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Najważniejsze informacje  

 

 CD PROJEKT - CD Projekt deklaruje zwrot kosztów zakupu "Cyberpunka" każdemu, 

kto zgłosi się do 21 grudnia 

 USA - Republikanie i Demokraci w Kongresie osiągnęli porozumienie dotyczące pakietu 

gospodarczego 

 POLSKA - Produkcja przemysłowa w listopadzie rdr wzrosła o 5,4 proc. – GUS 

 
 
 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

10:00 Polska 
Produkcja 
budowlano-
montażowa 

-5.2% r/r -5.9% r/r listopad 

10:00 Polska 
Produkcja 
budowlano-
montażowa s.a. 

b.d. -3.4% r/r listopad 

10:00 Polska 
Sprzedaż 
detaliczna ceny 
stałe 

-7.4% r/r -2.3% r/r listopad 

10:00 Polska 
Sprzedaż 
detaliczna 

-7.4% r/r 
2.3% m/m 

-2.1% r/r 
listopad 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

12:00 
Wlk. 

Brytania 

Sprzedaż detaliczna 

wg CBI 
b.d. -25 grudzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 
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POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 952,54 -1,18% 

WIG30 2 266,28 -0,90% 

mWIG40 3 772,69 -1,29% 

sWIG80 15 359,37 -0,05% 

WIG 55 607,24 -1,01% 

NCIndex 487,94 -1,07% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol, LOP 

FW20H2120 1 954 -1,46% 18 450 30 384 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys,) 

WZROST 121  30,17% 1 487 356 39,78% 

SPADEK 225  56,11% 2 245 701 60,07% 

BEZ ZM, 55  13,72% 5 632 0,15% 

RAZEM 401 100,00% 3 738 689 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

PCFGROUP 74,98  49,96% 62 197 995 

PCFGROUP-PDA 74,00  48,00% 59 796 780 

BUMECH 3,360  28,24% 431 507 

GLCOSMED 4,40  16,40% 2 029 646 

ALTUSTFI 1,040  9,47% 236 421 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

CDPROJEKT 271,4  -12,23% 1 412 344 701 

AILLERON 11,60  -7,57% 243 827 

BAHOLDING 0,739  -7,51% 364 340 

PROVIDENT 4,080  -7,48% 332 335 

PHARMENA 8,94  -5,70% 344 602 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 30179,05 -0,41% 

NASDAQ 12755,64 -0,07% 

S&P500 3709,41 -0,35% 

FTSE 100 6529,18 -0,33% 

CAC 40 5527,84 -0,39% 

DAX XETRA 13630,51 -0,27% 

RTS  1402,50 0,00% 

BUX 41614,92 -1,12% 

NIKKEI 225  26714,42 -0,18% 

HANG SENG (godz, 8:21) 26419,52 -0,30% 

BOVESPA 118023,70 -0,32% 

MERVAL 52346,77 -1,45% 

CECE EUR  1 443,83 -1,69% 

NTX EUR  1 021,19 -1,27% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,2190 -0,45% 

EUR/PLN 4,4845 0,57% 

USD/PLN 3,6789 1,00% 

USD/JPY 103,4200 0,15% 

GBP/USD 1,3355 -1,26% 

EUR/CHF 1,0807 0,00% 

CHF/PLN 4,1499 0,58% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1908,400 1,13% 

MIEDŹ (LME) 7970,75 -0,31% 

ROPA BRENT 50,620 -3,25% 

ROPA WTI 47,760 -2,65% 
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Informacje dnia 
 

CD PROJEKT CD Projekt deklaruje zwrot kosztów zakupu "Cyberpunka" każdemu, kto zgłosi się do 21 grudnia 

CD Projekt deklaruje, że każdemu, kto zgłosi się do spółki do 21 grudnia 2020 roku zwróci koszty zakupu gry 
"Cyberpunk 2077" zarówno w wersji cyfrowej, jak i fizycznej - poinformowano na Twitterze na oficjalnym koncie gry. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PEKAO, QUERCUS Bank Pekao podpisał z Quercus TFI przedwstępną umowę sprzedaży Xeliona 

Bank Pekao podpisał z Quercus TFI przedwstępną umowę sprzedaży 100 proc. udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion 
- poinformował Bank w piątkowym komunikacie. Wartość transakcji dla banku wynosi od 38,5 mln zł do 39,5 mln zł. 

