
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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Najważniejsze informacje  

 

 CD PROJEKT - CD Projekt szacuje sprzedaż gry 'Cyberpunk 2077' na ponad 13 mln 

szt. do 20 XII 

 USA- Produkt Krajowy Brutto USA w III kwartale wzrósł o 33,4 proc. kdk 

 UK- Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii wzrósł w III kw. 2020 r. o 16,0 proc. kdk 

 POLSKA- W grudniu nastąpiła poprawa koniunktury we wszystkich obszarach 

gospodarki - GUS 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

10:00 Polska Stopa bezrobocia 6.2% 6.1% listopad 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:45 Francja Inflacja PPI b.d. 

0.1% m/m 

-2.0% r/r listopad 

09:00 Hiszpania PKB s.a. - fin.. 

16.7% 
k/k 

-8.7% r/r 

-17.8% k/k 

-21.5% r/r III kw. 

13:00 USA 
Wnioski o kredyt 
hipoteczny b.d. 1.1% tydzień 

14:30 USA 
Wydatki 
Amerykanów -0.2% m/m 0.5% m/m listopad 

14:30 USA 
Dochody 
Amerykanów -0.3% m/m -0.7% m/m listopad 

14:30 USA 
Wnioski o zasiłek 
dla bezrobotnych 885 tys. 885 tys. tydzień 

14:30 USA 

Zamówienia na 
dobra trwałego 
użytku - wst.. 0.6% m/m 1.3% m/m listopad 

14:30 Kanada Miesięczny PKB 0.3% m/m 0.8% m/m październik 

16:00 USA 

Indeks 
Uniwersytetu 
Michigan - fin.. 81.4 76.9 grudzień 

16:00 USA 
Sprzedaż nowych 
domów 990 tys. 999 tys. listopad 

16:30 USA 
Zmiana zapasów 
ropy 

-3.2 mln 
brk 

-3.135 mln 
brk tydzień 

19:00 USA 

Liczba wież 
wiertniczych dla 
rynku ropy b.d. 263 tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 

środa, 23 grudnia 2020,  
godz, 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 928,40 2,10% 

WIG30 2 241,59 2,03% 

mWIG40 3 783,90 1,05% 

sWIG80 15 287,96 0,81% 

WIG 55 108,83 1,79% 

NCIndex 477,39 0,26% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol, LOP 

FW20H2120 1 926 2,12% 19 347 33 034 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys,) 

WZROST 212  53,54% 886 523 83,91% 

SPADEK 132  33,33% 150 613 14,26% 

BEZ ZM, 52  13,13% 19 411 1,84% 

RAZEM 396 100,00% 1 056 547 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

WORKSERV 1,204  +15,11% 1 583 368 

STAPORKOW 2,70  +10,66% 108 940 

RAFAKO 0,883  +10,10% 956 506 

RAINBOW 21,6  +8,00% 111 274 

MERCOR 11,000  +7,32% 389 614 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

BUMECH 3,300  -21,62% 2 202 527 

GLCOSMED 4,08  -6,42% 691 355 

BENEFIT 780  -3,47% 457 927 

INC 6,32  -3,36% 723 472 

INTERCARS 225  -3,02% 137 412 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 30 015,51 -0,67% 

NASDAQ 12 807,92 0,51% 

S&P500 3 687,26 -0,21% 

FTSE 100 6 453,16 0,57% 

CAC 40 5 466,86 1,36% 

DAX XETRA 13 418,11 1,30% 

RTS  1 351,43 1,16% 

BUX 41 049,52 1,40% 

NIKKEI 225  26 524,79 0,33% 

HANG SENG  26 246,00 0,49% 

BOVESPA 116 
636,18 0,70% 

MERVAL 50 406,93 0,49% 

CECE EUR  1 410,94 +1,74% 

NTX EUR  1 005,95 0,00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,2184 -0,02% 

EUR/PLN 4,5051 0,09% 

USD/PLN 3,6967 0,07% 

USD/JPY 103,4500 -0,07% 

GBP/USD 1,3411 0,08% 

EUR/CHF 1,0821 0,02% 

CHF/PLN 4,1632 0,07% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1868,900 0,02% 

MIEDŹ (LME) 7 763,000 0,19% 

ROPA BRENT 49,350 -0,94% 

ROPA WTI 46,350 -1,09% 
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Informacje dnia 

