
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  

 
 BOGDANKA - Bogdanka chce wypłacać na dywidendę do 50 proc. jednostkowego 

zysku netto 

 RAPORTY - Raport okresowy przedstawi: KOMPUTRON, SYGNITY, FedEx 

 USA - Fed nie zmienił stóp procentowych, podtrzymuje QE 

 USA - Indeks PMI w przemyśle USA w grudniu wyniósł 56,5 pkt. – Markit

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 
Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

10:00 Polska 
Bieżący wskaźnik ufności 
konsumenckiej 

b.d. -29.2 grudzień 

10:00 Polska 
Wyprzedzający wskaźnik 
ufności konsumenckiej 

b.d. -30.1 grudzień 

10:00 Polska 
Zatrudnienie w sektorze 
przedsiębiorstw 

b.d. 6318.3 tys. listopad 

10:00 Polska Zatrudnienie -1.5% r/r -1.0% r/r listopad 

10:00 Polska Wynagrodzenie 4.7% r/r 4.7% r/r listopad 

10:00 Polska 
Przeciętne wynagrodzenie 
brutto 

b.d. 
5458.88 

PLN 
listopad 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 
Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

11:00 
Strefa 
Euro 

Inflacja bazowa HICP 0.2% r/r 
0.1% m/m 

0.2% r/r 
listopad 

11:00 
Strefa 
Euro 

Inflacja HICP 
-0.3% m/m 

-0.3% r/r 

0.2% m/m 

-0.3% r/r 
listopad 

13:00 
Wlk. 
Brytania 

Głosowanie ws. stóp 
procentowych 

- - grudzień 

13:00 
Wlk. 
Brytania 

Stopa procentowa 0.1% 0.1% grudzień 

13:00 
Wlk. 
Brytania 

Protokół z posiedzenia 
BoE 

- - grudzień 

14:30 USA Indeks Fed z Filadelfii 20.0 43916 grudzień 

14:30 USA 
Pozwolenia na budowę 
domów 

1555 tys. 1544 tys. listopad 

14:30 USA 
Rozpoczęte budowy 
domów 

1530 tys. 1530 tys. listopad 

14:30 USA 
Wnioski o zasiłek dla 
bezrobotnych 

800 tys. 853 tys. tydzień 

16:30 USA 
Tygodniowa zmiana 
zapasów gazu 

b.d. -91 mld tydzień 

17:00 USA 
Indeks Kansas City Fed 
dla przemysłu 

b.d. 20 grudzień 

22:45 
Nowa 
Zelandia 

Bilans handlu 
zagranicznego 

250 mln 
NZD 

-501 mln 
NZD 

listopad 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

czwartek, 17 grudnia 2020,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 985,26 1,51% 

WIG30 2 303,71 1,79% 

mWIG40 3 859,58 2,42% 

sWIG80 15 454,87 0,47% 

WIG 56 507,50 1,61% 

NCIndex 492,82 0,78% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol, LOP 

FW20Z2020 1 985 1,28% 33 027 24 617 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys,) 

WZROST 212  52,61% 997 761 68,61% 

SPADEK 131  32,51% 123 852 8,52% 

BEZ ZM, 60  14,89% 332 709 22,88% 

RAZEM 403 100,00% 1 454 323 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

SERINUS 0,246  14,95% 1 191 416 

GRODNO 14,40  12,50% 4 053 778 

AIGAMES 14,60  12,31% 1 010 089 

MFO 27,6  10,40% 480 324 

CCC 79,00  9,94% 90 415 808 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

KCI 0,722  -14,86% 686 604 

RAFAKO 0,910  -10,43% 2 183 813 

SWISSMED 7,66  -8,59% 387 618 

IMPERA 1,74  -7,45% 203 225 

NANOGROUP 5,00  -5,66% 124 956 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 30 154,54 -0,15% 

NASDAQ 12 658,19 0,50% 

S&P500 3 701,17 0,18% 

FTSE 100 6 570,91 0,88% 

CAC 40 5 547,68 0,31% 

DAX XETRA 13 565,98 1,52% 

RTS  1 400,05 0,69% 

BUX 41 911,27 0,04% 

NIKKEI 225  26 806,67 0,18% 

HANG SENG 26 556,95 0,37% 

BOVESPA 117 857,35 1,47% 

MERVAL 53 206,00 -0,14% 

CECE EUR  1 462,87 +0,81% 

NTX EUR  1 031,27 +1,00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,2233 0,30% 

