
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  

 BIOMED-LUBLIN - Biomed-Lublin ma 29,2 mln zł dofinansowania na Centrum B+R 

 RAPORTY - Raport okresowy przedstawi: ESKIMOS, FABRYKAKD 

 USA - Produkcja przemysłowa w listopadzie wzrosła o 0,4 proc. mdm 

 POLSKA - Inflacja w listopadzie wzrosła rdr o 3,0 proc., a mdm wzrosła o 0,1 proc. – 

GUS

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

14:00 Polska 
Inflacja bez cen najbardziej 
zmiennych 

b.d. 3.0% r/r listopad 

14:00 Polska 
Inflacja bez cen 
administrowanych 

b.d. 2.1% r/r listopad 

14:00 Polska 
Inflacja - 15% średnia 
obcięta 

b.d. 3.1% r/r listopad 

14:00 Polska 
Inflacja bez cen żywności i 
energii 

4.2% r/r 4.2% r/r listopad 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
ZAGRANICA 
Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:30 Niemcy 
Indeks PMI dla usług - 
wst.. 

44.0 46.0 grudzień 

10:00 
Strefa 
Euro 

Indeks PMI dla przemysłu 
- wst.. 

53.0 53.8 grudzień 

10:00 
Strefa 
Euro 

Indeks PMI dla usług - 
wst.. 

41.9 41.7 grudzień 

10:30 
Wlk. 
Brytania 

Indeks PMI dla usług - 
wst.. 

50.5 47.6 grudzień 

11:00 
Strefa 
Euro 

Bilans handlu 
zagranicznego s.a. 

22.1 mld 
EUR 

24.0 mld 
EUR 

październik 

13:00 USA 
Wnioski o kredyt 
hipoteczny 

b.d. -1.2% tydzień 

14:30 USA Sprzedaż detaliczna -0.3% m/m 0.3% m/m listopad 

14:30 Kanada Inflacja CPI 
0.0% m/m 

0.8% r/r 

0.4% m/m 

0.7% r/r 
listopad 

15:45 USA 
Indeks PMI dla 
przemysłu - wst.. 

55.7 56.7 grudzień 

16:00 USA 
Indeks rynku 
nieruchomości - NAHB 

88 90 grudzień 

16:30 USA Zmiana zapasów ropy 
-3.5 mln 

brk 
15.19 mln 

brk 
tydzień 

16:30 USA 
Zmiana zapasów 
benzyny 

1.6 mln 
brk 

4.22 mln brk tydzień 

20:00 USA 
Decyzja FOMC ws. 
stóp procentowych 

0-0.25% 0-0.25% grudzień 

20:00 USA 
Projekcje 
makroekonomiczne 
FOMC 

- - - 

20:30 USA 
Konferencja prasowa 
po posiedzeniu FOMC 

- - grudzień 

22:45 
Nowa 
Zelandia 

PKB s.a. 
13.5% k/k 

-1.3% r/r 

-12.2% k/k 

-12.4% r/r 
III kw. 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

środa, 16 grudnia 2020,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 955,69 0,86% 

WIG30 2 263,16 0,79% 

mWIG40 3 768,34 1,04% 

sWIG80 15 383,11 0,42% 

WIG 55 614,04 0,84% 

NCIndex 489,03 1,67% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol, LOP 

FW20Z2020 1 960 1,14% 26 769 27 344 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys,) 

WZROST 163  41,06% 1 526 858 82,79% 

SPADEK 173  43,58% 299 634 16,25% 

BEZ ZM, 61  15,37% 17 705 0,96% 

RAZEM 397 100,00% 1 844 196 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

MERCATOR 410  19,88% 131 248 537 

KCI 0,848  14,29% 855 882 

ORZBIALY 12,65  11,45% 140 233 

APSENERGY 1,850  11,45% 101 445 
NANOGROUP-PDA 4,74  9,22% 394 529 

   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

GETINOBLE 0,2300  -4,96% 311 894 

PROTEKTOR 3,54  -4,84% 358 456 

URSUS 0,692  -4,81% 275 352 

ARCTIC 5,18  -4,07% 747 735 

PRAIRIE 0,521  -4,05% 158 899 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 30 199,31 1,13% 