ALIOR Agnieszka Nogajczyk-Simeonow zrezygnowała z funkcji wiceprezesa Alior Banku 

 Agnieszka Nogajczyk-Simeonow złożyła rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa Alior Banku, nie podając przyczyn 
tej decyzji - poinformował Alior Bank w komunikacie. 

LPP Grupa LPP miała w III kw. 301 mln zł zysku operacyjnego i 246,8 mln zł zysku netto 

Grupa LPP miała w trzecim kwartale roku obrotowego 2020/21 301 mln zł zysku netto oraz 246,8 mln zł zysku netto - 
poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik operacyjny jest nieco wyższy niż wcześniejsze szacunki spółki, 

które zakładały, że sięgnie on 290 mln zł. 

LPP LPP zakłada wzrost powierzchni w roku 2021/22 o 15 proc., wejdzie do Macedonii Północnej 

Grupa LPP planuje zakończyć rok 2020/21 wzrostem powierzchni o 16 proc. rdr - poinformowała spółka w raporcie 
kwartalnym. Na rok 2021/22 grupa zakłada wzrost powierzchni o 15 proc. oraz wejście na nowy rynek w Macedonii 
Północnej. 

LPP LPP spodziewa się w 2020 - 21 spadku przychodów o 15 proc., marża brutto sięgnie 50-51 proc. 

Grupa LPP spodziewa się, że na koniec roku finansowego 2020/21 (czyli na koniec stycznia 2021 roku) jej przychody 
będą niższe rdr o 15 proc., a marża brutto znajdzie się w przedziale 50-51 proc. - poinformowała spółka w raporcie 
kwartalnym. 

LPP LPP planuje 2 mld zł przychodów z e-commerce w 2020/21, w kolejnym roku ma je zwiększyć o 50 proc. 

Grupa LPP planuje, że na koniec roku obrotowego 2020/21 jej przychody ze sprzedaży internetowej podwoją się rok 
do roku i sięgną 2 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie. W roku 2021/22 (rozpoczynającym się 1 lutego 2021 
roku) przychody z segmentu e-commerce mają wzrosnąć o 50 proc. 

LPP LPP lekko zwiększyło CAPEX planowany w 2020/21 do 760 mln zł 

 Grupa LPP zwiększyła o 30 mln zł zakładany na rok finansowy 2020/21 plan wydatków inwestycyjnych. CAPEX 
sięgnie w tym okresie 760 mln zł, a nie 730 mln zł jak zapowiadano na początku października - poinformowała spółka 

w raporcie kwartalnym. 

PLAY Iliad ogłasza przymusowy wykup akcji Play Communications po 39 zł za akcję 

Iliad ogłasza przymusowy wykup akcji Play Communications po 39 zł za akcję - podano w ogłoszeniu w gazecie Puls 
Biznesu. 

PLAY P4 planuje emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej do 500 mln zł 

 P4, spółka zależna Play Communications, podjęła decyzję o emisji nie więcej niż 500.000 niezabezpieczonych 
obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej do 500 mln zł - podała spółka w komunikacie. Obligacje zostaną 
wyemitowane w ramach programu emisji ustanowionego w połowie listopada 2019 r. 

GRUPA AZOTY Protest pracowników Grupy Azoty ZAK S.A w Kędzierzynie-Koźlu 

 Kilkudziesięciu pracowników zakładów chemicznych Grupy Azoty ZAK S.A. w Kędzierzynie-Koźlu uczestniczyło w 
piątkowym proteście pod biurowcem dyrekcji spółki. Protestujący domagają się wypłacenia załodze świątecznej premii 
- tzw. karpiowego. 

