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 CD PROJEKT - CD Projekt zapowiada aktywną obronę przed wszelkimi roszczeniami 

sądowymi 

 UE, WLK. BRYTANIA - Osiągnięcie porozumienie w sprawie przyszłych relacji po 

brexicie 

 USA - Prezydent Trump podpisał pakiet gospodarczy na czas koronawirusa

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:00 Hiszpania Sprzedaż detaliczna b.d. -2.7% r/r listopad 

16:30 USA 
Indeks Dallas Fed 
dla przemysłu 

b.d. 12.0 grudzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 
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POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 955,84 1,42% 

WIG30 2 275,22 1,50% 

mWIG40 3 841,12 1,51% 

sWIG80 15 358,36 0,46% 

WIG 55 843,46 1,33% 

NCIndex 472,62 -1,00% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol, LOP 

FW20H2120 1954 1,45% 12 303 33 695 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys,) 

WZROST 115 32,86% 481,54 74,34% 

SPADEK 118 33,71% 114,71 17,71% 

BEZ ZM, 117 33,43% 51,48 7,95% 

RAZEM 350 100,00% 647,73 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

HARPER 17,80 27,60% 6 708 739 

ASBIS 7,90 8,67% 6 995 727 

WORKSERV 1,302 8,14% 1 323 346 

BUMECH 3,48 5,45% 1 026 279 

GPW 45,40 5,09% 6 496 881 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

BAHOLDING 0,687 -8,03% 1 165 911 

OPTEAM 14,50 -7,64% 667 042 

VIVID 1,402 -7,03% 299 583 

PROTEKTOR 3,32 -5,14% 265 199 

BIOMEDLUB 9,76 -4,78% 12 741 709 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 30 199,87 0,23% 

NASDAQ 12 804,73 0,26% 

S&P500 3 703,06 0,35% 

FTSE 100 6 502,11 0,10% 

CAC 40 5 522,01 -0,10% 

DAX XETRA 13 587,23 1,26% 

RTS  1 378,33 0,85% 

BUX 41 197,14 0,36% 

NIKKEI 225  26 854,03 0,70% 

HANG SENG 26 316,70 -0,26% 

BOVESPA 117 806,85 1,00% 

MERVAL 51 618,98 2,40% 

CECE EUR  1 429,52 +1,32% 

NTX EUR  1 018,03 0,00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,2223 0,31% 

EUR/PLN 4,5050 0,20% 

USD/PLN 3,6851 -0,22% 

USD/JPY 103,4830 -0,14% 

GBP/USD 1,3569 0,09% 

EUR/CHF 1,0871 0,18% 

CHF/PLN 4,1440 0,01% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1893,350 0,55% 

MIEDŹ (LME) 7 828,75 -0,25% 

ROPA BRENT 50,940 -0,84% 

ROPA WTI 47,910 -0,81% 
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Informacje dnia 

 

CD PROJEKT CD Projekt zapowiada aktywną obronę przed wszelkimi roszczeniami sądowymi 

CD Projekt otrzymał potwierdzenie złożenia przez kancelarię prawną przed Sądem Okręgowym Stanów 
Zjednoczonych dla okręgu Centralnej Kalifornii cywilnego pozwu zbiorowego - poinformowała spółka w komunikacie. 
"Pozywający domagają się ustalenia na drodze sądowej, czy działania spółki i jej członków zarządu związane z 
premierą gry Cyberpunk 2077 stanowiły naruszenie przepisów federalnych, poprzez między innymi wprowadzenie 
inwestorów w błąd, doprowadzając tym samym do powstania strat po ich stronie" - napisano w komunikacie. CD 
Projekt podejmie aktywną obronę przed wszelkimi tego typu roszczeniami.  

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

JSW JSW podpisała umowę 173,6 mln zł pożyczki preferencyjnej z PFR 

O przyznaniu JSW wsparcia finansowego w ramach tarczy finansowej PFR dla dużych firm w formie pożyczki 
preferencyjnej w kwocie 173,6 mln zł spółka informowała w połowie grudnia. 