 

CD PROJEKT CD Projekt szacuje sprzedaż gry 'Cyberpunk 2077' na ponad 13 mln szt. do 20 XII 

Sprzedaż gry "Cyberpunk 2077" do 20 grudnia szacowana jest na ponad 13 mln egzemplarzy, z uwzględnieniem 
zgłoszeń od klientów detalicznych w ramach akcji "Help Me Refund", otrzymanych bezpośrednio przez spółkę, podał 
CD Projekt. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PKN ORLEN, PGNIG, 
ENERGA 

Orlen, PGNiG i Energa utworzą wspólną spółkę do budowy bloku energetycznego w Ostrołęce 

PKN Orlen, PGNiG i Energa podpisały umowę inwestycyjną dotyczącą kierunkowych zasad współpracy przy budowie 
bloku energetycznego zasilanego gazem w Elektrowni Ostrołęka C, zakładającą powołanie wspólnej spółki - 
poinformowały firmy w komunikatach. Dodatkowo Orlen zawarł aneks do umowy z PGNiG na dostawy gazu. 

PKN PKN Orlen wyemitował 10.000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł 

 PKN Orlen wyemitował 22 grudnia 10.000 obligacji na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł - 
podała spółka w komunikacie. 

MBANK mBank utworzy własne towarzystwo funduszy inwestycyjnych 

Zarząd mBanku zdecydował o powołaniu spółki, która będzie prowadziła towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI), 
podał bank. Będzie to uzupełnienie dla istniejącego supermarketu funduszy inwestycyjnych. 

IDEA BANK Idea Bank: Spełniły się warunki zamiany akcji Idea Money na akcje Noble TFI 

 Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) nie wniósł sprzeciwu do uchwał Idea Banku, wyrażających zgodę na 
dokonanie restrukturyzacji należących do Idea Money (IM) obligacji wyemitowanych przez spółkę Idea 247 Inc. z USA, 
podał bank. W związku z tym spełnił się drugi i zarazem ostatni z warunków zawieszających umowy dotyczącej 
zamiany posiadanych przez bank 7 009 055 akcji Idea Money na 6 547 akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych (Noble TFI), posiadanych przez RB Investcom. 

TAURON Tauron nie wyklucza kontynuowania współpracy z PGG na warunkach rynkowych 

Tauron, który we wtorek wypowiedział umowę na dostawy węgla z Polskiej Grupy Górniczej, nie wyklucza 
kontynuowania współpracy z PGG, pod warunkiem dostosowania umowy do aktualnych warunków rynkowych - 
poinformował rzecznik spółki Łukasz Zimnoch. 

TAURON PGG nie uznaje wypowiedzenia przez Tauron umowy na dostawy węgla 

Polska Grupa Górnicza (PGG) nie uznaje wypowiedzenia umowy na zakup węgla przez Tauron Polska Energia z 
zachowaniem sześciomiesięcznego okresu za skuteczne, podała PGG. 

FAMUR Famur i TDJ chcą wspólnie zainwestować w obszarze OZE 

Famur podpisał ze swoim większościowym akcjonariuszem, firmą TDJ, list intencyjny w sprawie utworzenia i realizacji 
wspólnego przedsięwzięcia w obszarze energetyki i energii odnawialnej - poinformował Famur w komunikacie, nie 
podając szczegółów dotyczących planowanego projektu. 

ENEA Enea rezygnuje z zaangażowania kapitałowego w budowę bloku gazowego w ramach projektu Ostrołęka C 

Rada nadzorcza Enei zdecydowała o rezygnacji z zaangażowania kapitałowego w budowę bloku gazowego w ramach 
projektu Ostrołęka C - podała spółka w komunikacie. 

AB AB wypłaci 44 groszy dywidendy na akcję za rok obrotowy 2019/2020 

Akcjonariusze AB zdecydowali o wypłacie 44 groszy dywidendy na akcję z zysku za rok finansowy 2019/2020 - podała 
spółka w komunikacie. Dzień dywidendy został ustalony na 31 grudnia 2020 roku. Wypłata dywidendy nastąpi 12 
stycznia 2021 roku. 

