
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  

 
 CIECH - Ciech planuje pozyskać nowe finansowanie kredytowe w wysokości 2,1 mld zł 

 RAPORTY - Raport okresowy przedstawi: LOKATYBUD 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 
Wskaźnik 
Wyprzedzający 
Koniunktury wg BIEC 

b.d. 158.8 grudzień 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:30 Szwecja 
Bilans handlu 

zagranicznego 
b.d. 4.7 mld SEK listopad 

15:00 USA 
Indeks S&P/Case-Shiller 

dla 10 metropolii 

6.5% 

r/r 
6.2% r/r październik 

15:00 USA 

Indeks S&P/Case-

Shiller dla 20 

metropolii 

6.9% r/r 6.6% r/r październik 

22:40 USA 
Zmiana zapasów ropy 

wg API 
b.d. 2.7 mln brk tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wtorek, 29 grudnia 2020,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 004,41 2,48% 

WIG30 2 334,39 2,60% 

mWIG40 3 937,13 2,50% 

sWIG80 15 597,93 1,56% 

WIG 57 172,46 2,38% 

NCIndex 474,77 0,45% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol, LOP 

FW20H2120 2 012 2,97% 12 809 34 880 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys,) 

WZROST 206  50,99% 1 038 290 82,47% 

SPADEK 162  40,10% 213 898 16,99% 

BEZ ZM, 36 8,91% 6 834 0,54% 

RAZEM 404 100,00% 1 259 022 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

BOWIM 2,90  23,93% 136 492 

KSGAGRO 2,68  14,53% 456 065 

ESOTIQ 16,50  12,63% 602 976 

XTB 17,85  9,85% 60 136 980 

NETIA 5,06  9,52% 968 670 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

BIOMEDLUB 8,00  -18,03% 61 226 350 

BUMECH 2,930  -15,80% 800 404 

TBULL 26,7  -13,03% 1 310 461 

SANWIL 2,62  -7,75% 734 470 

RANKPROGR 1,750  -7,16% 121 424 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 30 403,97 0,68% 

NASDAQ 12 899,42 0,74% 

S&P500 3 735,36 0,87% 

FTSE 100 6 502,11 0,10% 

CAC 40 5 588,38 1,20% 

DAX XETRA 13 790,29 1,49% 

RTS  1 391,31 0,94% 

BUX 41 528,44 0,80% 

NIKKEI 225  27 568,15 2,66% 

HANG SENG 26 578,00 1,00% 

BOVESPA 119 123,70 1,12% 

MERVAL 50 483,84 -2,20% 

CECE EUR  1 457,52 0,00% 

NTX EUR  1 033,22 0,00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,2240 0,17% 

EUR/PLN 4,4907 0,04% 

USD/PLN 3,6688 -0,16% 

USD/JPY 103,7090 0,02% 

GBP/USD 1,3479 0,11% 

EUR/CHF 1,0857 0,03% 

CHF/PLN 4,1361 0,01% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1880,300 -0,02% 

MIEDŹ (LME) 7 839,00 0,13% 

ROPA BRENT 51,040 0,18% 

ROPA WTI 47,770 -0,04% 
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Informacje dnia 

 

CIECH Ciech planuje pozyskać nowe finansowanie kredytowe w wysokości 2,1 mld zł 

Ciech chce pozyskać amortyzowany kredyty terminowy (560 mln zł), kredyt terminowy bez amortyzacji (1.305 mln zł) 
oraz kredyt rewolwingowy (250 mln zł). Ciech planuje refinansować obecne zadłużenie finansowe grupy oraz 
finansować ogólne cele korporacyjne. Refinansowane zadłużenie obejmuje kredyty o łącznej wartości ok. 2.102 mln zł. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

POLENERGIA Fundusze nie planują sprzedawać akcji w wezwaniu na Polenergię po 47 zł za sztukę 

Aviva OFE Aviva Santander, Generali OFE oraz Nationale-Nederlanden OFE uznały, że cena w wezwaniu na akcje 
Polenergii nie odzwierciedla wartości godziwej i fundusze nie planują sprzedać akcji spółki w wezwaniu po cenie 47 zł 
za akcję - poinformowała Polenergia w komunikacie. 

