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BIULETYN PORANNY
Najważniejsze informacje
 PZU -Zysk netto grupy PZU w III kw. '20 wyniósł 890 mln zł wobec konsensusu 722 mln zł
 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: 08OCTAVA, ALUMETAL, APSENERGY,
ATAL, CNT, DBENERGY, DROP, ELEKTROTI, FERRO, GRUPAAZOTY, INC,
IPOPEMA, IZOSTAL, JSW, JWCONSTR, K2INTERNT, KINOPOL, KREC, KRKA,
MASTERPHA, MEGARON, OEX, OPENFIN, PCCEXOL, PEKABEX, PGNIG, PMPG,
POLICE, PULAWY, PZU, REINO, RYVU, SNIEZKA, WITTCHEN, WOJAS.
 USA- Liczba nowych pozwoleń na budowę domów w USA w październiku wyniosła 1,545
mln
 EUROLAND- Ceny konsumpcyjne w strefie euro w X spadły o 0,3 proc. rdr - Eurostat
 POLSKA- Ceny według HICP w Polsce we X wzrosły o 3,8 proc. rdr - Eurostat

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia
POLSKA
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Prognoza
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Bieżący wskaźnik
ufności konsumenckiej

b.d.

-20.0

listopad

Polska

Wyprzedzający
wskaźnik ufności
konsumenckiej

b.d.

-19.2
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Polska

Zatrudnienie w sektorze
przedsiębiorstw

b.d.

6312.4 tys.

październik

10:00

Polska

Zatrudnienie

-1.1% r/r

-1.2% r/r

październik

10:00

Polska

Wynagrodzenie

4.6% r/r

5.6% r/r

październik

10:00

Polska

Przeciętne
wynagrodzenie brutto

b.d.

5371.56
PLN

październik

WIG20
WIG30
mWIG40
sWIG80
WIG
NCIndex

FW20Z2020

WZROST
SPADEK
BEZ ZM,
RAZEM

INDEKSY
Kurs
1810,43
2092,31
3725,52
14884,45
52232,17
505,72

Zmiana
+0,94%
+0,82%
+0,74%
+0,54%
+0,87%
-0,95%

KONTRAKT NA WIG20
Kurs
Zmiana
Wol,
1 811 +0,78%
16 791

LOP
45 529

STATYSTYKA RYNKU
Akcje
Obroty (tys,)
197
49,87%
755 506
64,93%
139
35,19%
405 315
34,83%
59
14,94%
2 810
0,24%
395 100,00%
1 163 631 100,00%

NAJWIĘKSZE WZROSTY
Kurs
Zmiana
GRODNO
1,040
+33,33%
MERCATOR
5,160
+21,99%
ULTGAMES
1,040
+18,18%
IZOBLOK
6,75
+14,41%
ABPL
15,60
+14,29%

Obrót
670 534
7 564 209
117 300
707 917
27 305 369

NAJWIĘKSZE SPADKI
Kurs
Zmiana
NOVATURAS
290
-11,59%
GETINOBLE
21,340
-5,41%
RAFAKO
0,6110
-5,27%
FAMUR
2,410
-4,37%
GETIN
155,2
-4,08%

Obrót
174 404
34 151 065
212 086
1 169 781
3 137 129

ZAGRANICA

Źródło: GUS, NBP, ESPI

DJIA
NASDAQ
S&P500
FTSE 100
CAC 40
DAX XETRA
RTS
BUX
NIKKEI 225
HANG SENG
BOVESPA
MERVAL
CECE EUR
NTX EUR

INDEKSY
Kurs
29 438,42
11 801,60
3 567,79
6 385,24
5 511,45
13 201,89
1 276,75
38 361,82
25 634,34
26 417,45
106 119,09
51 295,53
1 342,52
944,71

EUR/USD
EUR/PLN
USD/PLN
USD/JPY
GBP/USD
EUR/CHF
CHF/PLN

WALUTY
Kurs
1,1847
4,4654
3,7691
103,8890
1,3225
1,0793
4,1372

ZAGRANICA
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Wystąpienie publiczne
prezes ECB (Christine
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b.d.

b.d.

b.d.
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12:00
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10.25%
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Brytania

Wskaźnik zamówień
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b.d.

