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KOMENTARZ PORANNY 

Relacje USA-Chiny windują rynki 

Wczorajsza sesja przyniosła wzrosty WIG20, który wzrósł o 0,8% (najlepiej 
zachowywały się KGHM, Dino i spółki energetyczne). Nad kreską znalazł się 
także sWIG80, zyskując 0,3%. Taka postawa blue chipów nie może dziwić, 
jeśli spojrzymy na większe giełdy. DAX zyskał 0,8%, a FTSE ok. 0,9% 
(uwagę zwracają komunikaty płynące z BoE – co prawda bank utrzymał 
główną stopę procentową, ale dwóch członków opowiedziało się za 
obniżkami). Obóz byków z pewnością czerpał paliwo z informacji o 
postępach negocjacji między USA a Chinami (pojawiły się doniesienia o 
stopniowym znoszeniu nałożonych ceł), które w trakcie sesji wywindowały 
indeksy w USA na nowe szczyty. W kalendarium makro nie będzie dziś zbyt 
wielu odczytów, które mogłyby wpływać na rynkowe nastroje. Warto jednak 
obserwować kolejne raporty za 3Q’19 – wczoraj po sesji poznaliśmy wyniki 
Dino i AmRestu, a dziś czeka nas publikacja sprawozdań m.in. Agory i XTB. 
W przypadku WIG20 od góry ogranicza nas poziom 2300 pkt., z kolei od 
dołu najbliższego wsparcia można się dopatrywać w okolicy 2250 pkt. 

Adrian Górniak 
 

Notowania: czwartek, 7 listopada 2019 

 grudnia 208  Wartość Zmiana 

1D YTD 

WIG20  2 272,2 0,7% -0,2% 

WIG30 2 570,3 0,7% -0,4% 

mWIG40 3 757,7 -0,1% -3,9% 

sWIG80 11 510,3 0,3% 8,9% 

WIG  59 492,2 0,5% 3,1% 

WIG Banki 7 163,2 -0,5% -3,9% 

WIG Bud 1 954,1 -0,4% 2,0% 

WIG Chemia 8 965,7 -0,7% -4,1% 

WIG Dew 2 353,4 0,0% 23,1% 

WIG Energia 2 163,0 3,4% -10,3% 

WIG IT 2 472,2 0,6% 24,1% 

WIG Media 5 084,8 1,4% 12,7% 

WIG Paliwa 7 774,0 -1,2% -2,8% 

WIG Spoż 3 031,7 -0,2% -10,4% 

WIG Surowce 3 121,8 5,2% -8,8% 

WIG Telco 828,4 -0,2% 33,6% 

DAX 13 289,5 0,8% 25,9% 

CAC40 5 891,0 0,4% 24,5% 

BUX 43 598,2 0,7% 11,4% 

S&P500 3 085,2 0,3% 23,1% 

DJIA 27 674,8 0,8% 18,6% 

Nasdaq Comp 8 434,5 0,3% 27,1% 

Bovespa 109 580,6 1,1% 24,7% 

Nikkei225 23 340,6 0,0% 16,6% 

S&P/ASX 200 6 724,1 0,0% 19,1% 

Złoto 1 463,6 -1,8% 14,2% 

Miedź 5 907,0 -0,6% -1,0% 

Ropa 57,2 1,4% 18,1% 

EUR/PLN 4,26 -0,2% -0,7% 

USD/PLN 3,86 0,0% 3,0% 

CHF/PLN 3,87 -0,5% 1,5% 

EUR/USD 1,10 -0,2% -3,6% 

USD/JPY 109,5 0,5% -0,2% 
 

FW20 

 Wartość  Zmiana 

Kurs otwarcia 2 273   2 0,09% 

Kurs zamknięcia 2 283   22 0,97% 

Kurs min. 2 269   8 0,35% 

Kurs max. 2 284   6 0,26% 

Wolumen obrotu 10 990   1 180 12,03% 

Otwarte pozycje 51 666   1 536 3,06% 
 

Indeksy GPW 

Indeks Open Low High Close 1D Obrót 

WIG20  2 260,78 2 260,78 2 277,18 2 272,17 0,8% 751 

WIG30 2 565,60 2 562,45 2 573,68 2 570,30 0,7% 796 

MWIG40 3 769,15 11 456,11 11 519,67 3 757,74 -0,1% 77 

SWIG80 11 496,76 3 755,92 3 787,39 11 510,33 0,3% 9 

WIG-PL 60 729,89 60 729,89 60 800,50 60 800,50 0,6% 843 

WIG  59 447,25 59 376,45 59 612,69 59 492,22 0,5% 846 

 