EUR/PLN 4,4308 -0,03% 

USD/PLN 3,6219 -0,36% 

USD/JPY 103,2840 -0,18% 

GBP/USD 1,3562 0,45% 

EUR/CHF 1,0808 0,10% 

CHF/PLN 4,0996 -0,13% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1875,400 0,37% 

MIEDŹ (LME) 7 904,75 1,15% 

ROPA BRENT 51,660 0,98% 

ROPA WTI 48,420 1,23% 
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Informacje dnia 

 

BOGDANKA Bogdanka chce wypłacać na dywidendę do 50 proc. jednostkowego zysku netto 

Bogdanka chce pozostać spółką dywidendową w perspektywie średnio- i długoterminowej. Zarząd spółki będzie chciał 
w przyszłości wnioskować o wypłatę dywidendy na poziomie do 50 proc. jednostkowego zysku netto - poinformowała 
Bogdanka w komunikacie dotyczącym nowej strategii rozwoju. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PEKAO KNF obniża Pekao wymóg związany z kredytami walutowymi do 0,008 pkt. proc. 

KNF zaleciła utrzymywanie przez Bank Pekao funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na 
zabezpieczenia ryzyka, wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie 
skonsolidowanym w wysokości 0,008 pkt. proc., ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego - podał bank w 
komunikacie. 

ENERGA Sąd zabezpieczył roszczenia akcjonariuszy Energi ws. uchwały o wycofaniu z obrotu akcji spółki 

Sąd Okręgowy w Gdańsku zabezpieczył roszczenia akcjonariuszy Energi o stwierdzenie nieważności lub uchylenie 
uchwały dotyczącej wycofania z obrotu giełdowego 269,1 mln akcji spółki - podała Energa w komunikacie. Skutkiem 
wydanego przez sąd postanowienia jest wstrzymanie wykonalności uchwały. Energa nie zgadza się z decyzją sądu. 

GPW GPW i UN Global Compact Network Poland będą współpracować ws. zrównoważonego rozwoju 

Giełda Papierów Wartościowych i UN Global Compact Network Poland podpisały w środę porozumienie o współpracy 
ws. finansowania zrównoważonego rozwoju. Chodzi o projekty związane m.in. z rozwojem zielonych sektorów 
gospodarki - poinformowała GPW. 

KĘTY Grupa Kęty prognozuje 3,62 mld zł przychodów i 369 mln zł zysku netto w 2021 r. 

Grupa Kęty prognozuje na 2021 r. - pierwszy rok przyjętej dziś strategii na lata 2021-2025 - przychody ze sprzedaży w 
wysokości 3 620 mln zł, 624 mln zł zysku EBITDA, 474 mln zł zysku EBIT i 369 mln zł zysku netto, podała spółka. 

KĘTY Strategia Grupy Kęty pozwoli na wykorzystanie ewentualnych okazji akwizycyjnych 

"Strategia rozwoju grupy kapitałowej Grupa Kęty S.A. na lata 2021-2025" uwzględnia możliwość dokonania akwizycji w 
obszarze związanym z podstawowym biznesem - produkcją wyrobów oraz systemów na bazie aluminium, podała 
spółka. 

KĘTY Strategia Grupy Kęty do 2025 r. zakłada m.in. obniżenie śladu węglowego o 15% 

Strategia Grupy Kęty na lata 2021-2025 opiera się na czterech filarach, którymi są wzrost przychodów grupy ponad 
rozwój rynków, na których działa, wysoka rentowność operacyjna, realizacja inwestycji rozwojowych i 
odpowiedzialność środowiskowa i społeczna. W tym ostatnim obszarze założono m.in. obniżenie śladu węglowego 
grupy o 15% względem 2016 r. 

ARCHICOM Spółka Archicomu przejęła za ok. 7 mln zł spółkę BDH Development od mBanku 

Archicom Polska - spółka zależna Archicomu - zawarł z mBankiem umowę sprzedaży 2 292 udziałów, stanowiących 
100% w kapitale zakładowym w BDH Development, podał Archicom. Każdy udział jest o wartości nominalnej 1 000 zł. 
Szacowana cena sprzedaży wyniesie 7 mln zł. 

