
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  

 
 ALIOR - Fitch potwierdził rating Alior Banku na poziomie "BB" 

 RAPORTY - Raport okresowy przedstawi: MERCOR, SWISSMED 

 USA - Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w ub. tygodniu wyniosła 

885 tys. 

 POLSKA - Rząd wprowadza kwarantannę narodową od 28 XII do 17 I - minister 

zdrowia

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 
Wskaźnik Dobrobytu wg 
BIEC 

b.d. 92.4 grudzień 

10:00 Polska 
Ceny produkcji sprzedanej 
przemysłu 

-0.2% r/r 
0.4% m/m 

-0.4% r/r 
listopad 

10:00 Polska 
Ceny produkcji 
budowlano-montażowej 

b.d. 2.5% r/r listopad 

10:00 Polska Produkcja przemysłowa 3.0% r/r 
3.2% m/m 

1.0% r/r 
listopad 

10:00 Polska 
Produkcja przemysłowa 
s.a. 

b.d. 3.8% r/r listopad 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
ZAGRANICA 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

10:00 
Strefa 
Euro 

Saldo rachunku 
bieżącego n.s.a. 

b.d. 
33.5 mld 

EUR 
październik 

10:00 
Strefa 
Euro 

Saldo rachunku 
bieżącego s.a. 

22.6 mld 
EUR 

25.18 mld 
EUR 

październik 

10:00 Niemcy Indeks instytutu Ifo 90.0 90.7 grudzień 

11:00 Włochy Inflacja PPI b.d. 
0.6% m/m 

-2.5% r/r 
listopad 

12:00 
Wlk. 
Brytania 

Wskaźnik zamówień 
wg CBI 

-34 -40 grudzień 

13:00 
Wlk. 
Brytania 

Biuletyn kwartalny 
BoE 

- - IV kw. 

14:30 USA 
Saldo rachunku 
bieżącego 

-189.0 mld 
USD 

-170.5 mld 
USD 

III kw. 

14:30 Kanada 
Sprzedaż bez 
samochodów 

0.2% m/m 1.0% m/m październik 

14:30 Kanada Sprzedaż detaliczna 0.2% m/m 1.1% m/m październik 

14:30 Kanada 
Indeks cen nowych 
domów 

b.d. 0.8% m/m listopad 

16:00 USA 
Indeks wskaźników 
wyprzedzających - 
Conference Board 

0.5% 0.7% listopad 

17:00 USA 
Wystąpienie szefa 
Fed z Chicago 
(Charles Evans) 

- - - 

19:00 USA 
Liczba wież 
wiertniczych dla 
rynku ropy 

b.d. 258 tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 

piątek, 18 grudnia 2020,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 975,76 -0,48% 

WIG30 2 286,80 -0,73% 

mWIG40 3 821,94 -0,98% 

sWIG80 15 366,57 -0,57% 

WIG 56 176,07 -0,59% 

NCIndex 493,22 0,08% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol, LOP 

FW20Z2020 1 981 -0,20% 21 005 17 290 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys,) 

WZROST 128  31,84% 926 618 50,87% 

SPADEK 208  51,74% 891 447 48,94% 

BEZ ZM, 66  16,42% 3 491 0,19% 

RAZEM 402 100,00% 1 821 556 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

BUMECH 2,620  34,02% 613 677 

VENTUREIN 2,50  19,05% 269 468 

ZASTAL 34,0  14,09% 739 879 

06MAGNA 1,65  10,00% 1 368 136 

ACTION 5,54  9,92% 2 971 724 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

K2INTERNT 22,0  -7,56% 208 965 

HERKULES 1,375  -6,46% 215 081 

RAFAKO 0,855  -6,04% 1 345 623 

RAINBOW 22,00  -5,98% 790 475 

MONNARI 1,980  -5,71% 325 235 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 30 303,37 0,49% 

NASDAQ 12 764,74 0,84% 

S&P500 3 722,48 0,58% 

FTSE 100 6 551,06 -0,30% 

CAC 40 5 549,46 0,03% 

DAX XETRA 13 667,25 0,75% 

RTS  1 419,22 1,37% 

BUX 42 088,03 0,42% 

NIKKEI 225  26 763,39 -0,16% 

HANG SENG 26 448,00 -0,86% 

BOVESPA 118 400,57 0,46% 

MERVAL 53 115,58 -0,17% 

CECE EUR  1 468,67 +0,40% 

NTX EUR  1 034,37 0,00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,2248 -0,11% 