WIG20     

 Close MC 1D YTD  

Alior 30,14 3 935 0,5% -43,3% 

CCC 112,30 4 623 0,9% -41,9% 

CD Projekt 267,50 25 712 3,1% 83,7% 

Cyfrowy P. 28,70 18 355 0,6% 27,2% 

Dino 157,80 15 471 5,6% 64,6% 

JSW 21,06 2 473 -3,4% -68,7% 

KGHM 96,70 19 340 6,3% 8,8% 

Lotos 95,34 17 626 -2,5% 7,7% 

LPP 8 500,00 15 746 2,2% 8,3% 

mBANK 390,80 16 550 -0,4% -7,9% 

Orange 6,27 8 222 -1,3% 30,8% 

Pekao 105,95 27 809 -0,4% -2,8% 

PGE 9,16 17 120 4,1% -8,4% 

PGNIG 5,01 28 920 1,1% -27,6% 

PKN Orlen 105,85 45 273 -1,5% -2,1% 

PKOBP 39,01 48 763 -0,4% -1,2% 

Play 29,80 7 573 -0,8% 43,3% 

PZU 37,82 32 658 0,8% -13,8% 

Santander Polska 316,00 32 260 -1,0% -11,8% 

Tauron 1,81 3 177 3,9% -17,2% 

 

 
 

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK 

 AmRest/JSW/Alior: AmRest wejdzie a JSW/Alior zostaną usunięte (przejdą 
do Small Cap) z gł. indeksu MSCI; 

 Dino: w 3Q’19 spółka miała 192,5 MPLN EBITDA (konsensus 190,9 MPLN); 

 AmRest: w 3Q’19 spółka miała 63,4 MEUR EBITDA wg MSR17 (konsensus 
62 MEUR); 

 Oponeo: w 3Q’19 strata EBIT 8,1 MPLN vs 5,9 MPLN straty rok temu, 
przychody w 10.19 +27% r/r [wykres BDM]; 

 Toya: wyniki 3Q’19 lepsze r/r 

 Asseco SEE: w 3Q’19 EBITDA 47,6 MPLN (+21,3% vs konsensus); 

 BSC Drukarnia: szacunkowa EBITDA w 3Q’19 +42% r/r [tabela BDM]; 

 Stalexport: finalne wyniki za 3Q’19- wysoki stan gotówki netto [tabela BDM]; 

 Orzeł Biały: w 3Q’19 EBITDA +17% r/r; 

 PKO BP: kwestia rezerw na „duże TSUE” w 4Q’19- CEO 

 BNP Paribas: bank finalizuje proces integracji operacyjnej po przejęciu 
Raiffeisen BP- CEO; 

 TIM: spółka wypłaci 0,8 PLN zaliczkowej dywidendy za 2019 rok (DY 9%); 

 GPW (OFE): harmonogram likwidacji OFE- projekt ustawy; 

 MOL: spółka podwyższyła prognozę EBITDA z 2,3 mld USD do 2,4 mld USD; 

 Energetyka: projekt ustawy o offshore w ciągu 2-3 tygodni- ME; 
 

WYKRES DNIA 
 

S&P500 osiaga historyczny szczyt dobijając do blisko 3100 pkt. Od początku 
roku (YTD) szeroki indeks NYSE zyskał 23% (dla porównania WIG20 -1,3%, 
a w USD -3%). 
 