NETIA / CYFROWY POLSAT Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie na 114,2 mln akcji Netii, po 4,80 zł za sztukę; chce mieć 100 proc. akcji 

W wyniku wezwania Cyfrowy Polsat chce mieć 100 proc. akcji Netii. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje 
nastąpi 15 stycznia 2021 r., a datą zakończenia przyjmowania zapisów jest 26 lutego 2021 r. Przewidywanym dniem 
transakcji nabycia akcji na GPW jest 3 marca 2021 r., a dniem rozliczenia transakcji nabycia 8 marca 2021 r. 

GPW GPW chce uruchomić Platformę Pożyczek Pap. Wartościowych w '21; nadal zainteresowana giełdą w Armenii 
– Dietl 

"W przyszłym roku spodziewamy się napływu kapitału z Pracowniczych Planów Kapitałowych. Przełoży się to na 
wyższe obroty giełdowe oraz większe zainteresowanie spółek pozyskiwaniem kapitału na rynku publicznym. 
Uatrakcyjni też rynek w oczach polskich i zagranicznych inwestorów" - napisał. 

PEKABEKS Tonsa S.A.-SICAF-RAIF wezwał do sprzedaży 6.274.664 akcji Pekabeksu, po 13,86 zł za akcję 

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpi 15 stycznia 2021 r., a zakończenie planowane jest 28 stycznia 2021 r. 
Przewidywanym dniem transakcji nabycia akcji na GPW jest 2 lutego 2021 r., a dniem rozliczenia transakcji nabycia 
akcji 5 lutego 2021 r. Po przeprowadzeniu wezwania nabywający akcje, spółka STE sp. z o.o. (podmiot zależny od 
wzywającego) zamierza osiągnąć 16.059.249 akcji Pekabeksu uprawniających do wykonywania 64,69 proc. głosów na 
WZ 

BORYSZEW Grupa Boryszew kupiła EW Rywałd - właściciela farmy wiatrowej - za 39 mln zł 

SPV Impexmetal - spółka zależna Boryszewa - i RKK Investments zawarły przyrzeczoną umowę nabycia udziałów 
100% udziałów EW Rywałd za 39 mln zł, podał Boryszew. Przedmiotem działalności EW Rywałd jest realizacja 
projektu związanego z energetyką odnawialną. Spółka jest w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego związanego z 
budową farmy wiatrowej o łącznej mocy 27 MW (EW Rywałd posiada prawomocne pozwolenia na budowę) 

PKP CARGO 

 

2020 kolejnym rokiem za spadkiem przewozów węgla przez PKP Cargo 

Przewozy węgla przez PKP Cargo w tym roku będą jeszcze niższe niż rok wcześniej, kiedy to kolejowa spółka 
przewiozła 47,9 mln ton tego surowca - wynika z odpowiedzi na poselską interpelację przedstawioną przez 
Ministerstwo Aktywów Państwowych. 

ELEMENTAL Elemental Holding ma do 332 mln zł dofinansowania z NCBR na projekt w recyklingu 

Elemental Strategic Metals (ESM) - spółka zależna Elemental Holding - zawarła z Narodowym Centrum Badań i 
Rozwoju (NCBR) umowę o dofinansowanie swojego projektu kwotą do 332,04 mln zł, podał Elemental. 

PHN Spółka z grupy PHN złożyła ofertę zakupu Regent Warsaw Hotel 

PHN Property Management - spółka zależna Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) - złożyła ofertę zakupu 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa Cosmar Polska w upadłości, funkcjonującej pod nazwą handlową Regent 
Warsaw Hotel, podał PHN. 

UNIBEP Spółka Unibepu ma umowę na działkę na stołecznej Ochocie pod ok. 65 mieszkań 

UNI 1 IDEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie - spółka zależna 
od Unidevelopment - zawarła z osobą fizyczną umowę dotyczącą nabycia własności nieruchomości położonej w 
Warszawie w dzielnicy Ochota za 18 mln zł netto, podał Unibep - właściciel Unidevelopment. 

