Comarch miał 32,46 mln zł zysku netto, 64,54 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r. 

Comarch odnotowało 32,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 
w III kw. 2020 r. wobec 42,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 46,11 mln 
zł wobec 66,21 mln zł zysku rok wcześniej. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PGE Zysk netto j.d. PGE w III kw. wyniósł 273 mln zł wobec 471 mln zł zysku rok wcześniej 
Zysk netto grupy PGE, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w trzecim kwartale 2020 roku 
273 mln zł wobec 471 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. EBITDA wyniosła 
1.546 mln zł wobec 1.677 mln zł przed rokiem i była zgodna z wcześniejszymi szacunkami. Zysk operacyjny grupy 
PGE wyniósł 469 mln zł wobec 621 mln zł zysku rok wcześniej. 

ENEA Jarosław Ołowski odwołany z zarządu Enei 

Rada nadzorcza Enei odwołała we wtorek Jarosława Ołowskiego z funkcji członka zarządu ds. finansowych - 
poinformowała spółka w komunikacie. 

BOŚ Skonsolidowany zysk netto BOŚ Banku w III kw. '20 wyniósł 10,8 mln zł 

Zysk netto grupy BOŚ Banku w III kwartale 2020 roku wyniósł 10,8 mln zł, co oznacza spadek kdk o 32,7 proc. - 
poinformował bank w raporcie. 

11 BIT 11bit Studios miało 7,11 mln zł zysku netto, 8,73 mln zł zysku EBIT w III kw. 

11bit Studios odnotowało 7,11 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 1,09 mln zł zysku rok 
wcześniej, podała spółka w raporcie. 

11 BIT 11 bit studios wypracowało w III kw. 11,3 mln zł EBITDA, powyżej oczekiwań 

Wynik EBITDA 11 bit studios w trzecim kwartale 2020 roku sięgnął 11,3 mln zł i był o 12,3 proc. wyższy od średniej 
prognoz analityków. Wynik wzrósł rok do roku o 84 proc. 

WIELTON Wielton miał 12,57 mln zł zysku netto, 57,74 mln zł EBITDA w I-III kw. 2020 

Wielton odnotował 12,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
okresie I-III kw. 2020 r. wobec 52,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

PHARMENA Pharmena: Rozpoczęto badanie przedklin. celem ustalenia dawki leku na COVID-19 

Rozpoczęło się pierwsze z trzech planowanych badań przedklinicznych na modelach zwierzęcych prowadzone przez 
ośrodek badawczy Covance Inc. na zlecenie Pharmeny, podała spółka. Badanie jest prowadzone w celu ustalenia 
maksymalnej tolerowanej dawki 1-MNA, kandydata na lek w infekcji wirusem Sars-Cov-2. Spółka zakłada, że otrzyma 
na przełomie stycznia/lutego 2021 r. raport zawierający wyniki powyższego badania. 

MO-BRUK KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Mo-Bruku 

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Mo-Bruku sporządzonego w związku z publiczną 
sprzedażą do 702.577 akcji serii B oferowanych przez Ginger Capital oraz do 1.053.866 akcji serii C oferowanych 
przez Value FIZ - poinformowała spółka w komunikacie. 

ATENDE Atende miało 1,81 mln zł zysku netto, 6,03 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r. 

Atende odnotowało 1,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
III kw. 2020 r. wobec 1,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,78 mln zł 
wobec 0,04 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 6,03 mln zł wobec 4 mln zł rok wcześniej. 
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,19 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 58,48 mln zł rok wcześniej. 

UNIMOT Unimot miał 0,91 mln zł zysku netto, 10,9 mln zł skoryg. EBITDA w III kw. 2020 

Unimot odnotował 0,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III 
kw. 2020 r. wobec 23,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,61 mln zł 
wobec 29,46 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 10,9 mln zł wobec 18,3 mln zł rok wcześniej. 
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 342,52 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 1 261,09 mln zł rok 
wcześniej. 

POLWAX Polwax miał 4,02 mln zł zysku netto, 6,66 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r. 

Polwax odnotował 4,02 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 7,17 mln zł zysku rok wcześniej, 
podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 5,74 mln zł wobec 9,42 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA 
wyniósł 6,66 mln zł wobec 10,42 mln zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 73,83 mln zł w III kw. 2020 r. 
wobec 77,59 mln zł rok wcześniej. 