S&P500 - daily 

 
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg 
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mWIG40          

 Close MC 1D YTD   Close MC 1D YTD  

11 bit 
studios 

358,00 819 2,9% 46,7% Getin 
Holding 

1,47 278 0,1% 115,6% 

Amica 125,00 972 0,8% 8,9% GPW 38,95 1 635 1,2% 6,3% 

Amrest 46,85 10 286 -0,8% 17,1% GTC 9,28 4 506 -1,0% 13,3% 

Asseco PL 53,40 4 432 1,1% 15,8% Handlowy 50,00 6 533 0,9% -27,6% 

Azoty 35,90 3 561 -0,8% 15,1% ING BSK 193,80 25 213 -1,1% 7,7% 

Benefit Sys. 696,00 1 990 -0,6% -17,5% Inter Cars 195,00 2 763 0,3% -6,7% 

BNP Paribas  62,40 9 199 0,3% 28,7% Kernel 42,00 3 442 -0,4% -14,2% 

Bogdanka 36,15 1 230 -2,4% -29,5% Kęty 316,00 3 024 1,0% -4,0% 

Boryszew 4,17 1 001 0,1% -11,3% Kruk  138,80 2 628 -2,9% -11,4% 

Budimex 134,20 3 426 -1,5% 18,1% Livechat 36,40 937 1,1% 43,6% 

CI Games 0,93 151 -1,7% 13,4% Mabion 90,00 1 235 0,3% 3,9% 

Ciech 34,50 1 818 -1,4% -22,1% Millennium 6,06 7 351 -1,5% -31,7% 

Comarch 176,50 1 436 -0,6% 16,1% Orbis 118,50 5 460 0,4% 31,4% 

Develia 2,50 1 119 0,8% 2,0% PKP Cargo 23,60 1 057 -1,3% -46,2% 

Echo 4,31 1 779 0,2% 32,6% PlayWay 176,40 1 164 -1,5% 30,7% 

Enea 9,13 4 030 2,8% -7,8% Stalprodukt 204,00 1 138 1,5% -36,3% 

Energa 6,65 2 754 2,3% -25,4% Ten Square 169,80 1 230 2,8% 112,3% 

Eurocash 24,00 3 340 -0,8% 36,4% VRG 4,09 958 -0,2% 1,1% 

Famur 3,72 2 138 0,8% -31,1% Wawel 622,00 933 1,6% -25,4% 

Forte 26,00 622 -1,1% 14,3% WP.PL 64,80 1 880 1,3% 22,7% 
 

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]  

 
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A. 

FW20 

 
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A. 

WIG20 

 
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A. 
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INFORMACJE ZE SPÓŁEK 
 

Dino W 3Q’19 zysk netto grupy Dino Polska wyniósł 109,4 mln PLN wobec 82,3 mln PLN zysku rok wcześniej. 
Konsensus PAP Biznes zakładał 110,3 mln PLN zysku netto. EBIT wyniósł 150,4 mln PLN wobec 113 mln 
PLN rok wcześniej i był zgodny z oczekiwanym przez rynek wynikiem 151,9 mln PLN. Wynik EBITDA grupy 
wyniósł 192,5 mln PLN i był wyższy o 36,1 % r/r. Konsensus PAP Biznes zakładał 190,9 mln PLN EBITDA. 
 
Narastająco, po 9 miesiącach 2019 r. EBITDA wzrosła o 36,5 % r/r do 505,7 mln PLN. Marża EBITDA wyniosła 
9,2 % i była o 0,4 pkt % wyższa. W 1-3Q’19 nakłady inwestycyjne spółki wyniosły 629 mln PLN i były o 33 % 
wyższe r/r. Spółka Dino Polska inwestowała głównie w dynamiczny rozwój sieci marketów i rozbudowę 
zaplecza logistycznego. W całym 2019 r. spółka przeznaczy na rozwój około 850 mln PLN. 
 
W 3Q’19 uruchomionych zostało 57 nowych sklepów Dino, czyli o 24 % więcej niż przed rokiem. Narastająco 
od początku 2019 r. otwartych zostało łącznie 138 sklepów w stosunku do 120 w analogicznym okresie 
ubiegłego roku. 
 
Prezes Szymon Piduch, cytowany w komunikacie prasowym, poinformował, że w 4Q’19 planowana jest duża 
liczba otwarć marketów w całej Polsce. 
 
Dług netto grupy Dino wyniósł na koniec września 1.004,1 mln PLN, co oznacza wzrost o 338,5 mln PLN w 
stosunku do 30 września 2018 r. i wzrost o 145,7 mln PLN w stosunku do 30 czerwca 2019 r. Wskaźnik dług 
netto do wyniku EBITDA za ostatnich 12 miesięcy wyniósł 1,48x na dzień 30 września 2019 r. Rok temu 
wskaźnik ten wynosił 1,34x. 