-34

listopad

14:30
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Wnioski o zasiłek dla
bezrobotnych

725 tys.

709 tys.

tydzień

16:00

USA

Sprzedaż domów na
rynku wtórnym

6.45 mln

6.54 mln

październik

16:15

Strefa
Euro

Wystąpienie
publiczne prezes
ECB (Christine
Lagarde)

b.d.

b.d.

b.d.

16:30

USA

Tygodniowa zmiana
zapasów gazu

b.d.

8 mld

tydzień

17:00

USA

Indeks Kansas City
Fed dla przemysłu

b.d.

23

listopad

18:35

USA

Wystąpienie szefa
Fed z Cleveland
(Loretta Mester)

b.d.

b.d.

b.d.

Zmiana
-1,16%
-0,82%
-1,16%
0,31%
0,52%
0,52%
1,45%
2,38%
-0,36%
-0,48%
-1,05%
-1,19%
+1,81%
+1,08%
Zmiana
0,02%
0,06%
0,04%
0,00%
-0,20%
-0,06%
0,12%

SUROWCE (KONTRAKTY)
Kurs
Zmiana
ZŁOTO
1858,850
-0,61%
MIEDŹ (LME)
7 042,25
-0,39%
ROPA BRENT
44,120
-0,09%
ROPA WTI
41,670
-0,24%

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat
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”.

BIULETYN PORANNY

Informacje dnia
PZU

Zysk netto grupy PZU w III kw. '20 wyniósł 890 mln zł wobec konsensusu 722 mln zł
Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU w trzecim kwartale 2020 roku wzrósł do 890 mln
zł z 879 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Zysk okazał się 23 proc. powyżej oczekiwań rynku, który
spodziewał się, że wyniesie on 722 mln zł.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

Informacje ze spółek
PO ZAMKNIĘCIU SESJI
PZU

PZU szacuje na 50-150 mln zł wpływ na wyniki w '20 wyższych świadczeń związanych ze zgonami
PZU wstępnie szacuje wpływ wzrostu wypłacanych świadczeń z tytułu śmierci na wyniki grupy w 2020 roku na 50-150
mln zł - poinformowało PZU w prezentacji.

PLAY

Iliad kupił 40,2 proc. akcji Play Communications
Tollerton Investments Limited oraz oraz Partners S.à.r.l sprzedały Iliad spółki, które łącznie mają 40,2 proc. głosów na
WZ Play Communications - podał Play w komunikacie.

PLAY

Przedstawiciele Grupy Iliad weszli do rady dyrektorów Play
Do rady dyrektorów Play zostało powołanych 6 nowych członków związanych z Grupą Iliad, podała spółka.

KGHM

Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w III kw. 1,767 mld zł wobec konsensusu 1,69 mld zł
Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w trzecim kwartale 2020 roku 1,767 mld zł wobec 1,522 mld zł w drugim
kwartale 2020 r. i wobec 1,38 mld zł przed rokiem - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu kwartalnego
spółki. Wynik okazał się 4,5 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 1,69 mld zł skorygowanej
EBITDA.

PGNIG

Skonsolidowany zysk netto PGNiG w III kwartale 2020 wyniósł 116 mln zł, zgodnie z szacunkami
Grupa kapitałowa PGNiG miała w trzecim kwartale 2020 roku 6,39 mld zł przychodów, 1,33 mld zł EBITDA, 588 mln zł
zysku operacyjnego oraz 116 mln zł zysku netto - poinformowała spółka w raporcie rocznym. Wyniki są zgodne z
wcześniejszymi szacunkami.

TAURON

Tauron miał 376,64 mln zł zysku netto, 1005,87 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.
Tauron Polska Energia odnotował 376,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom
jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 302,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk
operacyjny wyniósł 539,37 mln zł wobec 481,4 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 1 005,87 mln zł
wobec 927,81 mln zł rok wcześniej.

