
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”.  
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Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

14:00 Polska 
Podaż pieniądza 
M3 

16.7% r/r 17.0% r/r listopad 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:00 Szwecja 
Indeks zaufania 
konsumentów 

b.d. 88.3 grudzień 

09:00 Szwecja 
Indeks zaufania w 
przemyśle 

b.d. 110.6 grudzień 

09:30 Szwecja Inflacja PPI b.d. -4.2% r/r listopad 

09:30 Szwecja 
Sprzedaż 
detaliczna n.s.a. 

b.d. 
0.5% m/m 

3.6% r/r 
listopad 

10:30 
Wlk. 
Brytania 

PKB s.a. - fin.. 
15.5% 

k/k 
-9.6% r/r 

-19.8% k/k 
-21.5% r/r 

III kw. 

10:30 
Wlk. 
Brytania 

Saldo rachunku 
bieżącego 

-11.6 
mld 

GBP 

-2.8 mld 
GBP 

III kw. 

14:30 USA 

Konsumpcja 
prywatna 
(annualizowana) - 
fin.. 

40.6% -33.2% III kw. 

14:30 USA 
PKB (annualizowany) 
- fin.. 

33.1% -31.4% III kw. 

14:30 USA PCE core - fin.. 3.5% k/k -0.8% k/k III kw. 

14:30 USA 
Deflator PKB - 
fin.. 

3.7% k/k -2.1% k/k III kw. 

16:00 USA 
Indeks Fed z 
Richmond 

12 15 grudzień 

16:00 USA 
Indeks zaufania 
konsumentów - 
Conference Board 

97.5 96.1 grudzień 

16:00 USA 
Sprzedaż domów 
na rynku wtórnym 

6.7 mln 6.85 mln listopad 

22:40 USA 
Zmiana zapasów 
ropy wg API 

b.d. 1.97 mln brk tydzień 

wtorek, 22 grudnia 2020,  
godz, 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 888,80 -3,26% 

WIG30 2 196,90 -3,06% 

mWIG40 3 744,43 -0,75% 

sWIG80 15 164,83 -1,27% 

WIG 54 139,25 -2,64% 

NCIndex 476,17 -2,41% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol, LOP 

FW20H2120 1 886 -3,38% 32 718 32 279 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys,) 

WZROST 82  20,50% 95 438 5,55% 

SPADEK 279  69,75% 1 616 783 93,98% 

BEZ ZM, 39 9,75% 8 202 0,48% 

RAZEM 400 100,00% 1 720 423 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

BUMECH 4,210  +25,30% 2 323 244 

IZOBLOK 37,6  +9,62% 127 581 

BENEFIT 808  +8,02% 1 417 977 

HARPER 13,20  +5,60% 877 322 

ASBIS 6,9600  +4,98% 1 926 604 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

SWISSMED 6,78  -13,96% 682 877 

MEDICALG 19,80  -10,00% 1 356 942 

SELENAFM 16,90  -8,65% 148 088 

POZBUD 2,030  -7,73% 112 744 

BOOMBIT 16,20  -7,32% 119 262 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 30216,45 +0,12% 

NASDAQ 12742,52 -0,10% 

S&P500 3694,92 -0,39% 

FTSE 100 6416,32 -1,73% 

CAC 40 5393,34 -2,43% 

DAX XETRA 13246,30 -2,82% 

RTS  1335,93 0,00% 

BUX 40483,17 -2,72% 

NIKKEI 225  26436,39 -1,04% 

HANG SENG (godz, 8:21) 26043,80 -1,00% 

BOVESPA 115822,60 -1,86% 

MERVAL 50159,86 -4,18% 

CECE EUR  1 386,85 -3,95% 

NTX EUR  990,13 -3,04% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,2224 -0,08% 

EUR/PLN 4,4906 0,03% 

USD/PLN 3,6733 0,13% 

USD/JPY 103,4170 0,08% 

GBP/USD 1,3407 -0,29% 

EUR/CHF 1,0838 0,03% 

CHF/PLN 4,1434 0,00% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1883,050 -0,07% 

MIEDŹ (LME) 7834,00 -0,53% 

ROPA BRENT 49,750 -2,14% 

ROPA WTI 46,840 -2,01% 
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Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
Informacje dnia 