UNIBEP Oferta konsorcjum Unibepu na 248,3 mln zł netto wybrana w przetargu na odc. S19 

"Cena oferty złożonej przez konsorcjum wynosi ok. 248,3 mln zł netto tj. ok. 305,4 mln zł brutto" - czytamy w 
komunikacie. Zakres prac Unibepu i Budreksu odpowiadać będzie łącznie 97,6% wynagrodzenia wskazanego w 
ofercie złożonej przez lonsorcjum. Cena złożonej oferty mieści się w budżecie zamawiającego, podano także. "Termin 
realizacji inwestycji wynosi 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (bez okresów zimowych)" 

VISTAL Vistal Gdynia zawarł umowę na prace we Wrocławiu za 8,1 mln zł netto 

Vistal Gdynia zawarł umowę ze spółką Trakcja na wykonanie i montaż konstrukcji stalowych mostów Bolesława 
Chrobrego we Wrocławiu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "03940 - Budowa mostów B. Chrobrego w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 455 we Wrocławiu", podała spółka. Wartość umowy wynosi 8,1 mln zł netto. 

PLAYWAY PlayWay: Nowa spółka Good Luck Games będzie produkować symulatory ze zwierzętami 
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Good Luck Games będzie prowadzić działalność w zakresie produkcji i wydawnictwa gier o tematyce symulator - 
zwierzęta, podano także. 

SOFTBLUE Akcjonariusze SoftBlue zdecydowali o emisji do 46,8 mln akcji za ponad 10 mln zł 

Nadzwyczajne walne zgromadzenie SoftBlue podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki 
poprzez emisję do 46 801 250 akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących 
akcjonariuszami na dzień 11 stycznia 2021 r., podała spółka. Publiczna emisja akcji rozpocznie się w styczniu 2021, a 
jej celem jest pozyskanie od inwestorów ponad 10 mln zł. 

WORK SERVICE Sąd zatwierdził układ częściowy spółki Work Service z bankami 

Zgodnie z propozycjami, wierzytelności układowe podlegają umorzeniu w prawie 50 proc. Work Service spłaci kapitał 
kredytów stanowiących wierzytelności układowe w części niepodlegającej umorzeniu. 

GOBARTO Gobarto sprzedało ukraińską spółkę zależną Rosan Agro za 1,9 mln USD 

Gobarto sprzedało 100% udziałów w spółce zależnej Rosan Agro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Podgorodziu, obwód Iwano Frankowsk, Ukraina za 1,9 mln USD, podała spółka. 

OPONEO UOKiK zgodził się na przejęcie przez Oponeo kontroli nad Rotopino 

Spółki informowały w listopadzie, że zawarły warunkową umowę sprzedaży akcji Rotopino .pl, stanowiących 100 proc. 
kapitału zakładowego za cenę 35 mln zł. Zgoda UOKiK była warunkiem zawieszającym umowy. Podstawową 
działalnością Rotopino.pl jest internetowa sprzedaż narzędzi i elektronarzędzi. Do spółki należy kilkanaście sklepów 
internetowych. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

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. 

TAURON Tauron nie wyklucza dalszej współpracy z PGG, ale na zaktualizowanych warunkach 

Tauron Polska Energia wypowiedział umowę z Polską Grupą Górniczą (PGG) z zachowaniem sześciomiesięcznego 
okresu wypowiedzenia i uznaje ten tryb za prawidłowy, podała spółka w odpowiedzi na nieuznanie wypowiedzenia 
umowy przez PGG. Jednocześnie Tauron nie wyklucza kontynuowania współpracy z PGG, pod warunkiem jednak, że 
umowa zostanie dostosowana do aktualnych warunków rynkowych. 

TAURON Tauron zakończył budowę pierwszej farmy fotowoltaicznej 

Tauron zakończył budowę farmy fotowoltaicznej w Jaworznie o mocy 5 MWp. To pierwsza farma, która powstała w 
ramach programu budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych należących do grupy - podał 
Tauron w komunikacie prasowym. 

PGE PGE Energia Odnawialna ma porozumienie kończące spory zbiorowe 

Konfederacja Związków Zawodowych w PGE Energia Odnawialna wycofała się z Komitetu Protestacyjno - 
Strajkowego Grupy Kapitałowej PGE. Zarząd PGE Energia Odnawialna uzgodnił z organizacjami związkowymi 
zrzeszonymi w Konfederacji treść porozumienia kończącego spory zbiorowe w oddziałach spółki, podało PGE. 