ENEA

Enea miała wstępnie 62 mln zł straty netto, 2635 mln zł EBITDA w I-III kw. 2020
Enea wypracowała 13 464 mln zł skonsolidowanych przychodów, 2 635 mln zł zysku EBITDA w I-III kw 2020 r.
Skonsolidowana strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 62 mln zł, podała spółka,
prezentując szacunkowe dane.

GRUPA AZOTY

Zysk netto Grupy Azoty po trzech kwartałach wyniósł 226,5 mln zł
Zysk netto Grupy Azoty po trzech kwartałach br. przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 226,5
mln zł - poinformowała grupa w raporcie kwartalnym. Rok wcześniej Azoty od stycznia do końca września wypracowały
384,1 mln zł zysku netto.

GRUPA AZOTY

Zysk netto Grupy Azoty w III kw. wyniósł 31,1 mln zł, powyżej konsensusu
Zysk netto Grupy Azoty przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w trzecim kwartale 2020 roku wyniósł 31,1
mln zł - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik jest o 166 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który
zakładał wynik netto na poziomie 11,7 mln zł (przedział od 1,8 do 24,8 mln zł).

ZA PUŁAWY

ZA Puławy miały 28,52 mln zł zysku netto, 38,92 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) odnotowały 28,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto
przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 49,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała
spółka w raporcie.

ZUE

ZUE miało 1,98 mln zł zysku netto, 2,76 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.
ZUE odnotowało 1,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III
kw. 2020 r. wobec 2,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,76 mln zł
wobec 4,57 mln zł zysku rok wcześniej.

CIECH

Ciech miał 36,6 mln zł zysku netto z dział. kontynuowanej w III kw. 2020 r.
Ciech odnotował 36,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2020 r. wobec 4,99
mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

EUROCASH

Eurocash ustanowił program emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej 1 mld zł
Eurocash 18 listopada zawarł umowę z BNP Paribas BP, Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski oraz
Santander BP, na podstawie której ustanowił program emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej obligacji
wynoszącej 1 mld zł - podała spółka w komunikacie.

PHN

PHN miał 10,7 mln zł zysku netto, 30,3 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.
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Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 10,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego
akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 16,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w
raporcie.
FAMUR

Famur dostarczy maszyny górnicze do Rosji za 20 mln euro
Famur podpisał umowę z Polskie Maszyny Group, której przedmiotem jest dostawa maszyn górniczych
przeznaczonych do eksploatacji na terytorium Federacji Rosyjskiej w kopalni węgla koksującego "Inaglinskij",
wchodzącej w skład OOO UK Kolmar - poinformował Famur w komunikacie.

ELEKTROTIM

Elektrotim miał 1,98 mln zł zysku netto, 3,62 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020
Elektrotim odnotował 1,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w
III kw. 2020 r. wobec 1,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI
PEKAO

Pekao Leasing i ARP Leasing mają porozumienie w ramach 'tarczy' dla transportu
Pekao Leasing i ARP Leasing podpisały porozumienie, które ustala zasady i tryb współpracy dotyczącej
refinansowania leasingu w ramach tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców branży transportowej i przewozów
autobusowych, podała Agencja Rozwoju Przemysłu.

KGHM

KGHM ma list intencyjny z 15 samorządami ws. rozwoju OZE
KGHM Polska Miedź i 15 samorządów z terenu Zagłębia Miedziowego podpisało się pod listem intencyjnym
dotyczącym wzajemnej współpracy na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE), podała spółka w
komunikacie.

PGE

PGE liczy na szybki powrót do wypłaty dywidendy
PGE liczy na szybki powrót do wypłaty dywidendy. Rekomendacja zarządu zależeć będzie od sytuacji finansowej
spółki - poinformował prezes Wojciech Dąbrowski.

PGE

PGE Baltica ma umowę z PIG-PIB ws. badań geologicznych
PGE Baltica - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - i Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy
Instytut Badawczy (PIG-PIB) podpisały umowę o współpracy i doradztwie technicznym w zakresie prac geologicznoinżynierskich dla dwóch morskich farm wiatrowych Baltica-2 i Baltica-3, podała spółka w komunikacie.

