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Wydział Obsługi Klienta 
 
 

BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 

 OPONEO.PL – Oponeo.pl miało wstępnie 155,79 mln zł przychodów w XI, spadek 
o 3% r/r 

 USA - Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrosła w listopadzie o 245 tys. 
 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:00 Czechy 
Sprzedaż detaliczna 

bez samochodów 
-3.3% r/r 0.4% r/r październik 

09:30 Szwecja 
Produkcja 

przemysłowa s.a. 
b.d. -2.6% r/r październik 

09:30 Szwecja 
Protokół z posiedzenia 

Riksbank 
- - listopad 

09:30 
Wlk. 

Brytania 

Indeks cen 

nieruchomości - 

Halifax 

0.6% m/m 0.3% m/m listopad 

10:30 
Strefa 

Euro 
Indeks Sentix -13.0 -10.0 grudzień 

16:00 Kanada Indeks Ivey PMI s.a. b.d. 54.5 listopad 

21:00 USA Kredyt konsumencki 
17.0 mld 

USD 

16.2 mld 

USD 
październik 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

poniedziałek, 7 grudnia 2020,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 947.68 3.05% 

WIG30 2 235.18 3.00% 

mWIG40 3 815.38 1.64% 

sWIG80 15 177.75 0.45% 

WIG 55 304.72 2.48% 

NCIndex 503.26 0.55% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2020 1 950 3.50% 25 046 37 867 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 195  49.49% 1 094 110 92.87% 

SPADEK 129  32.74% 73 085 6.20% 

BEZ ZM. 70  17.77% 10 924 0.93% 

RAZEM 394 100.00% 1 178 119 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

MONNARI 2.190  14.06% 555 973 

CPGROUP 7.06  11.01% 125 703 

WORKSERV 1.400  9.89% 2 302 964 

TBULL 28.9  9.47% 218 547 

MBANK 169.5  8.45% 17 363 376 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

UNICREDIT 36.500  -10.32% 438 668 

NANOGROUP 4.40  -5.98% 396 023 

GTC 6.50  -5.52% 538 080 

MERCATOR 450  -4.46% 16 784 747 

OAT 46.0  -4.37% 2 757 249 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 30 218.26 0.83% 

NASDAQ 12 464.23 0.70% 

S&P500 3 699.12 0.88% 

FTSE 100 6 550.23 0.92% 

CAC 40 5 609.15 0.62% 

DAX XETRA 13 298.96 0.35% 

RTS 1 357.39 1.34% 

BUX 39 227.87 1.35% 

NIKKEI 225 26 547.44 -0.76% 

HANG SENG 26 454.00 -1.42% 

BOVESPA 113 750.22 1.30% 

MERVAL 54 730.38 -0.77% 

CECE EUR  1 426.30 +2.42% 

NTX EUR 1 003.99 +2.15% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.21295 0.02% 

EUR/PLN 4.46458 -0.07% 

USD/PLN 3.68120 -0.08% 

USD/JPY 104.118 -0.05% 

GBP/USD 1.34152 -0.15% 

EUR/CHF 1.08102 -0.01% 

CHF/PLN 4.12991 -0.06% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1 844.35 0.23% 

MIEDŹ (LME) 7 748.50 0.87% 

ROPA BRENT 49.07 -0.32% 

ROPA WTI 46.07 -0.39% 
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Informacje dnia 
 

OPONEO.PL Oponeo.pl miało wstępnie 155,79 mln zł przychodów w XI, spadek o 3% r/r 

Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Oponeo.pl w listopadzie br. wyniosła 155,79 mln 
zł, co oznacza spadek o 3% r/r, podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PGNIG Prezes UOKiK odstąpił od wymierzenia kar pieniężnych dla PGNiG i PGNiG Termika 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odstąpił od wymierzenia kar pieniężnych względem PGNiG i 
PGNiG Termika w postępowaniu dotyczącym zarzutów o podziale rynku energii cieplnej w Warszawie - poinformował 
PGNiG w komunikacie. 

