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POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 
Indeks PMI dla 
przemysłu 

51.5 50.8 grudzień 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:45 Włochy 
Indeks PMI dla 

przemysłu 
53.6 51.5 grudzień 

09:50 Francja 
Indeks PMI dla 

przemysłu - fin.. 
51.1 49.6 grudzień 

09:55 Niemcy 
Indeks PMI dla 

przemysłu - fin.. 
58.6 57.8 grudzień 

10:00 
Strefa 

Euro 

Indeks PMI dla 

przemysłu - fin.. 
55.5 53.8 grudzień 

10:30 
Wlk. 

Brytania 

Zaakceptowane 

wnioski o kredyt 

hipoteczny 

82.1 tys. 97.5 tys. listopad 

10:30 
Wlk. 

Brytania 
Podaż pieniądza M4 

0.4% 

m/m 
0.6% m/m listopad 

10:30 
Strefa 

Euro 
Indeks Sentix -5.0 -2.7 styczeń 

10:30 
Wlk. 

Brytania 

Indeks PMI dla 

przemysłu - fin.. 
57.3 55.6 grudzień 

15:30 Kanada 
Indeks PMI dla 

przemysłu 
b.d. 55.8 grudzień 

15:45 USA 
Indeks PMI dla 

przemysłu - fin.. 
56.5 56.7 grudzień 

16:00 USA 

Wydatki na 

inwestycje 

budowlane 

0.8% m/m 1.3% m/m listopad 

16:00 USA 

Wystąpienie szefa 

Fed z Chicago 

(Charles Evans) 

- - - 

16:00 USA 

Wystąpienie szefa 

Fed z Atlanty 

(Raphael Bostic) 

- - - 

18:15 USA 

Wystąpienie szefa 

Fed z Cleveland 

(Loretta Mester) 

- - - 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 

poniedziałek, 4 stycznia 2021.  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 983.98 -1.59% 

WIG30 2 312.73 -1.57% 

mWIG40 3 976.50 -0.60% 

sWIG80 16 096.36 0.80% 

WIG 57 025.84 -1.17% 

NCIndex 495.11 -0.69% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20H2120 1 992 -1.14% 13 961 35 006 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 200  49.75% 276 275 23.90% 

SPADEK 154  38.31% 873 621 75.56% 

BEZ ZM. 48  11.94% 6 248 0.54% 

RAZEM 402 100.00% 1 156 145 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

MOSTALZAB 1.330  29.13% 2 628 326 

POLIMEXMS 3.720  24.41% 19 676 865 

PRAIRIE 0.549  12.27% 1 216 356 

CFI 0.274  11.38% 172 280 

NTTSYSTEM 5.16  10.97% 698 734 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

HARPER 14.45  -15.00% 7 769 854 

AMREST 27.70  -5.46% 8 113 507 

LARQ 1.660  -5.14% 138 590 

MBANK 179.2  -5.13% 15 191 391 

OAT 50.6  -4.53% 5 720 122 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 30 606.48 0.65% 

NASDAQ 12 888.30 0.14% 

S&P500 3 756.07 0.64% 

FTSE 100 6 460.52 0.48% 

CAC 40 5 551.41 -0.86% 

DAX XETRA 13 718.78 -0.31% 

RTS  1 387.46 -0.79% 

BUX 42 107.57 0.90% 

NIKKEI 225  27 242.39 -0.74% 

HANG SENG 27 424.73 0.71% 

BOVESPA 119 017.24 -0.33% 

MERVAL 51 226.49 -0.18% 

CECE EUR  1 427.90 -1.64% 

NTX EUR 1 023.55 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.22528 0.30% 

EUR/PLN 4.55807 -0.09% 

USD/PLN 3.72002 -0.39% 

USD/JPY 103.028 -0.25% 

GBP/USD 1.36832 0.08% 

EUR/CHF 1.08311 0.18% 

CHF/PLN 4.20831 -0.27% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1927.7 1.37% 

