
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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Najważniejsze informacje  

 
 JSW - JSW miała 116,1 mln zł straty netto, 162,1 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r. 

 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: BOOMBIT, BRASTER, CORMAY, DGA, 

GETINOBLE, IDMSA, ITMTRADE, IZOLACJA, LENTEX, PKPCARGO, POLIMEXMS, 

QUANTUM, RAINBOW, SCOPAK, STALPROFI, STAPORKOW, STARHEDGE, 

TERMOREX, TESGAS, TORPOL, ULTGAMES, UNIMA, VINDEXUS, WASKO, YOLO. 

 ŚWIAT- Światowy dług na koniec 2020 osiągnie 365 proc. PKB 

 USA- Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w 

USA wyniosła 742 tys. 

 POLSKA- W listopadzie wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) spadł w Polsce o 9,2 

pkt. proc. do -29,2 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 
Wskaźnik Dobrobytu 
wg BIEC 

b.d. 91.9 listopad 

10:00 Polska 
Ceny produkcji 
sprzedanej przemysłu 

-0.8% r/r 
0.1% m/m 

-1.6% r/r 
październik 

10:00 Polska 
Ceny produkcji 
budowlano-
montażowej 

b.d. 2.5% r/r październik 

10:00 Polska 
Produkcja 
przemysłowa 

0.5% r/r 
15.5% m/m 

5.9% r/r 
październik 

10:00 Polska 
Produkcja 
przemysłowa s.a. 

b.d. 3.6% r/r październik 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:15 
Strefa 
Euro 

Wystąpienie publiczne 
prezes ECB (Christine 
Lagarde) 

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

10:45 
Strefa 
Euro 

Wystąpienie 
publiczne członka 
zarządu ECB (Luis 
de Guindos) 

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

14:30 Kanada 
Sprzedaż bez 
samochodów 

0.2% m/m 0.5% m/m wrzesień 

14:30 Kanada Sprzedaż detaliczna 
0.2% 
m/m 

0.4% m/m wrzesień 

14:30 Kanada 
Indeks cen nowych 
domów 

0.8% m/m 1.2% m/m październik 

19:00 USA 
Ilość wież 
wiertniczych dla 
rynku ropy 

b.d. 236 tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

piątek, 20 listopada 2020,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1789,79 -1,14% 

WIG30 2066,60 -1,23% 

mWIG40 3674,90 -1,36% 

sWIG80 14813,06 -0,48% 

WIG 51651,40 -1,13% 

NCIndex 509,20 +0,32% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol, LOP 

FW20Z2020 1 789 -1,21% 17 238 44 968 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys,) 

WZROST 118  30,03% 349 228 32,29% 

SPADEK 207  52,67% 705 634 65,24% 

BEZ ZM, 68  17,30% 26 741 2,47% 

RAZEM 393 100,00% 1 081 602 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

KRVITAMIN 17,600  +16,94% 1 845 617 

VISTAL 3,120  +13,04% 443 219 

WIELTON 5,800  +12,40% 5 148 480 

TBULL 23,3  +8,37% 336 510 

OAT 53,60  +7,20% 11 130 302 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

MILKILAND 0,848  -18,46% 952 254 

SERINUS 0,286  -10,06% 187 419 

KSGAGRO 2,70  -8,16% 640 903 

CIECH 30,50  -7,58% 12 303 654 

JSW 20,030  -6,14% 28 530 325 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 29 483,23 0,15% 

NASDAQ 11 904,71 0,87% 

S&P500 3 581,87 0,39% 

FTSE 100 6 334,35 -0,80% 

CAC 40 5 474,66 -0,67% 

DAX XETRA 13 086,16 -0,88% 

RTS  1 258,91 -1,40% 

BUX 38 163,61 -0,52% 

NIKKEI 225  25 527,37 -0,42% 

HANG SENG  26 425,00 0,26% 

BOVESPA 106 669,90 0,52% 

MERVAL 50 950,21 -0,67% 

CECE EUR  1 330,56 -0,89% 

NTX EUR  938,69 -0,64% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,1888 0,19% 

EUR/PLN 4,4737 0,22% 

USD/PLN 3,7626 0,02% 

USD/JPY 103,7490 -0,06% 

GBP/USD 1,3281 0,26% 

EUR/CHF 1,0813 0,04% 

CHF/PLN 4,1374 0,18% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1865,350 0,05% 