  

AmRest W 3Q’19 grupa AmRest miała w 3Q’19 100,6 mln EUR EBITDA. EBITDA bez wpływu MSSF 16 wyniosła 63,4 
mln EUR wobec 49,7 mln EUR rok wcześniej i była zgodna z konsensusem PAP na poziomie 62 mln EUR. 
Zysk netto wyniósł 16,8 mln EUR, a bez wpływu MSSF 16 23,1 mln EUR (+ 28,8 %). Konsensus zakładał 21,6 
mln EUR. Po 1-3Q’19 raportowana EBITDA grupy AmRest wyniosła 266,4 mln EUR, a wynik EBITDA 
oczyszczony o wpływ MSSF 16 sięgnął 157,9 mln EUR 
 
W 3Q’19 wynik EBITDA grupy (bez MSSF 16) na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej wzrósł o 17,5 % r/r 
do 36,4 mln EUR. W Europie Zachodniej AmRest wypracował 21 mln EUR EBITDA (bez MSSF16), o 6,5 mln 
EUR więcej niż rok wcześniej. W Rosji EBITDA grupy (bez MSSf16) sięgnęła 7 mln EUR, co oznacza wzrost 
o 1,7 mln EUR rok do roku. W Chinach wynik EBITDA wyniósł 3,3 mln EUR. 

  

Oponeo W 3Q’19 spółka miała 8,1 mln PLN straty EBIT vs 5,9 straty przed rokiem przy przychodach 153,6 mln PLN 
(132,5 mln PLN przed rokiem). 

 
Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto w październiku 2019 roku wynosi 146,8 mln PLN, co 
oznacza wzrost o 27% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w październiku 2018 roku  
(narastająco +16% r/r). 

 
Oponeo – sprzedaż miesięczna [mln PLN] 

 
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 

  
Toya W 3Q’19 spółka miała 12,2 mln PLN zysku netto vs 10,9 mln PLN przed rokiem przy 109,1 mln PLN sprzedaży 

(90,1 mln PLN przed rokiem). 
  
Asseco SEE W 3Q’19 spółka miała 25,3 mln PLN zysku netto vs 18,5 mln PLN w konsensusie (+37%), 47,6 mln PLN 

EBITDA vs 39,3 mln PLN oczek. (+21,3%) przy 228,8 mln PLN sprzedaży (197,1 oczek., +16%). 
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BSC Drukarnia Spółka podała szacunkowe wyniki za 3Q’19. 

 
BSC Drukarnia – szacunkowe wyniki za 3Q’19 [mln PLN] 

  3Q'18 3Q'19S zmiana r/r 

Przychody 57,7 74,8 30% 

EBITDA 10,4 14,7 42% 

EBIT 7,3 10,9 50% 

Wynik brutto 7,4 10,9 47% 

Wynik netto 6,0 - - 

    
marża EBITDA 18% 20%  
marża EBIT 13% 15%  
marża netto 10% -   

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 

 
BSC Drukarnia Opakowań analizuje akwizycję lub zakup działki inwestycyjnej typu greenfield. Cel 
dwucyfrowego wzrostu przychodów grupy w 2019 roku pozostaje niezagrożony - podała spółka w komunikacie 
prasowym. 

"Szacunkowe wyniki osiągnięte w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku są zgodne z naszymi 
oczekiwaniami. Obecnie nasze moce wytwórcze są w pełni obłożone. Biorąc pod uwagę niesłabnące 
zainteresowanie naszymi opakowaniami będziemy stopniowo wypełniać halę kolejnymi maszynami. Docelowo 
pracować w niej będzie pięć, a nawet sześć linii produkcyjnych. W szerszej perspektywie rozważamy 
możliwość zakupu działki inwestycyjnej typu greenfield lub akwizycję. Żadne decyzje w tym obszarze jednak 
nie zapadły" - powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes spółki Andrzej Baranowski. 