PGE

PGE szacuje nakłady inwestycyjne na transformację Bełchatowa na ok. 2,5 mld zł
PGE szacuje obecnie nakłady inwestycyjne na transformację kompleksu Bełchatów na ok. 2,5 mld zł - poinformował
prezes Wojciech Dąbrowski.

BOGDANKA

Bogdanka ma aneks do umowy sprzedaży węgla do ZA Puławy
Bogdanka podpisała z Grupą Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" aneks do umowy sprzedaży węgla energetycznego, w
którym ustalono cenę dostaw w 2021 roku i wydłużono okres obowiązywania umowy do końca 2026 r. - poinformowała
spółka w komunikacie.

LPP

LPP planuje sprzedać w ABB akcje własne, stanowiące 0,97 proc. kapitału zakładowego
LPP planuje sprzedać w trybie budowania przyspieszonej księgi popytu 17.099 akcji własnych, które stanowią 0,97
proc. kapitału zakładowego i uprawniają do 0,55 proc. głosów na walnym zgromadzeniu - podała spółka w
komunikacie.

BOŚ

BOŚ chce w I poł. '21 przedstawić zaktualizowaną strategię
Bank Ochrony Środowiska planuje w pierwszej połowie 2021 roku przedstawić zaktualizowaną strategię poinformował w środę kierujący pracami zarządu banku Wojciech Hann. BOŚ chce być bankiem specjalistycznym,
skupionym na finansowaniu projektów proekologicznych.

COMARCG

Portfel zamówień Comarchu na '20 wyższy o 5 proc. rok do roku
Portfel zamówień Comarchu na 2020 rok jest wyższy o 5 proc. od backlogu notowanego przed rokiem - poinformował
wiceprezes Konrad Tarański. Spółka spodziewa się wzrostu przychodów w segmencie telekomunikacji, mediów i IT w
czwartym kwartale oraz w 2021 roku, dzięki pozyskaniu dużych kontraktów, podano również.

ELEKTROTIM

Elektrotim obniżył prognozy na '20; spodziewa się 14,8 mln zł skons. zysku netto
Elektrotim obniżył prognozę skonsolidowanego zysku netto, jaki planuje osiągnąć w 2020 roku o 6 proc. do 14,8 mln zł
- poinformowała spółka w komunikacie. Prognoza przychodów ze sprzedaży na ten rok została zmniejszona o 2 proc.
do 293 mln zł. Elektrotim ocenia, że przesunięte realizacje oraz sprzedaż z 2020 r. będą wpływały pozytywnie na
wyniki grupy w pierwszym półroczu 2021 r., podano również.

ECHO INVESTMENT

Echo ma 33,6 mln euro kredytu z Pekao na trzy biurowce w łódzkiej Fuzji
Echo Investment pozyskało w Banku Pekao kredyt na budowę trzech biurowców wchodzących w skład
wielofunkcyjnego kompleksu Fuzja w Łodzi, o wartości 33,6 mln euro, podała spółka.

K2 INTERNET

K2 Internet ustanowił program motywacyjny dla zarządu
K2 Internet ustanowił program motywacyjny, w ramach którego spółka będzie mogła przydzielić członkom zarządu do
150 tys. akcji - podała spółka uchwałach po walnym zgromadzeniu.

MO-BRUK

Mo-Bruk chce rozwijać sprzedaż zagr. paliw alternatywnych, rozważy przejęcia
Mo-Bruk chce rozwijać sprzedaż zagraniczną paliw alternatywnych i analizuje ścieżkę rozwoju poprzez przejęcia,
poinformował prezes Mo-Bruk Józef Mokrzycki.

URSUS

Otwarto postępowanie o zatwierdzenie układu Ursusa
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W Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowane zostało obwieszczenie o otwarciu postępowania o
zatwierdzenie układu Ursusa w restrukturyzacji, podała spółka w komunikacie.
UNIMOT

Unimot chce mieć 100 stacji Avia na koniec 2021 roku
Unimot planuje dołączenie ok. 30 stacji do sieci Avia w 2021 roku, tak aby na koniec przyszłego roku sieć tej marki w
Polsce liczyła 100 stacji, podała spółka.

