
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  

 
 GETIN NOBLE BANK - KNF podniósł bufor kapitałowy na ryzyko kredytów walutowych 

w Getin Noble Banku do 1,36 pkt. proc. 

 USA- W USA w listopadzie przybyło 307 tys. miejsc pracy, poniżej oczekiwań – ADP 

 EUROLAND- Stopa bezrobocia w eurolandzie w X: 8,4 proc., tak jak oczekiwano 

 POLSKA- Stopa bezrobocia w październiku w Polsce wyniosła 3,5 proc. - Eurostat 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:00 Węgry 
Sprzedaż detaliczna 
w.d.a. b.d. -2.0% r/r październik 

09:00 Słowacja Sprzedaż detaliczna b.d. 5.8% r/r październik 

09:15 Hiszpania Indeks PMI dla usług 36.6 41.4 listopad 

09:45 Włochy 
Indeks PMI dla 
usług 41.3 46.7 listopad 

09:50 Francja 
Indeks PMI dla 
usług - fin.. 38.0 46.5 listopad 

09:55 Niemcy 
Indeks PMI dla usług - 
fin.. 46.2 49.5 listopad 

10:00 
Strefa 
Euro 

Indeks PMI dla 
usług - fin.. 41.3 46.9 listopad 

10:30 
Wlk. 
Brytania 

Indeks PMI dla 
usług - fin.. 45.8 51.4 listopad 

11:00 
Strefa 
Euro 

Sprzedaż detaliczna 
w.d.a. 

2.7% 
r/r 2.2% r/r październik 

11:00 
Strefa 
Euro 

Sprzedaż 
detaliczna s.a. 0.8% m/m -2.0% m/m październik 

13:30 USA 
Raport 
Challengera b.d. 80.67 tys. listopad 

14:30 USA 
Wnioski o zasiłek 
dla bezrobotnych 770 tys. 778 tys. tydzień 

15:45 USA 
Indeks PMI dla 
usług - fin.. 57.7 56.9 listopad 

16:00 USA 
Indeks 
zatrudnienia b.d. 50.1 listopad 

16:00 USA 
Indeks cen 
płaconych b.d. 63.9 listopad 

16:00 USA 
Indeks aktywności 
biznesowej 60.9 61.2 listopad 

16:00 USA 
Indeks ISM dla 
usług 56.0 56.6 listopad 

16:30 USA 

Tygodniowa 
zmiana zapasów 
gazu -19 mld -18 mld tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

czwartek, 3 grudnia 2020,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 897,97 2,41% 

WIG30 2 173,12 2,12% 

mWIG40 3 707,96 1,07% 

sWIG80 15 059,54 1,20% 

WIG 53 983,67 1,99% 

NCIndex 504,10 -0,22% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol, LOP 

FW20Z2020 1 903 2,70% 22 366 40 679 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys,) 

WZROST 211  52,75% 1 009 741 84,31% 

SPADEK 134  33,50% 184 592 15,41% 

BEZ ZM, 55  13,75% 3 316 0,28% 

RAZEM 400 100,00% 1 197 650 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

SWISSMED 6,00  31,87% 938 595 

POLNORD 3,500  23,24% 1 146 412 

CORMAY 1,420  15,45% 1 559 110 

BIOMEDLUB 12,80  15,32% 53 323 929 

ADIUVO 5,48  11,84% 158 172 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

NOVITA 131,00  -6,76% 140 761 

ZASTAL 31,8  -5,36% 236 034 

KRVITAMIN 17,15  -4,72% 757 571 

VISTAL 2,780  -4,47% 120 667 

BRASTER 0,4610  -3,96% 120 359 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 29 883,79 0,20% 

NASDAQ 12 349,37 -0,05% 

S&P500 3 669,01 0,18% 

FTSE 100 6 463,39 1,23% 

CAC 40 5 583,01 0,02% 

DAX XETRA 13 313,24 -0,52% 

RTS  1 335,44 1,86% 

BUX 39 191,11 1,13% 

NIKKEI 225  26 809,37 0,03% 

HANG SENG 26 707,00 0,66% 

BOVESPA 111 878,53 0,43% 

MERVAL 55 268,89 0,65% 

CECE EUR  1 395,44 +1,14% 

NTX EUR  982,85 0,00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,2118 0,03% 