NASDAQ 12 595,06 1,25% 

S&P500 3 694,62 1,29% 

FTSE 100 6 513,32 -0,28% 

CAC 40 5 530,31 0,04% 

DAX XETRA 13 362,87 1,06% 

RTS  1 390,46 -0,55% 

BUX 41 894,09 -0,18% 

NIKKEI 225  26 757,40 0,26% 

HANG SENG 26 437,70 0,88% 

BOVESPA 116 148,63 1,34% 

MERVAL 53 280,19 0,46% 

CECE EUR  1 451,07 +0,58% 

NTX EUR  1 021,01 0,00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,2162 0,07% 

EUR/PLN 4,4343 0,05% 

USD/PLN 3,6457 -0,08% 

USD/JPY 103,5210 -0,12% 

GBP/USD 1,3464 0,14% 

EUR/CHF 1,0766 0,04% 

CHF/PLN 4,1189 0,01% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1861,450 0,29% 

MIEDŹ (LME) 7 805,50 -0,02% 

ROPA BRENT 50,600 -0,20% 

ROPA WTI 47,500 -0,11% 
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Informacje dnia 

 

BIOMED-LUBLIN Biomed-Lublin ma 29,2 mln zł dofinansowania na Centrum B+R 

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek zawarł z Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej umowę 
o dofinansowanie projektu "Centrum innowacji biotechnologicznych BCG" kwotą do 29,18 mln zł ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

JSW JSW podpisała z PFR i wierzycielami finansowymi umowę międzywierzycielską 

JSW zawarła umowę międzywierzycielską z Polskim Funduszem Rozwoju oraz wierzycielami finansowym spółki, 
będącymi stroną umowy z kwietnia 2019 roku - podała JSW w komunikacie. 

RAFAKO Gaz-System odstąpił od dwóch umów z Rafako, naliczył łącznie 54,4 mln zł kar 

Gaz-System odstąpił od umów z Rafako dotyczących robót budowlanych w ramach budowy Tłoczni Kędzierzyn oraz 
odcinka gazociągu Goleniów-Płoty, z przyczyn leżących po stronie Rafako i naliczył łącznie 54,4 mln zł kar umownych 
- podało Rafako w komunikacie. 

ERBUD Erbud wybuduje szkołę w Krakowie za 24,9 mln zł netto 

Erbud podpisał kontrakt na budowę szkoły podstawowej na os. Złocień w Krakowie za 24,94 mln zł netto, podała 
spółka. Inwestorem jest Gmina Miejska Kraków. 

IDEA BANK, GETIN 
HOLDING 

Idea Bank skierował do Getin Holding ofertę nabycia 12,5 mln akcji s. O 

Idea Bank skierował do Getin Holding ofertę nabycia w trybie subskrypcji prywatnej 12,5 mln akcji imiennych serii O, 
po cenie emisyjnej 2 zł za akcję - podał bank w komunikacie. Oferta może zostać przyjęta przez Getin Holding w 
terminie do 20 grudnia 2020 r. 

IDEA BANK Akcjonariusze Idea Banku zdecydują o emisji 35-100 mln akcji s. P 

Akcjonariusze Idea Banku zdecydują 16 marca 2021 roku o emisji w trybie subskrypcji prywatnej od 35 do 100 mln 
akcji serii P z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, po cenie emisyjnej 2 zł za akcję 
- podał bank w projektach uchwał na NWZ. 

IDEA BANK Idea Bank wnioskuje do KNF o uchylenie decyzji nakładającej na bank 10 mln zł kary 

Idea Bank złożył do KNF wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej nałożeniem na bank kary w wysokości 
10 mln zł - podał Idea Bank w komunikacie. Bank wniósł m.in. o uchylenie decyzji w całości. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PKN ORLEN PKN Orlen złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia Polska Press 

PKN Orlen złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. przejęcia kontroli nad Polska 
Press, podał Urząd. 

JSW PFR przyznał JSW 173,6 mln zł pożyczki preferencyjnej w ramach tarczy finansowej 

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) przyznał Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wsparcie finansowe w ramach tarczy 
finansowej PFR dla dużych firm w formie pożyczki preferencyjnej w kwocie 173,6 mln zł, podała spółka. 

BOŚ MF zmniejszył do 3,7 mln zł nałożoną przez GIIF karę dla BOŚ 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej uchylił zaskarżoną przez Bank Ochrony Środowiska decyzję 
Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w sprawie nałożenia na bank kary pieniężnej w wysokości 4,5 mln zł i 
orzekł o nałożeniu kary w wysokości 3,7 mln zł - podał bank w komunikacie. 

