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Wydział Obsługi Klienta 
 
 

BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
 CD PROJEKT - Należności z przedsprzedaży gry Cyberpunk 2077 przewyższyły 

nakłady związane z jej produkcją i promocją 

 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: GETBACK, SFKPOLKAP. 
 

 USA- Liczba nowych bezrobotnych w USA w ub. tygodniu wyniosła 853 tys. 

 EUROLAND- EBC pozostawił stopy bez zmian; zwiększył PEPP o 500 mld euro do 

1,85 bln euro 

 POLSKA- W III kw. '20 utworzono 126,4 tys. nowych miejsc pracy, o 54,3 proc. więcej 

kdk - GUS 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:00 Hiszpania Inflacja CPI 

0.2% m/m 

-0.8% r/r 

0.5% m/m 

-0.8% r/r listopad 

09:00 Hiszpania Inflacja HICP 

0.1% m/m 

-0.9% r/r 

0.3% m/m 

-0.9% r/r listopad 

09:00 Węgry 

Produkcja 

przemysłowa 

w.d.a. - fin.. 2.7% r/r -1.0% r/r październik 

09:00 Węgry 

Produkcja 

przemysłowa s.a. 

- fin.. 2.8% m/m 2.3% m/m październik 

09:00 Węgry 

Produkcja 

przemysłowa 

n.s.a. - fin.. 0.6% r/r 2.2% r/r październik 

10:00 Włochy 

Produkcja 

przemysłowa 1.0% m/m -5.6% m/m październik 

14:30 USA 

Inflacja bazowa 

PPI 

0.2% m/m 

1.5% r/r 

0.1% m/m 

1.1% r/r listopad 

14:30 USA Inflacja PPI 

0.2% m/m 

0.8% r/r 

0.3% m/m 

0.5% r/r listopad 

14:30 Kanada 

Wykorzystanie 

mocy 

produkcyjnych 77.5% 70.3% III kw. 

16:00 USA 

Oczekiwania 

inflacyjne 

długoterminowe - 

wst.. b.d. 2.5 grudzień 

16:00 USA 

Indeks 

Uniwersytetu 

Michigan - wst.. 76.5 76.9 grudzień 

19:00 USA 

Ilość wież 

wiertniczych dla 

rynku ropy b.d. 246 tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 

piątek, 11 grudnia 2020,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1984.00 -0.51% 

WIG30 2287.44 -0.57% 

mWIG40 3808.96 -1.94% 

sWIG80 15391.99 -0.65% 

WIG 56230.40 -0.71% 

NCIndex 494.23 -1.31% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2020 1 981 -0.65% 20 284 33 987 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 136  34.43% 653 952 33.19% 

SPADEK 206  52.15% 1 286 575 65.30% 

BEZ ZM. 53  13.42% 29 670 1.51% 

RAZEM 395 100.00% 1 970 197 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

MDIENERGIA 3.50  +15.89% 710 958 

NTTSYSTEM 4.74  +13.13% 262 238 

COALENERG 0.700  +11.11% 214 025 

COGNOR 1.580  +9.34% 2 130 152 

KGL 17.15  +6.52% 397 570 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

SWISSMED 7.68  -19.83% 1 114 042 

CDPROJEKT 362.0  -8.54% 749 796 473 

VOTUM 11.20  -6.67% 549 234 

PBKM 74.0  -6.33% 176 636 

PROVIDENT 4.550  -6.28% 325 246 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 29 999.26 -0.23% 

NASDAQ 12 405.81 0.54% 

S&P500 3 668.10 -0.13% 

FTSE 100 6 599.76 0.54% 

CAC 40 5 549.65 0.05% 

DAX XETRA 13 295.73 -0.33% 

RTS  1 404.68 0.00% 

BUX 41 103.01 1.05% 

NIKKEI 225  26 680.75 -0.28% 

HANG SENG 26 498.25 0.33% 

BOVESPA 115 128.60 1.88% 

MERVAL 53 690.39 3.34% 

CECE EUR  1 468.38 2.01% 

NTX EUR 1 025.26 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.21568 0.13% 

EUR/PLN 4.42893 0.03% 

USD/PLN 3.64315 -0.09% 

USD/JPY 104.034 -0.20% 

GBP/USD 1.33161 0.11% 

EUR/CHF 1.07639 0.05% 

CHF/PLN 4.1146 -0.02% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  50.27 0.04% 

MIEDŹ (LME) 7729.5 0.08% 

ROPA BRENT 50.27 0.04% 

ROPA WTI 46.86 0.17% 
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Informacje dnia 
 