EUR/PLN 4,4357 0,04% 

USD/PLN 3,6214 0,15% 

USD/JPY 103,3930 0,24% 

GBP/USD 1,3538 -0,22% 

EUR/CHF 1,0834 -0,13% 

CHF/PLN 4,0944 0,17% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1885,000 -0,22% 

MIEDŹ (LME) 7 997,50 0,73% 

ROPA BRENT 51,270 -0,43% 

ROPA WTI 48,190 -0,35% 
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Informacje dnia 

 

ALIOR BANK Fitch potwierdził rating Alior Banku na poziomie "BB" 

Agencja Fitch potwierdziła rating długoterminowy Alior Banku na poziomie "BB" z perspektywą negatywną - 
poinformował Fitch w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

CD PROJEKT Sony usunęło cyfrową wersję "Cyberpunk 2077" ze sprzedaży na PlayStation Store 

Sony Interactive Entertainment (SIE) usunęło do odwołania cyfrową wersję gry "Cyberpunk 2077" ze sprzedaży z 
PlayStation Store - podał CD Projekt w komunikacie 

PGNIG URE zatwierdził taryfę dla PGNiG Obrót Detaliczny; obniżka ceny paliwa gazowego wynosi 4,5 proc. 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę dla spółki PGNiG Obrót Detaliczny. Obniżka ceny za paliwo 
gazowe w stosunku do dotychczasowej taryfy dla wszystkich grup taryfowych wynosi 4,5 proc. - podała grupa PGNiG 
w komunikacie. 

PGE PGE ostatecznie zakontraktowała łącznie 364,15 MW obowiązku mocowego na 2025 r. 

PGE Polska Grupa Energetyczna ostatecznie zakontraktowała na 2025 r. łącznie 364,15 MW obowiązku mocowego 
dla jednostek należących do grupy, w tym: 161,6 MW dla jednostek modernizowanych z umową mocową na 7 lat i 
202,55 MW dla jednostek istniejących z umową mocową na 1 rok, podała spółka. 

PGE PGE EC sprzedało włoskiej Cromodora Wheels działkę w Kielcach pod fabrykę felg 

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach z Grupy PGE podpisała umowę sprzedaży nieruchomości 
należącej do kieleckiej spółki. Nowym właścicielem jest włoska firma Cromodora Wheels, która na tym terenie 
wybuduje fabrykę felg, podało PGE. 

SYGNITY Sygnity zwiększyło zysk netto w roku finansowym 2020 do 29,2 mln zł 

Sygnity zwiększyło skonsolidowany zysk netto w roku finansowym zakończonym 30 września 2020 roku do 29,2 mln zł 
z 15,9 mln zł w roku finansowym 2019 - poinformowała informatyczna spółka w komunikacie. 

GLOBAL COSMED Global Cosmed podniósł prognozę EBITDA na 2020 r. do 35 mln zł 

Grupa Global Cosmed podniosła prognozę EBITDA w 2020 roku do 35 mln zł z 28 mln zł prognozowanych wcześniej - 
podała spółka w komunikacie. Przychody mają wynieść 356 mln zł wobec 348 mln zł zakładanych poprzednio. 

PRIVATE EQUITY 
MANAGERS 

Zapisy w wezwaniu na akcje Private Equity Managers przedłużone do 20 stycznia 

Zapisy w wezwaniu na akcje Private Equity Managers zostały przedłużone do 20 stycznia - poinformował 
pośredniczący w wezwaniu Noble Securities. 

ELEMENTAL HOLDING EEF B.V ogłasza przymusowy wykup akcji Elemental Holding po 2,42 zł za walor 

EEF B.V ogłasza przymusowy wykup akcji Elemental Holding po 2,42 zł za walor - podano w ogłoszeniu 
zamieszczonym w gazecie "Parkiet". 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PKO BP KNF obniża dodatkowy bufor kapitałowy PKO BP na kredyty walutowe do 0,24 pkt. proc. 

Komisja Nadzoru Finansowego obniżyła wysokość dodatkowego wymogu kapitałowego PKO BP w celu 
zabezpieczenia ryzyka kredytów walutowych. Bufor ma wynosić 0,24 pkt. proc. funduszy własnych ponad wartość 
współczynnika kapitałowego. Wcześniej było to 0,36 pkt. proc. - podał bank w komunikacie. 

PGNIG URE zatwierdził PGNiG Obrót Detaliczny taryfę na sprzedaż energii w 2021 r. 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfę PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) - spółki zależnej 
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - która będzie obowiązywała od od 1 stycznia do 31 grudnia 
2021 roku i zakłada ceny gazu niższe o 4,5%, podał Urząd. 

