
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  

 
 FAMUR - Famur dostarczy maszyny górnicze do Rosji za 20 mln euro 

 RAPORTY - Raport okresowy przedstawi: AERFINANC, LOKATYBUD, MPLVERBUM 

 STREFA EURO - Produkcja przemysłu w eurolandzie w X wzrosła o 2,1 proc. mdm; 

szacunki +2,0 proc.

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 
Wskaźnik Przyszłej 
Inflacji wg BIEC 

b.d. 72.0 listopad 

10:00 Polska Inflacja CPI - fin.. 
0.0% m/m 

3.0% r/r 

0.1% m/m 

3.1% r/r 
listopad 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

11:00 Włochy 
Bilans handlu 
zagranicznego 

5.4 mld 
EUR 

5.85 mld 
EUR 

październik 

14:00 Węgry 
Decyzja ws. stóp 
procentowych 

0.60% 0.60% grudzień 

14:15 Kanada 
Rozpoczęte budowy 
domów 

215 tys. 214.9 tys. listopad 

14:30 USA Ceny importu 0.3% m/m -0.1% m/m listopad 

14:30 USA Ceny eksportu 0.3% m/m 0.2% m/m listopad 

14:30 USA 
Ceny importu bez 
ropy 

b.d. 0.1% m/m listopad 

14:30 USA 
Ceny eksportu bez 
towarów rolniczych 

b.d. 0.0% m/m listopad 

14:30 USA 
Indeks NY Empire 
State 

6.9 6.3 grudzień 

14:30 Kanada 
Produkcja 
sprzedana 

0.6% m/m 1.5% m/m październik 

15:15 USA 
Wykorzystanie mocy 
produkcyjnych 

72.9% 72.8% listopad 

15:15 USA 
Produkcja 
przemysłowa 

0.3% m/m 1.1% m/m listopad 

16:30 Australia 
Indeks wskaźników 
wyprzedzających - 
Conference Board 

b.d. -0.2% październik 

22:00 USA 
Napływ kapitałów 
długoterminowych 

75.5 mld 
USD 

108.9 mld 
USD 

październik 

22:00 USA 
Miesięczny napływ 
kapitałów netto 

b.d. 
-79.9 mld 

USD 
październik 

22:40 USA 
Zmiana zapasów 
ropy wg API 

-1.2 mln 
brk 

1.14 mln brk tydzień 

22:45 
Nowa 
Zelandia 

Saldo rachunku 
bieżącego 

-3.65 mld 
NZD 

1.83 mld 
NZD 

III kw. 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

wtorek, 15 grudnia 2020,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 939,07 -0,60% 

WIG30 2 245,48 -0,49% 

mWIG40 3 729,55 -1,13% 

sWIG80 15 318,26 -0,69% 

WIG 55 150,21 -0,63% 

NCIndex 481,02 -2,89% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol, LOP 

FW20Z2020 1 938 -0,67% 26 385 28 674 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys,) 

WZROST 141  35,07% 420 107 16,51% 

SPADEK 218  54,23% 2 117 967 83,24% 

BEZ ZM, 43  10,70% 6 275 0,25% 

RAZEM 402 100,00% 2 544 350 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

KCI 0,742  13,11% 732 456 

LIBET 2,300  9,00% 1 264 552 

IMPEL 13,45  7,60% 723 666 

AILLERON 11,30  6,60% 393 177 

VRG 2,880  6,27% 803 609 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

MERCATOR 342  -19,53% 174 057 731 

WORKSERV 1,270  -12,29% 1 315 402 

PURE 99,8  -10,89% 1 125 009 

CDPROJEKT 296,1  -7,61% 1 438 388 402 

RAFAKO 0,997  -7,17% 833 763 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 29 861,55 -0,62% 

NASDAQ 12 440,04 0,50% 

S&P500 3 647,49 -0,44% 

FTSE 100 6 531,83 -0,23% 

CAC 40 5 527,84 0,37% 

DAX XETRA 13 223,16 0,83% 

RTS  1 398,12 -1,04% 

BUX 41 967,89 1,71% 

NIKKEI 225  26 687,84 -0,17% 

HANG SENG 26 212,00 -0,67% 

BOVESPA 114 611,12 -0,45% 

MERVAL 53 034,13 -1,46% 

CECE EUR  1 442,63 +0,24% 

NTX EUR  1 012,31 +0,21% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,2150 0,02% 