MIEDŹ (LME) 7 147,75 0,82% 

ROPA BRENT 44,140 0,00% 

ROPA WTI 41,780 0,34% 
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Informacje dnia 

 

JSW JSW miała 116,1 mln zł straty netto, 162,1 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r. 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 116,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom 
jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 152,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata 
operacyjna wyniosła 111,8 mln zł wobec 260,5 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 162,1 mln zł w III 
kw. 2020 r. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

POLIMEX-MOSTOSTAL Aktualny portfel zamówień Polimex-Mostostal wynosi ok. 3,9 mld zł 

Aktualny portfel zamówień grupy Polimex-Mostostal pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi 
ok. 3,9 mld zł - podała spółka w raporcie kwartalnym. W trzecim kwartale 2020 roku grupa miała 10,2 mln zł zysku 
netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, podczas gdy rok wcześniej było to 12,7 mln zł . 

RYVU Ryvu Therapeutics miało 12,14 mln zł straty netto w III kw. 2020 r. 

Ryvu Therapeutics odnotowało 12,14 mln zł jednostkowej straty netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2020 r. 
wobec 13,07 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

J.W. CONSTRUCTION J.W. Construction miał 9,53 mln zł straty netto w III kw. 2020 r. 

J.W. Construction Holding odnotował 9,53 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2020 r. wobec 36,22 mln zł 
zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

J.W. CONSTRUCTION J.W. Construction planuje rozpocząć budowę 2 600 mieszkań w 2021 roku 

J.W. Construction Holding ma potencjał do uruchomienia ponad 5 200 lokali, z czego budowę 2 600 planuje rozpocząć 
w przyszłym roku, poinformowała członek rady nadzorczej Małgorzata Szwarc-Sroka 

MASTER PHARM Master Pharm miał 5,24 mln zł zysku netto, 3,63 mln zł zysku EBIT w I-III kw. 

Master Pharm odnotował 5,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2020 r. wobec 5,49 mln zł zysku rok 
wcześniej, podała spółka w raporcie. 

PCC EXOL PCC Exol miał 9,22 mln zł zysku netto, 16,03 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r. 

PCC Exol odnotował 9,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
III kw. 2020 r. wobec 6,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

OPEN FINANCE Open Finance miało 27,86 mln zł zysku netto, 29,52 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r. 

Open Finance odnotowało 27,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 5,21 mln zł straty rok 
wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 29,52 mln zł wobec 4,05 mln zł straty rok wcześniej. 

OEX OEX miało 4,79 mln zł zysku netto, 7,94 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r. 

OEX odnotowało 4,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III 
kw. 2020 r. wobec 0,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

FERRO Ferro miało 23,59 mln zł zysku netto, 27,65 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r. 

Ferro odnotowało 23,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
III kw. 2020 r. wobec 14,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 27,65 mln zł 
wobec 19,82 mln zł zysku rok wcześniej. 

MÓJ Fasing kupił w wezwaniu 977.205 akcji Mój 

Fasing kupił w wezwaniu 977.205 akcji spółki Moj - poinformował DM BOŚ, pośredniczący w wezwaniu. 

FFIL ŚNIEŻKA FFiL Śnieżka miała 32,6 mln zł zysku netto, 42,99 mln zł zysku EBIT w III kw. 

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka (FFiL Śnieżka) 32,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego 
akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 33,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w 
raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 42,99 mln zł wobec 44,11 mln zł zysku rok wcześniej. 

PMPG PMPG miało 2,3 mln zł zysku netto, 1,23 mln zł EBITDA w I-III kw. 2020 r. 

PMPG Polskie Media odnotowało 2,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w I- III kw. 2020 r. wobec 0,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

APS ENERGIA APS Energia miała 7,37 mln zł straty netto, 2,9 mln zł straty EBITDA w I-III kw. 

APS Energia odnotowała 7,37 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 
I-III kw. 2020 r. wobec 0,95 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 5,33 mln 
zł wobec 0,01 mln zł straty rok wcześniej. 

PEKABEX Pekabex miał w III kw. 13,8 mln zł zysku netto j.d. wobec 8,2 mln zł przed rokiem 

Grupa Pekabex odnotowała w III kw. 2020 roku 13,8 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 8,2 mln zł przed 
rokiem - podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły w tym czasie do 206,3 mln zł z 
178,9 mln zł rok wcześniej, a zysk operacyjny do 17,1 mln zł z 9,4 mln zł przed rokiem. 