ENERGA URE: Taryfa Energi Obrót wyższa w 2021 r. o 3,6 proc. 

O 3,6 proc. wzrośnie w 2021 r. taryfa na sprzedaż energii do gospodarstw domowych spółki Energa Obrót. Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził w czwartek taryfę czwartemu ze sprzedawców zobowiązanych. Zatwierdził też 
taryfę operatora przesyłowego PSE. 

KĘTY Grupa Kęty chce zrealizować 550 mln zł nakładów inwestycyjnych w l. 2021-2022 

Grupa Kęty chce zrealizować ponad połowę z planowanych na okres nowej strategii 1 064 mln zł nakładów 
inwestycyjnych, tj. 550 mln zł, w pierwszych dwóch latach, poinformował dyrektor finansowy Rafał Warpechowski. 

KĘTY Grupa Kęty: Udział eksportu w przychodach może wzrosnąć do ok. 53% w 2025 r. 

Grupa Kęty zakłada, że udział eksportu w jej przychodach może wzrosnąć do ok. 53% w 2025 r. wobec zakładanych 
na koniec 2020 r. ok. 49%, poinformował dyrektor finansowy Rafał Warpechowski. 
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KĘTY Kęty chcą sprawdzić wartość rynkową SOG, obecnie nie ma decyzji o sprzedaży segmentu 

Grupa Kęty nie wyklucza dezinwestycji w Segmencie Opakowań Giętkich, ale obecnie koncentruje się na badaniu 
rynku i ocenie wartości segmentu. Początkowy etap tego procesu zarząd chciałby przeprowadzić w pierwszym 
kwartale 2021 r. - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas czwartkowej wideokonferencji. 

ERBUD Spółka Erbudu ma umowę na farmę wiatrową za 67 mln zł netto 

PBDI, spółka zależna Erbudu, podpisała umowę na roboty budowlane o wartości 67 mln zł netto przy budowie Farmy 
wiatrowej Banie 3, podał Erbud. 

TOWER INVESTMENTS Tower Investments uruchomił delikatesy internetowe deli2.pl 

Tower Investments uruchomił delikatesy internetowe deli2.pl, oferujące głównie produkty premium i bio. Zakupy będą 
mogli tu robić na razie mieszkańcy aglomeracji warszawskiej, ale serwis w przyszłości będzie dostępny w kolejnych 
większych miastach w Polsce, podała spółka. 

T-BULL T-Bull ma list intencyjny z Ekipą dot. współpracy m.in. w produkcji gier 

T-Bull zawarł z Ekipą list intencyjny, zgodnie z którym strony zamierzają współpracować w zakresie produkcji, 
wydawania i promocji gier na różnych platformach dystrybucji, podała spółka. List intencyjny przewiduje podpisanie 
umowy ramowej precyzującej zasady współpracy do 31 stycznia 2021 r. 

ACTION Action z prawomocnym zatwierdzeniem układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym 

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy oddalił zażalenie Skarbu Państwa - naczelnika 
Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie na postanowienie Sądu Rejonowego w Warszawie o 
zatwierdzeniu układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Action w restrukturyzacji, podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja Amerykańska: W trakcie sesji w USA eurodolar konsolidował w zakresie 1,2238-1,2272 USD. Trwa 

wyczekiwanie na pakiet stymulacyjny. 

Sesja Azjatycka: Podczas handlu w Azji główna para walutowa spadła do 1,22376 USD. Koszyk dolarowy odbija o 
0,2% ale i tak jest ponad 1% niżej w ujęciu tygodniowym. 

Konrad Ryczko 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

STREFA EURO Ceny konsumpcyjne w strefie euro w XI spadły o 0,3 proc. rdr – Eurostat 

Ceny konsumpcyjne w strefie euro spadły o 0,3 proc. w XI w ujęciu rdr, po spadku w X o 0,3 proc. - podał w 
komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano spadek o 0,3 proc. 
CPI bazowy rdr wzrósł w XI o 0,2 proc., po wzroście w X o 0,2 proc. Tu szacowano wstępnie +0,2 proc. Mdm CPI 
spadł o 0,3 proc. wobec wstępnych szacunków -0,3 proc., po +0,2 proc. w X. 

USA Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w ub. tygodniu wyniosła 885 tys. 

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 885 
tys. - poinformował Departament Pracy USA. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych 
wyniesie 800 tys. wobec 862 tys. poprzednio, po korekcie z 853 tys. 