EUR/PLN 4,4314 -0,03% 

USD/PLN 3,6472 -0,05% 

USD/JPY 104,0960 0,08% 

GBP/USD 1,3333 0,05% 

EUR/CHF 1,0774 0,03% 

CHF/PLN 4,1130 -0,06% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1842,000 0,62% 

MIEDŹ (LME) 7 768,25 0,00% 

ROPA BRENT 50,020 -0,62% 

ROPA WTI 46,770 -0,38% 
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Informacje dnia 

 

FAMUR Famur dostarczy maszyny górnicze do Rosji za 20 mln euro 

Famur podpisał umowę z Polskie Maszyny Group, której przedmiotem jest dostawa maszyn górniczych 
przeznaczonych do eksploatacji na terytorium Federacji Rosyjskiej w kopalni węgla koksującego "Inaglinskij", 
wchodzącej w skład OOO UK Kolmar - poinformował Famur w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PGE PGE zakontraktowała 364,15 MW obowiązku mocowego w aukcji głównej na 2025 r. 

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakontraktowała 364,15 MW obowiązku mocowego w aukcji głównej rynku mocy 
na rok dostaw 2025, podała spółka. 

ENERGA Energa zakontraktowała na aukcji rynku mocy na '25 łącznie 528 MW obowiązku mocowego 

Energa zakontraktowała na aukcji rynku mocy na 2025 rok łącznie 528 MW obowiązku mocowego - poinformowała 
spółka w komunikacie. 

LPP LPP zbuduje centrum dystrybucyjne w Brześciu Kujawskim; zatrudni ponad 500 osób 

Firma odzieżowa LPP wybuduje w Brześciu Kujawskim (Kujawsko-pomorskie) centrum dystrybucyjne, w którym 
utworzy ponad 500 miejsc pracy. Inwestycja o wartości ok. 200 mln zł otrzyma wsparcie Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. 

ATM GRUPA Emil Dłużewski zastąpi Grażynę Gołębiowską w zarządzie ATM Grupa 

Rada nadzorcza ATM Grupa powołała Emila Dłużewskiego na członka zarządu, poinformowała spółka. Dłużewski 
swoje obowiązki obejmie 1 stycznia 2021 r. 

UNIMOT Spółka zależna Unimotu ma umowę inwestycyjną ws. budowy farm fotowoltaicznych o mocy 108 MW 

Unimot Energia i Gaz zawarła ze spółką Naturalna Energia i jej założycielami umowę inwestycyjną dotyczącą realizacji 
projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 108 MW - poinformował Unimot w komunikacie. Łączna wartość 
projektów po wybudowaniu szacowana jest na ok. 350 mln zł, a roczna produkcja ma osiągnąć wolumen 110 tys. 
MWh. 

KERNEL Kernel ustalił dzień dywidendy na 7 stycznia i dzień wypłaty na 14 stycznia 2021 

Kernel Holding zdecydował, że wypłata 0,42 USD dywidendy na akcję nastąpi 14 stycznia 2021 roku, a dniem 
ustalenia dywidendy będzie 7 stycznia 2021, podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PKN ORLEN PKN Orlen, poza Polska Press, nie planuje przejmowania innych mediów 

PKN Orlen, poza wydawnictwem Polska Press, nie planuje przejmowania innych mediów - oświadczył koncern. PKN 
Orlen podkreślił, że koncentruje się na rozwoju aktywów wspierających sprzedaż, które już funkcjonują, albo zgodnie z 
zapowiedziami, będą częścią Grupy Orlen, jak Sigma Bis, Ruch i Polska Press. 

LOTOS Grupa Lotos będzie miała 512 stacji paliw do końca 2020 roku 

Do końca roku Grupa Lotos planuje uruchomić jeszcze trzy stacje paliw: Kunów i Starachowice (woj. świętokrzyskie) 
oraz Ochotnica Dolna (woj. małopolskie). Łącznie w Nowy Rok koncern wejdzie ze stanem 512 stacji (+6 r/r), podała 
spółka. 