BOOMBIT Przychody BoomBitu spadły w listopadzie do 8,94 mln zł – szacunki 

BoomBit szacuje, że przychody spółki spadły w listopadzie do 8,94 mln zł z 12,6 mln zł w październiku - poinformowała 
spółka w komunikacie. Spółka szacuje, że koszty prowizji platform dystrybucyjnych (Google, Apple) spadły w 
listopadzie do 0,52 mln zł wobec 0,62 mln zł w październiku. Koszty kampanii marketingowych (tzw. user aquisition) 
wyniosły 4,29 mln zł wobec 6,23 mln zł w październiku. 

MARVIPOL Spółka Marvipolu ma umowę nabycia gruntu w Warszawie za 78 mln zł netto 

Solex - spółka zależna Marvipolu Development - zawarł umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego 2,47 ha 
gruntu w warszawskiej dzielnicy Włochy za 78 mln zł netto, podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

SYGNITY Sygnity ma umowę z Pocztą Polską na rozwój ZST wartą max. 30,7 mln zł brutto 

Sygnity podpisało umowę na rozwój głównego systemu logistycznego Poczty Polskiej, podała spółka. Wartość umowy 
wynosi maksymalnie 30,7 mln zł brutto. 

GRUPA AZOTY Filip Grzegorczyk nowym wiceprezesem Grupy Azoty 

Filip Grzegorczyk zostanie z dniem 15 grudnia nowym wiceprezesem Grupy Azoty - poinformowała spółka w 
komunikacie. 

DEVELIA Rada nadzorcza Develii powołała Andrzeja Oślizło na stanowisko prezesa 

Rada nadzorcza Develii powołała Andrzeja Oślizło do zarządu spółki i powierzyła mu funkcję prezesa - poinformowała 
spółka w komunikacie. Jak podano, Andrzej Oślizło specjalizuje się w zarządzaniu przedsiębiorstwem, inwestycjach, 
fuzjach i przejęciach, a także strategiach ekspansji zagranicznej. 

APATOR Apator ma umowę na 39,1 mln zł kredytu z PKO BP na budowę nowego zakładu 

Apator Powogaz - spółka zależna Apatora - zawarła z PKO Bankiem Polskim umowę kredytu inwestycyjnego w 
wysokości 39,1 mln zł z możliwością zwiększenia do kwoty 41 mln zł, celem sfinansowania budowy nowego zakładu 
produkcyjnego w Żernikach koło Poznania, podała spółka. 

MO-BRUK Mo-Bruk zakończył przegląd opcji strategicznych 

Mo-Bruk, po zmianach w strukturze akcjonariatu, zdecydował o zakończeniu procesu przeglądu opcji strategicznych - 
podała spółka w komunikacie. W ocenie zarządu zwiększenie zaangażowania inwestorów instytucjonalnych oraz 
indywidualnych zapewnia wystarczające wsparcie dalszego rozwoju działalności. 

PCF GROUP PCF Group: Cena emis. - 46 zł dla inwestorów indyw., 50 zł dla instytucjonalnych 

Cena emisyjna w pierwotnej ofercie publicznej akcji PCF Group została ustalona na 50 zł za akcję dla inwestorów 
instytucjonalnych, a dla inwestorów indywidualnych - na 46 zł za akcję, podała spółka. Całkowita wartość oferty 
publicznej wyniesie ponad 203 mln zł brutto. Inwestorzy zgłosili popyt na akcje PCF Group znacznie przewyższający 
liczbę oferowanych akcji w IPO, dlatego spółka przewiduje "bardzo istotną" redukcję zapisów w obu transzach. 

GAMING FACTORY Gaming Factory: Debiut gry 'Gunslingers & Zombies' na PC - 15 stycznia 

Gaming Factory ustalił datę premiery gry "Gunslingers & Zombies" na 15 stycznia 2021 r. w wersji na PC w sklepie 
Steam w formule early access (wczesnego dostępu), podała spółka. 