USA Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów wzrosła do 1,639 mln 

Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów w USA w listopadzie (wskaźnik aktywności w przyszłości w tym 
sektorze) wyniosła w ujęciu zanualizowanym (SAAR) 1,639 mln wobec 1,544 mln w poprzednim miesiącu - podał 
Departament Handlu. 

USA Liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych wzrosła do 1,547 mln 

Liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w USA w listopadzie wyniosła 1,547 mln w 
ujęciu zanualizowanym (SAAR). Miesiąc wcześniej wskaźnik ten wyniósł 1,528 mln, po korekcie z 1,53 mln - podał 
Departament Handlu USA w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

GOSPODARKA Rząd wprowadza kwarantannę narodową od 28 XII do 17 I - minister zdrowia 

Od 28 grudnia do 17 stycznia rząd wprowadza kwarantannę narodową - poinformował na konferencji minister zdrowia 
Adam Niedzielski. W tym okresie zamknięte zostaną galerie handlowe (poza niezbędnymi sklepami), hotele, 
utrzymane będą dotychczasowe obostrzenia. W noc sylwestrową obowiązywać będą ograniczenia w przemieszczaniu 
się. 

GOSPODARKA W ramach kolejnego lockdownu rząd oferuje firmom kontynuację dotychczasowej pomocy - wicepremier 
Gowin 

W ramach kolejnego lockdownu rząd oferuje firmom kontynuację dotychczasowych środków pomocowych - wynika z 
wypowiedzi wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina. Gowin powtórzył wcześniejsze 
deklaracje rządu, że jesienno-zimowe działania pomocowe rządu opiewać będą łącznie na kwotę ok. 40 mld zł. 

BUDŻET Sejm uchwalił w czwartek budżet na 2021 r., z deficytem w wysokości 82,3 mld zł 

Sejm uchwalił w czwartek ustawę budżetową na 2021 rok, z deficytem na koniec roku w wysokości 82,3 mld zł. Za 
uchwaleniem budżetu zagłosowało 234 posłów, przeciw było 220, a 1 poseł wstrzymał się od głosu. Założono, że PKB 
w ujęciu realnym wzrośnie o 4 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,8 proc., 
wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń ma sięgnąć 2,8 proc., a wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu 
nominalnym, wyniesie 6,3 proc. 

CENY Ceny według HICP w Polsce we XI wzrosły o 3,7 proc. rdr – Eurostat 

Ceny liczone według HICP w Polsce w listopadzie w ujęciu rocznym wzrosły o 3,7 proc. wobec 3,8 proc. w 
październiku - podał Eurostat. Miesięcznie ceny nie zmieniły się. 

WYNAGRODZENIA Wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie wzrosło o 4,9 proc. rdr – GUS 

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie wyniosło 5.484,07 zł, co oznacza wzrost o 
4,9 proc. rdr - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 1,2 proc. 

PRZEDSIĘBIORSTWA W 2020 roku przeprowadzono na polskim rynku 229 fuzji i przejęć, o 29 więcej rdr – Fordata 

W 2020 roku na polskim rynku przeprowadzono 229 transakcji fuzji i przejęć. Liczba ta jest wyższa o 29 wobec 2019 
roku - wynika z raportu M&A Index Poland, przygotowywanego przez Navigator Capital oraz Fordata. 

HANDEL W ostatni weekend spadek odwiedzalności w galeriach handlowych wyniósł 48 proc. – ZPPHiU 

Spadek odwiedzalności sklepów w centrach handlowych w ostatni weekend 12-13 grudnia wyniósł średnio 48 proc., 
porównując do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Uśredniony spadek sprzedaży wyniósł 38 proc. rdr - 
poinformował w komunikacie prasowym Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług. 

KREDYTY Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w XI wzrosła o 15,4 proc. rdr – BIK 

Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w listopadzie wzrosła w Polsce o 15,4 proc. rdr i wyniosła 5,888 mld zł 
- podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu liczbowym banki udzieliły łącznie 19,4 tys. kredytów 
mieszkaniowych. Stanowi to wzrost o 7,2 proc. W okresie styczeń-listopad banki udzieliły kredytów mieszkaniowych o 
wartości 57,921 mld zł, o 3,4 proc. mniej rdr. W ujęciu liczbowym udzielono 199,3 tys. kredytów, o 9,5 proc. mniej rdr. 