  
Stalexport Spółka opublikowała finalne wyniki za 3Q’19 

 
Wybrane dane finansowe i operacyjne [mln PLN] 

 1Q'18 2Q'18 3Q'18 4Q'18 1Q'19 2Q'19 3Q'19 zmiana r/r 3Q'19 szac 

Przychody 75,9 84,3 95,0 81,3 79,3 88,7 98,2 3%  98,2 

   w tym przychody z poboru opłat 74,9 83,2 93,9 80,3 78,3 87,7 97,2 4%   

Zysk brutto ze sprzedaży 54,1 86,0 74,9 69,4 56,0 66,1 79,6 6%   

EBITDA 60,2 90,9 79,3 63,4 27,8 61,4 39,3 -50%   

EBIT 47,3 77,9 66,9 50,6 13,8 47,2 25,0 -63%  25,0 

Zysk netto 33,5 57,7 50,5 39,4 3,7 31,5 7,9 -84%  7,9 

           

Marża brutto 71% 102% 79% 85% 71% 75% 81%    

Marża EBITDA 79% 108% 84% 78% 35% 69% 40%    

Marża netto 44% 68% 53% 49% 5% 35% 8%    

           

CFO 54,3 48,4 91,4 36,5 79,0 42,8 62,4    

CFI -22,8 7,0 23,4 -12,5 -4,0 -62,9 38,3    

CFF -23,9 -131,3 -24,2 -109,4 -24,5 -91,5 -59,6    

CF netto 7,6 -75,9 90,6 -85,5 50,5 -111,6 41,0    

           

Dług netto -302,9 -227,0 -339,2 -252,6 -323,3 -210,9 -310,4    

           

ADT (cum) ogółem kszt. 40,9 43,1 46,4 45,3 42,0 43,9 46,4 0,0%   

           

P/E 12m       9,6    

EV/EBITDA 12m       2,5    

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 
  
Orzeł Biały W 3Q’19 Grupa osiągnęła 9,2 mln PLN EBITDA (+17% r/r), 4,8 mln PLN zysku netto (+66% r/r) przy 

przychodach 143,4 mln PLN. Wolumen sprzedanego ołowiu rafinowanego wyniósł 16,2 tys. ton i był o wyższy 
o 4,3% r/r.  
 
W 3Q’19 został odwrócony trend spadkowy cen ołowiu, który utrzymywał się od początku bieżącego roku, co 
znalazło swoje odzwierciedlenie w osiągniętych przez Grupę wynikach. W tym okresie odnotowano 1,1 % 
wzrostu notowań ołowiu wyrażonego w PLN, w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego. Na 
pozytywny wynik miała też wpływ korzystniejsza kosztowo struktura surowców do produkcji.  
W okresie sprawozdawczym Grupa otrzymała wyniki kontroli celno – skarbowej za lata 2014-2017. Aktualnie 
Grupa wraz z doradcami prawno-podatkowymi przeprowadza szczegółową analizę otrzymanych wyników 
Kontroli.   
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PKO BP PKO BP planuje 18 listopada przedstawić nowe cele finansowe i wyzwania na kolejne lata- prezentacja 

 
PKO Bank Polski ocenia obecnie, że wpływ tzw. małego TSUE (tj. orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej dot. zwrotu części prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego) na wynik odsetkowy banku w 
kolejnych kwartałach będzie mały. W połowie listopada bank rozpocznie wypłaty klientom części prowizji od 
wcześniej spłaconych kredytów konsumpcyjnych. „W 3Q’19 rozpoznaliśmy 68,5 mln PLN rezerwy. Od połowy 
listopada przystąpimy do automatycznego zwrotu przedpłat prowizji i ten element będzie obciążał wynik w 
kolejnych kwartałach" – wiceprezes Kozłowski. Dodał, że kredyt konsumpcyjny to "produkt wysoce rentowny" 
i bank chce tę rentowność utrzymać. 
 
Kwestia tworzenia rezerw przez PKO BP na kredyty frankowe może wyjaśnić się wynikach za 4Q’19, a 
podejście banków do tych rezerw najprawdopodobniej będzie portfelowe. "W momencie, gdy będziemy 
prezentowali wyniki za cały rok, chyba, że z punktu widzenia istotności tej kwestii będziemy zobowiązani do 
wcześniejszej informacji" - CEO, Zbigniew Jagiełło,. "Pewnie większość banków będzie do tego wyroku - jeśli 
chodzi o sposób rezerwowania i metodykę - gotowa z końcem kalendarzowym roku, żeby odzwierciedlać tę 
sytuację w 4Q’19. Nie spodziewam się, żeby to była sprawa albo bardzo mała albo bardzo duża". 