BUMECH Bumech ma przedwstępną umowę kupna PG Silesia 

Bumech zawarł z Energetický a Průmyslový Holding (EPH) i Braindour Development przedwstępną umowę kupna 
blisko 100 proc. udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia - podał Bumech w komunikacie. Chce też kupić 
od EPH spółkę Mining Services and Engineering. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

ENERGA Energa zrealizowała farmę PV o mocy 1,25 MW dla Młynów Szczepanki 

Energa Obrót - spółka zależna Energi z Grupy PKN Orlen - zakończyła montaż farmy fotowoltaicznej o mocy 
zainstalowanej 1,25 Mwp, która powstała na zamówienie Młynów Szczepanki na należącym do firmy gruncie, podała 
Energa. 

ORANGE UOKiK zobowiązał Orange do zwrotu niewykorzystanych pieniędzy z kont pre-paid 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zobowiązał sieć Orange Polska do zwrotu konsumentom pieniędzy 
pozostałych po wygaśnięciu konta pre-paid - poinformował UOKiK w komunikacie prasowym. 

MBANK mBank podwaja limit finansowania projektów OZE do 4 mld zł 

mBank postanowił zwiększyć limit kredytowy na finansowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) do 4 mld zł z 2 mld zł 
w związku z utrzymującym się na rekordowych poziomach zainteresowaniem inwestycjami OZE, podał bank. 

IDEA BANK NWZ Idea Banku zdecyduje 16 III o emisji od 35 do 100 mln akcji serii P 

Akcjonariusze Idea Banku zdecydują o podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji od 35 mln do 100 mln 
akcji serii P, przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem dla dotychczasowych akcjonariuszy 
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prawa poboru, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaplanowane na 16 marca. 

KĘTY Grupa Kęty szacuje zysk netto za IV kw. na 84 mln zł 

Grupa Kęty szacuje, że w IV kw. odnotuje 84 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2020 r. wobec 62 mln zł 
rok wcześniej, podała spółka. Szacowany zysk operacyjny to 89 mln zł wobec 81 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA 
szacowany jest na 125 mln zł wobec 117 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży szacowane 
są na 861 mln zł w IV kw. wobec 754 mln zł rok wcześniej. 

KĘTY Grupa Kęty prognozuje w '21 369 mln zł zysku netto i 3,62 mld zł przychodów 

Grupa Kęty prognozuje, że w 2021 roku osiągnie 369 mln zł zysku netto oraz 3,62 mld zł przychodów, wobec 
prognozowanych na 2020 r. 417 mln zł zysku netto i 3,498 mld zł przychodów - poinformowała spółka w komunikacie. 

KĘTY Strategia Grupy Kęty zakłada 4,6 mld zł sprzedaży, 470 mln zł zysku netto w 2025 

Cele finansowe przyjętej dziś "Strategii rozwoju grupy kapitałowej Grupa Kęty S.A. na lata 2021-2025" to m.in. 4 637 
mln zł przychodów i 470 mln zł zysku netto w 2025 r. wobec odpowiednio 3 498 mln zł i 417 mln zł w 2020 r. (dane 
zgodne z prognozą 16 grudnia 2020 r.), podała spółka. 

KĘTY Strategia Grupy Kęty zakłada ok. 1,7 mld zł dywidend w latach 2021-2025 

"Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Grupa Kęty S.A. na lata 2021-2025" zakłada przeznaczanie na dywidendę 
średniorocznie 85% skonsolidowanego zysku netto z roku poprzedniego, co ma dać łącznie ok. 1,7 mld zł dywidend 
(ok. 180 zł na akcję), podała spółka. 

KĘTY Strategia Grupy Kęty zakłada 1 064 mln zł nakładów inwestycyjnych w l. 2021-2025 

Zgodnie z przyjętą dziś "Strategią rozwoju grupy kapitałowej Grupa Kęty S.A. na lata 2021-2025", skumulowane 
wydatki inwestycyjne w okresie jej trwania wyniosą 1 064 mln zł, podała spółka. 

ŚNIEŻKA FFiL Śnieżka ma aneks na 70,75 mln zł do umowy na budowę centrum logistycznego 

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka podpisała aneks nr 1 do umowy na realizację budowy centrum logistycznego w 
Zawadzie, o wartości 70,75 mln zł, podała spółka. Inwestycja ma być gotowa na początku 2022 roku. 

ATLANTA Atlanta Poland wypłaci 0,28 zł dywidendy 

Atlanta Poland przeznaczy 1,71 mln zł z zysku netto za rok obrotowy 2019/2020 na wypłatę dywidendy, co daje 0,28 zł 
na akcję - podała firma w komunikacie. Dniem dywidendy będzie 9 marca 2021 roku, a termin jej wypłaty to 29 marca 
2021 roku. 