BORUTA-ZACHEM Boruta-Zachem: InventionBio ma umowę na 18,9 mln zł dofinansowania z NCBR 

InventionBio - spółka zależna od Boruta-Zachem - podpisała umowę o dofinansowanie kwotą 18,9 mln zł z 
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) projektu pt. "Wytworzenie multifunkcjonalnego komponentu (materiału) 
paszowego (FSB) o unikalnych właściwościach synbiotycznych stanowiącego odpowiedz na potrzeby rynkowe 
zgłaszane przez producentów pasz" 

POLIMEX MOSTOSTAL Polimex Mostostal spłacił w całości dług objęty restrukturyzacją finansową 

Polimex Mostostal dokonał przedterminowej spłaty całości zadłużenia bilansowego wobec banków będących stronami 
umowy w sprawie zasad obsługi jej zadłużenia finansowego zawartej 21 grudnia 2012 r. Dzięki zaspokojeniu 
wierzytelności bankowych w łącznej kwocie 80,4 mln zł, umowa restrukturyzacyjna uległa wygaszeniu, co definitywnie 
zamyka okres restrukturyzacji finansowej rozpoczętej w 2012 r., podała spółka. 

BENEFIT-SYSTEMS Zakończenie postępowania antymonopolowego przeciwko Benefit Systems przesunięte na 29 V '21 

"Prezes Urzędu wskazał, że z uwagi na złożony charakter postępowania i konieczność dalszej analizy sprawy, 
zakończenie postępowania na obecnym etapie nie jest możliwe" - napisano w komunikacie. To już kolejne 
przesunięcie przez UOKiK terminu zakończenia tego postępowania 

RAFAKO Rafako kwestionuje prawo Gaz-Systemu do odstąpienia od 'umowy Goleniów' 

Rafako w restrukturyzacji kwestionuje w całości prawo Gaz-Systemu do odstąpienia od umowy, budowy gazociągu DN 
700 Szczecin-Gdańsk, odcinek Goleniów-Płoty (umowa Goleniów) oraz podnosi zastrzeżenia odnośnie do prawa Gaz-
Systemu do odstąpienia od umowy dotyczącej budowy tłoczni Kędzierzyn (umowa Kędzierzyn), podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PKN ORLEN PKN Orlen w ciągu roku podwoił liczbę stacji paliw na rynku słowackim do 20 

PKN Orlen zwiększył liczbę stacji paliw na rynku słowackim do 20, podał koncern. Po otwarciu dwóch nowych obiektów 
pod marką Benzina-Grupa Orlen na rynku słowackim klienci mogą korzystać z oferty Stop Cafe w 13 lokalizacjach. 
Kolejne 7 zostanie zmodernizowane i dostosowane do standardów Grupy Orlen w 2021 r. 

PGE PGE EO ma ponad 600 chętnych do dzierżawy gruntów pod PV dzięki kampanii infor. 

Dzięki uruchomionej w listopadzie kampanii informacyjnej, do PGE Energia Odnawialna zgłosiło się już ponad 600 
właścicieli gruntów zainteresowanych współpracą przy realizacji Programu PV Grupy PGE, podała spółka. Niektórzy z 
nich złożyli oferty dzierżawy terenów o powierzchniach przekraczających 100 ha. 

BNP PARIBAS BP BNP Paribas BP ma zgodę KNF na zaliczenie pożyczki podporządkowanej do Tier II 

BNP Paribas Bank Polska otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o wyrażeniu zgody na zaliczenie 
środków z tytułu pożyczki podporządkowanej w kwocie 2 300 mln zł jako instrumentu w funduszach uzupełniających 
Tier II, podał bank. 

EUROCASH Prezes UOKiK wszczął postępowania wobec sieci handlowych, w tym wobec Eurocashu 

Prezes UOKiK wszczął postępowania wobec sieci handlowych Kaufland Polska Markety, Eurocash i Intermarche 
podejrzewanych o nieuczciwe stosowanie wstecznych rabatów - poinformował UOKiK na stronie internetowej. Za 
podobne praktyki został niedawno ukarany Jeronimo Martins Polska, właściciel sklepów Biedronka. 

