
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”.  

 

Wydział Obsługi Klienta 
 
 

BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
 KGHM - Rosnący popyt na miedź pozytywnie wpłynie na wyniki spółki 
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POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

10:00 Polska 
Produkcja budowlano-
montażowa 

-6.5% r/r -9.8% r/r październik 

10:00 Polska 
Produkcja budowlano-
montażowa s.a. 

b.d. -10.6% r/r październik 

10:00 Polska 
Sprzedaż detaliczna 
ceny stałe 

-0.5% r/r 2.5% r/r październik 

10:00 Polska Sprzedaż detaliczna -0.3% r/r 
-1.8% m/m 

2.7% r/r 
październik 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:15 Francja 
Indeks PMI dla 
przemysłu - wst.. 

50.1 51.3 listopad 

09:30 Niemcy 
Indeks PMI dla 
przemysłu - wst.. 

56.5 58.2 listopad 

10:00 
Strefa 
Euro 

Indeks PMI dla 
przemysłu - wst.. 

53.1 54.8 listopad 

10:00 
Strefa 
Euro 

Indeks PMI dla usług - 
wst.. 

42.5 46.9 listopad 

10:30 
Wlk. 
Brytania 

Indeks PMI dla 
przemysłu - wst.. 

50.5 53.7 listopad 

10:30 
Wlk. 
Brytania 

Indeks PMI dla usług - 
wst.. 

42.5 51.4 listopad 

15:45 USA 
Indeks PMI dla 
przemysłu - wst.. 

53.0 53.4 listopad 

15:45 USA 
Indeks PMI dla usług - 
wst.. 

55.5 56.9 listopad 

16:30 
Wlk. 
Brytania 

Wystąpienie publiczne 
szefa BoE (Andrew 
Bailey) 

- - - 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 

poniedziałek, 23 listopada 2020,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1820,85 +1,74% 

WIG30 2101,34 +1,68% 

mWIG40 3687,76 +0,35% 

sWIG80 14924,56 +0,75% 

WIG 52353,64 +1,36% 

NCIndex 522,72 +2,66% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2020 1 820 +1,73% 18 791 43 342 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 188  48,33% 803 513 72,96% 

SPADEK 128  32,90% 283 993 25,79% 

BEZ ZM. 73  18,77% 13 825 1,26% 

RAZEM 389 100,00% 1 101 330 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

OPENFIN 1,090  +43,42% 389 909 

KRVITAMIN 20,80  +18,18% 4 243 067 

TRANSPOL 3,46  +18,09% 1 866 135 

URSUS 0,740  +14,55% 974 749 

MONNARI 1,685  +11,59% 374 449 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

MILKILAND 0,7890  -6,96% 258 076 

AGROTON 4,73  -6,89% 178 207 

PCCEXOL 3,79  -4,77% 2 312 949 

ARCTIC 5,00  -3,85% 780 985 

OAT 51,60  -3,73% 5 721 667 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 29 263,48 -0,75% 

NASDAQ 11 854,97 -0,42% 

S&P500 3 557,54 -0,68% 

FTSE 100 6 351,45 0,27% 

CAC 40 5 495,89 0,39% 

DAX XETRA 13 137,25 0,39% 

RTS  1 262,69 0,30% 

BUX 38 204,67 0,11% 

NIKKEI 225  25 527,37 -0,42% 

HANG SENG 26 453,43 0,01% 

BOVESPA 106 042,50 -0,59% 

MERVAL 51 492,34 1,06% 

CECE EUR  1 347,25 1,25% 

NTX EUR  947,18 0,90% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 33,8799 0,01% 

EUR/PLN 57,2774 -0,14% 

USD/PLN 48,243 -0,03% 

USD/JPY 135,77 -0,19% 

GBP/USD 138,2330 0,14% 

EUR/CHF 1,55267 0,08% 

CHF/PLN 2,87802 -0,03% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1 873,45 0,06% 

MIEDŹ (LME) 7 195,00 0,58% 

ROPA BRENT 45,40 0,98% 

ROPA WTI 42,69 0,58% 
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Informacje dnia 

 

KGHM Rosnący popyt na miedź pozytywnie wpłynie na wyniki spółki 

KGHM Polska Miedź widzi ogromne szanse związane z rosnącym popytem na miedź m.in. w Chinach, Niemczech i 
Wielkiej Brytanii. A utrzymujący się stały popyt na świecie będzie miał pozytywny wpływ na wyniki spółki, poinformował 
prezes Marcin Chludziński. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