CD PROJEKT Należności z przedsprzedaży gry Cyberpunk 2077 przewyższyły nakłady związane z jej produkcją i promocją - 
CD Projekt 

CD Projekt szacuje, że wartość należności licencyjnych z tytułu zrealizowanej sprzedaży przedpremierowej gry 
Cyberpunk 2077 we wszystkich kanałach cyfrowych przewyższyła łączną sumę całkowitych nakładów na 

wyprodukowanie gry oraz kosztów jej marketingu i promocji, zarówno dotychczasowych, jak i planowanych do końca 
2020 r. - podała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 

 

PEKABEX Pekabex i fundusz PFR TFI chcą dokonać wspólnej akwizycji za 12,25 mln euro 

Pekabex zawarł z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZAN, zarządzanym przez PFR TFI, umowę inwestycyjną 

dotyczącą wspólnej akwizycji za łącznie 12,25 mln euro - podał Pekabex w komunikacie. 

GEOTRANS Geotrans odstąpił od emisji akcji serii C, zweryfikuje strategię do 2024 r. 

Geotrans zdecydował o odstąpieniu od przeprowadzenia emisji akcji serii C, podała spółka. Geotrans dokona 
weryfikacji strategii, a inwestycje w nowe instalacje do przetwarzania odpadów zostaną zrealizowane ze środków 

własnych, ewentualnie kredytu bankowego. 

PHN PHN zakończył emisję obligacji o łącznej wartości 325 mln zł 

Polski Holding Nieruchomości (PHN) przeprowadził emisję 4-letnich obligacji o łącznej wartości 325 mln zł, podała 
spółka. Środki z emisji spółka przeznaczy na program inwestycyjny. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

CD PROJEKT CD Projekt ma ponad 8 mln szt. przedpremierowych zamówień gry 'Cyberpunk 2077'  

CD Projekt szacuje, że do 9 grudnia 2020 roku włącznie, gracze złożyli ponad 8 mln zamówień przedpremierowych gry 
"Cyberpunk 2077", podała spółka. 

CD PROJEKT CD Projekt pracuje nad poprawkami do "Cyberpunka", liczy na poprawę ocen graczy z czasem - prezes 

CD Projekt nadal pracuje nad poprawkami do "Cyberpunk 2077" i liczy na to, że oceny gry ze strony graczy z czasem 
poprawią się - poinformował prezes Adam Kiciński w programie "Onet Rano". Prezes ocenił przedsprzedaż gry jako 
"fenomenalny wynik". 

CD PROJEKT Dane o sprzedaży "Cyberpunka 2077" przed świętami - prezes 

CD Projekt chce podać dane o sprzedaży "Cyberpunk 2077" przed świętami Bożego Narodzenia - poinformował 
prezes Adam Kiciński. 

CD PROJEKT Większość problemów graczy "Cyberpunk 2077" jest możliwa do zaadresowania - prezes 

Większość problemów, które napotykają obecnie gracze "Cyberpunk 2077" jest możliwa do zaadresowania, pracujemy 
nad tym - poinformował prezes CD Projektu Adam Kiciński. 

CD PROJEKT CD Projekt: Zaadresujemy absolutną większość problemów zgłaszanych przez graczy 

CD Projekt zapowiada, że zaadresuje absolutną większość problemów zgłaszanych przez graczy, poinformował 
prezes Adam Kiciński. Zaznaczył, że problemy z grą wynikają z różnorodności konfiguracji PC. 

CD PROJEKT Większość preorderów gry "Cyberpunk 2077" to zamówienia cyfrowe - prezes 

Większość przedsprzedaży gry "Cyberpunk" to zamówienia w formie cyfrowej, głównym kanałem jest platforma Steam 

- powiedział prezes Adam Kiciński. Komputery PC odpowiadały za prawie 60 proc. przedsprzedaży. Relatywnie dużo 
zamówień złożono poprzez platformę GOG, należącą do CD Projektu. 

CD PROJEKT CD Projekt wierzy w dalszą równie dobrą sprzedaż 'Cyberpunk 2077', jak preoreder 

CD Projekt ocenia, że wynik preorderów na dzień premiery gry "Cyberpunk 2077" znacznie przekracza najbardziej 

ambitne plany, poinformował prezes Adam Kiciński. Zarząd wierzy, że dalsza sprzedaż będzie równie dobra, jak 
dotychczas. 