BNPPPL BNP Paribas BP: Rezerwa dot. kosztów zwolnień grupowych wyniesie ok. 41,4 mln zł 

BNP Paribas Bank Polska zawarł porozumienie z organizacjami związkowymi porozumienie w sprawie zasad 
przeprowadzenia zwolnień grupowych do 800 pracowników, podał bank. BNP Paribas BP szacuje, że rezerwa na 
pokrycie kosztów zwolnień wyniesie ok. 41,4 mln zł i obciąży wyniki IV kw. 2020 r. 

SKARBIEC MetLife OFE proponuje wypłatę przez Skarbiec Holding 1,44 zł dywidendy na akcję 

 MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne, 
zaproponował przeznaczenie przez Skarbiec Holding 9,82 mln zł z zysku netto za rok obrotowy 2019/2020 na 
dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,44 zł na akcję, wynika z przesłanej holdingowi propozycji zmian do 
projektu uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia zaplanowanego na 29 grudnia. Zarząd Skarbiec Holding 
proponował akcjonariuszom wcześniej przeznaczenie całego zysku na kapitał zapasowy. 

RONSON Ronson kupił w Warszawie działki za 13,5 mln zł netto pod zabudowę mieszkaniową 

Ronson Development poprzez spółkę celową zawarł przedwstępną umowę nabycia prawa własności działki położonej 
w Warszawie przy ul. Studziennej o łącznej powierzchni około 2,71 tys. m2, podał Ronson Development. Łączna cena 
nieruchomości została ustalona na kwotę 13,5 mln zł netto 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

KGHM KGHM: Sierra Gorda bliskie celu 130 tys. ton dziennego przerobu rudy 

Zakład Sierra Gorda w Chile jest bliski osiągnięcia celu strategicznego minimalnego średniorocznego dziennego 
przerobu rudy na poziomie 130 tys. ton, który wyznaczony był dopiero na 2023 rok, podał KGHM Polska Miedź. 

KGHM KGHM chce do 2030 r. połowę zapotrzebowania na energię pokryć z własnych źródeł, w tym z OZE 

Do 2030 roku połowę zapotrzebowania na energię KGHM chce pokryć z własnych źródeł, w tym z Odnawialnych 
Źródeł Energii, ograniczając w ten sposób emisję CO2 - poinformowała w piątek spółka. 

PKN ORLEN Prezes PKN Orlen: Instalacja glikolu w Trzebini zaawansowana w ponad 70% 

Stan zaawansowania budowy kompleksu ekologicznego glikolu propylenowego na terenie zakładu spółki Orlen 
Południe w Trzebini wynosi ponad 70%, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. 

PKN ORLEN Prezes PKN Orlen: Decyzja ws. odszkodowań za skażoną rosyjską ropę - w 2021 r. 

Decyzji dotyczącej odszkodowania dla PKN Orlen za skażoną ropę z Rosji można się spodziewać w przyszłym roku, 
poinformował ISBnews prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. 

PKN ORLEN Prezes PKN Orlen: Wybór konkretnych partnerów do rozmów ws. Lotosu - w IV 2021r. 

PKN Orlen w kwietniu podejmie konkretną decyzję, z którym z partnerów negocjacyjnych ws. zakupu aktywów Lotosu 
będzie prowadził dalsze rozmowy, poinformował ISBnews prezes Daniel Obajtek. 

PKN ORLEN PKN Orlen planuje przekształcić zakład w Trzebini w biorafinerię 

Rafineria w Trzebini jest zbyt mała żeby przetrwać w obecnej formie, będzie przekształcana w biorafinerię - oświadczył 
w piątek w Trzebini prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Rafineria należy do spółki Orlen Południe, części grupy 
kapitałowej Orlenu. 