MIEDŹ (LME) 7757 0.00% 

ROPA BRENT 53.12 2.55% 

ROPA WTI 49.67 2.37% 
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Informacje dnia 
 

IDEA BANK, PEKAO BFG wszczął przymusową restrukturyzację Idea Banku, który zostanie przejęty przez Bank Pekao  

Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszczął przymusową restrukturyzację Idea Banku, który 3 stycznia zostanie przejęty 
przez Bank Pekao - poinformował w czwartek BFG. Do Pekao trafi ponad 14 mld zł aktywów Idea Banku. Wartość 
obligacji, które podlegają umorzeniu wynosi 56,1 mln zł, a akcji 156,8 mln zł.  

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PEKAO BFG: Bank Pekao przejmie Idea Bank w ramach przymusowej restrukturyzacji 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową Idea Banku wszczął jego 
przymusową restrukturyzację, poinformował Fundusz. Idea Bank zostanie przejęty przez Bank Pekao 3 stycznia 2021 
r. 

PEKAO Bank Pekao: Przejęcie Idea Banku nie wpływa na potencjał dywidendowy 

Przejęcie Idea Banku nie wpływa na potencjał dywidendowy Banku Pekao, pozwala natomiast wykorzystać efekt skali i 
osiągnąć synergie, ocenił p.o. prezesa Banku Pekao Leszek Skiba. Pełna integracja operacyjna Idea Banku ze 
strukturami Banku Pekao spodziewana jest do końca IV kwartału 2021 r. 

PEKAO T. Styczyński i G. Olszewski zrezygnowali z funkcji wiceprezesów Banku Pekao 

Tomasz Styczyński oraz Grzegorz Olszewski złożyli rezygnacje z funkcji wiceprezesów zarządu Banku Pekao, jak 
również ze składu zarządu, podał bank. 

PEKAO BFG: Kwota dotacji dla Pekao w zw. z przejęciem Idea Banku to maks. 218 mln zł 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) zakłada, że maksymalna kwota dotacji dla Banku Pekao związana z przejęciem 

- w ramach przymusowej restrukturyzacji - Idea Banku sięgnie 218 mln zł, poinformował prezes BFG  Piotr 
Tomaszewski. 

PEKAO Przejęcie Idea Banku wpisuje się w strategię stawiania na segment MŚP - p.o. prezesa Pekao 

Przejęcie Idea Banku wpisuje się w strategię Banku Pekao zakładającą m.in. zwiększanie aktywności w segmencie 
mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw - poinformował pełniący obowiązki prezesa Banku Pekao Leszek Skiba. 

PEKAO Pekao szacuje synergie kosztowe z przejęcia Idea Banku na ok. 300 mln zł w ujęciu NPV w 10 lat  

Bank Pekao szacuje w ciągu 10 lat synergie kosztowe wynikające z przejęcia Idea Banku na ok. 300 mln zł w ujęciu 
NPV - podał bank w komunikacie. 

PEKAO Bank Pekao: Koszty integracji z Idea Bankiem wniosą ok. 120 mln zł 

Łączna wartość synergii kosztowych po połączeniu Idea Banku z Bankiem Pekao szacowana jest na ok. 420 mln zł w 

ciągu 10 lat. Jednorazowe koszty integracji wyniosą łącznie ok. 120 mln zł i zostaną poniesione głównie w IV kwartale 
2021 r., poinformowali przedstawiciele zarządu. 

PEKAO Pekao: dwóch wiceprezesów rezygnuje ze stanowisk 

Tomasz Styczyński oraz Grzegorz Olszewski złożyli rezygnacje z funkcji wiceprezesów zarządu banku, jak również ze 
składu zarządu banku - poinformował w czwartek bank Pekao. Jak dodano, jako przyczynę rezygnacji wskazali 

odmienną wizję rozwoju banku. 

PEKAO, IDEA BANK Pekao spodziewa się osiągnąć około 40 proc. synergii z przejęcia Idea Banku w ciągu dwóch lat  

Bank Pekao spodziewa się, że około 40 proc. zakładanych synergii zostanie osiągniętych w ciągu dwóch najbliższych 
lat po przejęciu Idea Banku - poinformował p.o. prezesa Pekao Leszek Skiba. 