LOTOS Kontrakt Lotos Asfalt na dostawę paliwa dla promów PŻB 

Spółka Lotos Asfalt zawarła kolejny roczny kontrakt z Polską Żeglugą Bałtycką na dostawę dla jej promów 
niskosiarkowego, morskiego paliwa żeglugowego. Wartość umowy to ok. 66 mln zł - poinformowało w poniedziałek 
biuro prasowe Grupy Lotos. 

TAURON Tauron Wydobycie zapewnia o kontynuowaniu inwestycji w kopalniach 

Spółka Tauron Wydobycie zapewnia o kontynuowaniu inwestycji w swoich zakładach. M.in. uruchomiono eksploatację 
ze złoża Brzezinka, a budowa nowego poziomu w kopalni Janina jest zaawansowana w prawie 90 proc. O warunkach 
dalszej budowy szybu Grzegorz trwają rozmowy z wykonawcą tej inwestycji. 

KGHM KGHM uruchomił trzy nowe stacje ładowania samochodów elektrycznych 

KGHM Polska Miedź uruchomił trzy kolejne stacje ładowania samochodów elektrycznych na swoim terenie, podała 
spółka. W należącej do grupy Hucie Miedzi Cedynia rozpoczęły natomiast pracę dwa elektryczne wózki widłowe. 

PGE PGE zakontraktowała w aukcji rynku mocy na '25 łącznie 364,15 MW obowiązku mocowego 

Polska Grupa Energetyczna zakontraktowała w aukcji rynku mocy na 2025 r. łącznie 364,15 MW obowiązku 
mocowego - podała spółka w komunikacie. 

CD PROJEKT CD Projekt oferuje zwroty kosztów za "Cyberpunka 2077" dla graczy konsolowych, pierwszy patch w styczniu 

CD Projekt poinformował, że będzie oferował zwroty kosztów za "Cyberpunka 2077" dla graczy konsolowych - 
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poinformowano na Twitterze Cyberpunka 2077. Spółka zapowiedziała wydanie dwóch patchy - pierwszego w styczniu, 
a drugiego w lutym 2021 r. 

CD PROJEKT CD Projekt wierzy w poprawę "Cyberpunk 2077" na konsole w najbliższych miesiącach 

CD Projekt wierzy, że wersja "Cyberpunk 2077" na konsole poprzedniej generacji zostanie istotnie poprawiona w 
kolejnych miesiącach - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas telekonferencji. Zarząd przyznał, że studio źle 
oceniło skalę błędów w wersji gry na konsole. Prace nad poprawkami trwały do ostatniej chwili. 

CD PROJEKT CD Projekt zaprezentuje strategię rozwoju na kolejne lata w I kw. 2021 r. 

CD Projekt zaprezentuje strategię rozwoju na kolejne lata w I kwartale 2021 r., poinformował prezes Adam Kiciński. 
Firma poda kolejne dane sprzedażowe gry "Cyberpunk 2077" przed świętami. Zachęca graczy do poczekania na 
poprawki. 

GPW Prezes GPW: Platforma oparta na blockchain wystartuje w II połowie 2021 roku 

Platforma oparta na blockchain wystartuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w II połowie 
2021 roku niezależnie od regulacji, poinformował ISBnews.TV prezes Marek Dietl. 

GPW Prezes GPW: optymalny scenariusz na 2021 rok to dwa debiuty w miesiącu 

Dwa debiuty miesięcznie byłyby zdrowym rytmem dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, ocenił prezes 
Marek Dietl w rozmowie z ISBnews.TV. 

ERBUD Konsorcjum ze spółką Erbudu wykona prace przy budowie farmy wiatrowej Kuślin 

Konsorcjum firm PBDI - spółki zależnej w 90% od Erbudu - i P&Q zawarło ze spółką Sevivon umowę na roboty 
budowlane przy budowie farmy wiatrowej Kuślin, podał Erbud. Wartość kontraktu przypadająca na PBDI to 38,15 mln 
zł. 

KOGENERACJA Kogeneracja wybudowała 8 km sieci ciepłowniczej na północy Wrocławia 

8 km sieci ciepłowniczej na północy Wrocławia wybudowała firma Kogeneracja, producent i dystrybutor ciepła. Dzięki 
inwestycji będzie można przyłączyć do sieci ciepłowniczej odbiorców indywidualnych, którzy do tej pory używali 
przydomowych instalacji grzewczych. 