CD PROJEKT CD Projekt szacuje, że do 20 grudnia włącznie, gracze kupili ponad 13 mln sztuk gry Cyberpunk 2077 

CD Projekt szacuje, że do 20 grudnia włącznie, gracze kupili ponad 13 mln sztuk gry Cyberpunk 2077 - podała spółka 
w komunikacie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes szacowali sprzedaż gry przed świętami Bożego Narodzenia 
średnio na 16,4 mln kopii. 

BAH Spółka zależna BAH żąda zapłaty 104,5 mln zł od Jaguar Land Rover 

British Automotive Polska (BAP), spółka zależna British Automotive Holding (BAH) żąda 104,5 mln zł odszkodowania 
od Jaguar Land Rover (JLR) - podał BAH w komunikacie . 

FAMUR Famur podpisał z TDJ list intencyjny ws. wspólnego projektu OZE 

Famur podpisał z TDJ list intencyjny, w którym strony zadeklarowały wolę podjęcia współpracy w celu utworzenia i 
realizacji wspólnego przedsięwzięcia w obszarze energetyki i energii odnawialnej, podał Famur. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

BOŚ BANK KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych BOŚ Banku do 0,50 pkt proc. 
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Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymywania na 
poziomie skonsolidowanym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu 
zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw 
domowych, na poziomie 0,50 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas 
bank utrzymywał ten bufor na poziomie 0,52 pkt proc. 

ALLEGRO Allegro osiągnęło tegoroczny cel 200 mln ofert na platformie 

Allegro osiągnęło swój tegoroczny cel liczby ofert na platformie, która przekroczyła właśnie 200 mln, wobec 164 mln na 
koniec czerwca br., poinformował ISBtech członek zarządu Allegro Damian Zapłata. 

KGHM Sprzedaż miedzi KGHM w listopadzie wyniosła 66,6 tys. ton, wzrost rdr o 1 proc. 

Sprzedaż miedzi w grupie KGHM w listopadzie 2020 r. wyniosła 66,6 tys. ton i była wyższa o 1 proc. niż przed rokiem. 
Produkcja miedzi płatnej w grupie wyniosła w listopadzie 62,4 tys. ton, co oznacza wzrost o 11 proc. rdr - poinformował 
KGHM w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych. 

KGHM Produkcja miedzi płatnej KGHM wzrosła o 11% r/r do 62,4 tys. ton w listopadzie 

Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 62,4 tys. ton w listopadzie 2020 r. wobec 
56,4 tys. ton rok wcześniej, podała spółka. 

LOTOS Grupa Lotos uruchamia testy aplikacji Lotos Pay&Go na 15 stacjach paliw 

Spółka Lotos Paliwa z grupy kapitałowej Lotos uruchamia pilotażową wersję aplikacji Pay&Go, która umożliwia 
płacenie za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze, podał koncern. Od 30 grudnia br. aplikacja będzie dostępna na 15 
stacjach, a w II kwartale 2021 r. obejmie większość obiektów Lotosu. 

TAURON Tauron wypowiedział PGG umowę na zakup węgla ze skutkiem na 30 VI 2021 r. 

Tauron Polska Energia wypowiedział Polskiej Grupie Górniczej (PGG) umowę sprzedaży węgla ze skutkiem na 30 
czerwca 2021 r., podała spółka. 

TAURON Polska Grupa Górnicza nie uznaje sześciomiesięcznego wypowiedzenia umowy przez Tauron 

Polska Grupa Górnicza (PGG) nie uznaje za skuteczne wypowiedzenia przez Tauron umowy na dostawy węgla z 
zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia; oczekuje w tym zakresie okresu dwuletniego - 
poinformowała PGG. 

PGE PGE przedłużyła umowę sponsorską z Ekstraligą Żużlową na lata 2021-2023 

Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała umowę przedłużającą sponsoring tytularny Ekstraligi Żużlowej na lata 
2021-2023, podała spółka. 

KRYNICA VITAMIN Krynica Vitamin: Wartość przychodów z kontraktów na rynek USA to ok. 59 mln zł 

Krynica Vitamin oszacowała na ok. 59 mln zł (ok. 14 mln USD) wartość spodziewanych przychodów z umowy na 
produkcję napojów typu hard seltzer na rynek amerykański, podała spółka. 