IDEA BANK BFG wszczął przymusową restrukturyzację Idea Banku, który zostanie przejęty przez Bank Pekao  

Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszczął przymusową restrukturyzację Idea Banku, który 3 stycznia zostanie przejęty 
przez Bank Pekao - poinformował w czwartek BFG. Do Pekao trafi ponad 14 mld zł aktywów Idea Banku. Wartość 
obligacji, które podlegają umorzeniu wynosi 56,1 mln zł, a akcji 156,8 mln zł.  

IDEA BANK Jedyną alternatywą dla przymusowej restrukturyzacji była upadłość Idea Banku – UKNF 

Przejęcie Idea Banku przez Bank Pekao w drodze przymusowej restrukturyzacji to najbezpieczniejsze rozwiązanie, 
które pozwala uniknąć upadłości i związanych z nią negatywnych skutków dla klientów banku i sektora finansowego w 
Polsce. Jedynym alternatywnym scenariuszem była upadłość banku - napisano w komentarzu Urzędu KNF. 

IDEA BANK Leszek Czarnecki zapowiada złożenie odwołania od decyzji BFG ws. Idea Banku 

W poniedziałek zostanie złożone odwołanie od decyzji BFG w sprawie przymusowej restrukturyzacji Idea Banku do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - poinformował główny akcjonariusz Idea Banku i 
przewodniczący jego rady nadzorczej Leszek Czarnecki. Ocenił, że decyzja BFG jest pogwałceniem prawa.  

LPP Jerzy Lubianiec zrezygnował z funkcji prezesa rady nadzorczej LPP 

Jerzy Lubianiec, twórca i współzałożyciel LPP, zrezygnował z funkcji prezesa rady nadzorczej LPP - poinformowała 

spółka w komunikacie. 

PKP CARGO Przewozy PKP Cargo wyniosły 7,9 mln ton w listopadzie 

Grupa PKP Cargo przewiozła na krajowym rynku łącznie 7,9 mln ton towarów w listopadzie 2020 r., a praca 
przewozowa grupy wyniosła 2 mld tkm (-1,1% r/r), podała spółka. 
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PKP CARGO Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w okresie I-XI do 36,6 proc. – UTK 

Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w okresie styczeń-listopad do 36,6 proc. całego 

rynku wobec 40,54 proc. w analogicznym okresie ub. roku - podał Urząd Transportu Kolejowego. 

PKP CARGO PKP Cargo w I-XI przewiozło 77 mln ton towarów, spadek o 16 proc. rdr 

PKP Cargo w okresie styczeń-listopad przewiozło 77 mln ton towarów, co oznacza spadek rdr o 16 proc. - podała 
spółka w komunikacie prasowym. 

ELEKTROBUDOWA Elektrobudowa ma porozumienie z PSE ws. 'Modernizacji stacji 220/110 kV-Konin' 

Elektrobudowa w upadłości zawarła z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) porozumienie w sprawie 

rozliczenia umowy na wykonanie zadania pn. "Modernizacja stacji 220/110 kV - Konin", podała spółka. Wpływ 
rozliczenia zostanie uwzględniony w wynikach 2020 r. w kwocie 21,1 mln zł w przychodach spółki, podano także.  

RAFAKO Rafako: Gaz-System zażądał wypłat gwarancji z umowy na budowę Tłoczni Kędzierzyn 

OPG Gaz-System złożył do mBanku żądania wypłaty z gwarancji bankowej należytego wykonania kontraktu na 

budowę Tłoczni Kędzierzyn w wysokości 20,75 mln zł oraz wypłaty z gwarancji zwrotu zaliczki w wysokości 20,75 mln 
zł, podało Rafako, które jest wykonawcą umowy. W ocenie Rafako, przedmiotowe wierzytelności z mocy prawa 
stanowią wierzytelności układowe w ramach otwartego uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego spółki.  