CD PROJEKT Cyberpunk 2077 pobił rekord liczby graczy na platformie Steam 

Kilka godzin po premierze, w grę Cyberpunk 2077 wyprodukowaną przez polskie studio CD Projekt na platformie 
Steam grało jednocześnie ponad milion użytkowników, bijąc rekord gier jednoosobowych.  

CD PROJEKT "Cyberpunk 2077" to najszybciej sprzedająca się gra na PC - prezes 

"Cyberpunk 2077" to najszybciej sprzedająca się w historii gra na komputery PC - poinformował prezes Adam Kiciński 
w rozmowie z Wirtualną Polską. 

CD PROJEKT CD Projekt wydał mniej więcej tyle samo na produkcję, co na marketing "Cyberpunk 2077" 

Wydatki na produkcję i marketing gry "Cyberpunk 2077" były zbliżone - poinformował prezes Adam Kiciński w 

rozmowie z portalem Wirtualna Polska. 

PGE, TAURON, ENEA URE zatwierdził Enei, PGE Obrót i Tauronowi taryfy na sprzedaż energii w 2021 r. 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfy na sprzedaż energii trzem tzw. sprzedawcom z urzędu - 
Enei, PGE Obrót oraz Tauronowi. Od 1 stycznia 2021 roku zaczną stosować nowe stawki na sprzedaż energii dla 
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odbiorców w gospodarstwach domowych, podał Urząd Regulacji Energetyki. Od nowego roku rachunki odbiorców 
energii w gospodarstwach domowych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej (grupa G11), w części dotyczącej 
sprzedaży energii, będą wyższe o ok. 3,5%. 

PGNIG PGNiG odkryło nowe złoże gazu w Wielkopolsce 

Sukcesem zakończyło się wiercenie odwiertu Grodzewo-1 w gminie Śrem i według szacunków otwór pozwoli na 
wydobycie ok. 20 mln m sześc. gazu ziemnego rocznie - podał PGNiG w komunikacie prasowym. 

BUDIMEX Oferta Budimeksu o wartości ponad 175,1 mln zł najkorzystniejsza na przebudowę odcinka A18  

Oferta Budimeksu została wybrana przez GDDKiA jako najkorzystniejsza w przetargu na przebudowę obecnej DK18, 

od okolic węzła Iłowa do granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego - podała GDDKiA w komunikacie. Wartość 
oferty to ponad 175,1 mln zł. 

BUDIMEX Budimex ma umowę na obwodnicę Lipska w woj. mazowieckim za ok. 110 mln zł 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zleciła Budimeksowi zaprojektowanie i budowę prawie 6,5-

kilometrowej obwodnicy Lipska w ciągu DK79 za ok. 110 mln zł, podała Dyrekcja. To jedna z 9 mazowieckich 
obwodnic realizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. 

PKP CARGO PKP Cargo ma 10-letnią umowę na dostawy ON od PKP Energetyka za 718 mln zł netto 

PKP Cargo i PKP Energetyka podpisały 10-letnią umowę, która zapewnia przewoźnikowi dostawy oleju napędowego 
do pojazdów trakcyjnych na stacjach paliw należących do PKP Energetyka. Wartość kontraktu to 718,25 mln zł netto, 

podało PKP Cargo. Spółki rozmawiają także o możliwości przyszłego uzupełnienia oferty o rozwiązania wodorowe.  

PKP CARGO PKP Cargo ma umowę dostępową z PKP PLK na 2020/2021 za szac. 499 mln zł netto 

PKP Cargo podpisało z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę dotyczącą wykorzystania zdolności 
przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2020/2021 (13 grudnia 2020 r. - 11 grudnia 2021 r.) o 

przewidywanej wartości 499 mln zł netto (613,8 mln zł brutto), podało PKP Cargo. 

XTB XTB chce na początku 2021 roku rozpocząć działalność w jednym z krajów azjatyckich  

X-Trade Brokers Dom Maklerski zakłada, że na początku 2021 roku rozpocznie działalność operacyjną na jednym z 
rynków azjatyckich - poinformował prezes XTB Omar Arnaout. W przyszłym roku spółka chce pozyskiwać około 30 tys. 

nowych klientów kwartalnie. 

KĘTY Grupa Kęty opublikuje 16 grudnia strategię na lata 2021-2025 

Grupa Kęty planuje opublikować główne elementy strategii rozwoju grupy kapitałowej na lata 2021-2025 16 grudnia, 
podała spółka. 