IDEA BANK Idea Bank: GNB zapowiada wygaśnięcie 1 I listu intencyjnego ws. wierzytelności 

Getin Noble Bank (GNB) zapowiedział, że zawarty w sierpniu br. z Idea Bankiem list intencyjny w sprawie sprzedaży 
przez Idea Bank na rzecz GNB pakietu wierzytelności leasingowych oraz pożyczkowych o wartości nominalnej brutto 
nie większej niż 2 mld zł ulegnie wygaśnięciu z dniem 1 stycznia 2021 r., zgodnie z treścią tego listu, podał Idea Bank. 

IDEA BANK Idea Bank nie uzgodnił z Getinem warunków sprzedaży wierzytelności o wartości do 2 mld zł 

Idea Bank nie uzgodnił z Getin Noble Bankiem warunków transakcji sprzedaży na rzecz Getinu pakietu wierzytelności 
leasingowych oraz pożyczkowych o wartości nominalnej brutto nie większej niż 2 mld zł - poinformował Idea Bank w 
komunikacie. 

GETIN HOLDING Getin Holding ma niewiążące oferty zakupu Idea Banku Rumunia, dopuścił oferentów do due diligence 

Getin Holding otrzymał wstępne, niewiążące oferty nabycia Idea Bank Rumunia i dopuścił wybranych oferentów do 
przeprowadzenia due diligence tego banku - poinformował Getin Holding w komunikacie. 

ASBIS Asbis podwyższył prognozę zysku netto na '20 do 32-34 mln USD 

Asbis podwyższył prognozę zysku netto na 2020 rok i obecnie zakłada, że wyniesie on pomiędzy 32-34 mln USD, a 
nie 23-25 mln USD jak planował wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie. 

PUNKPIRATES PunkPirates zapowiada 3 gry na I poł. 2021 r. i zaangażowanie w pion wydawniczy 

PunkPirates planuje wprowadzić na rynek w I poł. 2021 roku m.in. gry "Wild Shooter VR", "Death Manager VR" oraz 
"Titans VR" i chce wkrótce zaprezentować kolejne gry, które aktualnie są we wczesnej fazie rozwoju, podała spółka. 
Jednocześnie PunkPirates planuje rozwój własnego pionu wydawniczego, dedykowanego grom VR. 

ERBUD Erbud podpisał z Vantage Development umowę o wartości 73,45 mln zł 

Erbud podpisał z Vantage Development umowę o wartości 73,45 mln zł netto - podała budowlana spółka w 
komunikacie. Umowa dotyczy realizacji trzeciego etapu inwestycji mieszkaniowej Port Popowice we Wrocławiu. 

MOSTOSTAL WARSZAWA Mostostal Warszawa podpisał z Vantage Development umowę o wartości 47,6 mln zł 

Mostostal Warszawa podpisał z Vantage Development umowę o wartości 47,6 mln zł netto - podała budowlana spółka 
w komunikacie. Umowa dotyczy budowy budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym w Poznaniu. 
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IZOBLOK Izoblok nie zamierza realizować podpisanej z FEZ FIZAN umowy inwestycyjnej 

Izoblok zdecydował o niepodejmowaniu dalszych kroków zmierzających do realizacji podpisanej w styczniu z 
Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZAN umowy inwestycyjnej - podała spółka w komunikacie. Umowa rozwiąże się 
z końcem tego roku. 

ZE PAK ZE PAK przeniósł na spółkę zal. prawa do projektu fotowoltaicznego w Brudzewie 

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) przeniósł na spółkę zależną PAK-PCE Fotowoltaika wszelkie 
swoje prawa i obowiązki wynikające z umowy dotyczącej budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 70 MWp w Brudzewie, 
podał ZE PAK. 

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. 

MIRBUD Oferta konsorcjum Mirbudu za 258,7 mln zł brutto wybrana przez GDDKiA na A18 

Oferta konsorcjum z udziałem Mirbudu, warta 258,7 mln zł brutto, została wybrana w postępowaniu Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
p.n.: "Budowa autostrady A18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 4 od km 50+000 do km 
71+533", podał Mirbud. 