MENNICA POLSKA Decyzja o konieczności zapłaty przez Mennicę Polską 4,56 mln zł zaległego podatku z odsetkami uchylona 

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej uchylił decyzję naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w 
Warszawie dotyczącą nieprawidłowości w deklarowanych przez Mennicę Polską kwotach przychodów i kosztów, czego 
efektem miało być 4,56 mln zł zaległego podatku plus odsetki - poinformowała spółka w komunikacie. 

K2 INTERNET K2 Internet chce zwiększać przychody o 20 proc. rocznie i pozostać spółką dywidendową 

K2 Internet zapowiada osiągnięcie średniorocznego wzrostu przychodów o 20 proc. oraz 15-20 proc. rentowności 
EBITDA - podała spółka w strategii do 2023 roku. Firma chce kontynuować wypłatę dywidendy. Zarząd rekomenduje, 
by do akcjonariuszy trafiło 1 zł na akcję z zysku za 2020 rok. 

REDAN Redan: Wierzyciele przyjęli układ w Top Secret 

Zgromadzenie wierzycieli przyjęło układ w Top Secret dotyczący postępowania restrukturyzacyjnego, poinformował 
Redan. "Zgodnie z informacjami otrzymanymi przez zarząd Redan, po podliczeniu głosów nadzorca układu stwierdził 
przyjęcie układu w Top Secret Sp. z o.o. Następnym krokiem w ramach toczącego się postępowania o zatwierdzenie 
układu będzie złożenie przez Top Secret sp. z o.o. wniosku do właściwego sądu o zatwierdzenie układu. Układ wejdzie 
zaś w życie po uprawomocnieniu postanowienia o zatwierdzeniu układu przez sąd" - czytamy w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Zmiany w akcjonariacie 
 
 

ASSECO SEE Aviva TFI ma poniżej 5 proc. głosów na walnym Asseco SEE 

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zmniejszyło zaangażowanie w ogólnej liczbie głosów w 
Asseco SEE i posiada 2.581.872 akcje spółki, stanowiące 4,98 proc. głosów na walnym zgromadzeniu - podało 
Asseco SEE w komunikacie. 

ONCOANRENDI  NN PTE ma powyżej 5 proc. głosów na walnym OncoArendi Therapeutics 

Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne zwiększyły 
zaangażowanie w akcjonariacie OncoArendi Therapeutics i posiadają 686.286 akcji spółki, stanowiących 5,02 proc. 
głosów na walnym zgromadzeniu - podało OncoArendi w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja Amerykańska: W trakcie sesji w USA eurodolar zanotował podbicie zmienności skutkujące testem 1,21247 

USD. Szybko jednak straty zostały odrobione. 

Sesja Azjatycka: Podczas handlu w Azji główna para walutowa testuje 1,22344 USD. Inwestorzy żyją negocjacjami 
dot. pakietu fiskalnego w USA oraz tematem umowy UK-UE. 

Konrad Ryczko 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Fed nie zmienił stóp procentowych, podtrzymuje QE 

Kierownictwo Rezerwy Federalnej postanowiło utrzymać program skupu aktywów (QE)  w kwocie 120 mld USD 
miesięcznie. Przedział stopy funduszy federalnych pozostał bez zmian na poziomie 0-0,25%. FOMC zapowiedział też 
utrzymanie niemal zerowych stóp procentowych tak długo, aż nie uzna, że osiągnięty został cel maksymalnego 
zatrudnienia, a inflacja osiągnie poziom 2%, zmierzając do poziomów „umiarkowanie przekraczających” 2% przez jakiś 
czas. 

USA Indeks PMI w przemyśle USA w grudniu wyniósł 56,5 pkt. – Markit 

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit 
Economics, wyniósł w grudniu 56,5 pkt. wobec 56,7 pkt. w poprzednim miesiącu - podano we wstępnym wyliczeniu. 
Analitycy spodziewali się 55,7 pkt. 

STREFA EURO Indeks PMI w usługach strefy euro w XII wyniósł 47,3 pkt. – Markit 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w 
XII 47,3 pkt. wobec 41,7 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano wskaźnik na 42,0 
pkt. PMI composite wyniósł w XII 49,8 pkt. wobec 45,3 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Szacowano 45,7 pkt. 