POLENERGIA Polenergia: Projekt farmy wiatrowej Piekło wygrał w aukcji OZE 

Polenergia Farma Wiatrowa Piekło i Polenergia Farma Wiatrowa 16 - spółki Polenergii rozwijające projekt farmy 
wiatrowej Piekło o łącznej mocy 13,56 MW - wygrały aukcję na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych (OZE) i 
zakontraktowały sprzedaż 545,34 GWh energii w ciągu 15 lat, podała Polenergia. 

POLENERGIA Polenergia EC Nowa Sarzyna zaoferowała w aukcji na '25 obowiązek mocowy w wysokości 111 MW 

Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna wzięła udział w aukcji mocy na 2025 rok i zaoferowała w toku aukcji 
obowiązek mocowy w łącznej wysokości 111 MW - podała Polenergia w komunikacie. 

ML SYSTEM ML System ma umowę na przebudowę i termomodernizację budynków za 13,67 mln zł 

ML System zawarł z Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych im. 
Artura Malawskiego w Przemyślu umowę na przebudowę i termomodernizację budynków Zespołu Państwowych Szkół 
Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu, podała spółka. Łączna wartość umowy wynosi 13 670 713,06 zł 
netto. 

ONCOARENDI OncoArendi chce przedstawić strategię na lata 2021-2025 na przełomie II/III 2021 

OncoArendi Therapeutics planuje prezentację strategii na lata 2021-2025 na przełomie lutego i marca 2021 roku. Za 
pięć lat Onco Arendi chce być wiodącą i najbardziej innowacyjną firmą biotechnologiczną w Polsce, poinformowali 
przedstawiciele zarządu. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

WALUTY Sesja Amerykańska: W trakcie sesji w USA eurodolar spadł do 1,2122 USD. Kluczowymi kwestiami są rozmowy dot. 
wsparcia fiskalnego w USA oraz wyczekiwanie na na doniesienia dot. umowy Brexitowej. 

Sesja Azjatycka: Podczas handlu w Azji dolar nieznacznie osłabł, niemniej w dalszym ciągu wycena USD oscyluje 
blisko 2,5 letnich minimów. 

Konrad Ryczko 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

STREFA EURO Produkcja przemysłu w eurolandzie w X wzrosła o 2,1 proc. mdm; szacunki +2,0 proc. 

Produkcja przemysłowa w strefie euro w X wzrosła o 2,1 proc. mdm, podczas gdy poprzednio wzrosła o 0,1 proc., po 
korekcie z -0,4 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat. Analitycy spodziewali się, że 
produkcja mdm wzrośnie o 2,0 proc. Rdr produkcja przemysłowa spadła w X o 3,8 proc. wobec spodziewanego przez 
analityków spadku o 4,2 proc. We IX produkcja rdr spadła o 6,3 proc., po korekcie z -6,8 proc. - wynika z danych 
Eurostatu. 

FRANCJA Wskaźnik zaufania przedsiębiorców spadł w XI 2020 r. do 96 pkt. 

Wskaźnik zaufania przedsiębiorców we Francji wyniósł w XI 2020 r. 96 pkt. wobec 97 pkt. w poprzednim miesiącu - 
poinformował w komunikacie Bank Francji. 

JAPONIA Produkcja przemysłowa w Japonii w X wzrosła o 4,0 proc. mdm 

Produkcja przemysłowa w Japonii w X wzrosła o 4,0 proc. mdm - podało Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu 
w II wyliczeniu. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

PRODUKCJA Produkcja przemysłowa w Polsce w X wzrosła o 3,4 proc. rdr – Eurostat 

Produkcja przemysłowa w Polsce, wyrównana dniami roboczymi, wzrosła w październiku o 3,4 proc. rdr, po wzroście o 
3,1 proc. rdr miesiąc wcześniej - podał Eurostat. 

OBROTY BIEŻĄCE Nadwyżka w obrotach bieżących w X wyniosła 2.241 mln euro vs konsensus 1.110 mln euro nadwyżki – NBP 

Nadwyżka w obrotach bieżących w październiku 2020 r. wyniosła 2.241 mln euro wobec konsensusu 1.100 mln euro 
nadwyżki - podał Narodowy Bank Polski. Eksport wzrósł w październiku o 3,7 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 
0,2 proc. rdr, a import spadł o 3,5 proc. rdr wobec prognozy spadku o 4,0 proc. 