COMARCH Konsorcjum Comarchu podpisało aneks do umowy z ZUS o wartości 71,73 mln zł netto 

Konsorcjum firm Comarch Polska i Comarch podpisało aneks do umowy na usługę wsparcia, eksploatacji i utrzymania 
Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS z lutego 2019 roku, podał Comarch. Wartość aneksu to 71,73 mln 
zł netto. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja azjatycka: Notowania amerykańskiego dolara rozpoczynają nowy tydzień od zniżki. W rezultacie, notowania 

kursu EUR/USD powróciły ponad poziom 1,22 i obecnie poruszają się na najwyższych poziomach od minionego 
wtorku. W centrum uwagi jest podpisanie przez Donalda Trumpa ustawy gospodarczej i uniknięcie częściowego 
government lockdown. 

Dorota Sierakowska 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

UE, WLK. BRYTANIA Wielka Brytania i UE osiągnęły porozumienie w sprawie przyszłych relacji  

W czwartek Wielka Brytania i UE osiągnęły porozumienie w sprawie przyszłych relacji po zakończeniu okresu 
przejściowego po brexicie. Porozumienie spełnia wszystkie oczekiwania Brytyjczyków - zapewnił brytyjski rząd w 
wydanym w czwartek po południu oświadczeniu. Wskazano, że Wielka Brytania nie będzie już związana przepisami 
UE ani orzeczeniami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i zapewniono żadne czerwone linie negocjacyjne nie 
zostały przekroczone. 

USA Prezydent Trump podpisał pakiet gospodarczy na czas koronawirusa 

Prezydent Donald Trump podpisał przegłosowany przez Kongres pakiet gospodarczy na czas koronawirusa - 
poinformował w niedzielę Biały Dom. Wcześniej przywódca USA krytykował pakiet, oceniając, że kwota 
bezpośredniego wsparcia finansowego dla Amerykanów jest w nim zbyt niska. Prezydent podpisał pakiet, który 
powiązano w tym roku z ustawą budżetową. Tym samym amerykański rząd uniknie "shutdownu" (tymczasowe 
zamknięcie części federalnych instytucji). 

ŚWIAT World Trade Monitor wzrósł w październiku o 0,7 proc. mdm – CPB 

World Trade Monitor, wskaźnik obrazujący dynamikę wolumenu handlu międzynarodowego, wzrósł w październiku o 
0,7 proc. mdm - podało holenderskie Biuro Analizy Polityki Gospodarczej (CPB). Indeks ten jest skorygowany m.in. o 
zmiany cen surowców, mogące zaburzać odnajdywanie trendów w danych. We wrześniu World Trade Monitor wzrósł, 
po korekcie, o 2,7 proc. 

TURCJA Bank centralny Turcji podniósł benchmarkową stopę repo o 200 pb do 17 proc. 

Bank centralny Turcji podniósł benchmarkową stopę repo o 200 pb do 17 proc. - poinformował bank w komunikacie. 
Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg spodziewali się, że stopa proc. wzrośnie o 150 pb do 16,5 proc. To 
trzecia z rzędu podwyżka stóp procentowych w Turcji. Na dwóch wcześniejszych posiedzeniach CTB podniósł 
jednotygodniową stopę repo o, odpowiednio, 475 i 200 pb. 

USA Liczba nowych bezrobotnych w USA w ub. tygodniu wyniosła 803 tys.; oczekiwano 885 tys. 

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 803 
tys. - poinformował Departament Pracy USA. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych 
wyniesie 885 tys. wobec 882 tys. poprzednio, po korekcie z 885 tys. Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie 
zasiłku wyniosła 5,337 mln w tygodniu, który skończył się 12 grudnia wobec oczekiwanych 5,558 mln i poprzednio 
5,507 mln, po rewizji z 5,508 mln - podał Departament Pracy. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

SPRZEDAŻ HURTOWA Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w listopadzie wzrosła o 3,7 proc. rdr – GUS 

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w listopadzie 2020 r. wzrosła o 3,7 proc. rdr, a mdm spadła o 3,2 proc. 
- podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw hurtowych w listopadzie wzrosła o 2,8 proc. rdr, 
a mdm spadła o 3,5 proc. 