ALUMETAL Alumetal miał 15,87 mln zł zysku netto, 25,4 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r. 

Alumetal odnotował 15,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
III kw. 2020 r. wobec 10,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 17,78 mln zł 
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wobec 14,68 mln zł zysku rok wcześniej. 
Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PZU Wpływ wzrostu świadczeń zw. ze zgonami na wynik to szacunk. 50-150 zł w br. 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) od ok. 3-4 tygodni obserwuje wzrost wypłacanych świadczeń z tytułu śmierci 
ubezpieczonego i szacuje, że potencjalny wpływ na wynik Grupy PZU z tego tytułu w 2020 roku w wyniesie pomiędzy 
50-150 mln zł, podała spółka w komunikacie. 

PZU PZU może myśleć o wypłacie dywidendy za 2020 rok 

PZU ocenia, że wysoki wskaźnik wypłacalności sprawia, iż ubezpieczyciel może myśleć o wypłacie dywidendy za 2020 
rok, jeśli otrzyma na to zgodę z KNF - poinformowała prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła. 

PGNIG Nowy prezes PGNIG za stworzeniem jednego koncernu multienergetycznego 

Nowy prezes PGNIG Paweł Majewski ocenia, że stworzenie jednego silnego koncernu energetycznego w Polsce jest 
słusznym kierunkiem wobec konieczności poniesienia dużych inwestycji w rozwój i dostosowania się do wymogów 
nowego ładu energetycznego. 

PGNIG PGNIG ma zakontraktowanych na 2021 rok 31 dostaw gazu LNG 

PGNIG ma obecnie zakontraktowanych na 2021 rok łącznie 31 dostaw gazu LNG - poinformował prezes PGNiG Paweł 
Majewski. 

PGNIG Pierwsze biogazownie franczyzowe mogłyby powstać w ciągu 2-3 lat 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) ocenia, że pierwsze biogazownie w ramach projektu 
biometanowego spółki mogłyby powstać w ciągu 2-3 lat, jednak decydujące znaczenie dla programu ma 
przygotowanie odpowiednich regulacji, poinformował wiceprezes Jarosław Wróbel. 

PGNIG PSG z Grupy PGNiG zrealizuje ok. 100 tys. nowych przyłączy w 2020 r. 

Rozwój sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) powinien zrealizować się liczbą ok. 100 tys. nowych 
przyłączy gazowych w 2020 r., poinformował wiceprezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) 
Jarosław Wróbel. 

KGHM KGHM planuje utrzymanie CAPEX w przedziale 2-2,5 mld zł rocznie w kolejnych latach 

KGHM planuje utrzymanie nakładów inwestycyjnych w kolejnych latach na poziomie 2-2,5 mld zł rocznie - 
poinformował wiceprezes Radosław Stach. 

KGHM Sierra Gorda stanie się samodzielna finansowo w najbliższych latach 

KGHM Polska Miedź zakłada, że kopalnia Sierra Gorda stanie się samodzielna w finansowaniu działalności w 
najbliższych latach, poinformowała wiceprezes ds. finansowych Katarzyna Kreczmańska-Gigol. Wcześniejsze 
dofinansowanie spowodowane sytuacją wynikającą z pandemii i cmudku cen miedzi, podano również. 

TAURON PE Oczyszczona EBITDA Tauronu w dystrybucji może być w tym roku porównywalna rdr 

EBITDA Tauronu w segmencie dystrybucji, po oczyszczeniu o wpływ rozwiązania rezerw, może być w tym roku 
porównywalna rdr - poinformowali przedstawiciele grupy. 

TAURON PE Tauron może w '21 przedstawić aktualizację strategii 

Grupa Tauron pracuje nad aktualizacją strategii rozwoju. Przedstawi ją raczej w przyszłym roku, poinformował 
wiceprezes Marek Wadowski podczas konferencji. 

BNP PARIBAS BP BNP Paribas BP udzielił łącznie 1,5 mld zł kredytów na inwestycje ekologiczne 

Łączna wartość kredytów udzielonych przez BNP Paribas Bank Polska w ramach "zielonego finansowania" 
przekroczyła 1,5 mld zł, podał bank w komunikacie. 

SANTANDER BP Santander BP w wynikach za IV kw. zawiąże rezerwę restrukturyzacyjną na ok. 121 mln zł 

Santander Bank Polska do końca grudnia 2022 roku planuje w ramach zwolnień grupowych zwolnić do 2 tys. 
pracowników i szacuje wysokość rezerwy restrukturyzacyjnej z tego tytułu na ok. 121 mln zł - poinformował bank w 
komunikacie. Rezerwa obciąży wyniki banku za czwarty kwartał 2020 r, podano również. 