GETIN NOBLE BANK GNB planuje sekurytyzację portfela kredytów hipotecznych na min. 750 mln CHF 

Getin Noble Bank podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na przejście do etapu realizacji transakcji sekurytyzacji 
syntetycznej portfela kredytów hipotecznych CHF o minimalnym zakładanym wolumenie na poziomie 750 mln CHF, 
które ma na celu przeniesienie ryzyka kredytowego portfela, podała spółka w komunikacie. 

NEWAG Newag miał 50,72 mln zł zysku netto, 61,94 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r. 

Newag odnotował 50,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
III kw. 2020 r, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 61,94 mln zł, a skonsolidowane przychody ze 
sprzedaży sięgnęły 234,21 mln zł, podano również. 

TORPOL Torpol miał 12,36 mln zł zysku netto, 16,68 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r. 

Torpol odnotował 12,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III 
kw. 2020 r., podała spółka w komunikacie. Zysk operacyjny wyniósł 16,68 mln zł, a s konsolidowane przychody ze 
sprzedaży sięgnęły 397,22 mln zł, podano również. 

TORPOL Portfel zamówień Torpolu ma wartość ok. 1,98 mld zł netto 

Torpol posiada obecnie portfel zamówień o wartości o wartości ok. 1,98 mld zł netto (bez udziałów konsorcjantów), 
zapewniający grupie prowadzenie prac do 2022 r. włącznie, podała spółka. 

WASKO Wasko miało 1,46 mln zł straty netto, 1,91 mln zł straty EBIT w III kw. 2020 r. 

Wasko odnotowało 1,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 
2020 r. wobec 3,32 mln zł, podała spółka w raporcie. 

BOOMBIT BoomBit miał 1,06 mln zł zysku netto, 6,11 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r. 

BoomBit odnotował 1,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
III kw. 2020 r., podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,76 mln zł, a skonsolidowane przychody ze 
sprzedaży sięgnęły 35,78 mln zł, podano również. 

TIM TIM planuje wypłatę 1,20 zł dywidendy zaliczkowej na akcję 

TIM zamierza wypłacić na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2020 roku łącznie 26,6 mln zł, co dałoby 1,20 zł 
dywidendy zaliczkowej na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PKN ORLEN, TRANS 
POLONIA 

Trans Polonia sprzeda spółkę zależną OTP na rzecz PKN Orlen za 89,2 mln zł 

Trans Polonia i jej w 100% spółka zależna TP zawarły z PKN Orlen warunkową umowę zobowiązującą do sprzedaży 
100% udziałów w OTP sp. z o.o. za 89,2 mln zł, podała Trans Polonia. 

JSW JSW chce zwiększać produkcję węgla koksującego 

Jastrzębska Spółka Węglowa chce zwiększać produkcję węgla koksującego - poinformował prezes Włodzimierz 
Hereźniak. 

JSW JSW chce zwiększać produkcję węgla koksującego 

Na wyniki Grupy JSW, która w trzech kwartałach br. miała blisko 1,1 mld zł straty, wpłynęło gwałtowne zahamowanie 
aktywności gospodarczej w efekcie pandemii, osłabienie popytu i spadek produkcji stali oraz zmniejszenie 
zapotrzebowania na surowce do jej wytwarzania - oceniła spółka w komuniakcie. 

KGHM Farma fotowoltaiczna w Legnicy będzie oddana na przełomie XI/XII 

KGHM Polska Miedź planuje oddać do użytku farmę fotowoltaiczną w Legnicy o mocy 3 MW na przełomie listopada i 
grudnia br. Spółka przygotowuje się do zakupu projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii i do końca roku 
przedstawia szczegóły transakcji, poinformował prezes Marcin Chludziński. 

GRUPA AZOTY Grupa Azoty rozważa alternatywne paliwo dla dwóch kotłów EC Puławy 

Grupa Azoty prowadzi prace koncepcyjne dotyczące alternatywnych źródeł zasilania dwóch kolejnych kotłów 
węglowych elektrociepłowni w Puławach, które wymagają wymiany, poinformowało biuro prasowe spółki. 