PKN ORLEN PKN Orlen zostaje w zespole F1 Alfa Romeo Racing Orlen na kolejny sezon 

PKN Orlen zostaje w Formule 1, w zespole Alfa Romeo Racing Orlen na kolejny sezon, ogłosił prezes Daniel Obajtek. 
"Na pewno nie będziemy schodzić z tej drogi wspierania sportu. Rozpoznawalność marki jest dla nas bardzo ważna, 
sam ekwiwalent reklamowy naszej obecności w Formule 1 to ok. 400 mln zł" - powiedział Obajtek podczas 
wideokonferencji. 

LOTOS Lotos chce produkować zielony wodór 

Lotos chce produkować zielony wodór, decyzje co do dalszych szczegółów realizacji tego programu powinny zapaść w 
II połowie 2021 r. - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. 

PGE PGE rozpoczyna kolejny etap porządkowania aktywów ciepłowniczych, który zakończy się do poł. '21 

Grupa PGE w ramach porządkowania aktywów ciepłowniczych zakłada, że Elektrociepłownia Szczecin i Pomorzany, a 
także system ciepłowniczy w Gryfinie, które należą do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, wkrótce znajdą 
się w strukturach PGE Energia Ciepła. Planowany termin zakończenia tego procesu to połowa 2021 r. - poinformowała 
spółka w komunikacie prasowym. 

PGNIG PGNiG rozpocznie eksploatację kolejnego złoża ropy naftowej w Norwegii 

PGNiG Upstream Norway, razem z partnerami koncesyjnymi, podjęło decyzję o zagospodarowaniu złoża Gråsel na 
Morzu Norweskim. Produkcja ma ruszyć w czwartym kwartale 2021 roku - podał PGNiG w komunikacie prasowym. 

PGNIG PGNiG sponsorem strategicznym polskiej piłki ręcznej w latach 2021-2024 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) będzie sponsorem strategicznym polskiej piłki ręcznej przez 
kolejne cztery lata - do końca 2024 roku, podała spółka. 

ENERGA Energa zakontraktowała obowiązek mocowy za ok. 91,2 mln zł na 2025 r. 

Spółki Grupy Energa zawarły umowy mocowe na 1 rok (tj. na rok 2025) z obowiązkiem mocowym na poziomie 528 
MW, z których łączne przychody mogą wynieść ok. 91,2 mln zł, podała Energa w nawiązaniu do wstępnych wyników 
aukcji głównej rynku mocy na rok 2025 z ceną zamknięcia 172,85 PLN/kW/rok. 

CD PROJEKT CD Projekt pracuje nad tym, by "Cyberpunk 2077" wrócił do sklepu Sony 

CD Projekt pracuje nad tym, by gra "Cyberpunk 2077" znów mogła pojawić się w sklepie Sony - podała spółka na 
Twitterze. 

MBANK KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych mBanku do 2,82 pkt proc. 

mBank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymywania funduszy własnych na pokrycie 
dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką 
walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, na poziomie 2,82 pkt proc. ponad wartość łącznego 
współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bank utrzymywał ten bufor na poziomie 3,11 pkt proc. 

GETIN, IDEA BANK Getin Holding objął 12,5 mln akcji serii O Idea Banku o wartości 25 mln zł  

Idea Bank zawarł z Getin Holding (GH) umowę objęcia 12 500 000 akcji serii O, wyemitowanych i zaoferowanych w 
trybie subskrypcji prywatnej po cenie emisyjnej wynoszącej 2 zł, tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 25 mln zł, 
podał bank. Objęte przez GH akcje serii O zostały opłacone w całości. 

BUDIMEX Budimex ma umowę na centrum komunikacyjne w Lublinie za 188,19 mln zł netto 

Budimex zawarł z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie umowę na budowę Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego 
(ZCK) dl Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) - zadania 1,3 oraz 4 za 188,19 mln zł netto, podała spółka. 

BUDIMEX Budimex ma umowę na obwodnicę Smolajn w ciągu DK51 za ok. 26 mln zł 

Budimex podpisał umowę z olsztyńskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na 
budowę obwodnicy Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51. Kontrakt o wartości blisko 26 mln zł generalny wykonawca 
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zrealizuje w ciągu 16 miesięcy z wyłączeniem miesięcy zimowych, podała spółka. 