BOŚ BFG wyznaczył dla BOŚ poziom MREL na 13,16 proc. funduszy własnych i zobowiązań 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny wyznaczył Bankowi Ochrony Środowiska docelowy skonsolidowany poziom MREL na 
13,16 proc. sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem, czyli 16,23 proc. łącznej ekspozycji na ryzyko - podał bank. 

PKP CARGO PKP Cargo złoży ofertę na przewozy kolejowe dla wojska 

PKP Cargo złoży ofertę cenową na prowadzenie przewozów kolejowych dla wojska w ruchu krajowym i 
międzynarodowym. Taką decyzję podjął zarząd spółki we wtorek - poinformowało PKP Cargo we wtorkowym 
komunikacie. 

DEVELIA Develia ma pozwolenie na budowę 214 lokali na osiedlu Latarników w Gdańsku 

Develia otrzymała pozwolenie na budowę kolejnych 214 mieszkań w ramach II etapu osiedla Latarników w Gdańsku, 
podał deweloper. Budowa rozpocznie się jeszcze w grudniu br., a jej zakończenie planowane jest na koniec 2022 r. 

MERCATOR Mercator Medical obserwuje dalszy wzrost cen rękawic i bardzo wysokie marże w IV kw. 

Mercator Medical obserwuje w czwartym kwartale 2020 roku dalszy wzrost cen rękawic i bardzo wysokie marże - 
poinformował we wtorek zarząd. Spółka nie widzi oznak odwrócenia pozytywnych trendów i spodziewa się, że także w 
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2021 roku ceny i marże będą "interesujące". 

MERCATOR Mercator Medical rozpoczyna skup do 803 365 akcji kosztem 20,06 mln zł 

Mercator Medical zdecydował o rozpoczęciu 15 grudnia skupu akcji własnych i planuje, że buy-back potrwa do 3 
czerwca 2021 r., chyba że wcześniej nabyte zostaną wszystkie akcje przeznaczone do nabycia lub środki 
przeznaczone na nabycie akcji zostaną w całości wyczerpane, podała spółka. Skup może objąć do 803 365 akcji 
własnych, po cenie nie wyższej niż 1 300 zł za jedną akcję, przy czym spółka przeznaczy na ten cel 20,06 mln zł, 
podano także. 

MERCATOR Mercator jest skłonny przeznaczyć więcej na dywidendę niż na buy-back 

Zarząd Mercator Medical, w ramach polityki dywidendowej obejmującej przeznaczenie ok. 35% skonsolidowanego 
zysku netto za lata 2020 i 2021 na wypłatę dywidendy lub program odkupu akcji własnych, jest skłonny do 
przeznaczenia na dywidenę kwoty relatywnie wyższej niż na buy-back, poinformował prezes Wiesław Żyznowski. 

MERCATOR Mercator Medical chciałby poinformować o szczegółach rozbudowy mocy produkcyjnych w I kw. '21 

Mercator Medical chciałby poinformować o szczegółach rozbudowy mocy produkcyjnych w pierwszym kwartale 2021 
roku - poinformował prezes Wiesław Żyznowski. Zarząd jest skłonny przeznaczać większość środków z planowanych 
35 proc. zysku na dywidendę, a nie na buyback. 

ELEKTROBUDOWA Elektrobudowa: Syndyk wybrał ofertę sprzedaży Energotestu za ok. 18,4 mln zł 

Na posiedzeniu jawnym z udziałem sędziego-komisarza rozstrzygnięty został przetarg na sprzedaż przez 
Elektrobudowę w upadłości 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Energotest, podała Elektrobudowa. 
Syndyk dokonał wyboru oferty złożonej przez SPIE Central Europe za cenę ok. 18,4 mln zł. Wybór syndyka został 
zatwierdzony postanowieniem przez sędziego-komisarza. 

PLAYWAY PlayWay, R. Cymerman i R. Lewandowski tworzą wspólną spółkę 

PlayWay, Rafał Cymerman i Robert Lewandowski podpisali umowę na mocy której została założona nowa spółka 
RL9sport Games S.A., podał PlayWay. Celem spółki jest tworzenie, marketing i sprzedaż gry "Football Coach the 
Game" na komputery PC, konsole oraz urządzenia mobilne. 

SERINUS Akcjonariusze Serinusa zdecydowali o przydzieleniu akcji dla EBOR-u 

Akcjonariusze Serinusa zdecydowali o udzieleniu radzie dyrektorów upoważnienia do wykonywania uprawnień spółki 
związanych z dokonaniem przydziału liczby akcji odpowiadającej 9,9% wyemitowanego kapitału zakładowego spółki w 
związku z subskrypcją przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), wynika z uchwał walnego zgromadzenia. 