MEDICALGORITHMICS Medicalgorithmics złożył w listopadzie 6,6 tys. wniosków o płatność od ubezpieczycieli 

Medi-Lynx Cardiac Monitoring, amerykańska spółka zależna Medicalgorithmics, złożyła w listopadzie 6.610 wniosków 

o płatność od ubezpieczycieli z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA - 
poinformowała spółka w komunikacie. W październiku złożonych było 8.208 wniosków.  

PURE BIOLOGICS Pure Biologics 14 grudnia przejdzie na rynek główny GPW 

Notowana dotychczas na NewConnect spółka Pure Biologics przejdzie 14 grudnia na rynek równoległy GPW - podała 

giełda w komunikacie. 

KREDYT INKASO Kredyt Inkaso ustanowił program emisji obligacji o łącznej wartości nie większej niż 150 mln zł  

Kredyt Inkaso ustanowił publiczny program emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 150 mln zł - 
poinformowała spółka w komunikacie. 

BRITISH AUTOMOTIVE 
HOLDING 

Spółka zależna BAH ma porozumienie z SsangYong Motor ws. rozwiązania umowy dystrybucyjnej 

SK Motors, spółka zależna British Automotive Holding, zawarła porozumienie z SsangYong Motor Company w sprawie 

rozwiązania umowy dystrybucyjnej, na podstawie której świadczyła m.in. usługi autoryzowanego importera i 
dystrybutora pojazdów marki SsangYong na terytorium Polski - podał BAH w komunikacie. 

SIMPLE TSS Europe chce nabyć w ramach wezwania do 100% akcji Simple za 65 mln zł 

TSS Europe B.V. (inwestor) zawarł list intencyjny z Simple i Cron sp. z o.o. oraz Bogusławem Miturą (akcjonariuszami 

większościowymi) dotyczący zamiaru nabycia przez TSS lub podmiot wyznaczony przez TSS do 100% akcji w kapitale 
zakładowym Simple, w tym wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariuszy większościowych oraz członków 
zarządu, podało Simple. Przewidywana cena nabycia 100% akcji wyniesie 65 mln zł. 

SOLAR Przychody Solar Company spadły r/r do 5,9 mln zł w listopadzie 

Solar Company osiągnęło skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 5,9 mln zł w listopadzie br., podała 
spółka. Spółka podała wcześniej, że w listopadzie 2019 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 12,3 mln zł.  

T-BULL T-Bull zawiązał spółkę Supernova Studio do produkcji gier survivalowych 

T-Bull zawiązał spółkę zależną - Supernova Studio i objął 100% jej kapitału zakładowego o wartości nominalnej 100 
tys. zł, podał T-Bull. Prezesem zarządu został Piotr Poliszuk, wieloletni project manager w T-Bull. 

VIVID GAMES Vivid Games: Zysk netto za rok 2020 może osiągnąć poziom niższy od prognozy 

Wyniki przeprowadzonej oceny wskazują, że zysk netto za rok 2020 może osiągnąć poziom niższy od prognozy, 
podało Vivid Games w restrukturyzacji. 

DADELO Dadelo miało 4,16 mln zł zysku netto, 5,74 mln zł EBITDA w I-III kw. 2020 r. 

Dadelo odnotowało 4,16 mln zł jednostkowego zysku netto w I-III kw. 2020 r. wobec 25 tys. zł zysku rok wcześniej, 

podała spółka w w suplemencie do prospektu emisyjnego. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA obserwowaliśmy podwyższoną zmienność wynikającą z decyzji EBC. Ostatecznie jednak euro 

ruszyło na północ, pomimo zwiększenia skali zakupów. Podczas handlu w Azji główna para walutowa oscyluje blisko 

1,21953 USD. Ciekawie prezentują się „antypody” gdzie wyceny podbiły do najwyższych poziomów od 2018r. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Ceny konsumpcyjne w USA w XI wzrosły o 0,2 proc. mdm; rdr wzrosły 1,2 proc. 

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w listopadzie wzrosły o 0,2 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły 
o 1,2 proc. - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Oczekiwano +0,1 proc. mdm i +1,1 proc. rdr. 
Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wzrosła o 0,2 proc. mdm i +1,6 proc. rdr. 

Oczekiwano +0,1 proc. mdm i +1,6 proc. rdr. 

USA Liczba nowych bezrobotnych w USA w ub. tygodniu wyniosła 853 tys.; oczekiwano 725 tys. 