PPK Na koniec IX liczba uczestników PPK wynosiła 1,15 mln osób – KNF 

Na koniec września 2020 r. liczba uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych wyniosła 1,151 mln, co oznacza 
przyrost o 76,6 tys. osób względem końca II kw. - wynika z danych KNF. W trzecim kwartale 2020 r. do PPK wpłacono 
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504,6 mln zł, w tym 284,3 mln zł w ramach wpłaty podstawowej uczestnika. Pracodawcy wpłacili 213,2 mln zł. Kwartał 
wcześniej do programu trafiło 533,7 mln zł. 

PPK Partycypacja II i III etapu PPK ok. 30 proc.; po IV fazie niewiele więcej – Borys 

Partycypacja po I etapie wdrażania PPK wyniosła blisko 40 proc., a uczestnictwo w kolejnych dwóch fazach jest 
średnio o 10 pkt. proc. niższe - powiedział podczas czwartkowej konferencji poświęconej Pracowniczym Planom 
Kapitałowym prezes PFR Paweł Borys. Spodziewa się on, że po czwartym, ostatnim etapie, partycypacja w całym 
programie na początku może wynieść około 33 proc., a w ciągu kilki lat przekroczy 50 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 4MASS- Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii I. 

 ANSWEAR- Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych. 

 CDA- Dzień pierwszego notowania na NC 17.950 akcji zwykłych na okaziciela serii D1. 

 CPGROUP- Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80. 

 DADELO- Przydział akcji oferowanych. 

 FON- Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.425.000 akcji serii A. 

 HELIO- ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2019/2020. 

 IDEABANK- Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80. 

 KETY- Wprowadzenie do obrotu na GPW 660 akcji zwykłych na okaziciela serii H. 

 KOGENERA- NWZA ws. zmiany statutu. 

 KRVITAMIN- Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80. 

 MAXIPIZZA- Dzień pierwszego notowania na NC 2.842.412 akcji zwykłych na okaziciela serii I. 

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

 MERCOR- Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję. 

 ORZLOPONY- Dzień pierwszego notowania na NC 2.735.655 akcji zwykłych na okaziciela serii E. 

 SANWIL- Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80. 

 SWISSMED- Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego, trwające od 01.04.2020 r. do 30.09.2020 r. 

POLSKA 

 Polska- (09:00) Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC (Oczek. b.d. Poprz.92.4) za grudzień 

 Polska- (10:00) Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (Oczek. -0.2% r/r Poprz.0.4% m/m -0.4% r/r) za listopad 

 Polska- (10:00) Ceny produkcji budowlano-montażowej (Oczek. b.d. Poprz.2.5% r/r) za listopad 

 Polska- (10:00) Produkcja przemysłowa (Oczek. 3.0% r/r Poprz.3.2% m/m 1.0% r/r) za listopad 

 Polska- (10:00) Produkcja przemysłowa s.a. (Oczek. b.d. Poprz.3.8% r/r) za listopad 

ZAGRANICA 

 Słowacja- (09:00) Inflacja PPI (Oczek. b.d. Poprz.0.2% m/m 0.7% r/r) za listopad 

 Strefa Euro- (10:00) Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (Oczek. b.d. Poprz.33.5 mld EUR) za październik 

 Strefa Euro- (10:00) Saldo rachunku bieżącego s.a. (Oczek. 22.6 mld EUR Poprz.25.18 mld EUR) za październik 

 Niemcy- (10:00) Indeks instytutu Ifo (Oczek. 90.0 Poprz.90.7) za grudzień 

 Włochy- (11:00) Inflacja PPI (Oczek. b.d. Poprz.0.6% m/m -2.5% r/r) za listopad 

 Wlk. Brytania- (12:00) Wskaźnik zamówień wg CBI (Oczek. -34 Poprz.-40) za grudzień 

 Wlk. Brytania- (13:00) Biuletyn kwartalny BoE za IV kw. 

 USA- (14:30) Saldo rachunku bieżącego (Oczek. -189.0 mld USD Poprz.-170.5 mld USD) za III kw. 

 Kanada- (14:30) Sprzedaż bez samochodów (Oczek. 0.2% m/m Poprz.1.0% m/m) za październik 

 Kanada- (14:30) Sprzedaż detaliczna (Oczek. 0.2% m/m Poprz.1.1% m/m) za październik 

 Kanada- (14:30) Indeks cen nowych domów (Oczek. b.d. Poprz.0.8% m/m) za listopad 

 USA- (16:00) Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board (Oczek. 0.5% Poprz.0.7%) za listopad 

 USA- (17:00) Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans)  

 USA- (19:00) Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (Oczek. b.d. Poprz.258) 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 
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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 dn ia 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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