UNIMOT

Unimot podtrzymuje prognozę 80 mln zł skorygowanego wyniku EBITDA w 2020 roku
Unimot podtrzymuje prognozę skorygowanego wyniku EBITDA na poziomie 80 mln zł w całym 2020 roku, mimo że
wyniki III kwartału br. były o ok. 4 mln zł niższe od spodziewanych, poinformował prezes Adam Sikorski.

UNIMOT

Unimot planuje wypłatę dywidendy na poziomie 30% jedn. zysku netto za 2020 rok
Unimot zamierza trzymać się polityki dywidendowej, przewidującej przeznaczenie 30% jednostkowego zysku netto na
wypłatę dywidendy, podała spółka w komunikacie.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET
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Wydarzenia gospodarcze
WALUTY

W trakcie sesji w USA eurodolar spadł do 1,18485 USD. Umocnienie dolara możemy powiązać ze spadkiem głównych
indeksów akcyjnych, które straciły ok. 0,6-1%. Podczas handlu w Azji obserwujemy lekkie odbicia. Eurodolar powrócił
(po teście 1,18311 USD) do 1,18508 USD. Wsparciem są m.in. spekulacje na temat dalszego stimulusa w Chinach.
Konrad Ryczko

Źródło: BOSSAFX

ZAGRANICA
USA

Liczba nowych pozwoleń na budowę domów w USA w październiku wyniosła 1,545 mln
Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów w USA w październiku (wskaźnik aktywności w przyszłości w
tym sektorze) wyniosła w ujęciu zanualizowanym (SAAR) 1,545 mln wobec 1,545 mln w poprzednim miesiącu - podał
Departament Handlu.

USA

W USA zanotowano mały spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA
W USA zanotowano mały spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks wyrównany sezonowo zniżkował
o 0,3 proc. w tygodniu zakończonym 13 XI - podało w komunikacie Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA).

EUROLAND

Ceny konsumpcyjne w strefie euro w X spadły o 0,3 proc. rdr - Eurostat
Ceny konsumpcyjne w strefie euro spadły o 0,3 proc. w X w ujęciu rdr, po spadku w IX o 0,3 proc. - podał w
komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano spadek o 0,3 proc.
CPI bazowy rdr wzrósł w X o 0,2 proc., po wzroście we wrześniu o 0,2 proc. Tu szacowano wstępnie +0,2 proc. Mdm
CPI wzrósł o 0,2 proc. wobec wstępnych szacunków +0,2 proc., po +0,1 proc. we wrześniu.

EUROLAND

Pandemia koronawirusa przerwała pozytywną tendencję na ryku zatrudnienia w UE - Schmit
Pandemia koronawirusa przerwała pozytywną tendencję na ryku zatrudnienia w UE; przez kryzys od zeszłego roku w
krajach członkowskich zniknęło ponad 6 mln miejsc pracy - poinformował w środę komisarz do spraw miejsc pracy i
praw socjalnych Nicolas Schmit.

WIELKA BRYTANIA

Ceny konsumpcyjne w Wielkiej Brytanii w X w ujęciu rdr wzrosły o 0,7 proc.
Ceny konsumpcyjne w Wielkiej Brytanii w X w ujęciu rdr wzrosły o 0,7 proc. - podał w komunikacie urząd statystyczny.

Źródło: PAP, ISB, IAR

POLSKA
INFLACJA

Ceny według HICP w Polsce we X wzrosły o 3,8 proc. rdr - Eurostat
Ceny liczone według HICP w Polsce w październiku w ujęciu rocznym wzrosły o 3,8 proc. wobec 3,8 proc. we wrześniu
- podał Eurostat. Miesięcznie ceny wzrosły o 0,3 proc.

BUDŻET

Deficyt budżetu państwa po październiku wyniósł 12 mld zł - Kościński, MF (aktl.)
Deficyt budżetu państwa po październiku wyniósł 12 mld zł - poinformował w środę PAP minister finansów, funduszy i
polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kościńskiego, w okresie styczeń –
październik tego roku dochody budżetu państwa były wyższe o 3,3 proc., a dochody podatkowe niższe o 1,2 proc. w
porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym.