BUDIMEX Budimex z najkorzystniejszą ofertą na drogę wodną do przekopu Mierzei Wiślanej 

Oferta Budimeksu, warta ok. 574 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na II część inwestycji 
pn. "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską", poinformował dyrektor Urzędu Morskiego w 
Gdyni Wiesław Piotrzkowski. 

KRUK Kruk ma umowę zakupu portfeli wierzytelności od Getinu o wartości nominalnej 839 mln zł 

Kruk podpisał umowę zakupu portfeli wierzytelności o wartości nominalnej 839 mln zł od Getin Noble Bank. Transakcja 
będzie miała dodatni wpływ na wynik finansowy Getinu w 2020 roku - poinformowały spółki we wtorkowych 
komunikatach. 

ALIOR BANK Aplikacja Alior Banku została udostępniona w Huawei AppGallery 

Alior Mobile - aplikacja Alior Banku - została udostępniona w AppGallery, podał bank. Aplikacja banku w pierwszej 
kolejności będzie dostępna dla urządzeń Huawei opartych o Google Mobile Services, a docelowo zostanie 
zintegrowana z Huawei Mobile Service. 

RAFAKO Rafako ma doradcę w procesie pozyskania inwestora 

Rafako w restrukturyzacji oraz PBG w restrukturyzacji zawarły zawarły z międzynarodowym doradcą finansowym 
umowę na usługi doradztwa finansowego i transakcyjnego w procesie pozyskania inwestora dla Rafako, w 
szczególności poprzez sprzedaż przez PBG 33,32% pakietu akcji Rafako oraz zapewnienie dla Rafako finansowania 
bezpośredniego (m.in. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego lub w formie innej transakcji), podało Rafako. 

11 BIT STUDIOS Program motywacyjny 11 bit studios zakłada co najmniej 328 mln zł zysku brutto w 2021-2025 

Celem nowego programu motywacyjnego 11 bit studios ma być wypracowanie łącznie 656 mln zł przychodów i 328 
mln zł zysku brutto w latach 2021-2025 - podała spółka w projektach uchwał na walne zgromadzenie, zwołane na 21 
stycznia. 

ALL IN! GAMES All In! Games i The Farm 51 podpisały ostateczną umowę ws. gry 'Chernobylite' 

"Na podstawie zawartej umowy strony ustaliły warunki współpracy, tj. określiły prawa i obowiązki stron w zakresie 
wydania, dystrybucji, w tym, na jakich konsolach gra zostanie wydana oraz promocji gry 'Chernobylite'. Strony ustaliły, 
że zaangażowanie emitenta w koszty produkcji oraz marketingu gry wyniesie nie mniej niż 3 mln zł netto" - czytamy w 
komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar spadł z okolic 1,22393 USD do 1,21513 USD. Powodem podbicia wyceny USD były 

doniesienia iż Trump może nie podpisać wynegocjowanej umowy wsparcia dla gospodarki USA. Podczas handlu w 
Azji główna para walutowa nieznacznie odbija (do 1,21914 USD). Trwa wyczekiwanie na informacje z frontu negocjacji 
UE-UK.. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Produkt Krajowy Brutto USA w III kwartale wzrósł o 33,4 proc. kdk 

Produkt Krajowy Brutto USA w III kwartale wzrósł o 33,4 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kdk - podał 
Departament Handlu USA w trzecim wyliczeniu. Oczekiwano +33,1 proc. 

USA Indeks zaufania amerykańskich konsumentów spadł w grudniu do 88,6 pkt. wobec 92,9 pkt. miesiąc wcześniej 

Indeks zaufania amerykańskich konsumentów spadł w grudniu do 88,6 pkt. wobec 92,9 pkt. miesiąc wcześniej, po 
korekcie z 96,1 pkt. - wynika z raportu Conference Board. 

USA Amerykański wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed wzrósł w grudniu do 19 pkt.  

Amerykański wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed wzrósł w grudniu do 19 pkt. z 15 pkt. miesiąc wcześniej - 
poinformował oddział Fed w Richmond. 

USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w listopadzie wyniosła 6,69 mln w ujęciu rocznym  

Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w listopadzie wyniosła 6,69 mln w ujęciu rocznym vs oczekiwane 6,7 mln - 
podało w raporcie Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of 
Realtors). 