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 853 
tys. - poinformował Departament Pracy USA. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych 

wyniesie 725 tys. wobec 716 tys. poprzednio, po korekcie z 712 tys. Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie 
zasiłku wyniosła 5,757 mln w tygodniu, który skończył się 29 listopada wobec oczekiwanych 5,335 mln i poprzednio 
5,527 mln, po rewizji z 5,52 mln - podał Departament Pracy. 

EUROLAND EBC pozostawił stopy bez zmian; zwiększył PEPP o 500 mld euro do 1,85 bln euro 

Rada Prezesów EBC utrzymała podstawowe stopy proc. na niezmienionym poziomie: depozytowa nadal wynosi -0,50 
proc., a refinansowa 0,0 proc. - podano w komunikacie. EBC zwiększył nadzwyczajny program zakupów w czasie 
pandemii (PEPP) o 500 mld do 1,85 bln euro. 

EUROLAND II fala pandemii spowoduje znaczny spadek PKB strefy euro w II kw. – Lagarde, EBC 

Odrodzenie się pandemii COVID-19 i związane z nim środki zapobiegawcze znacznie ograniczają działalność 

gospodarczą strefy euro, która zgodnie z oczekiwaniami znacznie skurczy się w IV kw. 2020 r. – powiedziała prezes 
EBC Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu banku. 

EUROLAND EBC zrewidował w górę prognozę dynamiki PKB w eurolandzie na 2020 i w dół na lata 2021-2022 

EBC zrewidował w górę prognozy dynamiki PKB na 2020 r. do -7,3 proc., na 2021 r. w dół do +3,9 proc., a na 2022 r. 

w dół do 3,2 proc. EBC zrewidował w dół prognozy inflacji na 2020 r. na 0,2 proc., na 2021 r. pozostawił bez zmian na 
1 proc., a w 2022 r. obniżył do 1,1 proc. Opublikowano też prognozy na 2023 r. 

FRANCJA Produkcja przemysłowa we Francji wzrosła o 1,6 proc. w X mdm 

Produkcja przemysłowa we Francji wzrosła o 1,6 proc. w X mdm, podczas gdy miesiąc wcześniej wzrosła o 1,6 proc., 

po korekcie z +1,4 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Insee. 

WIELKA BRYTANIA Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii wzrósł w X 2020 r. o 0,4 proc. mdm 

Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii wzrósł w X 2020 r. o 0,4 proc. mdm - podano w wyliczeniu urzędu 
statystycznego. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

RYNEK PRACY W III kw. '20 utworzono 126,4 tys. nowych miejsc pracy, o 54,3 proc. więcej kdk - GUS 

W III kw. 2020 r. utworzono 126,4 tys. nowych miejsc pracy, tj. o 44,5 tys. (54,3 proc.) więcej kdk - podał Główny Urząd 
Statystyczny. GUS podał, że nowe miejsca pracy zostały utworzone najliczniej w grupie jednostek o liczbie 
pracujących do 9 osób – 47,3 tys. (37,4 proc.) i w zbiorowości jednostek od 10 do 49 pracujących — 46,0 tys. (36,4 

proc.). Nieco mniej zostało utworzonych miejsc pracy w jednostkach powyżej 49 pracujących — 33,1 tys. (26,2 proc.). 
Nowe miejsca pracy powstały głównie w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa 
przemysłowego – 25,1 tys. (19,9 proc.); handlu, naprawy pojazdów samochodowych – 24,1 tys. (19,1 proc.) oraz 

edukacji – 13,6 tys. (10,8 proc.). Najmniej nowych miejsc pracy zostało utworzonych w jednostkach prowadzących 
działalność związaną z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz w 
górnictwie i wydobywaniu – po 0,2 tys. (0,2 proc.). 

RYNEK PRACY Na koniec III kw. liczba wolnych miejsc pracy w Polsce wzrosła o 11,9 proc. kdk - GUS 

Na koniec III kw. 2020 r. liczba wolnych miejsc pracy w Polsce, w podmiotach gospodarki narodowej lub ich 
jednostkach lokalnych zatrudniających co najmniej 1 osobę, wynosiła 91,1 tys. i była większa niż w końcu II kw. o 9,7 
tys., tj. o 11,9 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. 

RYNEK PRACY W końcu IX na pracy zdalnej przebywało 5,8 proc. objętych badaniem, o 4,4 pp mniej kdk - GUS 

W końcu września na pracy zdalnej przebywało 5,8 proc. objętych badaniem, o 4,4 pkt. proc. mniej kdk - podał w 

czwartek GUS. 