POLIMEX-MOSTOSTAL Obecny poziom długu jest zbyt wysoki, by wypłacić dywidendę 

Obecny poziom długu Polimeksu-Mostostalu jest zbyt wysoki, żeby myśleć o wypłacie dywidendy, wynika z 
wypowiedzi prezesa Krzysztofa Figata. Spółka myśli natomiast o dywidendzie w perspektywie średnioterminowej, 
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podano również. 

POLIMEX-MOSTOSTAL Polimex-Mostostal miał 10,23 mln zł zysku netto, 17,65 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r. 

Polimex-Mostostal odnotował 10,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w III kw. 2020 r. , podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 17,65 mln zł, a skonsolidowane 
przychody ze sprzedaży sięgnęły 379,8 mln zł, podano również. 

POLIMEX-MOSTOSTAL Portfel Grupy Polimex-Mostostal bez konsorcjantów ma wartość 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 komunikacie. 

PKP CARGO PKP Cargo chce wkrótce pokazać aktualizację strategii z naciskiem na intermodal 

Grupa PKP Cargo bardzo pozytywnie ocenia transformację swojej spółki zależnej PKP Cargo International (dawne 
AWT) w kierunku zwiększenia udziału przewozów intermodalnych w pracy przewozowej (do 36,4% w I-III kw. 2020 r.) i 
chce osiągnięcia podobnych parametrów na poziomie całej grupy w ciągu kilku lat, wynika ze słów prezes Czesława 
Warsewicza. 

ULTIMATE GAMES Ultimate Games miało 6,6 mln zł zysku netto, 5,94 mln zł zysku EBIT w I-III kw. 

Ultimate Games odnotowało 6,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w I-III kw. 2020 r, podała spółka w komunikacie. Zysk operacyjny wyniósł 5,94 mln zł, a skonsolidowane 
przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,08 mln zł, podano również. 

DOM DEVELOPMENT Dom Development wprowadził do oferty 280 lokali w ramach Żoliborza Artystycznego 

Dom Development rozpoczął sprzedaż 269 mieszkań oraz 11 lokali usługowych w ramach ostatniego etapu inwestycji 
Żoliborz Artystyczny, podała spółka. Przekazanie pierwszych kluczy planowane jest na przełom 2021 i 2022 roku, 
podano również.. 

IPOPEMA SECURITIES Grupa Ipopema Securities miała w III kw. 2020 r. 5,3 mln zł zysku netto 

Grupa Ipopema Securities miała w III kw. 2020 r. 5,3 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki 
dominującej, wobec 855 tys. zł straty netto rok wcześniej - podano w raporcie kwartalnym spółki. Zysk z działalności 
operacyjnej w III kwartale wyniósł 6,8 mln zł, podano również. 

ALUMETAL Alumetal chce osiągnąć ponad 200 tys. ton sprzedaży w 2021 roku 

Alumetal planuje osiągnięcie ponad 200 tys. ton sprzedaży w 2021 roku, zapowiedziała prezes Agnieszka Drzyżdżyk. 
W perspektywie 2-3 lat grupa chciałaby osiągnąć pełne moce produkcyjne na poziomie 270 tys. ton rocznie, podano 
również. 

ALUMETAL Alumetal planuje capex w tym roku na '60 mln zł plus' 

Nakłady inwestycyjne Grupy Alumetal wyniosą ostatecznie "60 mln zł plus" w 2020 roku, poinformował członek 
zarządu i dyrektor finansowy Przemysław Grzybek. W 2021 roku capex grupy planowany jest natomiast na poziomie 
kilkunastu milionów złotych, podano również. 

ALUMETAL Alumetal planuje wypłatę dywidendy w '21 

Alumetal planuje w przyszłym roku wrócić do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami - powiedziała prezes Agnieszka 
Drzyżdżyk podczas wideokonferencji. 

STALPROFIL Stalprofil miał 2,67 mln zł zysku netto, 5,99 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r. 

Stalprofil odnotował 2,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
III kw. 2020 r., podała spółka w komunikacie. Zysk operacyjny wyniósł 5,99 mln zł, a skonsolidowane przychody ze 
sprzedaży sięgnęły 411,39 mln zł, podano również. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja azjatycka: Indeks dolara utknął w okolicach tegorocznych minimów, a ostatnie godziny przyniosły osłabienie 

amerykańskiej waluty za sprawą powrotu inwestorów do nastawienia risk-on po obiecujących informacjach o relatywnie 
szybkiej dostępności szczepionki na koronawirusa w USA. Notowania eurodolara oscylują w okolicach 1,1870, przy 
czym maksima z poprzedniego tygodnia kształtują się tuż poniżej 1,19. 