PRZEMYSŁ Nowe zamówienia w przemyśle w listopadzie wzrosły o 15,1 proc. rdr – GUS 

Nowe zamówienia w przemyśle w listopadzie 2020 r. wzrosły rdr o 15,1 proc., po wzroście o 3,7 proc. rdr w 
październiku - podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym zamówienia w listopadzie wzrosły o 1,8 proc., 
po spadku o 2,9 proc. miesiąc wcześniej. 

BEZROBOCIE Stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 6,1 proc., bez zmian wobec października – GUS 

Stopa bezrobocia w listopadzie 2020 r. wyniosła 6,1 proc. wobec 6,1 proc. w październiku - podał Główny Urząd 
Statystyczny. Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w listopadzie 1.025,7 
tys. wobec 1.018,4 tys. osób w październiku. 

KONIUNKTURA W grudniu ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury dla Polski wzrósł do 87,5 – GUS 

W grudniu ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury dla Polski wzrósł do 87,5 z 81,9 w listopadzie - podał Główny 
Urząd Statystyczny. W grudniu 2019 roku wskaźnik był na poziomie 102,1. 

BUDŻET Koszt wypłaty zasiłku opiekuńczego do 17 stycznia wynosi ok. 2,8 mld zł – OSR 

Koszt wypłaty zasiłku opiekuńczego na dzieci do 8 roku życia, do 17 stycznia wynosi ok. 2,8 mld zł - podano w ocenie 
skutków regulacji rozporządzenia. Rząd przedłużył wypłatę zasiłku opiekuńczego do 17 stycznia 2021 roku. W 
osobnym komunikacie resortu rodziny podano, że w razie konieczności ten okres może jeszcze zostać wydłużony. 

SUBWENCJE KE dała Polsce zielone światło na uruchomienie środków pomocowych – premier 

Komisja Europejska dała Polsce zielone światło na uruchomienie środków pomocowych w ramach tzw. Tarczy 
Finansowej PFR 2.0, która ma wspierać przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii - powiedział premier Mateusz 
Morawiecki. „To co najmniej 35 mld zł, kwota, która ma szanse uratować wielu przedsiębiorców" - powiedział premier 
podczas konferencji prasowej. 

SPRZEDAŻ Sprzedaż detaliczna w grudniu spadnie o 2 proc. rdr, łącznie handel obniży PKB w IV kw. o 0,5 pkt. proc. – PIE 

Sprzedaż detaliczna w grudniu spadnie o 2 proc. rdr, a łącznie handel obniży PKB w IV kw. o 0,5 pkt. proc. - oceniają 
analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. 

ENERGIA Średnia cena sprzedaży energii elekt. na rynku w III kw. wyniosła 257,98 zł/MWh – URE 
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Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w III kwartale 2020 roku wyniosła 257,98 
zł/MWh i była najwyższa od 2015 roku - podał w komunikacie Urząd Regulacji Energetyki. W II kwartale 2020 roku 
cena wynosiła 245,36 zł/MWh. 

KONIUNKTURA GIEŁDOWA Odsetek "byków" na GPW spadł o 1,1 pkt. proc. do 46 proc. – INI 

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się 
w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 1,1 pkt. proc. do 46 proc. Odsetek respondentów 
oczekujących trendu spadkowego wzrósł o 1,1 pkt. proc. do 30,7 proc. - podało Stowarzyszenie Inwestorów 
Indywidualnych w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ERS- Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu 
upadłości. 

 EXCELLENC- NWZA ws. rozszerzenia przedmiotu działalności spółki tj. zmiany § 6 statutu. 

 LPP- Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 8406 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Semper Simul Foundation. 

 NORTCOAST- Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW. 

 PARCELTEC- NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz zmiany statutu. 

 PULAWY- NWZA ws. wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych polegających na nabyciu, w celu realizacji projektu inwestycyjnego, 
składników aktywów trwałych. 

 QUANTUM- NWZA ws. wypłaty dywidendy z zysku za rok 2019. 

ZAGRANICA 

 Hiszpania- (09:00) Sprzedaż detaliczna (Oczek. b.d. Poprz.-2.7% r/r) za listopad 

 USA- (16:30) Indeks Dallas Fed dla przemysłu (Oczek. b.d. Poprz.12.0) 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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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 jakakolw iek 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 jakiejkolwiek 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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