  
BNP Paribas BNP Paribas Bank Polska finalizuje proces integracji operacyjnej po przejęciu podstawowej działalności 

aktywami Raiffeisen Bank Polska. W 2020 roku, po zakończeniu tego procesu, planuje przyspieszyć wzrost 
organiczny - CEO Przemysław Gdański. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami celem strategicznym banku 
jest osiągnięcie tempa wzrostu wyniku z działalności bankowej szybszego niż rynek, wzrost wskaźnika ROE 
powyżej 10 % i spadek wskaźnika C/I do ok. 50 % w 2021 r. 
 
Bank informował wcześniej, że w 3Q’19 utworzył 48,8 mln PLN rezerwy na proporcjonalny zwrot prowizji w 
przypadku wcześniejszej spłaty kredytu po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. "Nie 
przewidujemy na tym etapie tworzenia dodatkowych rezerw na małe TSUE" - powiedział Gdański. 
 
Na 8-11 listopada zaplanowana jest migracja systemów operacyjnych przejętych aktywów Raiffeisen Bank 
Polska. 
 
Bank podał, że pod koniec września był pozwanym w 161 sprawach sądowych, dotyczących umowy kredytu 
hipotecznego. Bank nie jest stroną żadnego pozwu zbiorowego dotyczącego tych kredytów. Łączna wartość 
dochodzonych roszczeń wynosi 46,15 mln PLN. "Nie widzimy lawinowego wzrostu pozwów przeciwko 
bankowi" - powiedział Gdański. 

  
GPW (OFE) Środki z otwartych funduszy emerytalnych zostaną przeniesione na indywidualne konta emerytalne oraz do 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z końcem lipca 2020 r. - wynika z projektu ustawy przekształcającej OFE. 
Ustawa ma wejść w życie z początkiem kolejnego roku. 
 
Rząd przyjął w środę projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z 
otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE). Projekt zakłada stopniowe 
przekształcenie OFE w IKE. 
- 1 stycznia - wejście w życie ustawy, zakończenie odprowadzania części składek na ubezpieczenie społeczne 
(2,92 % wynagrodzenia) do OFE, 
- od 1 stycznia do 30 marca - termin na złożenie przez uczestnika deklaracji o przeniesienie środków do 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (opcją domyślną jest automatyczne przeniesienie zgromadzonych w 
OFE środków na IKE), 
- 31 marca - zaprzestanie umarzania jednostek przez OFE w ramach tzw. suwaka 
- 30 maja - powstanie zobowiązania OFE wobec FUS o wartości 15 % aktywów netto zapisanych na 
rachunkach OFE (opłata przekształceniowa), 
- z końcem lipca środki z OFE zostaną przeniesione do IKE/FUS, 
- 31 października - przekazanie do FUS pierwszej z dwóch transzy w ramach opłaty przekształceniowej, w 
wysokości 70 % naliczonego na koniec maja zobowiązania (pozostała część ma zostać przekazana 31 
października 2021 r.). 
 
Przyjęta wersja projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych 
funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne przewiduje, że łączna wartość lokat aktywów 
subfunduszu emerytalnego w akcjach spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek, a także notowanych na tym rynku 
prawach poboru i prawach do akcji oraz akcjach, prawach poboru i prawach do akcji, będących przedmiotem 
oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie może być mniejsza niż: 
- 80 % na 29 maja 2020 r.; 
- 88 % na koniec 2020 r.; 
- spadek o 2 p.p. w kolejnych latach do 2032 roku. 
 
Z projektu wynika, że aktywa netto OFE, które zostaną przekształcone w IKE, zostaną podzielone na dwa 
subfundusze: główny - emerytalny i przedemerytalny - uwzględniający stopniowe przenoszenie do niego 
środków uczestników na 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Limit subfunduszu przedemerytalnego 
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alokacji w akcje został ustalony na poziomie 15 % aktywów, wobec 30 % w pierwotnym projekcie z maja tego 
roku. 
 
Na koniec września OFE miały 75,4 % aktywów pod zarządzaniem ulokowanych w krajowych akcjach. 