STALPRODUKT Stalprodukt uruchomił nową halę elektrolizy cynku wybudowaną kosztem ok. 295 mln zł 

Stalprodukt uruchomił nową halę elektrolizy cynku wybudowaną kosztem ok. 295 mln zł. Inwestycja umożliwia 
zwiększenie produkcji cynku elektrolitycznego z 80.000 ton/rok do 100 tys. ton/rok - poinformowała spółka w 
komunikacie. 

ERBUD Erbud został GW inwestycji mieszkaniowej Echo w Krakowie za 23,9 mln zł netto 

Oferta Erbudu, warta 23,9 mln zł netto, dotycząca generalnego wykonania (GW) dwóch budynków mieszkalnych wraz 
z garażem - projekt ZAM, Kraków, ul. Rydlówka, wybrana została jako najkorzystniejsza, podała spółka. 

GPW GPW planuje obniżyć opłaty za notowanie akcji dla emitentów dotkniętych pandemią 

GPW planuje obniżyć w 2021 roku opłaty za notowanie akcji dla emitentów dotkniętych pandemią koronawirusa - 
poinformowała spółka w komunikacie. 

TORPOL Konsorcjum z Torpolem ma umowę za 158,4 mln zł netto na odcinek DK61 

Konsorcjum w składzie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów (lider) oraz Torpol zawarło z Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie umowę w ramach konsorcjum na "Projekt i rozbudowa drogi 
krajowej nr 61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo - Zegrze Południowe" o łącznej wartości 158,4 mln zł 
netto, podała spółka. 

ELEMENTAL Akcjonariusze Elemental Holding ogłosili squeeze-out 4,37% akcji spółki 

Akcjonariusze Elemental Holding, posiadający 95,63% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu spółki, tj. Terra Recycling oraz Tesla Recycling, a także pozostałe podmioty będące stronami 
porozumienia akcjonariuszy ogłosiły przymusowy wykup wszystkich akcji posiadanych przez mniejszościowych 
akcjonariuszy, w łącznej liczbie 7 452 343 sztuk, stanowiących 4,37% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu, podała spółka. 

RAFAMET Rafamet dostarczy PKP Intercity Remtrak maszyny wyleasingowane przez ARP Leasing 

ARP Leasing podpisała trójstronną umowę z PKP Intercity Remtrak oraz Fabryką Obrabiarek Rafamet, podała Agencja 
Rozwoju Przemysłu (ARP). Przedmiotem umowy jest dostawa przez Rafamet maszyn dla oddziału PKP IC Idzikowice, 
które wyleasinguje ARP Leasing. Wartość umowy to 18 mln zł netto. 

UNIMOT Unimot prognozuje 75,3 mln zł skonsolidowanej EBITDA skorygowanej na 2021 rok 

Unimot przyjął prognozę skonsolidowanej EBITDA skorygowanej na 2021 rok na poziomie 75,3 mln zł, podała spółka. 
To o 38,7% więcej od pierwotnej wartości, którą spółka opublikowała w ramach strategii Grupy Unimot na lata 2018-
2023 w czerwcu 2018 r. 

UNIMOT Mikołaj Wierzbicki został powołany na wiceprezesa Unimotu od 1 stycznia 2021 

Rada nadzorcza powołała Mikołaja Wierzbickiego w skład zarządu spółki, ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2021 roku, 
na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, na stanowisko wiceprezesa ds. strategii i rozwoju grupy kapitałowej, podała 
spółka. 

IMMOFINANZ Immofinanz dodaje do portfela 8 parków handlowych Stop Shop 

Immofinanz dodaje do swojego portfela kolejnych osiem lokalizacji parków handlowych Stop Shop, podała spółka. 
Cztery transakcje zostały już sfinalizowane, a pozostałe są planowane do zamknięcia w I kw. 2021 r. 