NIEMCY Indeks nastrojów niemieckich konsumentów GfK na I wyniósł -7,3 pkt. wobec -6,8 pkt. miesiąc wcześniej 

Indeks nastrojów niemieckich konsumentów GfK na I wyniósł -7,3 pkt. wobec -6,8 pkt. miesiąc wcześniej, po korekcie z 
-6,7 pkt. - podała w komunikacie grupa badań rynkowych GfK. 

WIELKA BRYTANIA Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii wzrósł w III kw. 2020 r. o 16,0 proc. kdk  

Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii wzrósł w III kw. 2020 r. o 16,0 proc. kdk - podano w końcowym wyliczeniu 
Krajowego Biura Statystycznego w Londynie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

KONIUNKTURA W grudniu nastąpiła poprawa koniunktury we wszystkich obszarach gospodarki - GUS 

W grudniu nastąpiła poprawa koniunktury we wszystkich obszarach gospodarki, chociaż w większości z nich wskaźnik 
ogólnego klimatu pozostaje ujemny - podał we wtorek GUS. W grudniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury 
kształtuje się na poziomie minus 14,8 wobec minus 20,5 w listopadzie. W grudniu wskaźnik ogólnego klimatu 
koniunktury kształtuje się na poziomie minus 22,6 wobec minus 26,2 w listopadzie. W bieżącym miesiącu wskaźnik 
ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 11,1 wobec minus 16,2 przed miesiącem. W grudniu 
wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 19,1 wobec minus 26,3 przed miesiącem. 
Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 11,5 wobec minus 16,5 w listopadzie. 
Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w bieżącym miesiącu na poziomie minus 56,9 wobec minus 61,1 
w listopadzie. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują bardziej niekorzystne oceny 
koniunktury (minus 69,6) niż jednostki gastronomiczne (minus 49,2). W grudniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury 
kształtuje się na poziomie plus 5,8 wobec plus 3,9 przed miesiącem. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje 
się w grudniu na poziomie plus 0,4 – wyższym niż przed miesiącem (minus 4,3). 

PRZEMYSŁ Spadek produkcji budowlano-montażowej w grudniu będzie mniejszy niż 1 proc. rdr - MRPiT 

Spadek produkcji budowlano-montażowej w grudniu będzie mniejszy niż 1 proc. rdr - oceniają analitycy Ministerstwa 
Rozwoju, Pracy i Technologii, komentując dane GUS. GUS podał, że produkcja budowlano-montażowa w listopadzie 
2020 r. spadła o 4,9 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 0,6 proc. 

BANKI Pengab wzrósł w grudniu o 2,8 pkt. do minus 8,4 pkt. 

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł w grudniu w stosunku do listopada o 2,8 pkt. do minus 8,4 pkt. - 
poinformowały Związek Banków Polskich oraz Kantar TNS. W ocenach mijającego roku zdecydowanie dominowały 
opinie negatywne; rok 2020 został oceniony jako najgorszy w historii realizowanych pomiarów. Wskaźnik ocen wyniósł 
w grudniu minus 4,4 pkt., czyli w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrósł o 0,3 pkt. Wskaźnik prognoz był 
wyższy o 5,2 pkt. i wyniósł minus 12,4 pkt. 

NBP Aktywa krajowe NBP wzrosły w listopadzie mdm o 346,1 mln zł do 113,5 mld zł - dane NBP 

Aktywa krajowe NBP wzrosły w listopadzie miesiąc do miesiąca o 346,1 mln zł do 113,5 mld zł - wynika z 
opublikowanego bilansu NBP. 

PODAŻ PIENIĄDZA Podaż pieniądza (M3) w listopadzie wzrosła o 16,1 proc. rdr, a mdm wzrosła o 0,5 proc. - NBP 

Podaż pieniądza (M3) w listopadzie wzrosła o 16,1 proc. rdr do 1.790.685,6 mln zł - podał Narodowy Bank Polski. W 
ujęciu miesięcznym podaż pieniądza wzrosła o 0,5 proc. 

DŁUG Wartość kredytów konsumpcyjnych ogółem spadła w XI o 949,7 mln zł mdm - NBP 

Wartość udzielonych przez banki kredytów konsumpcyjnych ogółem w listopadzie spadła mdm o 949,7 mln zł i 
wyniosła 202.261,1 mln zł - wynika z danych NBP. Z tego wartość kredytów konsumpcyjnych w złotych spadła mdm o 
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742,5 mln zł i wyniosła 198.549,2 mln zł. 