BIK Grupa BIK miała 0,31 mln zł zysku netto, 3,26 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 

Biuro Inwestycji Kapitałowych (Grupa BIK) odnotowała 0,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego 
akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,15 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w 
raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 3,26 mln zł wobec 5,19 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze 
sprzedaży sięgnęły 4,26 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 4,25 mln zł rok wcześniej. 

P.A. NOVA P.A. Nova miała 13,85 mln zł zysku netto, 23,87 mln zł zysku EBIT w I-III kw. 

P.A. Nova odnotowała 13,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w I-III kw. 2020 r. wobec 25,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 
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FO DĘBICA FO Dębica miała 52,98 mln zł zysku netto, 50,81 mln zł zysku EBIT w III kw. 

Firma Oponiarska Dębica odnotowała 52,98 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 18,87 mln zł 
zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

MONNARI Monnari miało 7,7 mln zł straty netto, 8,93 mln zł straty EBIT w III kw. 2020 

Monnari Trade odnotowało 7,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 
III kw. 2020 r. wobec 3,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

ARCHICOM Archicom miał 21,89 mln zł zysku netto, 27,87 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 

Archicom odnotował 21,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 
w III kw. 2020 r. wobec 20,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

JSW PFR przyznał JSW 1 mld zł pożyczki w ramach wsparcia z tarczy antykryzysowej 

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) przyznał Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wsparcie finansowe w ramach 
programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm", podała spółka w 
komunikacie. Wsparcie zostanie udzielone w formie pożyczki płynnościowej w kwocie 1 mld zł, podano również. 

LPP Semper Simul Foundation ma zgodę UOKiK ws. przejęcia LPP 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę w sprawie przejęcia kontroli nad spółką LPP, podało 
spółka w komunikacie.. 

LOTOS, GRUPA AZOTY Grupa Lotos, Hyundai i KIND objęły akcje nowej emisji GA Polyolefins 

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Grupy Azoty Polyolefins - spółki celowej powołanej do realizacji projektu Polimery 
Police - dokonało podwyższenia kapitału zakładowego spółki o 323 684 990 zł, do 922 968 300 zł, w drodze emisji 
akcji, które objęły Grupa Lotos oraz Hyundai Engineering i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development 
Corporation (KIND), podały Grupa Azoty i Grupa Lotos w osobnych komunikatach. 

KRUK Kruk przyjął od akcjonariuszy oferty sprzedaży 17,3 mln akcji własnych 

W ramach skupu akcji własnych, przeprowadzonego od 19 października do 13 listopada 2020, Kruk przyjął od 
akcjonariuszy 1 659 ofert sprzedaży obejmujących łącznie 17 312 434 akcje, podała spółka w komunikacie. 

DATAWALK DataWalk miał wstępnie 6,14 mln zł straty netto w I-III kw. 2020 r. 

DataWalk odnotował wstępnie 8,94 mln zł skonsolidowanych przychodów i 6,14 mln zł straty netto w I-III kw. 2020 r., 
podała spółka w komunikacie. 

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

Agora wypracowała w trzecim kwartale 2020 roku 20,7 mln zł EBITDA, podała spółka w komunikacie. Przychody grupy 
wyniosły w trzecim kwartale 193 mln zł,a strata netto sięgnęła 7,1 mln zł, podano również. 

AGORA Agora nie zgadza się z wątpliwościami UOKiK ws. przejęcia Eurozetu 

Agora nie zgadza się z wątpliwościami Prezesa UOKiK w sprawie przejęcia spółki Eurozet - poinformował prezes 
Bartosz Hojka podczas wtorkowej konferencji. 

MASTERPHARM Master Pharm miał wstępnie 5,2 mln zł zysku netto w I-III kw 2020 r. 

Master Pharm miał wstępnie 5,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2020 r., podała spółka w 
komunikacie. Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 42,8 mln zł, podano również. 

GRUPA WP Grupa WP miała 25,1 mln zł zysku netto, 57,21 mln zł skoryg. EBITDA w III kw. 

Grupa WP odnotowała 25,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 
w III kw. 2020 r., podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 36,02 mln zł, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży 
sięgnęły 153 mln zł. 