EKSPORT Eksport w X wyrażony w PLN przekroczył 100 mld zł, rósł eksport m.in. baterii, silników do aut – NBP 

Eksport w X wyrażony w PLN przekroczył 100 mld zł, a motorem wzrostu był wywóz m.in. baterii i silników do aut, 
odzieży i wyrobów tytoniowych - podał w poniedziałek NBP. "W ostatnich miesiącach eksport charakteryzuje wyraźna 
tendencja wzrostowa. W październiku oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 104,3 mld zł, po raz pierwszy 
przekraczając 100 mld zł miesięcznie. Wartość ta zwiększyła się o 9,5 proc. rdr, co było najwyższym wzrostem w 2020 
r." - napisano. 

IMPORT W październiku import ropy do Polski spadł o 50 proc. rdr – NBP 

W październiku import ropy do Polski spadł o 50 proc. rdr - podał w poniedziałek NBP. "W kierunku obniżenia wartości 
przywozu silnie oddziaływał dalszy spadek importu ropy (o blisko 50 proc. rdr). Obok niższych cen w porównaniu z 
2019 r., wpłynęło na to zmniejszenie wielkości dostaw. Spadkowi importu ropy towarzyszyło zmniejszenie wartość 
przywozu pozostałych paliw" - napisano. 

STOPY PROCENTOWE Należy przekonywać, że stopy proc. przez długi czas będą na obecnym poziomie - Łon, RPP 

Należy przekonywać uczestników życia gospodarczego, że stopy procentowe jeszcze przez długi czas będą na 
obecnym poziomie - napisał w artykule dla portalu wGospodarce członek RPP Eryk Łon. Jego zdaniem, wiarygodność 
banku centralnego nie ucierpiałaby, gdyby NBP rozpoczął skup obligacji korporacyjnych oraz akcji spółek. 

WZROST GOSPODARCZY Dzięki środkom UE w 2022-24 PKB Polski może rosnąć wyraźnie powyżej 5 proc. - Pekao (opinia) 

W latach 2022-2024 dzięki kumulacji napływu środków z UE polski PKB może rosnąć w tempie nawet wyraźnie 
wyższym niż 5 proc. - napisali w porannej nocie ekonomiści Banku Pekao. 

WZROST GOSPODARCZY Ekonomiści mBanku podwyższyli prognozę dynamiki PKB Polski w '21 do 3,8 proc. (opinia) 

Ekonomiści mBanku podwyższyli prognozę dynamiki PKB Polski w 2021 do 3,8 proc. z 3,0 proc. wg prognoz sprzed 
miesiąca - wynika z porannej noty mBanku. W dół do 6,5 proc. z 6,9 proc. zrewidowano prognozy stopy bezrobocia na 
koniec 2021 r. 

OZE URE rozstrzygnął aukcję OZE dla dużych instalacji wiatrowych i PV, może powstać ponad 1,7 GW mocy 

Prezes URE rozstrzygnął tegoroczną aukcję OZE dla nowych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych o mocy większej 
niż 1 MW - podał URE w komunikacie prasowym. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji może powstać ponad 1,7 GW 
nowych mocy. Jak podano, w aukcji sprzedano prawie 42 TWh energii elektrycznej o wartości 9,4 mld zł zaoferowanej 
w ramach 96 ofert złożonych przez 70 wytwórców. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji może powstać ponad 1,7 GW 
nowych mocy produkujących zieloną energię: 0,8 GW instalacji fotowoltaicznych oraz 0,9 GW nowych farm 
wiatrowych. 

MAGAZYNY W okresie trzech kw. liczba oddanych nowych magazynów spadła o 1,9 proc. rdr – GUS 

W okresie trzech kwartałów liczba oddanych magazynów spadła rdr o 1,9 proc. do 1.729 - podał w poniedziałek GUS. 
Łączna powierzchnia użytkowa tego rodzaju budynków wzrosła względem poprzedniego roku o 0,7 proc. i wyniosła 3 
539,1 tys. m kw. 