NIEMCY Indeks PMI w Niemczech w usługach w XII wyniósł 47,7 pkt. – Markit 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w 
XII 47,7 pkt. wobec 46,0 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano, że 
indeks wyniesie 44,0 pkt. Composite wyniósł w XII 52,5 pkt., wobec 51,7 pkt. miesiąc wcześniej. Szacowano 50,5 pkt. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

HANDEL ZAGRANICZNY Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po październiku wyniosła 9,5 mld euro – GUS 

Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po październiku wyniosła 9,5 mld euro - podał Główny Urząd 
Statystyczny. 

WZROST GOSPODARCZY PKB w 2020 roku spadnie o 3,1 proc. - Tomanek, MRPiT 

PKB w 2020 roku spadnie o 3,1 proc. - powiedział w Sejmie wiceminister rozwoju, pracy i technologii Robert Tomanek. 
"Obecnie oceny dotyczące naszej gospodarki, różnych ośrodków analitycznych, w tym roku kształtują się na poziomie 
spadku od 2,9 proc. do 4,5 proc." - powiedział. "My w ministerstwie szacujemy obecnie spadek na poziomie 3,1 proc." - 
dodał. 

INFLACJA Inflacja bazowa w listopadzie wyniosła 4,3 proc. wobec 4,2 proc. w październiku – NBP 

Inflacja bazowa w listopadzie wyniosła 4,3 proc. wobec 4,2 proc. miesiąc wcześniej - podał Narodowy Bank Polski. W 
relacji rok do roku inflacja w listopadzie: - po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) 
wyniosła 2,1 proc., wobec 2,1 proc. miesiąc wcześniej; - po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,9 proc., 
wobec 3,0 proc. miesiąc wcześniej; - po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 4,3 proc., wobec 4,2 proc. miesiąc 
wcześniej; - tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej 
dynamice, wyniosła 3,0 proc., wobec 3,1 proc. miesiąc wcześniej. 

NASTROJE Kantar Consumer Index wzrósł w grudniu do -29,7 pkt. z -34,1 pkt. w listopadzie – Kantar 

Wskaźnik Kantar Consumer Index, określający nastroje konsumentów w Polsce wzrósł w grudniu do -29,7 pkt. z -34,1 
pkt. w listopadzie - wynika z najnowszego badania Kantar. "Grudniowy wynik Kantar Consumer Index to rezultat 
polepszenia się wszystkich wskaźników. Wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju odnotował wzrost o 5,9 pkt. i 
wynosi 38,3 pkt. Ocena sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych również wzrosła o 3,1 pkt., osiągając wartość 
21 pkt." - napisano. 

BANKI KNF za wstrzymaniem przez banki wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 r. 

Komisja Nadzoru Finansowego uznaje za konieczne wstrzymanie przez banki komercyjne wypłaty dywidendy w 
pierwszym półroczu 2021 r., a stanowisko Komisji w sprawie polityki dywidendowej w drugiej połowie 2021 r. będzie 
przedstawione po dokonaniu analizy sytuacji finansowej sektora w pierwszym półroczu - poinformowała KNF w 
stanowisku ws. polityki dywidendowej w 2021 r. 

HANDEL Spadek przychodów właścicieli centrów handlowych w '20 może wynieść 3,8-4,3 mld zł – PRCH 

Spadek przychodów właścicieli centrów handlowych w tym roku jest szacowany na 3,2-3,6 mld zł, jeszcze bez 
uwzględnienia wpływu listopadowego lockdownu. W całym roku może więc on wynieść 3,8-4,3 mld zł - poinformowali 
przedstawiciele Polskiej Rady Centrów Handlowych i PwC. 

TURYSTYKA W październiku liczba turystów spadła o 57,4 proc. rdr, zagranicznych - o 76,1 proc. – GUS 

W październiku liczba wszystkich turystów w Polsce spadła o 57,4 proc. rdr, a liczba turystów zagranicznych spadła o 
76,1 proc. - podał w środę GUS. Według szacunków GUS, w październiku z noclegów w turystycznych obiektach 
noclegowych skorzystało prawie 1,3 mln turystów, w tym 1,1 mln turystów krajowych i 0,2 mln turystów zagranicznych. 
W porównaniu z analogicznym miesiącem ub.r., liczba turystów ogółem była niższa o 57,4 proc., przy czym liczba 
turystów krajowych była mniejsza o 52,1 proc., a turystów zagranicznych o 76,1 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 01CYBATON- NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian statutu. 

 ANSWEAR- Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz przyjmowania zapisów w transzy inwestorów 
indywidualnych. 

 ASBIS- Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2020 rok w wysokości 0,10 USD na akcję. 