PROJPRZEM MAKRUM PJP Makrum miało 1,69 mln zł zysku netto, 3,4 mln zł zysku EBIT w III kw. 

Grupa Przemysłowa PJP Makrum odnotowała 1,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego 
akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r., podała spółka w komunikacie. Zysk operacyjny wyniósł 3,4 mln 
zł, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,18 mln zł, podano również. 

R22 R22 miało 6,84 mln zł zysku netto, 15 mln zł skoryg. EBITDA w V kw. r.obr. 

R22 odnotowało 6,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w V 
kw. roku obrotowego 2019/2020 r., podała spółka w komunikacie. Zysk operacyjny wyniósł 10,67 mln zł, a 
skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 49,44 mln zł, podano również. 

R22 R22 planuje przeznaczyć na dywidendę min. 30% zysku z r. obr. 2019/2020 

R22 przewiduje przeznaczenie na dywidendę co najmniej 30% zysku netto za rok obrotowy 2019/2020, kończący się 
31 grudnia 2020 roku, poinformował wiceprezes spółki Robert Stasik. 

APLISENS Aplisens miał 4,34 mln zł zysku netto, 7,42 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r. 

Aplisens odnotował 4,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
III kw. 2020 r., podała spółka w komunikacie. Zysk operacyjny wyniósł 5,52 mln zł, a skonsolidowane przychody ze 
sprzedaży sięgnęły 30,04 mln zł 

SKARBIEC HOLDING Skarbiec Holding miał 24,19 mln zł zysku netto w I kw. r. obr. 2020/2021 

Skarbiec Holding odnotował 24,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w I kw. roku obrotowego 2020/2021, podano w komunikacie. Zysk operacyjny wyniósł 30,03 mln zł, a s 



                                                          BIULETYN PORANNY  

        Strona | 4  
 

konsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45,01 mln zł, podano również. 

ULMA Ulma miała 7,2 mln zł zysku netto, 20,49 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r. 

Ulma Construccion Polska odnotowała 7,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom 
jednostki dominującej w III kw. 2020 r., podała spółka w komunikacie. Zysk operacyjny wyniósł 9,04 mln zł, a s 
konsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 50,98 mln zł, podano również. 

IMPEL Impel miał 11,33 mln zł zysku netto, 39,13 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r. 

Impel odnotował 11,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III 
kw. 2020 r., podano w komunikacie. Zysk operacyjny wyniósł 20,41 mln zł, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży i 
dotacji sięgnęły 568,34 mln zł, podano również. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Podczas handlu w USA eurodolar podbił do 1,18926 USD po czym dynamicznie zniżkował w kierunku 1,18563 USD. 

Globalnie obserwujemy lekkie schłodzenie nastrojów. W trakcie obrotu w Azji eurodolar rośnie z 1,18496 USD do 
1,18767 USD. W depeszach widoczne są również odniesienia do jena, jak bezpiecznej przystani, który odrobił już 
sporą część ostatnich zniżek po informacjach z Pfizera/Moderny. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Produkcja przemysłowa w USA w X w górę o 1,1 proc. mdm, a przetwórstwo wzrosło o 1 proc. mdm 

Produkcja przemysłowa w USA w X wzrosła o 1,1 proc. mdm - podała Rezerwa Federalna USA. Oczekiwano +1 proc. 
mdm, wobec: -0,4 proc. w IX, po korekcie z -0,6 proc. Przetwórstwo przemysłowe wzrosło o 1 proc. mdm. 
Prognozowano +1 proc., wobec +0,1 proc. miesiąc wcześniej, po rewizji z -0,3 proc. Wykorzystanie mocy 
produkcyjnych amerykańskich firm wyniosło w październiku 72,8 proc. vs konsensus 72,3 proc. i wobec 72 proc. 
miesiąc wcześniej, po korekcie z 71,5 proc. 

USA Indeks nastrojów wśród amerykańskich firm budowlanych NAHB wyniósł w listopadzie 90 pkt.  

Indeks nastrojów wśród amerykańskich firm budowlanych, przygotowany przez National Association of Home Builders 
(NAHB), wyniósł w listopadzie 90 pkt. - poinformowała NAHB w komunikacie. Indeks jest na najwyższym poziomie w 
historii. 