DŁUG Wartość kredytów na nieruchomości dla gosp. domowych w XI spadła o 3.064,9 mln zł mdm - NBP 

Wartość udzielonych przez banki kredytów na nieruchomości dla gospodarstw domowych ogółem w listopadzie spadła, 
w porównaniu z poprzednim miesiącem, o 3.064,9 mln zł i wyniosła 489.262,9 mln zł - wynika z danych NBP. Wartość 
kredytów w walutach spadła mdm o 5.931,4 mln zł do 118.621,7 mln zł. Wartość kredytów w złotych wzrosła mdm o 
2.866,5 mln zł do 370.641,2 mln zł. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 

     

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 APATOR-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję. 

 ELEMENTAL-Dzień wykupu akcji spółki przez EFF B.V. po cenie 2,42 zł za akcję. 

 PLAY-Dzień wykupu akcji spółki przez Iliad S.A. po cenie 39 zł za akcję. 

 SFD-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję. 

 SOFTBLUE-NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu. 

 TIM-Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2020 rok w wysokości 1,20 zł na akcję. 

POLSKA 

 Polska- (10:00) Stopa bezrobocia (Oczek. 6.2% Poprz.6.1%) za listopad 

ZAGRANICA 

 Francja- (08:45) Inflacja PPI (Poprz.0.1% m/m -2.0% r/r) za listopad 

 Hiszpania- (09:00) PKB s.a. - fin. (Oczek. 16.7% k/k -8.7% r/r Poprz.-17.8% k/k -21.5% r/r) za III kw. 

 Węgry- (09:00) Bilans handlu zagranicznego - fin. (Oczek. 896 mln EUR Poprz.1141 mln EUR) za październik 

 USA- (13:00) Wnioski o kredyt hipoteczny (Oczek. b.d. Poprz.1.1%) za tydzień 

 USA- (14:30) PCE (Poprz.0.0% m/m 1.2% r/r) za listopad 

 USA- (14:30) PCE core (Oczek. 0.1% m/m 1.5% r/r Poprz.0.0% m/m 1.4% r/r) za listopad 

 USA- (14:30) Wydatki Amerykanów (Oczek. -0.2% m/m Poprz.0.5% m/m) za listopad 

 USA- (14:30) Dochody Amerykanów (Oczek. -0.3% m/m Poprz.-0.7% m/m) za listopad 

 USA- (14:30) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Oczek. 885 tys. Poprz.885 tys.) za tydzień 

 USA- (14:30) Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. (Oczek. 0.5% m/m Poprz.1.3% m/m) za listopad 

 USA- (14:30) Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. (Oczek. 0.6% m/m Poprz.1.3% m/m) za listopad 

 Kanada- (14:30) Miesięczny PKB (Oczek. 0.3% m/m Poprz.0.8% m/m) za październik 

 USA- (15:00) Indeks cen nieruchomości - FHFA (Oczek. 0.5% m/m Poprz.1.7% m/m) za październik 

 USA-(16:00) Oczekiwania inflacyjne długoterminowe - fin. (Oczek. 2.5 Poprz. 2.5) za grudzień 

 USA- (16:00) Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe - fin. (Oczek. 2.3 Poprz. 2.8) za grudzień 

 USA-(16:00) Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. (Oczek. 81.4 Poprz.76.9) za grudzień 

 USA-(16:00) Sprzedaż nowych domów (Oczek. 990 tys. Poprz.999 tys.) za listopad 

 USA-(16:30) Zmiana zapasów ropy (Oczek. -3.2 mln brk Poprz.-3.135 mln brk) za tydzień 

 USA-(16:30) Zmiana zapasów benzyny (Oczek. 1.17 mln brk Poprz.1.02 mln brk) za tydzień 

 USA-16:30) Zmiana zapasów destylatów (Oczek. -0.65 mln brk Poprz.0.17 mln brk) za tydzień 

 USA-(18:00) Tygodniowa zmiana zapasów gazu (Oczek. -160 mld Poprz.-122 mld) za tydzień 

 USA- (19:00) Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (Poprz.263) 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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http://www.europa.eu.int/
http://www.briefing.com/
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http://www.nbp.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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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 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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