EUR/PLN 4,4752 0,11% 

USD/PLN 3,6932 0,06% 

USD/JPY 104,4740 0,02% 

GBP/USD 1,3386 0,14% 

EUR/CHF 1,0831 -0,06% 

CHF/PLN 4,1318 0,16% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1836,000 0,10% 

MIEDŹ (LME) 7 681,50 0,12% 

ROPA BRENT 48,080 0,27% 

ROPA WTI 45,070 0,38% 
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Informacje dnia 

 

GETIN NOBLE BANK KNF podniósł bufor kapitałowy na ryzyko kredytów walutowych w Getin Noble Banku do 1,36 pkt. proc. 

Komisja Nadzoru Finansowego podniosła bufor kapitałowy na zabezpieczenie ryzyka wynikającego z walutowych 
kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych Getin Noble Banku do 1,36 pkt. proc. z 1,32 pkt. proc. wcześniej 
ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) - podał bank w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

GAMES OPERATORS Games Operators podpisał umowę na grę 'Dissident: Frostland Escape' na PC 

Games Operators podpisał umowę z Tequilabyte na wykonanie na rzecz spółki gry o roboczym tytule "Dissident: 
Frostland Escape" na platformę PC, podała spółka. 

ALL IN GAMES All In! Games: Gra 'Ghostrunner' sprzedała się w 185 698 kopiach do 31 X br. 

Gra "Ghostrunner" na 31 października 2020 r. sprzedała się w 185 698 kopiach, podało All In! Games, powołując się 
na informację otrzymaną od 505 Games SPA. 

KOMPUTRONIK Komputronik: UCS określił o 1,34 mln zł wyższy podatek dochodowy za r.fin. 2014 

Komputronik w restrukturyzacji otrzymał decyzję naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu 
(UCS) określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 
podatkowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2014 roku i kończący 31 marca 2015 roku (rok podatkowy 2014) na kwotę 
wyższą o 1 341 156 zł od kwoty podatku zapłaconego przez spółkę za ten rok podatkowy, tj. na 5 374 278 zł, podała 
spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PKN ORLEN Marża downstream PKN Orlen spadła w listopadzie do 5,2 USD na baryłce 

Modelowa marża downstream PKN Orlen spadła w listopadzie 2020 roku do 5,2 USD na baryłce z 5,8 USD w 
październiku - poinformował PKN Orlen na stronie internetowej. 

MBANK KNF obniżyła do 3,24 pkt. proc. bufor kapitałowy na ryzyko kredytów walutowych mBanku 

Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła mBankowi utrzymywanie dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z 
portfelem walutowych kredytów hipotecznych na poziomie 3,24 pkt. proc. ponad wartość łącznego współczynnika 
kapitałowego - podał bank w komunikacie. Wcześniej ten wymóg był na poziomie 3,62 pkt. proc. 

QUERCUS Wartość aktywów Quercus TFI wzrosła m/m do 2,67 mld zł na koniec listopada 

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 2 670,4 mln zł na 
koniec listopada, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 2 609,7 mln zł. 

LPP LPP: Udział kolekcji Eco Aware we wszystkich markach wzrósł do 23% 

LPP szacuje, że już 23% produktów dostępnych w jej ofercie oznaczonych jest metką odzieży przyjaznej środowisku 
(Eco Aware), a liderem jest marka Reserved z 33-proc. udziałem produktów Eco Aware, podała spółka. Spółka 
zakładała wcześniej, że w 2021 roku 25% wyprodukowanej odzieży dostępnej we wszystkich jej markach będzie 
bardziej przyjazna środowisku. 

ECHO INVESTMENT Echo Investment kupiło trzy centra handlowe od Tesco za 41,63 mln euro 

Grupa Echo Investment podpisała przyrzeczone umowy zakupu zabudowanych nieruchomości w Poznaniu, Łodzi i 
Krakowie za łączną cenę 41,63 mln euro - podała spółka w komunikacie. Umowy zostały zawarte ze spółkami z grupy 
Tesco. 