MCI MCI Capital ma umowy sprzedaży akcji ATM i udziałów w AAW III za 527,9 mln zł 

MCI.PrivateVentures FIZ z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. zawarł umowy przyrzeczone z AMC Capital IV 
Albatros (sprzedający) oraz Taviomer Investments (Global Compute Poland) (kupujący) w wykonaniu umowy 
przedwstępnej zawartej pomiędzy sprzedającymi a Terve Bidco 17 października 2020 r., dotyczącej zakupu udziałów 

w AAW III oraz akcji zwykłych ATM, z której prawa i obowiązki kupującego zostały przeniesione na Taviomer 
Investments 22 grudnia 2020 r., podał MCI Capital. 

AMREST AmRest uzyskał zwolnienie z konieczności spełnienia kowenantów bankowych 

AmRest uzyskał zwolnienie z konieczności spełnienia wymogów dotyczących utrzymania wskaźników, takich jak 
dźwignia finansowa i wskaźnik pokrycia odsetek za czwarty kwartał 2020 oraz pierwszy, drugi i trzeci kwartał 2021 - 

podała spółka w komunikacie. 

AGORA Agora rozpoczęła negocjacje w sprawie zmiany warunków opcji menedżerskich Heliosa 

Agora rozpoczęła negocjacje w sprawie zmiany warunków opcji menedżerskich spółki zależnej Helios - podała grupa w 
komunikacie. Proponowane zmiany dotyczą m.in. odsunięcia w czasie terminu realizacji opcji put oraz call.  

POZBUD Pozbud zakłada w strategii m.in. poprawę wskaźników finansowych 

Zarząd Pozbudu przedstawił główne założenia strategii grupy na lata 2021 - 2023. Spółka zakłada m.in. poprawę 
wskaźników finansowych i dalszą dywersyfikację działalności - podał Pozbud w komunikacie. 

IZOBLOK Grupo Antolin wskazuje, że Izoblok jest odpowiedzialny za wady części produkowanych dla Audi 

Hiszpańska Grupo Antolin, która produkuje części dla koncernu Audi AG, wskazuje, że odpowiedzialność za wady 

dostarczonych elementów ponosi niemiecka spółka zależna Izobloku - poinfomował Izoblok w komunikacie. Audi AG 
prowadzi na rynku USA akcję naprawczą, której koszt szacowany jest na 7,4 mln euro.  

ORZEŁ BIAŁY Spółka zależna Orła Białego sprzedała ZCP za 18,8 mln zł 

Spółka zależna Orła Białego sprzedała zorganizowaną część przedsiębiorstwa CP Bolko za 18,8 mln zł. Kupującym 
jest Spółka Restrukturyzacji Kopalń - podał Orzeł Biały w komunikacie. 

SOLAR COMPANY Solar szacuje spadek przychodów w grudniu na ok. 25 proc. rdr 

Solar Company szacuje, że wartość przychodów ze sprzedaży w grudniu stanowić będzie ok. 75 proc. sprzedaży 
zrealizowanej w analogicznym okresie 2019 roku - podała spółka w komunikacie. 

TEN SQUARE GAMES Przychody gry "Fishing Clash" w grudniu wyniosły ok. 8 mln USD - Sensor Tower 

Przychody gry "Fishing Clash", której producentem jest Ten Square Games, wyniosły w grudniu około 8 mln USD, 

podobnie jak w listopadzie - szacuje portal Sensor Tower. Według szacunków, grę pobrano w ubiegłym miesiącu ze 
sklepów Google i Apple łącznie ok. 2,2 mln razy wobec 1,1 mln w listopadzie.  