RYNEK PRACY Barometr Ofert Pracy w XI wzrósł o 3,3 pkt. do 245,5 pkt. - BIEC, KM WSIiZ 

Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w listopadzie 
w Polsce wzrósł wobec październikowego odczytu o 3,3 pkt. do 245,5 pkt. - podało Biuro Inwestycji i Cykli 

Ekonomicznych oraz Katedra Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.  

STOPY PROCENTOWE Obecny poziom stóp proc. będzie właściwy jeszcze bardzo długo - prezes NBP 

Obecny poziom stóp proc. będzie właściwy jeszcze przez bardzo długi okres - powiedział prezes NBP Adam Glapiński 
w nagraniu opublikowanym w czwartek na stronie NBP. Dodał, że nie ma potrzeby wprowadzania innych instrumentów 

niestandardowych niż obecnie stosowane, w tym TLTRO, a NBP będzie prowadził skup aktywów tak długo i w takie j 
skali, jak będzie to konieczne. 
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INFLACJA W III kw. '20 ceny producentów usług wzrosły o 0,5 proc. kdk i o 1,2 proc. rdr - GUS 

W III kw. 2020 r. ceny producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej wzrosły o 0,5 proc. kdk i o 
1,2 proc. rdr - podał Główny Urząd Statystyczny. 

DŁUG MF: Państwowy Dług Publiczny na koniec III kw. wzrósł o 0,8 proc. kdk do 1.106.285,8 mln zł 

Państwowy Dług Publiczny na koniec III kw. 2020 r. wyniósł 1.106.285,8 mln zł, co oznacza wzrost o 0,8 proc. (8.988,1 
mln zł) kdk - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie. 

RPP W 2021 r. RPP będzie obradować raz w miesiącu na posiedzeniach jednodniowych, najbliższe 13 I  

W 2021 r. Rada Polityki Pieniężnej będzie obradować raz w miesiącu na posiedzeniach jednodniowych, najbliższe 

zaplanowano na 13 stycznia - podał NBP na stronie internetowej. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

 
 
 

 
 
 

Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raporty okresowe przedstawią m.in.: GETBACK, SFKPOLKAP. 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 DADELO-Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych oraz procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów 
instytucjonalnych. 

 GETBACK-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. 

 LPP-Początek zapisów na sprzedaż akcji po 8406 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Semper Simul Foundation.  

 MERCOR-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję. 

 PROLOG-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,10 zł na akcję. 

 SFKPOLKAP-Publikacja raportu za 2019 rok. 

 TRANSPOL-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję. 

 ZYWIEC-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 16 zł na akcję. 

ZAGRANICA 

 Hiszpania- (09:00) Inflacja CPI (Oczek. 0.2% m/m -0.8% r/r Poprz.0.5% m/m -0.8% r/r) za listopad 

 Hiszpania- (09:00) Inflacja HICP (Oczek. 0.1% m/m -0.9% r/r Poprz.0.3% m/m -0.9% r/r) za listopad 

 Węgry- (09:00) Produkcja przemysłowa w.d.a. - fin. (Oczek. 2.7% r/r Poprz.-1.0% r/r) za październik 

 Węgry- (09:00) Produkcja przemysłowa s.a. - fin. (Oczek. 2.8% m/m Poprz.2.3% m/m) za październik 

 Węgry- (09:00) Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin. (Oczek. 0.6% r/r Poprz.2.2% r/r) za październik 

 Włochy- (10:00) Produkcja przemysłowa (Oczek. 1.0% m/m Poprz.-5.6% m/m) za październik 

 Wlk. Brytania- (10:30) Oczekiwania inflacyjne konsumentów (Poprz.2.8%) za IV kw. 

 USA- (14:30) Inflacja bazowa PPI (Oczek. 0.2% m/m 1.5% r/r Poprz.0.1% m/m 1.1% r/r) za listopad 

 USA- (14:30) Inflacja PPI (Oczek. 0.2% m/m 0.8% r/r Poprz.0.3% m/m 0.5% r/r) za listopad 

 Kanada- (14:30) Wykorzystanie mocy produkcyjnych (Oczek. 77.5% Poprz.70.3%) za III kw. 

 USA- (16:00) Oczekiwania inflacyjne długoterminowe - wst. (Poprz.2.5) za grudzień 

 USA- (16:00) Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe - wst. (Poprz.2.8) za grudzień 

 USA- (16:00) Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. (Oczek. 76.5 Poprz.76.9) za grudzień 

 USA- (19:00) Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy (Poprz.246) 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 

 

  

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 sytuac ji 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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