POLENERGIA Polenergia zakontraktowała w aukcji rynku mocy na 2025 r. łącznie 111 MW obowiązku mocowego 

Polenergia zakontraktowała w aukcji rynku mocy na 2025 r. łącznie 111 MW obowiązku mocowego - podała spółka w 
komunikacie. 

POLENERGIA Projekty farm PV Polenergii o mocy 27,99 MW wygrały w aukcji OZE 

Spółki zależne Polenergii rozwijające projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 27,99 MW wygrały aukcję na 
sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych (OZE) i zakontraktowały sprzedaż energii przez 15 lat, podała spółka. 

POLENERGIA Polenergia: Projekty, które wygrały aukcje OZE w br. powstaną do II kw. 2023 r. 

Ukończenie realizowanej przez Polenergię Farmy Wiatrowej Piekło planowane jest na II kw. 2023 r., a projekty farm 
fotowoltaicznych, które wygrały tegoroczną aukcję zostaną ukończone między IV kw. 2021 r. a I kw. 2022 r., podała 
spółka. 

REDAN Redan zmienił warunki emisji i wydłużył harmonogram spłaty obligacji serii F 

Redan dokonał zmiany warunków emisji (WEO) obligacji serii F, wyemitowanych przez spółkę 10 sierpnia 2018 r. o 
wartości 1 000 zł każda oraz wydłużenia harmonogramu ich spłaty, podała spółka. 

PUNKPIRATES PunkPirates: Koszty gry 'DANGER! Escape Lab' zwróciły się w ciągu 2 dni 

Nakłady finansowe poniesione na produkcję i wydanie gry "DANGER! Escape Lab" zwróciły się w ciągu dwóch dni od 
uruchomienia sprzedaży, podał współproducent i wydawca tytułu PunkPirates. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Zmiany w akcjonariacie 
 
 

SERINUS Quercus TFI zwiększył udział w Serinus Energy do 7,12 proc. 

Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Quercus TFI zwiększyły zaangażowanie w kapitale zakładowym Serinus 
Energy do 7,12 proc., z 3,08 proc. wcześniej - poinformował Serinus Energy w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja azjatycka: Pierwsze godziny nowego tygodnia na rynkach walutowych upływają pod znakiem wyraźnego 

umocnienia się amerykańskiego dolara. Na rynku zapanowało nastawienie risk-off po kolejnych niepokojących 
doniesieniach na temat rozprzestrzeniania się koronawirusa, zwłaszcza tych dotyczących restrykcji powiązanych z 
Wielką Brytanią. W rezultacie, kurs EUR/USD spadł poniżej 1,22. 

Dorota Sierakowska 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Republikanie i Demokraci w Kongresie osiągnęli porozumienie dotyczące pakietu gospodarczego 

Republikanie i Demokraci w Kongresie osiągnęli w sobotę porozumienie dotyczące wartego około 900 miliardów 
dolarów pakietu gospodarczego na czas epidemii koronawirusa. Zgodnie z porozumieniem między Republikanami i 
Demokratami w pakiecie znajdą się wyczekiwane bezpośrednie transfery finansowe dla większości Amerykanów. 
Opiewać będą na kwoty od 600 do 700 USD. W dwa tygodnie po przegłosowaniu ustawy pierwsi obywatele USA 
powinni otrzymać środki na swoje konta. 

NIEMCY Indeks Ifo wzrósł w XII do 92,1 pkt. 

Indeks Ifo, obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich, wyniósł w XII 92,1 pkt. wobec 90,9 pkt. w 
poprzednim miesiącu, po korekcie z 90,7 pkt. - podał instytut Ifo w komunikacie. 

WLK. BRYTANIA Sprzedaż detaliczna z uwzględnieniem sprzedaży paliw w XI spadła o 3,8 proc. 

Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii, z uwzględnieniem sprzedaży paliw, w XI spadła o 3,8 proc., podczas gdy 
poprzednio wzrosła o 1,3 proc., po korekcie z +1,2 proc. - poinformowało w komunikacie biuro statystyczne. 