XTB XTB otrzymał od KNF ocenę nadzorczą, która pozwala spółce wypłacić dywidendę za '20 

X-Trade Brokers Dom Maklerski otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego ocenę nadzorczą (BION) wynoszącą 2 
[2,46] - podała spółka w komunikacie. Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej w 2021 r. wskazuje, że 
aktualna ocena nadzorcza dla XTB mieści się na poziomie zalecanych kryteriów, co powinno pozwolić spółce na 
wypłatę dywidendy za obecny rok obrotowy. 

KREDYT INKASO Kredyt Inkaso będzie kontynuował rozmowy z obligatariuszami ws. kolejnych emisji 

Obligatariusze Kredyt Inkaso doprecyzowali definicję skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto w warunkach 
emisji obligacji serii B1, F1 i G1, podała spółka. Zarząd zapowiedział, że będzie kontynuował rozmowy z 
obligatariuszami na temat zmiany poziomów wskaźników zadłużenia finansowego w warunkach emisji wyemitowanych 
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obligacji. 

NANOGROUP NanoGroup: Złożono wniosek o udzielenie patentu dot. maseczki biobójczej 

Zarząd NanoGroup poinformował o złożeniu wniosku o udzielenie patentu dotyczącego maseczki medycznej 
ochronnej o właściwościach biobójczych. 

QUANTUM SOFTWARE Quantum Software wypłaci dywidendę w wysokości 1,35 zł na akcję 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum Software zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę z niepodzielonej 
części zysku za 2019 rok kwoty 1,78 mln zł, co daje 1,35 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w 
komunikacie. Dzień dywidendy został ustalony na 30 grudnia 2020 r., a dzień jej wypłaty na 8 stycznia 2021 r. 

XTPL Projekt XTPL dofinansowany przez NCBiR kwotą 11,7 mln zł 

Spółka XTPL podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu kwotą 11,7 mln zł - 
poinformowała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Zmiany w akcjonariacie 
 
 

CCC Fundusze Nationale-Nederlanden PTE mają ponad 5 proc. głosów na WZ CCC 

Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne zwiększyły 
zaangażowanie w CCC do 5,57 proc. głosów na WZ - poinformowała spółka w komunikacie. Wcześniej fundusze te 
miały 4,89 proc. głosów na WZ CCC. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja amerykańska: Sesja w Stanach Zjednoczonych przyniosła próby odbicia wartości dolara amerykańskiego w 

górę, jednak już pod koniec sesji USD znów znalazł się pod presją podaży, widoczną praktycznie na wszystkich 
głównych parach walutowych świata. 

Sesja azjatycka: Tymczasem podczas sesji w Azji trend jest dużo bardziej widoczny: dolar kontynuuje osłabienie. 
Notowania kursu EUR/USD ponownie wzrosły do okolic 1,2240. 

Dorota Sierakowska 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

JAPONIA Produkcja przemysłowa w Japonii w XI pozostała bez zmian 

Produkcja przemysłowa w Japonii w XI pozostała bez zmian mdm wobec wzrostu miesiąc wcześniej o 4,0 proc. - 
podało Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu w I wyliczeniu. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

RYNEK MIESZKANIOWY W III kw. powrót aktywności na rynku mieszkaniowym, po restrykcjach wynikających z pandemii – NBP 

W III kwartale 2020 roku odnotowano powrót aktywności na rynku mieszkaniowym, po restrykcjach wynikających z 
pandemii COVID-19 obowiązujących od marca - podał NBP w kwartalnym raporcie o rynku nieruchomości. "Ceny 
ofertowe nowo wprowadzanych mieszkań na rynku pierwotnym (RPO) wyhamowały wzrost, jednocześnie deweloperzy 
zwiększyli nieco podaż mieszkań. Wysokie ceny ofertowe mogą też podlegać różnego rodzaju promocjom, co ułatwia 
sprzedaż. Ceny transakcyjne na rynku pierwotnym (RPT) wzrosły we wszystkich grupach miast, zwłaszcza w 
Warszawie wobec częstszej sprzedaży lepiej zlokalizowanych mieszkań. Na rynku wtórnym w największych miastach 
spadł nieco popyt na mieszkania na własność" - napisano. 