GETIN HOLDING Getin Holding ma list int. ws. sprzedaży Idea Bank Białoruś za ok. 73,81 mln zł 

Getin Holding podpisał z Getin International w likwidacji (GISA) oraz Minsk Transit Bank z siedzibą w Mińsku na 
Białorusi (MTB) list intencyjny, w którym strony wyraziły intencję podjęcia działań zmierzających do zawarcia transakcji 
sprzedaży przez Getin Holding i GISA na rzecz MTB lub podmiotów z nim powiązanych akcji spółki Idea Bank z 
siedzibą w Mińsku, podała spółka w komunikacie. podał Getin Holding. Proponowana cena wynosi równowartość 
73,81 mln zł, podano również. 

GRUPA AZOTY 41 mln zł zysku netto w III kw 

Grupa Azoty odnotowała zysk netto na poziomie 41 mln zł w III kw. br., a skonsolidowane przychody ze sprzedaży 
wyniosły 2,416 mld zł - podał w czwartek prezes spółki Mariusz Grab. 

GRUPA AZOTY Grupa Azoty optymistyczna co do wyników w segm. nawozów, najgorzej w tworzywach 

Grupa Azoty jest optymistycznie nastawiona do wyników w segmencie nawozów w kolejnych miesiącach. Dużo 
trudniejsza jest sytuacja w segmencie tworzyw, które najbardziej cierpią w wyniku pandemii, poinformował dyrektor 
departamentu korporacyjnego kontrolingu Grupy Azoty Wiktor Cwynar. 

GRUPA AZOTY POLICE  ZCh Police miały 13,72 mln zł zysku netto, 36,01 mln zł EBITDA w III kw. 2020 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 13,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto 
przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r., podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny 
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wyniósł 2,36 mln zł, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 549,04 mln zł, podano również. 

MERCATOR Mercator planuje rozszerzyć ofertę na sektory pozamedyczne i na rynek konsumencki 

Mercator Medical chce wyjść ze swoim asortymentem poza obszar medyczny m.in. do branży beauty (salony 
fryzjerskie, kosmetyczne, manicure), do punktów weterynaryjnych i branży hotelarsko-gastronomicznej - podała spółka 
w komunikacie. 

CIECH Ciech rozważa budowę nowego pieca do produkcji krzemianów w zakładzie w Żarach 

Ciech rozważa inwestycję w rozbudowę mocy produkcyjnych krzemianów, w postaci budowy nowego pieca na terenie 
zakładu w Żarach, poinformował prezes Dawid Jakubowicz. 

CIECH Ciech ma zakontraktowane ok. 50% wolumenu produkcji sody na 2021 rok 

Ciech ma już zakontraktowane około 50% wolumenu produkcji sody na 2021 rok, czyli więcej niż w analogicznym 
okresie lat poprzednich, poinformował prezes Dawid Jakubowicz. 

GRUPA KĘTY Grupa Kęty podnosi prognozy wyników na '20, w tym zysku netto o 18 proc. do 417 mln zł 

Grupa Kęty podniosła tegoroczną prognozę zysku netto o 18 proc. do 417 mln zł, EBIT o 13 proc. do 510 mln zł, 
EBITDA o 9 proc. do 656 mln zł, a sprzedaży o 3 proc. do 3,498 mld zł - podała spółka w komunikacie. 

APATOR Apator przewiduje ok. 82 mln zł capeksu w 2020 r., ponad 100 mln zł w 2021 r. 

Apator przewiduje, że jego nakłady inwestycyjne zamkną się kwotą ok. 82 mln zł w tym roku, a w 2021 roku wyniosą 
powyżej 100 mln zł, poinformował prezes Mirosław Klepacki 

APATOR Apator planuje w grudniu wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za 2020 rok 

Apator planuje w grudniu wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za 2020 rok - poinformował prezes 
spółki Mirosław Klepacki podczas wideokonferencji dla dziennikarzy. 

ELEMENTAL Projekt spółki zależnej Elementalu wybrany przez NCBR do dofinansowania w wys. 332 mln zł 

Projekt Elemental Strategic Metals - spółki zależnej Elemental Holding - został wybrany do dofinansowania w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 - podało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt 
dotyczy opracowania i wdrożenia przemysłowego technologii recyklingu baterii litowo-jonowych i katalizatorów, a 
rekomendowana kwota dofinansowania wynosi 332,04 mln zł, podano również. 