 

CD PROJEKT CD Projekt: Dziś mija czas zgłoszenia zwrotu CP2077 kupionego w detalu 

CD Projekt zadeklarował oddanie pieniędzy nawet z własnych środków graczom, którzy nabyli grę w kanale 
detalicznym i wystąpią o zwrot do dziś, tj. 21 grudnia, podała spółka. Xbox również ogłosił "pełny zwrot pieniędzy 
każdemu, kto kupił Cyberpunk 2077 cyfrowo w Microsoft Store, aż do odwołania". 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PGE PGE: Blok nr 7 w Elektrowni Turów został po raz pierwszy zsynchronizowany z KSE 

Nowy blok energetyczny nr 7 o mocy 496 MW w Elektrowni Turów, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - został po raz pierwszy 
zsynchronizowany z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE), podała spółka. 

ALIOR BANK Mikołaj Handschke został oddelegowany z RN na funkcję wiceprezesa Alior Banku 

Rada nadzorcza Alior Banku oddelegowała Mikołaja Jerzego Handschke, członka rady nadzorczej, do wykonywania 
od 21 grudnia 2020 r. do 20 marca 2021 r. czynności wiceprezesa zarządu banku odpowiedzialnego za obszar 
finansów, podał bank. 

SFINKS Sfinks proponuje konwersję części zobowiązań na akcje po cenie 1 zł lub umorzenie 

Zarząd Sfinksa, w ramach układu oferuje największym wierzycielom konwersję długów na akcje po cenie emisyjnej 1 zł 
lub umorzenie 70 proc. zobowiązań - podała spółka w komunikacie. Kredyty bankowe mają zostać spłacone w całości. 

GAMING FACTORY Spółka zal. Gaming Factory ma umowę na produkcję gry 'Dreamhouse: The Game' 

 Vision Edge Entertainment (VEE) - spółka zależna Gaming Factory podpisała umowę wydawniczą z firmą DeSand 
Game Studios na produkcję gry "Dreamhouse: The Game", podał Gaming Factory. 

ŻYWIEC Van Pur sfinalizował transakcję zakupu Browaru Braniewo od Grupy Żywiec 

Van Pur i Grupa Żywiec podpisały umowę sprzedaży Browaru Braniewo, po tym jak Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Van Pur 100% udziałów w spółce Browar Braniewo, praw do 
marek "Kuflowe", "Braniewo" oraz "Jasne, że Pełne", a także nieruchomości i aktywów związanych z produkcją tych 
piw w browarze, podał Van Pur. 

GTC Wycena nieruchomości GTC na koniec roku może spaść o ok. 74 mln euro 

Wycena nieruchomości inwestycyjnych GTC na koniec roku może spaść o ok. 74 mln euro, czyli o 3,4 proc. wobec 
końca września, ze względu na skutki pandemii - podała spółka w komunikacie. Firma spodziewa się w związku z tym 
straty netto w czwartym kwartale. 

GTC GTC wstępnie spodziewa się straty netto w IV kw. z powodu spadku wyceny portfela 

W oparciu o wstępne rozmowy z podmiotami, którym zlecono wycenę portfela nieruchomości grupy, GTC spodziewa 
się, że wyniki finansowe ulegną pogorszeniu, a GTC odnotuje stratę netto na poziomie skonsolidowanym za okres 
trzech miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., ze względu na oczekiwany spadek wyceny nieruchomości, podała 
spółka. Oczekiwany jest spadek wartości nieruchomości inwestycyjnych wynoszący ok. 74 mln euro za IV kw., co 
stanowi spadek o 3,4% w porównaniu do wyceny wynoszącej 2 161 mln euro na 30 września 2020 r. 

WORK SERVICE Thibault Lefebvre zrezygnował z funkcji prezesa zarządu Work Service 

Thibault Lefebvre złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu Work Service, podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PLAYWAY PlayWay wraz z innymi podmiotami zawiązał spółkę Shift Games 

PlayWay wraz z innymi podmiotami zawiązał nową spółkę Shift Games, podał PlayWay. Założyciele wnoszą do Shift 
Games będącą w produkcji grę "Revolution: Path of a Weaponsmith", a także 2 preprodukcje gier. 