BIOMED LUBLIN Urząd wydał zgodę na badanie kliniczne immunoglobuliny anty SARS-CoV-2 Biomedu Lublin 

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał zgodę na 
niekomercyjne badanie kliniczne immunoglobuliny anty SARS-CoV-2 w leczeniu COVID-19 - poinformował Biomed 
Lublin w komunikacie. 

GAMING FACTORY Gaming Factory ma umowę z Titanite na produkcję gry 'We Are Legion: Rome' 

Gaming Factory podpisał ze studiem Titanite umowę na produkcję gry "Roman Legionary" wartą 800 tys. zł, podała 
spółka. Projekt otrzymał nową nazwę "We are Legion: Rome". Gra ma zostać wydana na przełomie 2021/2022 r. 

GAMING FACTORY Gaming Factory liczy na 4 debiuty dużych gier w I poł. 2021, w całym roku – 12 

Gaming Factory planuje wydanie przynajmniej 4 większych gier w I półroczu 2021 r., a w całym przyszłym roku ma to 
być łącznie 12 debiutów, poinformował prezes Mateusz Adamkiewicz. Spółka liczy również, że niebawem będzie 
mogła wykorzystać środki w wysokości ponad 17 mln zł pozyskane w trakcie lipcowego IPO. 

CDRL CDRL wypłaci dywidendę z kapitału zapasowego w wysokości 1,05 zł na akcję 

Walne zgromadzenie CDRL zdecydowało o wypłacie dywidendy z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za 2019 
rok. Wysokość dywidendy to 1,05 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Dzień dywidendy ustalono na 9 grudnia, 
a jej wypłata nastąpi 16 grudnia. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie handlu w Azji eurodolar podbił z 1,20598 USD, osiągając 1,21076 USD. Co ciekawe wzrosty EUR/USD nie 

przyniosły dalszych spadków na EUR/PLN, a sam złoty zanotował nawet lekką korektę. Podczas handlu w Azji 
maksima na eurodolarze podbite zostały do 1,21245 USD. AUD znajduje się tuż poniżej 26-miesięcznych maksimów. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA W USA w listopadzie przybyło 307 tys. miejsc pracy, poniżej oczekiwań - ADP 

W firmach w USA przybyło w listopadzie 307 tys. miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer 
Services. Analitycy oceniali, że raport ADP wskaże na wzrost miejsc pracy w USA o 410 tys. Prognoza rynku dla 
oficjalnych danych Departamentu Pracy, które zostaną podane w piątek, to wzrost o 481 tys. W październiku według 
ADP przybyło 404 tys. miejsc pracy, po korekcie z 365 tys. 

USA W USA zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA o 0,6 proc.  

W USA zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks wyrównany sezonowo zniżkował o 
0,6 proc. w tygodniu zakończonym 27 XI - podało w komunikacie Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA). 

EUROLAND Stopa bezrobocia w eurolandzie w X: 8,4 proc., tak jak oczekiwano 

Stopa bezrobocia w strefie euro w X, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 8,4 proc., wobec 8,5 proc. w 
poprzednim miesiącu, po korekcie z 8,3 proc. - poinformował w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny Unii 
Europejskiej. Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 8,4 proc. Przeciętna stopa bezrobocia w 27 
krajach UE wyniosła 7,6 proc., wobec 7,6 proc. w poprzednim miesiącu. 

EUROLAND Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w strefie euro wzrosły o 0,4 proc. mdm w październiku 

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w strefie euro wzrosły o 0,4 proc. w X, licząc miesiąc do miesiąca, a rok do 
roku spadły o 2,0 proc. - podał w komunikacie europejski urząd statystyczny Eurostat. 

NIEMCY Sprzedaż detaliczna w Niemczech w X wzrosła o 2,6 proc. mdm, prognoza +1,2 proc. 

Sprzedaż detaliczna w Niemczech w X wzrosła o 2,6 proc. mdm - poinformował w komunikacie Federalny Urząd 
Statystyczny w Wiesbaden. Analitycy spodziewali się mdm wzrostu wskaźnika o 1,2 proc. wobec -1,9 proc. miesiąc 
wcześniej, po korekcie z -2,2 proc. W ujęciu rdr sprzedaż detaliczna wzrosła o 8,2 proc. - podali statystycy. Tu 
oczekiwano wzrostu o 5,8 proc., po wzroście poprzednio o 7,0 proc., po korekcie z +6,5 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

BEZROBOCIE Stopa bezrobocia w październiku w Polsce wyniosła 3,5 proc. - Eurostat 

Stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, w październiku, według metodologii Eurostatu, wyniosła w Polsce 3,5 
proc. wobec 3,4 proc. we wrześniu - podał Eurostat. Liczba bezrobotnych w październiku wyniosła 595 tys. wobec 584 
tys. w październiku. 