  
GPW (zmiany w 
MSCI) 

MSCI ogłosił zmiany w indeksach. Planowane zmiany dotyczą zwiększania wag chińskich spółek (III tura). 
Waga Polski została zmniejszona. W gł. indeksie dodano 1 spółkę (AmRest) a usunięto 2 (Alior Bank, JSW), 
które zostały przesunięte do indeksu Small Cap. Zmiany wejdą efektywnie od 27.11.19 
 
Pełne zmiany na stronie: https://www.msci.com/index-review 

  
MOL MOL podwyższył prognozę oczyszczonej (CCS) EBITDA do 2,4 mld USD w tym roku z wcześniej 

oczekiwanych 2,3 mld USD. MOL prognozuje także osiągnięcie 2,4-2,6 mld USD CCS EBITDA w 2020 r. oraz 
2,8-3 mld USD w 2023 r.. 
 
Oczyszczony wynik CCS EBITDA sięgnął 2,69 mld USD w 2018 r., co oznaczało wzrost o 10% r/r. 

  
Mangata Mangata Holding analizuje trzy projekty akwizycyjne w segmencie automotive oraz automatyki i armatury 

przemysłowej, w Polsce oraz za granicą - CEO Leszek Jurasz. "Stale analizujemy projekty akwizycyjne. Nie 
mogę powiedzieć, żeby po ostatniej akwizycji nasze apetyty zostały zaspokojone. Aktualnie rozważamy trzy 
projekty. Jesteśmy w fazie wstępnych rozmów, analiz po podpisaniu NDA (non-disclosure agreement)" - 
powiedział prezes.  
 
Pod koniec października Zetkama, spółka zależna Mangata Holding, kupiła 100 % akcji Fabryki Armatur 
Głuchołazy (FAG) za 2,72 mln PLN.  Nabycie FAG ma wzmocnić ofertę produktową w segmencie armatury i 
automatyki przemysłowej w obszarze zaworów wysokociśnieniowych.  
 
"Przewidywane roczne nakłady inwestycyjne na poziomie 70 mln PLN po trzech kwartałach wyniosły około 47 
mln PLN. Z czego 61,5 mln PLN przeznaczaliśmy na inwestycje w rzeczowy majątek trwały, a ok. 8,5 mln PLN 
na wykup Masterform, jako inwestycję kapitałową" - CEO. 
  
Mangata Holding nie wyklucza możliwości przekroczenia prognozy 99 mln PLN EBITDA i 52 mln PLN zysku 
netto w 2019 roku - CEO Leszek Jurasz. Dodał, że w 2020 roku zysk netto grupy powinien pozostać 
przynajmniej na tegorocznym poziomie, a EBITDA przekroczyć 100 mln PLN. "Na globalnym rynku 
obserwujemy, że ceny materiałów i ceny stali uległy obniżeniu w bieżącym roku. Poziom rentowności w grupie, 
który analizujemy na przestrzeni całego roku i dzięki działaniom, które na bieżąco podejmujemy, wskazuje, że 
rentowność w drugiej części 2019 roku jest lepsza. Nie wykluczam nawet, możliwości przekroczenia 
tegorocznej prognozy zysku netto i EBITDA". Dodał, że w IV kwartale Mangata spodziewa się zaksięgować 
około 4 mln PLN rekompensat z tytułu wzrostu cen energii.  

 
Grupa nie ustrzegła się jednak spowolnienia w segmencie automotive, ale liczy na nowe kontrakty, zwłaszcza 
w USA. "Od połowy roku w segmencie automotive obserwujemy lekkie spowolnienie. Widzimy taki trend na 
poziomie obecnych kontraktów. Poziom uruchamianych zamówień jest niższy, niż pierwotnie przewidywany 
przez klientów. Dzięki prowadzonej dywersyfikacji działań, spadki istniejących kontraktów, w dużej mierze 
będziemy rekompensować nowymi projektami. Dobrze rokuje rozwój na rynku amerykańskim"  

  
Cyfrowy Polsat Rynek reklamy telewizyjnej w Polsce może odnotować bardzo niski jednocyfrowy wzrost w całym 2019 roku, 

ale będzie to zależało od wyników w grudniu –Stanisław Janowski, prezes Polsat "Te dwa miesiące (4Q’19) 
są takie w miarę ok, wszystko zależy od grudnia – wydaje się, że jak się to w miarę uda, to rynek ma szanse 
na taki bardzo niski jednocyfrowy wzrost”.  