ATAL Atal miał 82,42 mln zł zysku netto, 107,26 mln zł zysku EBIT w I-III kw. 2020 r. 

Atal odnotował 82,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
okresie I-III kw. 2020 r., podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 107,26 mln zł, a skonsolidowane przychody 
ze sprzedaży sięgnęły 671,09 mln zł, podano również. 

KRKA Krka miała 211,51 mln euro zysku netto, 300,76 mln euro zysku EBIT w I-III kw. 

Krka odnotowała 211,51 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 
w okresie I-III kw. 2020 r, podała spółka w komunikacie. 

KOMPUTRONIK Komputronik planuje otworzyć łącznie ok. 20 mobilnych punktów obsługi klientów 

Komputronik w związku z zamknięciem sklepów w galeriach handlowych planuje uruchomić do końca roku około 20 
alternatywnych, mobilnych punktów obsługi klientów, podała spółka. Pierwsze punkty zostały otwarte w Krakowie, 
Wrocławiu, Rzeszowie, Łodzi i Zgorzelcu, podano również. 

ULTIMATE GAMES ConsoleWay z grupy Ultimate Games zakłada wejście na NewConnect w IV kw. 2021 

ConsoleWay z grupy Ultimate Games zakłada wejście na NewConnect w IV kw. 2021 r., poinformował prezes 
Grzegorz Misztal. Spółka celuje w minimum 3-4 bardzo duże projekty portowania gier rocznie, podano również. 

NOVITA Akcjonariusze Novity zdecydowali o wypłacie nadzwyczajnej dywidendy w wysokości 10,8 zł na akcję 

Akcjonariusze Novity zdecydowali o wypłacie dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego 
kapitału zapasowego. Na dywidendę trafia 27 mln zł, co daje 10,8 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w 
komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar wyraźnie podbił z 1,18179 USD do 1,18818 USD. Osłabienie USD wyhamowało po 

tym jak Mnuchin zaskoczył nieco rynku sugerując zakończenie części programów FED. Podczas obrotu w Azji główna 
para walutowa podbiła do 1,18898 USD. Ponadto odbija wycena chińskiego juana po braku zmian na stopie 
pożyczkowej. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

ŚWIAT Światowy dług na koniec 2020 osiągnie 365 proc. PKB - IIF 

Na koniec 2020 roku światowy dług w relacji do PKB wyniesie 365 proc., a łączne zadłużenie osiągnie 277 bln USD – 
wynika z raportu IIF. 

USA Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 742 tys. 

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 742 
tys. - poinformował Departament Pracy USA. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych 
wyniesie 707 tys. wobec 711 tys. poprzednio, po korekcie z 709 tys. 

USA Indeks aktywności wytwórczej Philadelphia Fed w listopadzie spadł do 26,3 pkt. 

Indeks aktywności wytwórczej Philadelphia Fed w listopadzie spadł do 26,3 pkt z +32,3 pkt. miesiąc wcześniej - podał 
Fed z Philadelphii w czwartek w komunikacie. 

USA Amerykański indeks wyprzedzający koniunktury w październiku wzrósł o 0,7 proc.  

Amerykański indeks wyprzedzający koniunktury w październiku wzrósł o 0,7 proc. - podała Conference Board. 

USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w październiku wyniosła 6,85 mln w ujęciu rocznym  

Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w październiku wyniosła 6,85 mln w ujęciu rocznym vs oczekiwane 6,45 
mln - podało w raporcie Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of 
Realtors).. 

EUROLAND Na rachunku obrotów bieżących eurolandu nadwyżka (sa) we IX wyniosła 25,2 mld euro 

Na rachunku obrotów bieżących eurolandu nadwyżka (sa) we IX wyniosła 25,2 mld euro - podał Europejski Bank 
Centralny w komunikacie. 

TURCJA Bank centralny Turcji (CTB) podniósł 1-tygodniową stopę procentową do 15,00 proc. 

Bank centralny Turcji (CTB) podniósł 1-tygodniową stopę procentową do 15,00 proc. - poinformował bank w 
komunikacie w czwartek. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

WYNAGRODZENIA Wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku wzrosło o 4,7 proc. rdr - GUS 

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku wyniosło 5.458,88 zł, co oznacza wzrost o 
4,7 proc. rdr - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 1,0 proc. 