LPP LPP przenosi gotówkę z banków do pieniężnych funduszy inwestycyjnych 

LPP, wraz z pojawianiem się ze strony banków żądań opłat od depozytów i rachunków bieżących, stara się przenosić 
gotówkę do pieniężnych funduszy inwestycyjnych - poinformował wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz. 

LPP LPP: Spadek obrotów o max. 15% w r.obr. 2020/2021, później dynamiczny wzrost 

LPP oczekuje, że rok 2020/2021 zakończy się spadkiem przychodów nie większym niż 15% r/r, a marża brutto 
wyniesie w przedziale 50-51%, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. W kolejnym roku spółka oczekuje 
jednak już wzrostu obrotów do poziomu kilkunastu miliardów złotych. 

LPP LPP nadal stawia na rozwój sklepów stacjonarnych, m.in. w mniejszych miastach 

LPP pomimo pandemii będzie kontynuować rozwój sklepów stacjonarnych w kolejnym roku wchodząc na nowe rynki, a 
także do mniejszych miast z kolejnymi markami, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. 
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PEKAO Marek Tomczuk złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Banku Pekao SA 

Marek Tomczuk złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Banku Pekao, jak również ze składu zarządu, podał bank. 

PEKAO Pekao ma umowę nabycia 38,33 proc. akcji operatora systemu Tpay 

Pekao podpisał przedwstępną umowę nabycia pakietu 38,33 proc. akcji Krajowego Integratora Płatności, operatora 
systemu Tpay .com - podał bank w komunikacie prasowym. Finalizacja umowy planowana jest na przełomie 
pierwszego i drugiego kwartału 2021 r. 

BIOMED LUBLIN Oferta Biomedu najkorzystniejsza w przetargu na szczepionkę przeciwgruźliczą 

Oferta Biomedu-Lublin Wytwórni Surowic i Szczepionek została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na 
dostawę szczepionki przeciwgruźliczej w roku 2021, podała spółka. W wykonaniu przetargu dostarczone ma zostać 
130 815 ampułek o łącznej wartości 7 299 477 zł. 

ASBIS Asbis: Przychody wzrosły wstępnie o ok. 49% r/r do ok. 302 mln USD w listopadzie 

Asbis Enterprises Plc wypracował w listopadzie 2020 roku skonsolidowane przychody na poziomie ok. 302 mln USD 
wobec 202 mln USD rok wcześniej, co oznacza wzrost o około 49%, podała spółka, prezentując wstępne dane 
szacunkowe. 

LW BOGDANKA LW Bogdanka może wydobywać węgiel energetyczny do 2049 r. 

Lubelski Węgiel Bogdanka ma wszelkie zasoby potrzebne do wydobywania węgla energetycznego do 2049 r., 
poinformował wiceprezes Dariusz Dumkiewicz. 

LW BOGDANKA Plan przeniesienia aktywów węglowych do osobnego państwowego podmiotu ma nie obejmować Bogdanki - 
Soboń 

Plan przeniesienia aktywów węglowych do osobnego państwowego podmiotu ma nie obejmować Bogdanki - 
powiedział wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń podczas wideokonferencji Bogdanki. 

LW BOGDANKA LW Bogdanka widzi perspektywy sprzedaży węgla na rynku ukraińskim 

Lubelski Węgiel Bogdanka widzi perspektywy sprzedaży na rynku ukraińskim węgla energetycznego oraz węgla 
koksującego, który planuje produkować od 2026 r., poinformowali członkowie zarządu. 

PLAY Play: Wolumen kontraktów sprzedanych w kanale e-commerce wzrośnie o 80% r/r w br. 

Play odnotuje w br. 80-proc. wzrost r/r wolumenu kontraktów sprzedanych w kanale e-commerce, poinformował 
ISBtech Digital Director w Play Maciej Żyto. Operator przekroczył próg 5 mln aktywnych kont w aplikacji mobilnej 
Play24. 