WOJAS Przychody Wojasa w listopadzie spadły rdr o 26,1 proc. do 21,6 mln zł 

Skonsolidowane przychody Wojasa, producenta i dystrybutora obuwia, wyniosły w listopadzie 2020 roku 21,6 mln zł i 
były niższe rdr o 26,1 proc. - poinformowała spółka w komunikacie. Od początku 2020 r. skonsolidowane przychody ze 
sprzedaży wyniosły 220,5 mln zł i były o 17,7 proc. niższe niż rok wcześniej. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Zmiany w akcjonariacie 
 
 

MO-BRUK NN OFE ma powyżej 5 proc. na walnym Mo-Bruku 

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny ma powyżej 5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Mo-Bruku - 
podała spółka w komunikacie. Jak podano, NN OFE ma obecnie akcje stanowiące 5,09 proc. głosów na WZ oraz 6,11 
proc. kapitału zakładowego. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja azjatycka: Początek nowego tygodnia na rynkach walutowych jest okresem spokojnych konsolidacji. Kurs 

EUR/USD oscyluje w okolicach 1,2120-1,2130, czyli niedaleko dwuipółletnich maksimów. Ogólnie, utrzymuje się 
słabość dolara w relacji do pozostałych kluczowych globalnych walut, wywołana oczekiwaniami kolejnego pakietu 
stymulacyjnego w USA, wzmocnionych piątkowymi gorszymi danymi z rynku pracy w USA. 

Dorota Sierakowska 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrosła w listopadzie o 245 tys. 

Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w listopadzie o 245 tys. wobec 
oczekiwanej zwyżki o 460 tys. i wobec wzrostu o 610 tys. w październiku po rewizji z 638 tys. - podał amerykański 
Departament Pracy. Stopa bezrobocia w USA wyniosła 6,7 proc., oczekiwano 6,7 proc. wobec 6,9 proc. miesiąc 
wcześniej. 

USA Deficyt handlowy w październiku wzrósł do 63,1 mld USD 

Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych w październiku wzrósł do 63,1 mld USD z 62,1 mld USD miesiąc wcześniej, 
po rewizji z 63,9 mld USD - poinformował Departament Handlu w komunikacie. 

USA Zamówienia na dobra trwałe w październiku wzrosły o 1,3 proc. mdm 

Zamówienia na dobra trwałe w USA w październiku wzrosły o 1,3 proc. mdm wobec wzrostu miesiąc wcześniej o 1,3 
proc. mdm - poinformował Departament Handlu USA w końcowym wyliczeniu. Zamówienia w przemyśle amerykańskim 
w październiku wzrosły o 1,0 proc. mdm. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

POLITYKA PIENIĘŻNA W razie głębszego kryzysu NBP może rozszerzyć skup aktywów i wprowadzić ujemne stopy – OECD 

W razie wystąpienia głębszego niż obecnie kryzysu, NBP mógłby rozszerzyć program skupu aktywów, w tym o ich 
nowe klasy, oraz wprowadzić ujemne stopy procentowe - napisała w raporcie dotyczącym Polski Organizacja 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. 

WZROST GOSPODARCZY Standard Chartered obniża prognozę dynamiki PKB Polski w '21 do 3,5 proc. (opinia) 

Ze względu na dotkliwą, drugą falę epidemii koronawirusa w Polsce, ekonomiści banku Standard Chartered obniżyli 
prognozę dynamiki PKB Polski w 2021 r. do 3,5 proc. z 4,1 proc. prognozowanych wcześniej - wynika z raportu. Biorąc 
pod uwagę dobre wyniki aktywności gospodarczej w III kw. 2020 r., bank podniósł prognozę PKB na cały 2020 r. do -
3,8 proc. z -4,3 proc. szacowanych wcześniej. 