DEWELOPERZY Stopa zwrotu z kapitału własnego deweloperów w III kw. wyniosła 21 proc. – NBP 

Szacowana stopa zwrotu z kapitału własnego deweloperów w III kw. wyniosła 21 proc., ale problemem firm 
deweloperskich może okazać się płynność - ocenia NBP w raporcie poświęconym rynkowi mieszkaniowemu w III 
kwartale. NBP pisze, że pandemia COVID-19 dotknęła sektor nieruchomości mieszkaniowych w okresie szczytu 
koniunktury, kiedy zarówno sprzedaż, jak i ceny były na wysokim poziomie.  

ZAKUPY W III kw. cudzoziemcy zakupili w Polsce towary warte 7,0 mld zł, 46,6 proc. mniej rdr – GUS 

W III kwartale cudzoziemcy zakupili w Polsce towary warte 7,0 mld zł, o 46,6 proc. mniej rdr - podał w poniedziałek 
GUS. W stosunku do poprzedniego kwartału wydatki cudzoziemców były większe o 113,4 proc. GUS podał, że 
cudzoziemcy przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski na zakup towarów nieżywnościowych 
przeznaczyli 76,1 proc. swoich wydatków, na żywność i napoje bezalkoholowe 14,7 proc., a na usługi 8,9 proc. 

GOSPODARKA Modele wczesnego ostrzegania odnotowały w II kw. wzrost ryzyka wystąpienia kryzysu w średnim okresie – 
KSF 

Modele wczesnego ostrzegania odnotowały w II kwartale 2020 r. wzrost ryzyka wystąpienia kryzysu w średnim okresie, 
a sygnały ryzyka płyną głównie z rynku nieruchomości, jednak nie jest to bańka na tym rynku - napisano w analizie 
przygotowanej na potrzeby grudniowego posiedzenia Komitetu Stabilności Finansowej. 

RATING Agencja Moody's w '21 planuje dwa przeglądy ratingu Polski - w kwietniu i październiku 

Agencja Moody's zaplanowała dwie potencjalne daty przeglądu ratingu Polski w 2021 r.: 30 kwietnia i 29 października - 
podała agencja w komunikacie. Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski 
najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski wg Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. 
Perspektywy wszystkich ocen są stabilne. 

INFLACJA W 2021 roku inflacja będzie prawdopodobnie znajdować się w przedziale od 2,6 proc. do 3,5 proc. – Łon 

W 2021 roku inflacja w Polsce będzie prawdopodobnie znajdować się w przedziale od 2,6 proc. do 3,5 proc. - napisał 
w poniedziałkowym artykule dla portalu wGospodarce członek Rady Polityki Pieniężnej Eryk Łon. Dodał, że w 2021 r. 
stopy procentowe powinny pozostać na obecnym poziomie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 DADELO- Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 4,6 mln praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C. 

 DETGAMES- Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji serii A, 500.000 akcji serii B, 250.000 akcji serii C, 250.000 akcji serii D. 

 FINVENTUR- NWZA ws. dokonania zmian w strukturze kapitału własnego spółki poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego. 

 GENRG- NWZA ws. powołania członka RN oraz nabycia akcji własnych w celu ich zaoferowania kluczowym dla spółki i spółek powiązanych osobom 
lub w celu realizacji korzystnych transakcji finansowych. 

 INTERFERI- NWZA ws. zmian w składzie RN. 

 LARQ- Wprowadzenie do obrotu na GPW 547.232 akcji zwykłych na okaziciela serii J. 

 LOKATYBUD- Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. 

 MLPGROUP- Dzień ostatniego notowania na GPW 1.607.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D. 

 PGO- Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TDJ Equity II sp. z o.o. 

 QUANTUM- Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,35 zł na akcję 

 SKARBIEC- ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku. 

POLSKA 

 Polska- (09:00) Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC (Oczek. b.d. Poprz.158.8) za grudzień 

ZAGRANICA 

 Szwecja- (09:30) Bilans handlu zagranicznego (Oczek. b.d. Poprz.4.7 mld SEK) za listopad 

 USA- (15:00) Indeks S&P/Case-Shiller dla 10 metropolii (Oczek. 6.5% r/r Poprz.6.2% r/r) za październik 

 USA- (15:00) Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii (Oczek. 6.9% r/r Poprz.6.6% r/r) za październik 

 USA- (22:40) Zmiana zapasów ropy wg API (Oczek. b.d. Poprz.2.7 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 
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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 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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