 ASMGROUP- NWZA ws. wyrażenia zgody na zmianę ustanowionego zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie. 

 DADELO- Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów instytucjonalnych. 

 DEBICA- Wypłata dywidendy 4,08 zł na akcję. 

 K2INTERNT- NWZA ws. ustanowienia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji warrantów 
subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach 
kapitału warunkowego, zmiany statutu oraz uchylenia uchwały nr 3 NWZ z 18 listopada 2020 r. 

 KOMPUTRON- Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021. 

 MILTON- Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 400.000 akcji serii A, 200.000 akcji serii B1, 1.000.000 akcji serii C, 1.000 akcji serii D, 
3.500.000 akcji serii E, 3.000.000 akcji serii F, 2.400.000 akcji serii H1, 933.336 akcji serii H2, 960.000 akcji serii K1, 373.334 akcji serii K2, 2.750.000 
akcji serii L. 

 NANOGROUP- Wprowadzenie do obrotu na NC 2.791.313 akcji zwykłych na okaziciela serii H. 

 PROPERTYF- ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok oraz dalszego istnienia spółki. 

 SYGNITY- Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2019/2020. 

 TARCZYNSKI- NWZA ws. zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariuszy spółki ? pani Elżbiety 
Tarczyńskiej i pana Jacka Tarczyńskiego pożyczki w kwocie po 1 000.000,00 zł dla każdego z nich. 

 FedEx- Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2020/2021. 

POLSKA 

 Polska- (10:00) Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (Oczek. b.d. Poprz.-29.2) za grudzień 

 Polska- (10:00) Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (Oczek. b.d. Poprz.-30.1) za grudzień 

 Polska- (10:00) Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (Oczek. b.d. Poprz.6318.3 tys.) za listopad 

 Polska- (10:00) Zatrudnienie (Oczek. -1.5% r/r Poprz.-1.0% r/r) za listopad 

 Polska- (10:00) Wynagrodzenie (Oczek. 4.7% r/r Poprz.4.7% r/r) za listopad 

 Polska- (10:00) Przeciętne wynagrodzenie brutto (Oczek. b.d. Poprz.5458.88 PLN) za listopad 

ZAGRANICA 

 Francja- (08:45) Indeks zaufania biznesu (Oczek. 93 Poprz.92) za grudzień 

 Słowacja- (09:00) Inflacja HICP (Oczek. 1.5% r/r Poprz.1.6% r/r) za listopad 

 Szwajcaria- (09:30) Decyzja ws. stóp procentowych (Oczek. -0.75% Poprz.-0.75%) za IV kw. 

 Szwecja- (09:30) Stopa bezrobocia (Oczek. 8.4% Poprz.7.8%) za listopad 

 Norwegia- (10:00) Decyzja ws. stóp procentowych (Oczek. 0.0% Poprz.0.0%) za grudzień 

 Szwajcaria- (10:00) Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan)  

 Strefa Euro- (11:00) Inflacja bazowa HICP (Oczek. 0.2% r/r Poprz.0.1% m/m 0.2% r/r) za listopad 

 Strefa Euro- (11:00) Inflacja HICP (Oczek. -0.3% m/m -0.3% r/r Poprz.0.2% m/m -0.3% r/r) za listopad 

 Wlk. Brytania- (13:00) Głosowanie ws. stóp procentowych za grudzień 

 Wlk. Brytania- (13:00) Stopa procentowa (Oczek. 0.1% Poprz.0.1%) za grudzień 

 Wlk. Brytania- (13:00) Protokół z posiedzenia BoE za grudzień 

 USA- (14:30) Indeks Fed z Filadelfii (Oczek. 20.0 Poprz.26.3) za grudzień 

 USA- (14:30) Pozwolenia na budowę domów (Oczek. 1555 tys. Poprz.1544 tys.) za listopad 

 USA- (14:30) Rozpoczęte budowy domów (Oczek. 1530 tys. Poprz.1530 tys.) za listopad 

 USA- (14:30) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Oczek. 800 tys. Poprz.853 tys.) za tydzień 

 USA- (16:30) Tygodniowa zmiana zapasów gazu (Oczek. b.d. Poprz.-91 mld) za tydzień 

 USA- (17:00) Indeks Kansas City Fed dla przemysłu (Oczek. b.d. Poprz.20) za grudzień 

 Nowa Zelandia- (22:45) Bilans handlu zagranicznego (Oczek. 250 mln NZD Poprz.-501 mln NZD) za listopad 

 

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 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 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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