RPP Część RPP spodziewa się wyższej inflacji, należy kontynuować działania podjęte przez NBP - minutes z XI 

Niektórzy członkowie Rady spodziewali się w listopadzie wyższej inflacji niż w projekcji - wynika z opisu dyskusji na 
posiedzeniu RPP w dn. 6 listopada. Członkowie RPP byli w listopadzie zdania, że należy kontynuować działania 
podjęte przez NBP. Rada wskazała na znaczenie działań NBP dla możliwości stymulacji fiskalnej. 

GOSPODARKA Ewentualny ubytek środków UE sfinansowany będzie na rynku krajowym – premier 

Ewentualny ubytek środków UE, gdyby Polska nie doszła z Brukselą do porozumienia ws. funduszy i praworządności, 
sfinansowany będzie na rynku krajowym - wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. Premier został 
zapytany o to, czy gdyby Polska nie porozumiała się z UE ws. praworządności oraz wypłaty środków unijnych, to rząd 
przygotowuje się na ewentualność sfinansowania pokryzysowej odbudowy i inwestycji emisjami obligacji na rynku 
krajowym. 

RYNEK REKLAMY Publicis prognozuje spadek rynku reklamy w Polsce o 8,6 proc. w '20 i wzrost o 4,5 proc. w '21 

Publicis Groupe Polska prognozuje, że wydatki reklamowe w Polsce w 2020 roku spadną o 8,6 proc., a w 2021 roku 
wzrosną o 4,5 proc - podała firma w komunikacie prasowym. Według danych Publicis, po trzech kwartałach wartość 
rynku reklamy spadła o 11,7 proc. rok do roku, do 6,07 mld zł. Pod koniec sierpnia firma prognozowała tegoroczny 
spadek rynku na 8,7 proc. 

OFE W XI OFE zanotowały najlepsze wyniki w historii; zyskały 18,1 proc. - Analizy. pl 

Pod dwóch miesiącach spadków, w listopadzie Otwarte Fundusze Emerytalne zanotowały swój najlepszy miesiąc w 
historii, zyskując średnio 18,1 proc. - poinformowały Analizy. pl w raporcie podsumowującym miesiąc na rynku 
funduszy emerytalnych. 

KONIUNKTURA GIEŁGOWA Odsetek "byków" na GPW wzrósł o 3 pkt. proc. do 51,3 proc. – INI 

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się 
w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW wzrósł o 3 pkt. proc. do 51,3 proc. Odsetek respondentów 
oczekujących trendu spadkowego wzrósł o 1,4 pkt. proc. do 29,9 proc. - podało Stowarzyszenie Inwestorów 
Indywidualnych w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ASBIS- Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2020 rok w wysokości 0,10 USD na akcję. 

 ATLANTIS- ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019/2020. 

 CASPAR- Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2020 rok w wysokości 1,06 zł na akcję. 

 PCF Group- Rozpoczęcie zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych. 

ZAGRANICA 

 Czechy- (09:00) Sprzedaż detaliczna bez samochodów (Oczek. -3.3% r/r Poprz.0.4% r/r) za październik 

 Szwecja- (09:30) Produkcja przemysłowa s.a. (Oczek. b.d. Poprz.-2.6% r/r) za październik 

 Szwecja- (09:30) Protokół z posiedzenia Riksbank za listopad 

 Wlk. Brytania- (09:30) Indeks cen nieruchomości - Halifax (Oczek. 0.6% m/m Poprz.0.3% m/m) za listopad 

 Strefa Euro- (10:30) Indeks Sentix (Oczek. -13.0 Poprz.-10.0) za grudzień 

 Kanada- (16:00) Indeks Ivey PMI s.a. (Oczek. b.d. Poprz.54.5) za listopad 

 USA- (21:00) Kredyt konsumencki (Oczek. 17.0 mld USD Poprz.16.2 mld USD) za październik 

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 

 

 
 
 
 
 
  

http://www.interia.pl/
http://www.yahoo.com/
http://www.statistics.gov.uk/
http://www.europa.eu.int/
http://www.briefing.com/
http://www.destatis.de/
http://www.nbp.pl/
http://www.stat.gov.pl/
http://www.rzeczpospolita.pl/
http://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. 
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