KREDYT INKASO Kredyt Inkaso złożył prospekt emisyjny do KNF wz. z emisją obligacji 

Kredyt Inkaso, w związku z ustanowieniem publicznego programu emisji niezabezpieczonych obligacji o wartości do 
150 mln zł złożył prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

WALUTY Sesja amerykańska: W trakcie sesji w USA eurodolar oscylował między 1,21346 USD a 1,21679 USD. Aktywność 
rynku pozostaje niewielka (poza GBP) a inwestorzy na doniesienia dot. pakietu fiskalnego w USA. 

Sesja azjatycka: Podczas handlu w Azji nie dzieje się zbyt wiele. Nastroje pozostają optymistyczne jednak 
zauważalne jest już lekkie wyciszenie rynku w okresie przedświątecznym. 

Konrad Ryczko 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 

USA Produkcja przemysłowa w USA w XI wzrosła o 0,4 proc. mdm 

Produkcja przemysłowa w USA w XI wzrosła o 0,4 proc. mdm - podała Rezerwa Federalna USA. Oczekiwano +0,3 
proc. mdm, wobec: +0,9 proc. w X, po korekcie z +1,1 proc. Przetwórstwo przemysłowe wzrosło o 0,8 proc. mdm. 
Prognozowano +0,3 proc., wobec 1,1 proc. miesiąc wcześniej, po rewizji z +1 proc. 

USA Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork w grudniu spadł do +4,9 pkt. 

Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork (Empire Manufacturing) w grudniu spadł do +4,9 pkt. z +6,3 pkt. 
miesiąc wcześniej - podała nowojorska Rezerwa Federalna (Central Bank of New York). 

CHINY W listopadzie sprzedaż detaliczna wzrosła o 5,0 proc. a produkcja przemysłowa o 7,0 proc. rdr 

Sprzedaż detaliczna w Chinach wzrosła w XI o 5,0 proc. rdr a produkcja przemysłowa wzrosła o 7,0 proc. rdr - 
poinformowało w komunikacie biuro statystyczne w Pekinie. Analitycy prognozowali wzrost produkcji o 7,0 proc., po jej 
wzroście miesiąc wcześniej o 6,9 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 

INFLACJA Inflacja w listopadzie wzrosła rdr o 3,0 proc., a mdm wzrosła o 0,1 proc. – GUS 

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2020 r. wzrosły rdr o 3,0 proc., a w porównaniu z poprzednim 
miesiącem wzrosły o 0,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej w szacunku flash GUS podawał, że w 
listopadzie ceny rdr wzrosły o 3,0 proc., a mdm nie zmieniły się. 

INFLACJA Wskaźnik Przyszłej Inflacji w XII wzrósł o 0,6 pkt.; narastają tendencje inflacyjne – BIEC 

Wskaźnik Przyszłej Inflacji wzrósł w grudniu o 0,6 pkt. do 72,6 pkt., sugerując narastanie tendencji inflacyjnych – 
podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. BIEC podaje, że od lipca tego roku wskaźnik systematycznie rośnie, 
wskazując tym samym na utrzymywanie się w gospodarce silniejszej niż w pierwszej połowie roku presji inflacyjnej. 

KONIUNKTURA Koniunktura w handlu w IV kw. pogorszyła się, przewidywania pesymistyczne - IRG SGH 

Koniunktura w handlu w Polsce w IV kwartale pogorszyła się, a przewidywania przedsiębiorców dotyczące rozwoju 
ogólnej sytuacji w najbliższych 6 miesiącach są pesymistyczne - wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego 
SGH. „Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGTRD) zmniejszyła się w ciągu kwartału o 4,0 pkt i obecnie wynosi 
-8,8 pkt. Aktualny wskaźnik jest niższy od średniej dla czwartego kwartału z ostatnich dziesięciu lat (wynosi ona -6,0 
pkt) oraz niższy od poziomu odnotowanego przed rokiem (-8,0 pkt w IV kwartale 2019 r.)" - napisano w raporcie. 

ZADŁUŻENIE MF szacuje, że dług sektora gg na koniec '20 r. wyniesie 58 proc. PKB - Skuza, MF 

Z najnowszych szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że dług sektora gg (wg metodologii UE) na koniec 2020 r. 
wyniesie 58 proc. PKB - powiedział we wtorek w Sejmie wiceminister finansów Sebastian Skuza. W projekcie ustawy 
budżetowej zapisano, że dług sektora gg (definicja UE) ma wynieść na koniec 2020 r. 62,2 proc. W 2021 r. dług ma 
wzrosnąć do 64,7 proc. PKB. 