MOTORYZACJA W pierwszej dekadzie XII zarejestrowano o 10,6 proc. więcej nowych samochodów rdr – PZPM 

W pierwszej dekadzie grudnia zarejestrowano w Polsce o 10,6 proc. więcej rdr nowych samochodów osobowych i 
dostawczych - podał Polski Związek Przemysłu Motorowego. Liczba rejestracji aut osobowych wzrosła o 7,0 proc., a 
dostawczych o 46,7 proc. Liczba rejestracji aut ciężarowych wzrosła o 74,7 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 AERFINANC- Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 AQUATECH- NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z zachowaniem w całości prawa 
poboru, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru oraz 
zmian statutu. 

 EUROCASH- NWZA ws. połączenia Eurocash S.A. i Mila Holding S.A. 

 HYDRAPRES- NWZA ws. zmian w składzie RN. 

 IDEABANK- NWZA ws. zmiany statutu oraz zatwierdzenia indywidualnej i kolektywnej oceny odpowiedniości członków RN. 

 LOKATYBUD- Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. 

 MPLVERBUM- Publikacja raportu za II kwartał roku 2020/2021. 

 NOVITA- Wypłata dywidendy 10,80 zł na akcję. 

 SERINUS- NWZA 

POLSKA 

 Polska- (09:00) Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC (Oczek. b.d. Poprz.72.0) za listopad 

 Polska- (10:00) Inflacja CPI - fin.. (Oczek. 0.0% m/m 3.0% r/r Poprz.0.1% m/m 3.1% r/r) za listopad 

ZAGRANICA 

 Szwajcaria- (08:30) Ceny producentów i importu (Oczek. 0.1% m/m Poprz.0.0% m/m -2.9% r/r) za listopad 

 Szwajcaria- (08:30) Ceny producentów (Oczek. b.d. Poprz.0.1% m/m -1.6% r/r) za listopad 

 Francja- (08:45) Inflacja CPI - fin.. (Oczek. 0.2% m/m 0.2% r/r Poprz.0.0% m/m 0.0% r/r) za listopad 

 Francja- (08:45) Inflacja HICP - fin.. (Oczek. 0.2% m/m 0.2% r/r Poprz.0.0% m/m 0.1% r/r) za listopad 

 Włochy- (10:00) Inflacja CPI - fin.. (Oczek. -0.1% m/m -0.2% r/r Poprz.0.2% m/m -0.3% r/r) za listopad 

 Włochy- (11:00) Bilans handlu zagranicznego (Oczek. 5.4 mld EUR Poprz.5.85 mld EUR) za październik 

 Węgry- (14:00) Decyzja ws. stóp procentowych (Oczek. 0.60% Poprz.0.60%) za grudzień 

 Kanada- (14:15) Rozpoczęte budowy domów (Oczek. 215 tys. Poprz.214.9 tys.) za listopad 

 USA- (14:30) Ceny importu (Oczek. 0.3% m/m Poprz.-0.1% m/m) za listopad 

 USA- (14:30) Ceny eksportu (Oczek. 0.3% m/m Poprz.0.2% m/m) za listopad 

 USA- (14:30) Ceny importu bez ropy (Oczek. b.d. Poprz.0.1% m/m) za listopad 

 USA- (14:30) Ceny eksportu bez towarów rolniczych (Oczek. b.d. Poprz.0.0% m/m) za listopad 

 USA- (14:30) Indeks NY Empire State (Oczek. 6.9 Poprz.6.3) za grudzień 

 Kanada- (14:30) Produkcja sprzedana (Oczek. 0.6% m/m Poprz.1.5% m/m) za październik 

 USA- (15:15) Wykorzystanie mocy produkcyjnych (Oczek. 72.9% Poprz.72.8%) za listopad 

 USA- (15:15) Produkcja przemysłowa (Oczek. 0.3% m/m Poprz.1.1% m/m) za listopad 

 Australia- (16:30) Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board (Oczek. b.d. Poprz.-0.2%) za październik 

 USA- (22:00) Napływ kapitałów długoterminowych (Oczek. 75.5 mld USD Poprz.108.9 mld USD) za październik 

 USA- (22:00) Miesięczny napływ kapitałów netto (Oczek. b.d. Poprz.-79.9 mld USD) za październik 

 USA- (22:40) Zmiana zapasów ropy wg API (Oczek. -1.2 mln brk Poprz.1.14 mln brk) za tydzień 

 Nowa Zelandia- (22:45) Saldo rachunku bieżącego (Oczek. -3.65 mld NZD Poprz.1.83 mld NZD) za III kw. 

 

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 zdefin iowanych 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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