UNIMOT Unimot: 4 stycznia ruszają zapisy do programu dla inwestorów Unimot Klub+ 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Unimot uruchamia program lojalnościowy dla inwestorów indywidualnych o 
nazwie Unimot Klub+, podała spółka. Zapisy do programu ruszą 4 stycznia 2021 r., a fizycznie zacznie on działać od 
lutego. 

UNIMOT Unimot jest przekonany, że zrealizuje prognozę EBITDA na 2020 rok 

Unimot jest przekonany, że uda się zrealizować prognozę skonsolidowanej EBITDA skorygowanej na poziomie 80 mln 
zł w 2020 roku, poinformował prezes Adam Sikorski. 

UNIMOT Prezes Unimotu: Spółka wypłaci dywidendę z zysku za 2020 rok 

Unimot chce pozostać spółką dywidendową i wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy z zysku za 2020 rok, zapowiedział 
prezes Adam Sikorski. 

UNIMOT Unimot planuje kolejne otwarcia stacji Avia na Ukrainie w I kw. 2021 r. 

Unimot planuje otwarcia nowych stacji paliw Avia na Ukrainie w I kwartale 2021 roku, poinformował prezes Adam 
Sikorski. Zapowiedział jednocześnie, że do 2022 roku spółka podejmie decyzje odnośnie silniejszej obecności w tym 
kraju. 

UNIBEP Konsorcjum Unibepu ma umowę na roboty drogowe za 128,4 mln zł netto 

"Wartość wynagrodzenia należnego konsorcjum z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi ok. 128,4 mln zł netto, z 
czego wynagrodzenie emitenta stanowi kwota ok. 38,5 mln zł netto" - czytamy w komunikacie. 

MERCOR Mercor miał 8,78 mln zł zysku netto w II kw. r.obr. 2020/2021 

Mercor odnotował 8,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II 
kw. roku obrotowego 2020/2021 (lipiec-wrzesień 2020) wobec 6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 
Zysk operacyjny wyniósł 12,94 mln zł wobec 10,1 mln zł zysku rok wcześniej. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
  



                                                          BIULETYN PORANNY  

        Strona | 4  
 

 

Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja amerykańska: W trakcie sesji w USA amerykański dolar wyraźnie się osłabił, niwelując zwyżki z 

wcześniejszych godzin. Ruch ten odzwierciedlony był na praktycznie wszystkich głównych parach walutowych, w tym 
na notowaniach EUR/USD, które powróciły ponad 1,2250. 

Sesja azjatycka: Tymczasem sesja w Azji przynosi ponowne umocnienie amerykańskiego dolara. Ruch ten jest póki 
co mało dynamiczny, jednak wyraźnie daje już o sobie znać przedświąteczny spadek aktywności inwestorów, a co za 
tym idzie, podwyższona zmienność notowań walut. 

Dorota Sierakowska 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

UE Komisja Europejska wydała zgodę na dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej szczepionki przeciw Covid-
19 firm Pfizer i BioNTech 

Komisja Europejska w poniedziałek wydała zgodę na dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej szczepionki przeciw 
Covid-19 firm Pfizer i BioNTech - poinformowała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. Szczepienia w UE mają 
rozpocząć się w dniach 27-29 grudnia. 

CHINY Bank centralny Chin utrzymał stopy procentowe bez zmian 

Bank centralny Chin utrzymał stopy procentowe bez zmian - podał Ludowy Bank Chin (PBOC) w komunikacie. 
Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

 
POLSKA 
 

SPRZEDAŻ Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w listopadzie spadła o 5,3 proc. rdr – GUS 

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w listopadzie 2020 r. spadła o 5,3 proc. w ujęciu rocznym, w ujęciu miesięcznym 
spadła o 5,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących również spadła w 
ubiegłym miesiącu o 5,3 proc. rdr. Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na spadek sprzedaży 
detalicznej w cenach stałych w listopadzie rdr o 8,0 proc. i spadek mdm o 8,2 proc. W cenach bieżących, ekonomiści 
ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się spadku o 7,8 proc. rdr. 

SPRZEDAŻ Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej wzrósł w XI do 11,4 proc. – GUS 

Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej wzrósł w listopadzie do 11,4 proc. z 7,3 proc. w październiku - 
podał GUS. GUS podał też, że w listopadzie porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano wzrost wartości 
sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących o 47,9 proc. 