PKB Poziom PKB w '21 niższy niż przed pandemią, NBP będzie nadal prowadzić skup aktywów - RPP 

W 2021 roku poziom PKB będzie niższy niż przed pandemią - podała RPP w komunikacie po posiedzeniu. NBP będzie 
nadal prowadził operacje zakupu SPW i obligacji z gwarancją Skarbu Państwa oraz oferował kredyt wekslowy. Rada 
podtrzymała ocenę, że polityka NBP stabilizuje inflację w celu i utrzymała odniesienie do kursu złotego. 

HANDEL Branża handlowa szacuje utracone obroty z powodu lockdownu w XI na 8 mld zł - PRCH, ZPPHiU 

Branża handlowa szacuje utracone obroty z powodu zamknięcia centrów handlowych w listopadzie na 8 mld zł - 
poinformowali przedstawiciele Polskiej Rady Centrów Handlowych i Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług. 
Zaapelowali o wsparcie i odroczenie podatku handlowego. 

TURYSTYKA Spadek zorganizowanych wyjazdów turystycznych w '21 może wynieść 60-70 proc. vs '19 - MRPiT 

Spadek zorganizowanych wyjazdów turystycznych w 2021 roku może wynieść 60-70 proc. w stosunku do roku 2019 - 
ocenia Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. W tym roku spadek wycieczek turystycznych może być na poziomie 
30-40 proc. tego, co w latach poprzednich. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 IDEABANK- Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii P 

ZAGRANICA 

 Węgry- (09:00) Sprzedaż detaliczna w.d.a. (Poprz.-2.0% r/r) za październik 

 Słowacja- (09:00) Sprzedaż detaliczna (Poprz.5.8% r/r) za październik 

 Hiszpania- (09:15) Indeks PMI dla usług (Oczek. 36.6 Poprz.41.4) za listopad 

 Włochy- (09:45) Indeks PMI dla usług (Oczek. 41.3 Poprz.46.7) za listopad 

 Francja- (09:50) Indeks PMI dla usług - fin. (Oczek. 38.0 Poprz.46.5) za listopad 

 Niemcy- (09:55) Indeks PMI dla usług - fin. (Oczek. 46.2 Poprz.49.5) za listopad 

 Strefa Euro- (10:00) Indeks PMI dla usług - fin. (Oczek. 41.3 Poprz.46.9) za listopad 

 Wlk. Brytania- (10:30) Indeks PMI dla usług - fin. (Oczek. 45.8 Poprz.51.4) za listopad 

 Strefa Euro- (11:00) Sprzedaż detaliczna w.d.a. (Oczek. 2.7% r/r Poprz.2.2% r/r) za październik 

 Strefa Euro- (11:00) Sprzedaż detaliczna s.a. (Oczek. 0.8% m/m Poprz.-2.0% m/m) za październik 

 USA- (13:30) Raport Challengera (Poprz.80.67 tys.) za listopad 

 USA- (14:30) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Oczek. 770 tys. Poprz.778 tys.) za tydzień 

 USA- (15:45) Indeks PMI dla usług - fin.. (Oczek. 57.7 Poprz.56.9) za listopad 

 USA- (16:00) Indeks zatrudnienia (Poprz.50.1) za listopad 

 USA- (16:00) Indeks cen płaconych (Poprz.63.9) za listopad 

 USA- (16:00) Indeks aktywności biznesowej (Oczek. 60.9 Poprz.61.2) za listopad 

 USA- (16:00) Indeks ISM dla usług (Oczek. 56.0 Poprz.56.6) za listopad 

 USA- (16:30) Tygodniowa zmiana zapasów gazu (Oczek. -19 mld Poprz.-18 mld) 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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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. 
 
 
 
 
 
 

mailto:m.pokrywka@bossa.pl
mailto:m.rakowski@bossa.pl