WLK. BRYTANIA Wskaźnik zaufania w grudniu wzrósł do -26,0 pkt. 

W grudniu nastroje brytyjskich konsumentów poprawiły się mocniej niż przypuszczano - wskaźnik zaufania wyniósł -
26,0 pkt. wobec -33,0 pkt. miesiąc wcześniej - podał GfK NOP Ltd. w komunikacie. 

USA Indeks wyprzedzający koniunktury w listopadzie wzrósł o 0,6 proc. 

Amerykański indeks wyprzedzający koniunktury w listopadzie wzrósł o 0,6 proc. - podała Conference Board. 
Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

PRODUKCJA Produkcja przemysłowa w listopadzie rdr wzrosła o 5,4 proc. – GUS 

Produkcja przemysłowa w listopadzie wzrosła o 5,4 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 1,6 
proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji w 
listopadzie rdr o 3,3 proc., a mdm spadku o 3,6 proc. Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo w listopadzie 
wzrosła rdr o 3,5 proc., a mdm wzrosła o 1,2 proc. 

PRODUKCJA Produkcja przemysłowa w XI wzrosła w 24 działach – GUS 

Produkcja przemysłowa w listopadzie 2020 r. wzrosła w ujęciu rocznym w 24 spośród 34 działów - poinformował 
Główny Urząd Statystyczny. Według GUS wzrost produkcji sprzedanej odnotowano m.in. w produkcji urządzeń 
elektrycznych – o 24,5 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 15,5 proc., pojazdów 
samochodowych, przyczep i naczep – o 14,5 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 13,2 proc., wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych – o 12,0 proc., pozostałego sprzętu transportowego – 10,7 proc., chemikaliów i wyrobów 
chemicznych – o 9,7 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 8,9 proc. 

PRODUKCJA MRPiT spodziewa się wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu w XII o 8,6 proc. rdr 

Produkcja przemysłowa w grudniu wzrośnie o 8,6 proc. - ocenia w komentarzu do danych GUS wiceminister rozwoju, 
pracy i technologii Robert Tomanek. 

CENY Ceny produkcji w listopadzie rdr spadły o 0,2 proc. – GUS 

Ceny produkcji przemysłowej w listopadzie spadły rdr o 0,2 proc., a w ujęciu miesięcznym pozostały bez zmian - podał 
Główny Urząd Statystyczny. Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny 
producentów w ujęciu rocznym w listopadzie spadły o 0,2 proc., a w ujęciu miesięcznym nie zmieniły się. 

DEFICYT Deficyt budżetu państwa po listopadzie wyniósł 13,2 mld zł – Kościński 

Deficyt budżetu państwa po listopadzie br. wyniósł 13,2 mld zł - poinformował PAP minister finansów, funduszy i 
polityki regionalnej Tadeusz Kościński, powołując się na szacunkowe dane resortu. "Szacuje się, że dochody budżetu 
państwa w listopadzie br. były wyższe o 12,6 proc. w stosunku do wpływów w listopadzie 2019 r., w tym dochody 
podatkowe o 10,3 proc. Dochody podatkowe w okresie styczeń – listopad były niższe o 0,1 proc., zaś dochody budżetu 
państwa ogółem były wyższe o 4,2 proc. r/r. Deficyt budżetu państwa po listopadzie wyniósł 13,2 mld zł" - 
poinformował Kościński. 

POLITYKA PIENIĘŻNA Interwencja walutowa NBP to zachęta do powrotu EUR/PLN do ok. 4,50 - Żyżyński, RPP 

Interwencja walutowa NBP to zachęta do powrotu EUR/PLN w okolice poziomu 4,50 - powiedział PAP Biznes członek 
RPP Jerzy Żyżyński, komentując piątkową, bezpośrednią interwencję na rynku FX Narodowego Banku Polskiego. 
"Wydaje mi się, że gdy kurs zacznie wracać do mocniejszych poziomów, to znowu może pojawić interwencja, choć 
trudno to obecnie z całą pewnością powiedzieć" - dodał. 