OT LOGISTICS OT Logistics: Allianz ZB wypowiedział umowę wspólników Luka Rijeka 

Allianz ZB wypowiedział umowę wspólników (SHA) z 15 września 2017 r., zawartą z OT Logistics i niektórymi 
akcjonariuszami Luka Rijeka (LR), co oznacza utratę kontroli OT Logistics nad LR, która to kontrola była sprawowana 

na mocy SHA. W tej sytuacji spółka będzie zmuszona do przekwalifikowania wartości LR w księgach z jednostki 
zależnej na jednostkę stowarzyszoną, podało OT Logistics. Pomimo wypowiedzenia SHA, OT Logistics podtrzymuje 
zamiar nabycia 15,15% akcji LR po cenie wynikającej z opcji put. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 

 

PGE PGE: Spółka PGE Systemy ma porozumienie ze stroną społeczną 

W PGE Systemy - spółce z Grupy PGE - zostało podpisane porozumienie kończące spór zbiorowy, podała Polska 

Grupa Energetyczna (PGE). To kolejne porozumienie podpisane w ostatnim czasie na poziomie pracodawcy (czyli 
poszczególnych spółek i oddziałów Grupy PGE), a stroną społeczną. 

PKN ORLEN Orlen: Możejki mają nowe połączenie kolejowe z Ukrainą 

Litewska rafineria Orlenu w Możejkach ma nowe połączenie kolejowe z Ukrainą przez Polskę - poinformował w środę 

płocki koncern. Dodano, że jest to alternatywa dla trasy przechodzącej przez Białoruś. 

KRUK Kruk ma umowę zakupu portfela wierzytelności od BNP Paribas o wartości nominalnej 82 mln euro  

Spółka zależna Kruka, InvestCapital, zawarła z bankiem z grupy BNP Paribas umowę nabycia portfela 
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niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych oraz średnich i małych przedsiębiorstw na rynku hiszpańskim o 
łącznej wartości nominalnej ok. 82 mln euro, czyli 372 mln zł - podał Kruk w komunikacie. 

RAFAKO Rafako złożyło wniosek o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym 

Rafako złożyło w Sądzie Rejonowym w Gliwicach wniosek o zatwierdzenie układu w ramach uproszczonego 
postępowania restrukturyzacyjnego - podała spółka w komunikacie. 

SKARBIEC ZWZ Skarbiec Holding zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy za r.obr. 2019/2020 

Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydowali o przeznaczeniu jednostkowego zysku netto za rok obrotowy 2019/2020 
w wysokości 10,69 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. 

BUDIMEX Budimex udzielił inwestorom wyłączności w procesie ewentualnego zbycia Budimeksu Nieruchomości  

Budimex udzielił wybranej grupie inwestorów wyłączności w ramach procesu rozpoznania zainteresowania rynku 
nabyciem udziałów Budimex Nieruchomości - podała spółka w komunikacie. Wyłączność została udzielona do 15 
lutego 2021 r. 

ERBUD Erbud przebuduje POK w Puławach za 21,53 mln zł netto 

Erbud podpisał umowę na przebudowę Puławskiego Ośrodka Kultury 'Dom Chemika' etap II - budowa Mediateki w 
Puławach za 21,53 mln zł netto, podała spółka. "Wartość kontraktu: 21 531 766,46 zł netto. Terminy realizacji 30 
czerwca 2022 r." - czytamy w komunikacie. 

BĘDZIN Elektrociepłownia Będzin wypowiedziała PGG umowy sprzedaży węgla 

Elektrociepłownia Będzin Sp z o.o. , spółka zależna Elektrociepłowni Będzin SA, przekazała PGG wypowiedzenie 

umowy sprzedaży węgla zawartej 2 października 2017 roku - podała spóła w komunikacie. Wypowiedzenie umowy 
wynikało z braku porozumienia w kwestii zmiany warunków współpracy. 

BOWIM Bowim wydłużył okres realizacji strategii do końca 2021 roku 

Bowim wydłużył okres realizacji strategii do końca 2021 roku. Cele w przyjętej w 2017 roku strategii pozostają 

niezmienione - podała spółka w komunikacie. 