PODATKI Wpływy do budżetu z VAT w '20 będą znacznie wyższe niż 170 mld zł - Skuza, MF 

Wpływy do budżetu z tytułu VAT w 2020 r. będą znacznie wyższe niż zapisane w znowelizowanej ustawie budżetowej 
170 mld zł - powiedział we wtorek w Sejmie wiceminister finansów Sebastian Skuza. 

ŚRODKI WALUTOWE Stan środków walutowych na koniec XI spadł do 7,39 mld euro z 8,92 mld euro na koniec X – MF 

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec listopada 2020 r. wyniósł łącznie7.392,7 mln euro 
wobec 8.924,7 mln euro na koniec października - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie. Resort finansów 
poinformował, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w listopadzie dokonano płatności w 
walutach obcych: równowartość 996,9 mln euro w przypadku kapitału i równowartość 37,2 mln euro w przypadku 
odsetek. 

BANKI KNF chce w grudniu przedstawić stanowisko ws. polityki dywidendowej banków w '21 

Komisja Nadzoru Finansowego planuje jeszcze w grudniu przyjąć stanowisko w sprawie polityki dywidendowej m.in. 
banków komercyjnych oraz zakładów ubezpieczeń w 2021 roku - poinformował PAP Biznes Jacek Barszczewski, 
rzecznik KNF. 

PPK W XI fundusze PPK zarobiły 180 mln zł - Analizy. pl 

W listopadzie wynik za zarządzanie funduszami w ramach PPK powiększył stan ich aktywów o 180 mln zł - 
poinformowały Analizy. pl w raporcie podsumowującym miesiąc na rynku Pracowniczych Planów Kapitałowych. Saldo 
wpłat i wypłat wyniosło kolejne ok. 180 mln zł, przez co na koniec miesiąca w programie zgromadzonych było blisko 
2,5 mld zł. 

BRANŻA MEBLARSKA Eksport branży meblarskiej w '20 spadnie o 1 proc. do 11,1 mld euro - OIGPM, B+R Studio 

Eksport branży meblarskiej w 2020 roku spadnie o 1 proc. do 11,1 mld euro - wynika z badania B+R Studio we 
współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Producentów Mebli. Po przeliczeniu na złotówki wartość ta wyniesie 
49,8 mld złotych i jest to o 3 proc. więcej niż w ubiegłym roku. 

ENERGIA Zużycie energii elektrycznej w Polsce w listopadzie wzrosło o 1,81 proc. rdr – PSE 

Zużycie energii elektrycznej w Polsce w listopadzie wyniosło 14.574 GWh, co oznacza wzrost o 1,81 proc. - wynika z 
danych PSE. W okresie styczeń-listopad zużycie energii elektrycznej wyniosło 150.241 GWh, co oznacza spadek o 2,9 
proc. rdr. W listopadzie produkcja energii w Polsce wyniosła 13.626 GWh, tj. o 3,27 proc. rdr więcej. W okresie 
styczeń-listopad produkcja wyniosła 137.773 GWh, co oznacza spadek o 4,97 proc. rdr. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ATLANTAPL- ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto w kwocie osiągniętego w roku obrotowym 2019/2020 zakończonym w dniu 30 czerwca 2020 roku. 

 CDRL- Wypłata dywidendy 1,05 zł na akcję. 

 ESKIMOS- Publikacja raportu za 2019 rok. 

 FABRYKAKD- Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. 

 IFIRMA- Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2020 w wysokości 0,04 zł na akcję. 

 MIRACULUM- NWZA ws. upoważnienia zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością 
wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu, dalszego istnienia spółki oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 

 MPAY- NWZA ws. powołania i odwołania członka RN. 

 NANOGROUP- Dzień ostatniego notowania na NC 2.791.313 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H. 

 P2CHILL- Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 2.652.500 akcji serii A oraz 217.500 akcji serii B. 

 PRAGMAFA- Początek zapisów na sprzedaż akcji po 24,50 zł za akcję na okaziciela i 18,10 zł za akcję imienną w wezwaniu ogłoszonym przez Polish 
Enterprise Funds. 

 TSGAMES- NWZA ws. powołania członka RN oraz zmiany statutu. 