WĘGRY Narodowy Bank Węgier utrzymał 3-miesięczną depozytową stopę na niezmienionym poziomie 0,60 proc.  

Narodowy Bank Węgier (MNB) utrzymał we wtorek referencyjną, 3-miesięczną depozytową stopę na niezmienionym 
poziomie 0,60 proc. - poinformował bank po zakończeniu posiedzenia. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynku. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

HANDEL ZAGRANICZNY Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po wrześniu wyniosła 7,5 mld euro - GUS 

Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po wrześniu wyniosła 7,5 mld euro - podał Główny Urząd 
Statystyczny. 

HANDEL ZAGRANICZNY Udział Niemiec w polskim eksporcie w okresie I-IX wyniósł 28,5 proc. - GUS 

Udział Niemiec w polskim eksporcie w okresie styczeń-wrzesień wyniósł 28,5 proc. wobec 27,8 proc. w analogicznym 
okresie 2019 roku - podał GUS. Z danych GUS wynika, że Rosja po 9 miesiącach tego roku spadła na 4 miejsce pod 
względem importu do Polski. Według danych za styczeń-sierpień była na trzecim miejscu. 

PANDEMIA Do 29 listopada nie będzie ani nowych obostrzeń, ani luzowania obowiązujących - minister zdrowia 

Do 29 listopada rząd nie planuje wprowadzać nowych obostrzeń epidemicznych ani luzować obowiązujących - 
powiedział na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. 

OFE, ZUS OFE w ramach suwaka przekazały do ZUS aktywa warte 441,8 mln zł - ZUS 

Otwarte Fundusze Emerytalne przelały do ZUS środki w wysokości 441,8 mln zł w ramach tzw. suwaka - 
poinformowało PAP Biznes biuro prasowe ZUS. Jest to transfer listopadowy, a przelewy są za październik. W 
październiku OFE otrzymały z ZUS 252,8 mln zł. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ACKERMAN-NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 NWZ z 9 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych. 

 ARCHICOM-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 BOS-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

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

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

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

 GTRINITY-ZWZA ws. m.in. rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki. 

 INTERCARS-Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku. 

 K2INTERNT-NWZA ws. ustanowienia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji warrantów 
subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, zmiany uchwały nr 22 z 16 czerwca 2015 r., zmiany firmy spółki oraz zmiany statutu. 

 KGHM-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 KOMPUTRON-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku. 

 MOJ-NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 

 PEP-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 PHN-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 RSY-NWZA ws. istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki, zmian w statucie, zmian osobowych w składzie RN, podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru. 

 STALEXP-NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN. 

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

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

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

 Lowe's-Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku. 

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

 Target-Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku. 

ZAGRANICA 

 Słowacja- (09:00) Inflacja HICP (Oczek. 1.6% r/r Poprz.1.4% r/r) za październik 

 Strefa Euro- (11:00) Inflacja bazowa HICP (Oczek. 0.1% m/m 0.2% r/r Poprz.0.2% m/m 0.2% r/r) za październik 

 Strefa Euro- (11:00) Inflacja HICP (Oczek. 0.2% m/m -0.3% r/r Poprz.0.1% m/m -0.3% r/r) za październik 

 USA- (13:00) Wnioski o kredyt hipoteczny (Poprz.-0.5%) za tydzień 

 USA- (14:30) Pozwolenia na budowę domów (Oczek. 1560 tys. Poprz.1545 tys.) za październik 

 USA- (14:30) Rozpoczęte budowy domów (Oczek. 1460 tys. Poprz.1415 tys.) za październik 

 Kanada- (14:30) Inflacja bazowa CPI (Poprz.0.1% m/m 1.0% r/r) za październik 

 Kanada- (14:30) Inflacja CPI (Oczek. 0.2% m/m 0.4% r/r Poprz.-0.1% m/m 0.5% r/r) za październik 

 USA- (16:00) Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans)  

 USA- (16:30) Zmiana zapasów ropy (Oczek. 1.95 mln brk Poprz.4.28 mln brk) za tydzień 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów benzyny (Oczek. 0.45 mln brk Poprz.-2.3 mln brk) za tydzień 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów destylatów (Oczek. -1.35 mln brk Poprz.-5.35 mln brk) za tydzień 

 USA- (18:15) Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams) 

 USA- (19:20) Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard) 

 

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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