RYNEK PRACY W X obserwowano dalsze przywracanie wymiarów etatów oraz przyjęcia do pracy - GUS 

W październiku obserwowano dalsze przywracanie wymiarów etatów oraz przyjęcia do pracy w przedsiębiorstwach - 
podał w czwartek GUS. Przełożyło się to na minimalny wzrost przeciętnego zatrudnienia o 0,1 proc. w porównaniu z 
wrześniem. 

WSKAŹNIKI W listopadzie wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) spadł o 9,2 pkt. proc. do -29,2 - GUS 

W listopadzie wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) spadł o 9,2 pkt. proc. do -29,2 - podał GUS. GUS podał, że w 
listopadzie wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości niższe niż przed miesiącem, a największe spadki 
odnotowano dla ocen przyszłej oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 14,5 pkt proc. i 12,5 
pkt proc.). W odniesieniu do listopada 2019 roku obecna wartość BWUK jest niższa o 35,9 pkt proc. 

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych 
miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 10,9 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i 
ukształtował się na poziomie -30,1. Według GUS na spadek wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składniki, a 
największy spadek odnotowano dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia (o 18,0 pkt proc.). W listopadzie WWUK 
osiągnął wartość o 32,3 pkt proc. niższą niż w analogicznym miesiącu 2019 roku. 

SONDAŻ 77,8 proc. badanych sądzi, że obecna sytuacja epidemiologiczna stanowi zagrożenie dla gospodarki - GUS 

77,8 proc. badanych sądzi, że obecna sytuacja epidemiologiczna stanowi zagrożenie dla gospodarki - podał GUS. 
Przeciętne zagrożenie dla gospodarki odczuwa 20,5 proc. respondentów, odpowiadających na pytania dotyczące 
koniunktury konsumenckiej. Małe zagrożenie deklaruje 1,5 proc., natomiast brak zagrożenia stwierdziło zaledwie 0,2 
proc. respondentów. GUS podał, że w przypadku 28,2 proc. respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna stanowi 
duże zagrożenie dla ich osobistej sytuacji finansowej. Przeciętne zagrożenie odczuwa 41,0 proc. odpowiadających na 
pytania dotyczące koniunktury konsumenckiej. Małe zagrożenie deklaruje 21,8 proc., natomiast brak zagrożenia 
stwierdziło 9,0 proc. respondentów. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ARCHICOM-Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2019 w wysokości 2,53 zł na akcję. 

 BOOMBIT-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 BRASTER-Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku. 

 CORMAY-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

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

 ENERGA-Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 8,35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 

 GETINOBLE-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 IDMSA-Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku. 

 ITMTRADE-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 IZOLACJA-Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku. 

 LENTEX-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 PKPCARGO-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 POLIMEXMS-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 QUANTUM-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

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

 RELPOL-NWZA 

 SCOPAK-Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku. 

 STALPROFI-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 STAPORKOW-Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku. 

 STARHEDGE-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

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

 TESGAS-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

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

 ULTGAMES-Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku. 

 UNIMA-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 VINDEXUS-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 WASKO-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 YOLO-Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku. 

POLSKA 

 Polska- (09:00) Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC (Poprz.91.9) za listopad 

 Polska- (10:00) Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (Oczek. -0.8% r/r Poprz.0.1% m/m -1.6% r/r) za październik 

 Polska- (10:00) Ceny produkcji budowlano-montażowej (Poprz.2.5% r/r) za październik 

 Polska- (10:00) Produkcja przemysłowa (Oczek. 0.5% r/r Poprz.15.5% m/m 5.9% r/r) za październik 

 Polska- (10:00) Produkcja przemysłowa s.a. (Poprz.3.6% r/r) za październik 

ZAGRANICA 

 Strefa Euro- (09:15) Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde) 

 Strefa Euro- (10:45) Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos) 

 Kanada- (14:30) Sprzedaż bez samochodów (Oczek. 0.2% m/m Poprz.0.5% m/m) za wrzesień 

 Kanada- (14:30) Sprzedaż detaliczna (Oczek. 0.2% m/m Poprz.0.4% m/m) za wrzesień 

 Kanada- (14:30) Indeks cen nowych domów (Oczek. 0.8% m/m Poprz.1.2% m/m) za październik 

 USA- (19:00) Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy (Poprz.236) 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 
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+48 22 504 32 27  
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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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