Dorota Sierakowska 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

WLK. BRYTANIA Sprzedaż detaliczna w X wzrosła o 1,2 proc. 

Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii, z uwzględnieniem sprzedaży paliw, w X wzrosła o 1,2 proc., podczas gdy 
poprzednio wzrosła o 1,4 proc., po korekcie z +1,5 proc. - poinformowało w komunikacie biuro statystyczne. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

PRODUKCJA Produkcja przemysłowa w październiku rdr wzrosła o 1,0 proc. – GUS 

Produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 1,0 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 3,2 
proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji w 
październiku rdr o 0,7 proc., a mdm wzrostu o 2,8 proc. Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo w październiku 
wzrosła rdr o 3,8 proc., a mdm wzrosła o 1,6 proc. 

PRODUKCJA Produkcja przemysłowa w X wzrosła w 19 działach – GUS 

Produkcja przemysłowa w październiku 2020 r. wzrosła w ujęciu rocznym w 19 spośród 34 działów - poinformował 
Główny Urząd Statystyczny. Według danych wzrost produkcji sprzedanej odnotowano m.in. w produkcji urządzeń 
elektrycznych – o 17,4 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 8,2 proc., wyrobów z drewna, 
korka, słomy i wikliny – o 7,4 proc., mebli – o 5,5 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 5,4 proc., wyrobów z 
gumy i tworzyw sztucznych – o 4,4 proc. 

PRODUKCJA Produkcja przemysłowa w listopadzie wzrośnie o ok. 2 proc. rdr – MRPiT 

Produkcja przemysłowa w listopadzie wzrośnie o około 2 proc. rdr - oceniają analitycy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i 
Technologii, komentując dane GUS. 

CENY Ceny produkcji w październiku rdr spadły o 0,4 proc. – GUS 

Ceny produkcji przemysłowej w październiku spadły rdr o 0,4 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,4 proc. - podał 
Główny Urząd Statystyczny. Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny 
producentów w ujęciu rocznym w październiku spadły o 0,8 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,2 proc. 

HANDEL Rząd od 28 XI otworzy sklepy i usługi w galeriach; gastronomia i fitness nadal zamknięte 

Rząd od 28 listopada otworzy sklepy i usługi w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym - 
poinformował premier Mateusz Morawiecki. Do 27 grudnia zamknięte pozostaną m.in. branża gastromiczna i fitness. 

KONIUNKTURA W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu w przetwórstwie przemysłowym pogorszył się mdm – GUS 

W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przemyśle był gorszy niż w październiku - podał Główny Urząd 
Statystyczny. W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 20,5 – niższym 
niż w październiku (minus 9,7). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 26,2 – 
niższym niż w październiku (minus 16,5). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 
16,5 – niższym niż w październiku (minus 12,8). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie 
minus 26,3 – niższym niż przed miesiącem (minus 9,8). 

POLITYKA PIENIĘŻNA NBP może utrzymywać akomodacyjną politykę i w razie potrzeby zwiększyć skup aktywów – MFW 

Przy prognozowanym przez MFW spadku inflacji w '21 do 2,4 proc. utrzymywanie przez NBP akomodacyjnej polityki 
będzie właściwe - ocenił Międzynarodowy Fundusz Walutowy w dokumencie po konsultacjach z rządem. Według 
MFW, w negatywnym scenariuszu gospodarczym NBP mógłby zwiększyć skalę skupu aktywów. 

DŁUG Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec października wzrosło do 1.103,6 mld zł – MF 

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec października 2020 r. wyniosło 1.103,6 mld zł, czyli o 3,4 mld zł (0,3 proc.) więcej 
mdm - podał resort finansów w szacunkowych danych. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji 
wyniosło: - dług krajowy: ok. 830,0 mld zł, - dług w walutach obcych: ok. 273,5 mld zł (tj. 24,8 proc. całego długu SP). 