  
Ronson Ronson Development spodziewa się, że przekroczy w 4Q’19 poziom tysiąca lokali w ofercie sprzedaży - 

Andrzej Gutowski, wiceprezes. Deweloper podtrzymuje plany przekazań i sprzedaży lokali na 2019 rok, z 
optymizmem patrzy na 2020 rok. Na koniec września oferta Ronson Development obejmowała 881 lokali. Do 
końca tego roku spółka zamierza uruchomić realizację jeszcze 281 lokali, w tym 176 sztuk w czwartym etapie 
inwestycji Miasto Moje na warszawskiej Białołęce. Gutowski poinformował, że spółka chciałaby ponadto 
wprowadzić do oferty drugi etap inwestycji w Ursusie. 
 
2019 rok spółka zaczęła z ofertą 562 mieszkań, a sprzeda w nim ok. 800.. 

  
PGNiG PGNiG Upstream Norway zawarł umowę zakupu dodatkowych 10 % udziałów w licencjach PL636 i PL636B 

zawierających PLNoże Duva od Pondion Energy. Udział spółki w licencjach wzrósł tym samym do 30 % z 20 
%. Rozpoczęcie eksploatacji PLNoża Duva planowane jest na przełomie 2020 i 2021 roku. 

  
Energetyka Projekt ustawy dotyczący morskiej energetyki wiatrowej powinien być przedstawiony w ciągu 2-3 tygodni- Piotr 

Czopek, dyrektor departamentu energii odnawialnej i rozproszonej w Ministerstwie Energii. "Kończymy prace 
w Ministerstwie Energii. Wysłaliśmy wniosek do KPRM z prośbą o wpisanie ustawy offshore do wykazu prac 
legislacyjnych Rady Ministrów. Po wpisaniu będzie możliwe procedowanie. Mamy nadzieję, że w ciągu 2-3 
tygodni to się zadzieje. Jesteśmy gotowi ten projekt pokazać". Dodał, że według założeń konsultacje społeczne 
projektu miałyby potrwać minimum 30 dni. 
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Energa Grupa Energa planuje w 2020 roku oddać nowe moce wytwórcze w energetyce odnawialnej, w tym w 

fotowoltaice - Mariusz Gajda, wiceprezes Energa OZE. "Chcemy się rozwijać w kierunku zielonych mocy 
wytwórczych. (…) W 2020 roku oddamy do eksploatacji farmę wiatrową Przykona o mocy 31 MW. Powinniśmy 
oddać ok. 6 MW fotowoltaiki przy małych elektrowniach wodnych, 0,5 MW w fotowoltaice pływającej i 
prawdopodobnie około 20 MW z dużej farmy fotowoltaicznej" – konferencja EuroPower. "W kolejnych latach, 
2021-22, planujemy budowę trzech małych elektrowni wodnych" - dodał. 

  
Marvipol Marvipol Development miał 119,48 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 45,38 mln PLN 

zysku netto w okresie 1-3Q’19- wstępne dane. 
  
Unimot Częściowa dezinwestycja w segmencie gazu ziemnego Unimotu nie dojdzie do skutku. 

 
Jak informował Unimot w sierpniu, w ramach tego procesu w strukturach grupy miała pozostać jedynie spółka 
Unimot System, a udziały w pozostałych dwóch spółkach gazowych Blue LNG i Blue Cold miały przejść na 
własność dotychczasowego partnera biznesowego, czyli Blue Line Engineering (BLE). 

  
TIM TIM wypłaci 0,80 PLN dywidendy zaliczkowej na akcję, co daje łącznie wypłatę dla akcjonariuszy w wysokości 

17,76 mln PLN. Z tej kwoty 5,5 mln PLN stanowi zysk wypracowany w 1H’19, a 12,2 mln PLN pochodzi ze 
środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym. Dzień dywidendy to 13.12.19 a dzień wypłaty 
20.12.2019. 

  
Action Spółka wypracowała w październiku 153 mln PLN przychodów (+18% r/r). 

 
Action – sprzedaż miesięczna [mln PLN] 

 
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 

 
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP 
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