WORK SERVICE Iwona Szmitkowska obejmie funkcję prezesa Work Service od 1 stycznia 

Iwona Szmitkowska decyzją rady nadzorczej Work Service obejmie funkcję prezesa zarządu spółki od 1 stycznia 2021 
r., zastępując na tym stanowisku Thibault Lefebvre'a dyrektora regionalnego Gi Group na Europę Środkową, podała 

spółka. Nowym wiceprezesem spółki został dyrektor regionalny Gi Group na Europę Zachodnią Paolo Caramello.  

INTERSPORT Szymon Dąbrowski zrezygnował z funkcji wiceprezesa Intersport Polska 

Szymon Dąbrowski złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Intersport Polska z przyczyn osobistych, podała spółka.  
"Zarząd Intersport Polska informuje, że w dniu 30 grudnia 2020 pan Szymon Dąbrowski złożył z dniem dzisiejszym 

rezygnację z pełnionej funkcji wiceprezesa zarządu spółki z przyczyn osobistych" - czytamy w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja azjatycka: Po spadkowym akcencie w ostatnich godzinach 2020 roku, notowania eurodolara rozpoczynają 

nowy tydzień - i nowy rok - od delikatnych zwyżek. Amerykański dolar wykazuje słabość także w relacji do większości 

globalnych walut, z wyjątkiem jena, gdyż na wykresie USD/JPY ostatnie godziny przynoszą konsolidację notowań.  

Dorota Sierakowska 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

WLK. BRYTANIA Ustawa o przyszłych relacjach z Unią Europejską nabrała mocy 

Ustawa o przyszłych relacjach z Unią Europejską, która implementuje do brytyjskiego prawa postanowienia 
uzgodnionej umowy handlowej z UE, została zaaprobowana przez królową, a tym samym nabrała mocy - ogłosił w 
nocy ze środy na czwartek spiker Izby Gmin Lindsay Hoyle. 

USA Liczba nowych bezrobotnych wyniosła 787 tys.; oczekiwano 835 tys. 

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 787 tys. - poinformował 
Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych 

wyniesie 835 tys. wobec 806 tys. poprzednio, po korekcie z 803 tys. Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie 
zasiłku wyniosła zaś 5,219 mln w tygodniu, który skończył się 12 grudnia - podał resort pracy USA. Analitycy oczekiwali 
5,390 mln wobec notowanych poprzednio 5,322 mln, po korekcie z 5,337 mln.  

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

BUDŻET Ponad 30 proc. potrzeb pożyczkowych budżetu na '21 zostało prefinansowane w '20 - Skuza, MF 

MF wstępnie szacuje, że ponad 30 proc. przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych budżetu państwa zostało 
prefinansowane w roku bieżącym - poinformował w komentarzu wiceminister finansów Sebastian Skuza. 

BUDŻET Stan środków na rachunkach budżetowych na koniec roku spadł do ok. 60 mld zł z 113,2 mld zł na koniec XI 

Stan środków na rachunkach budżetowych na koniec roku będzie przekraczał 60 mld zł - poinformował w komentarzu 
wiceminister finansów Sebastian Skuza. Na koniec listopada stan środków wynosił 113,2 mld zł.  

OBLIGACJE NBP planuje w styczniu jedną operację skupu obligacji - w dn. 20 I 

Narodowy Bank Polski planuje w styczniu przeprowadzić jedną operacje strukturalną skupu obligacji - w dn. 20 I - 
podano w komunikacie. Harmonogram operacji otwartego rynku NBP na styczeń przewiduje regularne emisje bonów i 
w razie potrzeby operacje repo. 

OBLIGACJE Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji w listopadzie spadła o 9,8 proc. mdm – MF 

Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji skarbowych w listopadzie 2020 roku spadła o 9,8 proc. mdm i wyniosła 
503,3 mld zł - podało Ministerstwo Finansów. "W listopadzie wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji skarbowych 

spadła o 9,8 proc. mdm do poziomu 503,3 mld zł. Obrót obligacjami koncentrował się na nieregulowanym rynku 
międzybankowym (96,3 proc.), podczas gdy udział platformy elektronicznej TBS Poland w łącznej wartości obrotów 
stanowił 3,7 proc., a udział GPW wyniósł 0,01 proc." - napisano. 