DŁUG Przewidywane spłaty zobowiązań w najbliższych 12 miesiącach to 9.626 mln euro – NBP 

Przewidywane na okres najbliższych 12 miesięcy obciążenie Polski spłatą zobowiązań, zaciągniętych przez rząd, 
wyniosło na koniec października 2020 roku 9.626 mln euro wobec 7.462 mln euro na koniec września - wynika z 
danych NBP. Stan aktywów rezerwowych Polski na koniec października 2020 r. wyniósł 122.589 mln euro. 

STOPY PROCENTOWE Po ograniczeniu pandemii trzeba szybko podnieść stopy do poziomu 0,5 proc. - Gatnar, RPP 

Jeżeli inflacja po ograniczeniu pandemii nadal będzie podwyższona, to trzeba będzie szybko podnieść stopy do 
poziomu 0,50 proc.- powiedział PAP Biznes członek RPP Eugeniusz Gatnar. Jego zdaniem, przy przeciągającej się 
pandemii można wydłużyć program skupu aktywów NBP, a uruchomienie TLTRO wsparłoby inwestycje. 

KONIUNKTURA GIEŁDOWA Odsetek "byków" na GPW wzrósł o 7,2 pkt. proc. do 53,2 proc. – INI 

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się 
w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW wzrósł o 7,2 pkt. proc. do 53,2 proc. Odsetek respondentów 
oczekujących trendu spadkowego spadł o 4,3 pkt. proc. do 27,3 proc. - podało Stowarzyszenie Inwestorów 
Indywidualnych w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

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

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

 ATLASEST- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 CCTOOLS- NWZA ws. zmian w składzie RN. 

 COMP- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 FORTE- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

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

 MABION- Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku. 

 MDIENERGIA- Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku. 

 MPLVERBUM- Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję. 

 ORZBIALY- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

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

 PRIMETECH- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 RAFAMET- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 SOPHARMA- Wypłata dywidendy za I półrocze 2020 w wysokości 0,04 BGN na akcję. 

 TOYA- Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję. 

 TRANSPOL- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 TSGAMES- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 VOXEL- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 ZREMB- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

POLSKA 

 Polska- (10:00) Produkcja budowlano-montażowa (Oczek. -6.5% r/r Poprz.-9.8% r/r) za październik 

 Polska- (10:00) Produkcja budowlano-montażowa s.a. (Oczek. b.d. Poprz.-10.6% r/r) za październik 

 Polska- (10:00) Sprzedaż detaliczna ceny stałe (Oczek. -0.5% r/r Poprz.2.5% r/r) za październik 

 Polska- (10:00) Sprzedaż detaliczna (Oczek. -0.3% r/r Poprz.-1.8% m/m 2.7% r/r) za październik 

ZAGRANICA 

 Francja- (09:15) Indeks PMI dla przemysłu - wst.. (Oczek. 50.1 Poprz.51.3) za listopad 

 Francja- (09:15) Indeks PMI dla usług - wst.. (Oczek. 38.0 Poprz.46.5) za listopad 

 Niemcy- (09:30) Indeks PMI dla przemysłu - wst.. (Oczek. 56.5 Poprz.58.2) za listopad 

 Niemcy- (09:30) Indeks PMI dla usług - wst.. (Oczek. 46.3 Poprz.49.5) za listopad 

 Strefa Euro- (10:00) Indeks PMI dla przemysłu - wst.. (Oczek. 53.1 Poprz.54.8) za listopad 

 Strefa Euro- (10:00) Indeks PMI dla usług - wst.. (Oczek. 42.5 Poprz.46.9) za listopad 

 Wlk. Brytania- (10:30) Indeks PMI dla przemysłu - wst.. (Oczek. 50.5 Poprz.53.7) za listopad 

 Wlk. Brytania- (10:30) Indeks PMI dla usług - wst.. (Oczek. 42.5 Poprz.51.4) za listopad 

 USA- (15:45) Indeks PMI dla przemysłu - wst.. (Oczek. 53.0 Poprz.53.4) za listopad 

 USA- (15:45) Indeks PMI dla usług - wst.. (Oczek. 55.5 Poprz.56.9) za listopad 

 Wlk. Brytania- (16:30) Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey)  

 USA- (19:00) Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (Mary Daly)  

 USA- (21:00) Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans) 

 

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 indyw idualnej 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 jakiejko lwiek 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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