OZE W aukcji OZE dla małych PV sprzedano prawie 11,75 TWh energii o wartości ponad 3 mld zł – URE 

W aukcji OZE dla nowych, małych instalacji PV i wiatrowych sprzedano prawie 11,75 TWh energii o wartości ponad 3 
mld zł. Wszystkie oferty pochodziły od instalacji fotowoltaicznych - poinformował Urząd Regulacji Energetyki w 
komunikacie prasowym. We wszystkich tegorocznych aukcjach sprzedano łącznie 54,5 TWh energii o wartości blisko 
12,9 mld zł. 

HANDEL Kolejne zamknięcie centrów handlowych pozbawia branżę okresu wyprzedaży – ZPPHiU 

Firmy handlowe są rozczarowane decyzją o ponownym zamknięciu centrów handlowych. Wskazują, że kolejny 
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lockdown pozbawia branżę okresu wyprzedaży, zaczynającego się przed Nowym Rokiem - poinformował w 
komunikacie prasowym Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług. 

KONIUNKTURA GIEŁDOWA Odsetek "byków" na GPW spadł o 8,4 pkt. proc. do 47,1 proc. – INI 

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się 
w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 8,4 pkt. proc. do 47,1 proc. Odsetek respondentów 
oczekujących trendu spadkowego wzrósł o 6,1 pkt. proc. do 29,6 proc. - podało Stowarzyszenie Inwestorów 
Indywidualnych w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 

Raport okresowy przedstawi: LPP 

 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 4MOBILITY- NWZA ws. zmian w statucie. 

 AWBUD- NWZA ws. uchylenia uchwał NWZA nr 14/2019, 15/2019, 16/2019, 17/2019, 18/2019 z 25 marca 2019 r., uchylenia uchwały ZWZA nr 
14/2019 z 28 czerwca 2019 r., udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN. 

 KLABATER- NWZA ws. odwołania i powołania członków RN, ustalenia zasad wynagrodzenia członków RN, przyjęcia programu motywacyjnego dla 
pracowników, współpracowników, członków zarządu, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, 
wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu. 

 LPP- Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 NOWAGALA- Dzień wykupu akcji spółki przez Cerrad Sp. z o.o. po cenie 1 zł za akcję. 

 OPENFIN- NWZA ws. zmian w składzie RN. 

 OPTEAM- Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 14,98 zł na akcję. 

 POLNORD- Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,55 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cordia International. 

 PROLOG- Wypłata dywidendy 2,10 zł na akcję. 

 YOLO- NWZA ws. zmiany statutu. 

 ZYWIEC- Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020, w wysokości 16 zł na 

POLSKA 

 Polska- (10:00) Produkcja budowlano-montażowa (Oczek. -5.2% r/r Poprz.-5.9% r/r) za listopad 

 Polska- (10:00) Produkcja budowlano-montażowa s.a. (Oczek. b.d. Poprz.-3.4% r/r) za listopad 

 Polska- (10:00) Sprzedaż detaliczna ceny stałe (Oczek. -7.4% r/r Poprz.-2.3% r/r) za listopad 

 Polska- (10:00) Sprzedaż detaliczna (Oczek. -7.4% r/r Poprz.2.3% m/m -2.1% r/r) za listopad 

ZAGRANICA 

 Wlk. Brytania- (12:00) Sprzedaż detaliczna wg CBI (Oczek. b.d. Poprz.-25) za grudzień 

 

 

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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Wydział Wsparcia i Obsługi Klienta 
 

Marek Pokrywka 
Dyrektor Wydziału 
+48 22 504 31 75  

m.pokrywka@bossa.pl 
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Makler Papierów Wartościowych 

+48 22 504 32 43 
p.kalbarczyk@bossa.pl 

Maciej Guzek 
Makler Papierów Wartościowych 

+48 22 504 32 27  
m.guzek@bossa.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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