POLSKA 

 Polska- (14:00) Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (Oczek. b.d. Poprz.3.0% r/r) za listopad 

 Polska- (14:00) Inflacja bez cen administrowanych (Oczek. b.d. Poprz.2.1% r/r) za listopad 

 Polska- (14:00) Inflacja - 15% średnia obcięta (Oczek. b.d. Poprz.3.1% r/r) za listopad 

 Polska- (14:00) Inflacja bez cen żywności i energii (Oczek. 4.2% r/r Poprz.4.2% r/r) za listopad 

ZAGRANICA 

 Czechy- (09:00) Inflacja PPI (Oczek. 0.3% m/m 0.6% r/r Poprz.0.4% m/m 0.3% r/r) za listopad 

 Francja- (09:15) Indeks PMI dla przemysłu - wst.. (Oczek. 50.1 Poprz.49.6) za grudzień 

 Francja- (09:15) Indeks PMI dla usług - wst.. (Oczek. 40.0 Poprz.38.8) za grudzień 

 Niemcy- (09:30) Indeks PMI dla przemysłu - wst.. (Oczek. 56.4 Poprz.57.8) za grudzień 

 Niemcy- (09:30) Indeks PMI dla usług - wst.. (Oczek. 44.0 Poprz.46.0) za grudzień 

 Strefa Euro- (10:00) Indeks PMI dla przemysłu - wst.. (Oczek. 53.0 Poprz.53.8) za grudzień 

 Strefa Euro- (10:00) Indeks PMI dla usług - wst.. (Oczek. 41.9 Poprz.41.7) za grudzień 

 Wlk. Brytania- (10:30) Indeks PMI dla usług - wst.. (Oczek. 50.5 Poprz.47.6) za grudzień 

 Wlk. Brytania- (10:30) Indeks PMI dla przemysłu - wst.. (Oczek. 55.9 Poprz.55.6) za grudzień 

 Strefa Euro- (11:00) Bilans handlu zagranicznego s.a. (Oczek. 22.1 mld EUR Poprz.24.0 mld EUR) za październik 

 Strefa Euro- (11:00) Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (Oczek. b.d. Poprz.24.8 mld EUR) za październik 

 USA- (13:00) Wnioski o kredyt hipoteczny (Oczek. b.d. Poprz.-1.2%) za tydzień 

 USA- (14:30) Sprzedaż bez samochodów (Oczek. 0.1% m/m Poprz.0.2% m/m) za listopad 

 USA- (14:30) Sprzedaż bez samochodów i paliw (Oczek. b.d. Poprz.0.2% m/m) za listopad 

 USA- (14:30) Sprzedaż detaliczna (Oczek. -0.3% m/m Poprz.0.3% m/m) za listopad 

 Kanada- (14:30) Inflacja bazowa CPI (Oczek. b.d. Poprz.0.4% m/m 1.0% r/r) za listopad 

 Kanada- (14:30) Inflacja CPI (Oczek. 0.0% m/m 0.8% r/r Poprz.0.4% m/m 0.7% r/r) za listopad 

 Kanada- (14:30) Sprzedaż hurtowników (Oczek. 0.9% m/m Poprz.0.9% m/m) za październik 

 Słowacja- (14:30) Saldo rachunku bieżącego (Oczek. b.d. Poprz.429 mln EUR) za październik 

 USA- (15:45) Indeks PMI dla przemysłu - wst.. (Oczek. 55.7 Poprz.56.7) za grudzień 

 USA- (15:45) Indeks PMI dla usług - wst.. (Oczek. 55.9 Poprz.58.4) za grudzień 

 USA- (16:00) Indeks rynku nieruchomości - NAHB (Oczek. 88 Poprz.90) za grudzień 

 USA- (16:00) Zapasy niesprzedanych towarów (Oczek. 0.7% m/m Poprz.0.7% m/m) za październik 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów ropy (Oczek. -3.5 mln brk Poprz.15.19 mln brk) za tydzień 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów benzyny (Oczek. 1.6 mln brk Poprz.4.22 mln brk) za tydzień 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów destylatów (Oczek. 0.4 mln brk Poprz.5.22 mln brk) za tydzień 

 USA- (20:00) Decyzja FOMC ws. stóp procentowych (Oczek. 0-0.25% Poprz.0-0.25%) za grudzień 

 USA- (20:00) Projekcje makroekonomiczne FOMC  

 USA- (20:30) Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC za grudzień 

 Nowa Zelandia- (22:45) PKB s.a. (Oczek. 13.5% k/k -1.3% r/r Poprz.-12.2% k/k -12.4% r/r) 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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http://www.nbp.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 jakiejko lwiek 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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