PRODUKCJA BUDOWLANO-
MONTAŻOWA 

Produkcja budowlano-montażowa w listopadzie rdr spadła o 4,9 proc. – GUS 

Produkcja budowlano-montażowa w listopadzie 2020 r. spadła o 4,9 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim 
miesiącem wzrosła o 0,6 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes 
spodziewali się spadku produkcji budowlano-montażowej w listopadzie rdr o 5,2 proc. i braku zmian w ujęciu miesiąc 
do miesiąca. 

MIESZKANIA W okresie styczeń-listopad deweloperzy przekazali do użytkowania 127,3 tys. mieszkań, o 8,6 proc. więcej rdr 
– GUS 

W okresie styczeń-listopad deweloperzy przekazali do użytkowania 127,3 tys. mieszkań, o 8,6 proc. więcej rdr - podał 
GUS. Według GUS, deweloperzy oddali do użytkowania 64,8 proc. ogólnej liczby mieszkań, tj. o 1,6 pkt. proc. więcej 
rdr. 

MIESZKANIA Na koniec listopada w budowie było 835,8 tys. mieszkań, o 0,5 proc. więcej rdr – GUS 

Na koniec listopada w budowie było 835,8 tys. mieszkań, o 0,5 proc. więcej niż przed rokiem - podał GUS. Liczba 
mieszkań, których budowę rozpoczęto w listopadzie 2020 r. wzrosła o 4,8 proc. rdr, a mdm wzrosła o 0,9 proc. 

ZADŁUŻENIE Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec listopada spadło do ok. 1.090,2 mld zł – MF 

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec listopada 2020 r. wyniosło ok. 1.090,2 mld zł, czyli o 13,4 mld zł (1,2 proc.) 
mniej mdm - podał resort finansów w szacunkowych danych. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji 
wyniosło: - dług krajowy: ok. 830,7 mld zł, - dług w walutach obcych: ok. 259,4 mld zł (tj. 23,8 proc. całego długu SP). 

ZADŁUŻENIE Przewidywane spłaty zobowiązań w najbliższych 12 miesiącach to 8.762 mln euro – NBP 

Przewidywane na okres najbliższych 12 miesięcy obciążenie Polski spłatą zobowiązań, zaciągniętych przez rząd, 
wyniosło na koniec listopada 2020 roku 8.762 mln euro wobec 9.626 mln euro na koniec poprzedniego miesiąca - 
wynika z danych NBP. Stan aktywów rezerwowych Polski na koniec listopada 2020 r. wyniósł 120.499 mln euro. 

WZROST GOSPODARCZY PKB Polski wzrośnie w ’21 o 4,2 proc.; do '22 inflacja tuż powyżej celu – PIE (opinia) 

PKB Polski wzrośnie w 2021 r. o 4,2 proc., przy czym ścieżka odbicia będzie nieregularna, z mocniejszą dynamiką 
PKB w II poł. przyszłego roku – prognozują ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ich zdaniem, inflacja do 
2022 r. włącznie ma kształtować się minimalnie powyżej celu inflacyjnego NBP. 

MOTORYZACJA Ruch samochodów ciężarowych w tygodniu 14-20 XII wzrósł o 19 proc. rdr – GDDKiA 

Ruch samochodów ciężarowych w tygodniu 14-20 XII wzrósł o 19 proc. rdr - podała GDDKiA w komunikacie. Ruch aut 
osobowych był o 10 proc. mniejszy niż w tygodniu 16-22 grudnia 2019 roku. W porównaniu z tygodniem 7-13 grudnia 
tego roku ruch pojazdów ciężarowych był o 2 proc. wyższy, a aut osobowych o 8 proc. wyższy. 