FIRMY W 2019 roku liczba mikrofirm wzrosła w Polsce o 3,2 proc. rdr – GUS 

W 2019 roku liczba mikrofirm, zatrudniających do 9 osób wzrosła w Polsce o 3,2 proc. rdr do 2,213 mln - podał w 
czwartek GUS. Liczba pracujących w mikroprzedsiębiorstwach w 2019 roku wyniosła 4,229 mln i wzrosła w stosunku 

do roku poprzedniego o 56,0 tys. osób, tj. o 1,3 proc. 

PŁACE Liczba osób otrzymujących w 2019 r. płacę minimalną wzrosła o 1,4 proc. do 1,5 mln – GUS 

Liczba osób otrzymujących w grudniu 2019 roku w gospodarce narodowej płacę minimalną wzrosła o 1,4 proc. do 1,5 
mln - podał w czwartek GUS. W 2018 roku liczba osób z płacą minimalną spadła o 3,4 proc. 

KONIUNKTURA GIEŁDOWA Odsetek "byków" na GPW wzrósł o 9,6 pkt. proc. do 55,6 proc. – INI 

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się 
w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW wzrósł o 9,6 pkt. proc. do 55,6 proc. Odsetek respondentów 
oczekujących trendu spadkowego spadł o 7 pkt. proc. do 23,7 proc. - podało Stowarzyszenie Inwestorów 
Indywidualnych w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 IMPEL- Początek zapisów na sprzedaż akcji po 13 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Nutit a.s.  

 LIVECHAT- Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020/2021 w wysokości 0,89 zł na akcję.  

 TALANX- Początek zapisów na sprzedaż akcji po 138,74 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez HDI V.A.G.  

POLSKA 

 Polska- (09:00) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 51.5 Poprz.50.8) za grudzień 

ZAGRANICA 

 Szwecja- (08:30) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. b.d. Poprz.59.1) za grudzień 

 Węgry- (09:00) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. b.d. Poprz.51.9) za grudzień 

 Hiszpania- (09:15) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 52.8 Poprz.49.8) za grudzień 

 Czechy- (09:30) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 54.4 Poprz.53.9) za grudzień 

 Szwajcaria- (09:30) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 54.3 Poprz.55.2) za grudzień 

 Włochy- (09:45) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 53.6 Poprz.51.5) za grudzień  

 Francja- (09:50) Indeks PMI dla przemysłu - fin.. (Oczek. 51.1 Poprz.49.6) za grudzień 

 Niemcy- (09:55) Indeks PMI dla przemysłu - fin.. (Oczek. 58.6 Poprz.57.8) za grudzień 

 Strefa Euro- (10:00) Indeks PMI dla przemysłu - fin.. (Oczek. 55.5 Poprz.53.8) za grudzień 

 Norwegia- (10:00) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 52.3 Poprz.51.9) za grudzień 

 Wlk. Brytania- (10:30) Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny (Oczek. 82.1 tys. Poprz.97.5 tys.) za listopad 

 Wlk. Brytania- (10:30) Podaż pieniądza M4 (Oczek. 0.4% m/m Poprz.0.6% m/m) za listopad 

 Strefa Euro- (10:30) Indeks Sentix (Oczek. -5.0 Poprz.-2.7) za styczeń 

 Wlk. Brytania- (10:30) Indeks PMI dla przemysłu - fin.. (Oczek. 57.3 Poprz.55.6) za grudzień 

 Kanada- (15:30) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. b.d. Poprz.55.8) za grudzień 

 USA- (15:45) Indeks PMI dla przemysłu - fin.. (Oczek. 56.5 Poprz.56.7) za grudzień 

 USA- (16:00) Wydatki na inwestycje budowlane (Oczek. 0.8% m/m Poprz.1.3% m/m) za listopad 

 USA- (16:00) Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans)  

 USA- (16:00) Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)  

 USA- (18:15) Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester)  

 

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 zawart e 
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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