PRZEDSIĘBIORSTWA

W październiku liczba ogłoszonych upadłości stabilna względem poprzedniego miesiąca - KUKE
W październiku upadłość ogłosiły 32 firmy, co oznacza brak zmian wobec września br. i spadek o 38,5 proc. rdr - podał
KUKE. KUKE podał, że liczba ogłoszonych restrukturyzacji wyniosła 109, notując wzrost o 18,5 proc. w skali miesiąca,
a w ujęciu rocznym było to ponad trzy razy więcej przypadków (+202,8 proc.).

Źródło: PAP, ISB, IAR
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DZIŚ
WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK
08OCTAVA-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ALUMETAL-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
APSENERGY-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ARCHICOM-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,53 zł na akcję.
ATAL-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
CNT-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
DBENERGY-Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.
DROP-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ELEKTROTI-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
FERRO-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
GRUPAAZOTY-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
INC-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
IPOPEMA-Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
IZOSTAL-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
JSW-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
JWCONSTR-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
K2INTERNT-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
KINOPOL-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
KREC-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
KRKA-Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy 2020 roku.
MASTERPHA-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MEGARON-Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
NOVITA-NWZA ws. przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków
pochodzących z istniejącego w spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych.
OEX-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ONICO-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
OPENFIN-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PASSUS-Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
PCCEXOL-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PEKABEX-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PGNIG-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PMPG-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
POLICE-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PULAWY-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PZU-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
REINO-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
RYVU-Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
SNIEZKA-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
WITTCHEN-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
WOJAS-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
POLSKA
Polska- (10:00) Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (Poprz.-20.0) za listopad
Polska- (10:00) Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (Poprz.-19.2) za listopad
Polska- (10:00) Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (Poprz.6312.4 tys.) za październik
Polska- (10:00) Zatrudnienie (Oczek. -1.1% r/r Poprz.-1.2% r/r) za październik
Polska- (10:00) Wynagrodzenie (Oczek. 4.6% r/r Poprz.5.6% r/r) za październik
Polska- (10:00) Przeciętne wynagrodzenie brutto (Poprz.5371.56 PLN) za październik
ZAGRANICA
Szwajcaria- (08:30) Produkcja przemysłowa (Poprz.-8.6% r/r) za III kw.
Strefa Euro- (09:00) Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde)
Szwecja- (09:30) Stopa bezrobocia (Poprz.8.3%) za październik
Strefa Euro- (10:00) Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (Poprz.21.8 mld EUR) za wrzesień
Strefa Euro- (10:00) Saldo rachunku bieżącego s.a. (Poprz.19.94 mld EUR) za wrzesień
Strefa Euro- (11:00) Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde)
Turcja- (12:00) Stopa benchmarkowa - jednotygodniowa (Oczek. 15.0% Poprz.10.25%) za listopad
Wlk. Brytania- (12:00) Wskaźnik zamówień wg CBI (Poprz.-34) za listopad
USA- (14:30) Indeks Fed z Filadelfii (Oczek. 22.0 Poprz.32.3) za listopad
USA- (14:30) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Oczek. 725 tys. Poprz.709 tys.) za tydzień
USA- (14:30) Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester)
USA- (16:00) Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board (Oczek. 0.6% Poprz.0.7%) za październik
USA-(16:00) Sprzedaż domów na rynku wtórnym (Oczek. 6.45 mln Poprz.6.54 mln) za październik
Strefa Euro- (16:15) Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde)
USA-(16:30) Tygodniowa zmiana zapasów gazu (Poprz.8 mld) za tydzień
USA-(17:00) Indeks Kansas City Fed dla przemysłu (Poprz.23) za listopad
USA-(18:35) Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester)

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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Marek Pokrywka
Dyrektor Wydziału
+48 22 504 31 75
m.pokrywka@bossa.pl

Piotr Kalbarczyk

Maciej Guzek

Makler Papierów Wartościowych
+48 22 504 32 43
p.kalbarczyk@bossa.pl

Makler Papierów Wartościowych
+48 22 504 32 27
m.guzek@bossa.pl

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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