PPK Partycypacja w PPK po trzech etapach wynosi 30,4 proc. - Borys, PFR 

Partycypacja w Pracowniczych Planach Kapitałowych po wdrożeniu pierwszych trzech etapów wynosi 30,4 proc. - 
poinformował w trakcie poniedziałkowej konferencji prezes PFR Paweł Borys. Paweł Borys poinformował również, że 
zaktualizowanym celem po wdrożeniu IV etapu PPK jest minimum 3,5 mln uczestników i poziom partycypacji około 1/3. 
Do 2025 r. celem jest minimum 4,5-6,0 mln pracowników i partycypacja na poziomie 40-50 proc., a celem 
długoterminowym jest minimum 6,0-8,0 mln pracowników i partycypacja wynosząca około 50-75 proc. „Poziom 
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aktywów w PPK już w tej chwili jest znaczący, jest to 2,7 mld zł. Na koniec przyszłego roku będzie to pewnie około 7-8 
mld zł" - dodał. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 

Raport okresowy przedstawi: MEDARD, SYNEKTIK 

 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ABPL- ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.07.2019 r. - 30.06.2020 r. 

 ANSWEAR- Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych. 

 BIOMAXIMA- NWZA ws. sporządzania statutowych sprawozdań finansowych na podstawie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej począwszy od 1 stycznia 2021 roku oraz zmiany statutu. 

 CEREALPLT- NWZA 

 CORELENS- NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu. 

 DBENERGY- ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2020 roku. 

 KBJ- Dzień pierwszego notowania na NC 83.334 akcji zwykłych na okaziciela serii D. 

 MEDARD- Publikacja raportu za 2019 rok. 

 NOVAVIS- NWZA ws. połączenia spółki oraz zmian statutu. 

 OPTEAM- Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2019, w wysokości 14,98 zł na akcję. 

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

 TIM- Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję. 

 TRANSPOL- Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję. 

 VABUN- ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019. 

 VERBICOM- Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję. 

 VIDIS- ZWZA ws. m.in. zysku netto za rok obrotowy 2019/2020. 

POLSKA 

 Polska- (14:00) Podaż pieniądza M3 (Oczek. 16.7% r/r Poprz.17.0% r/r) za listopad 

ZAGRANICA 

 Szwecja- (09:00) Indeks zaufania konsumentów (Oczek. b.d. Poprz.88.3) za grudzień 

 Szwecja- (09:00) Indeks zaufania w przemyśle (Oczek. b.d. Poprz.110.6) za grudzień 

 Szwecja- (09:30) Inflacja PPI (Oczek. b.d. Poprz.-4.2% r/r) za listopad 

 Szwecja- (09:30) Sprzedaż detaliczna n.s.a. (Oczek. b.d. Poprz.0.5% m/m 3.6% r/r) za listopad 

 Wlk. Brytania- (10:30) PKB s.a. - fin.. (Oczek. 15.5% k/k -9.6% r/r Poprz.-19.8% k/k -21.5% r/r) za III kw. 

 Wlk. Brytania- (10:30) Saldo rachunku bieżącego (Oczek. -11.6 mld GBP Poprz.-2.8 mld GBP) za III kw. 

 USA- (14:30) Konsumpcja prywatna (annualizowana) - fin.. (Oczek. 40.6% Poprz.-33.2%) za III kw. 

 USA- (14:30) PKB (annualizowany) - fin.. (Oczek. 33.1% Poprz.-31.4%) za III kw. 

 USA- (14:30) PCE core - fin.. (Oczek. 3.5% k/k Poprz.-0.8% k/k) za III kw. 

 USA- (14:30) Deflator PKB - fin.. (Oczek. 3.7% k/k Poprz.-2.1% k/k) za III kw. 

 USA- (16:00) Indeks Fed z Richmond (Oczek. 12 Poprz.15) za grudzień 

 USA- (16:00) Indeks zaufania konsumentów - Conference Board (Oczek. 97.5 Poprz.96.1) za grudzień 

 USA- (16:00) Sprzedaż domów na rynku wtórnym (Oczek. 6.7 mln Poprz.6.85 mln) za listopad 

 USA- (22:40) Zmiana zapasów ropy wg API (Oczek. b.d. Poprz.1.97 mln brk) 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 

 

  

http://www.interia.pl/
http://www.yahoo.com/
http://www.statistics.gov.uk/
http://www.europa.eu.int/
http://www.briefing.com/
http://www.destatis.de/
http://www.nbp.pl/
http://www.stat.gov.pl/
http://www.rzeczpospolita.pl/
http://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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