
        Strona | 1  
 

 

Wydział Obsługi Klienta 
 
 

BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
 GETIN - Przymusowa restruk. i umorzenie akcji IB obciążą wynik GH o 151,17 mln 

zł w 2020 

•     USA - Indeks PMI w usługach USA w XII wyniósł 54,8 pkt. – Markit 

•     USA - W grudniu ubyło 123 tys. miejsc pracy – ADP 

•     STREFA EURO - Indeks PMI w usługach strefy euro w XII wyniósł 46,4 pkt. – Markit 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

10:00 Polska Inflacja CPI - wst.. 
0.4% m/m 

2.6% r/r 
0.1% m/m 

3.0% r/r 
grudzień 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:30 Szwajcaria 
Sprzedaż detaliczna 

w.d.a. 
3.5% r/r 3.1% r/r listopad 

08:30 Szwajcaria 
Sprzedaż detaliczna 

s.a. 
b.d. 3.2% m/m listopad 

11:00 
Strefa 

Euro 

Sprzedaż detaliczna 

s.a. 

-3.4% 

m/m 
1.5% m/m listopad 

11:00 
Strefa 

Euro 

Sprzedaż 

detaliczna w.d.a. 
0.8% r/r 4.3% r/r listopad 

11:00 
Strefa 

Euro 

Indeks nastrojów 

biznesu 
b.d. -0.63 grudzień 

11:00 
Strefa 

Euro 

Indeks nastrojów w 

gospodarce 
90.0 87.6 grudzień 

11:00 
Strefa 

Euro 

Indeks nastrojów 

konsumentów 
-15.0 -17.6 grudzień 

11:00 
Strefa 

Euro 

Indeks nastrojów 

producentów 
-8.1 -10.1 grudzień 

11:00 
Strefa 

Euro 

Indeks nastrojów w 

usługach 
-15.0 -17.3 grudzień 

11:00 
Strefa 

Euro 

Inflacja HICP - 

dane szacunkowe 
-0.2% r/r -0.3% r/r grudzień 

14:30 Kanada 
Bilans handlu 

zagranicznego 

-3.5 mld 

CAD 

-3.76 mld 

CAD 
listopad 

14:30 USA 
Bilans handlu 

zagranicznego 

-65.2 mld 

USD 

-63.1 mld 

USD 
listopad 

14:30 USA 
Wnioski o zasiłek 

dla bezrobotnych 
800 tys. 787 tys. tydzień 

16:00 USA 
Indeks ISM dla 

usług 
54.6 55.9 grudzień 

16:00 USA 
Indeks aktywności 

biznesowej 
55.0 58.0 grudzień 

16:00 USA 
Indeks 

zatrudnienia 
b.d. 51.5 grudzień 

16:30 USA 

Tygodniowa 

zmiana zapasów 

gazu 

b.d. -114 mld tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 
 
 

czwartek, 7 stycznia 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 009.12 0.02% 

WIG30 2 346.61 -0.02% 

mWIG40 4 074.17 -0.12% 

sWIG80 16 692.84 1.16% 

WIG 58 027.01 0.12% 

NCIndex 527.42 1.65% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20H2120 2 005 -0.10% 22 565 34 571 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 280  69.65% 982 631 80.43% 

SPADEK 93  23.13% 234 269 19.17% 

BEZ ZM. 29 7.21% 4 842 0.40% 

RAZEM 402 100.00% 1 221 741 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

PRAIRIE 0.7150  30.24% 2 489 305 

GAMFACTOR 17.500  29.06% 419 961 

MOSTALWAR 6.22  23.41% 591 559 

REMAK 12.45  22.06% 374 280 

POLIMEXMS 4.530  21.77% 25 534 180 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

GETINOBLE 0.2000  -11.50% 2 142 499 

GETIN 0.7380  -10.44% 1 675 105 

BAHOLDING 0.708  -5.09% 935 537 

NTTSYSTEM 4.92  -4.65% 158 096 

PROVIDENT 4.050  -4.48% 240 487 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 30 829.40 1.44% 

NASDAQ 12 740.79 -0.61% 

S&P500 3 748.14 0.57% 

FTSE 100 6 841.86 3.47% 

CAC 40 5 630.60 1.19% 

DAX XETRA 13 891.97 1.76% 

RTS 1 436.71 0.74% 

BUX 43 085.06 1.53% 

NIKKEI 225 27 055.94 -0.38% 

HANG SENG 27 584.00 -0.39% 

BOVESPA 119 100.08 -0.23% 

MERVAL 51 880.01 0.55% 

CECE EUR  1 472.45 +0.77% 

NTX EUR 1 053.42 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.23112 -0.14% 

EUR/PLN 4.52393 -0.08% 

USD/PLN 3.67465 0.06% 

USD/JPY 103.239 0.17% 

GBP/USD 1.35841 -0.19% 

EUR/CHF 1.08273 -0.06% 

CHF/PLN 4.17826 -0.02% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1923.25 0.77% 

MIEDŹ (LME) 8127.5 2.59% 

ROPA BRENT 54.76 0.85% 

ROPA WTI 51.09 0.91% 
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Informacje dnia 
 

GETIN Przymusowa restruk. i umorzenie akcji IB obciążą wynik GH o 151,17 mln zł w 2020 

W wyniku przymusowej restrukturyzacji i umorzenia akcji Idea Banku, wynik jednostkowy Getin Holding za 2020 rok 
zostanie obciążony kwotą 151 172 tys. zł, a zmniejszenie kapitałów własnych Getin Holding z tego tytułu wyniesie 
również 151 172 tys. zł, podał GH. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

DINO Sieć Dino pod koniec '20 liczyła 1496 sklepów 

Na koniec 2020 r. sieć Dino liczyła 1496 sklepów, a ich powierzchnia sprzedaży wyniosła 582,6 tys. m kw. - 
poinformowała spółka w komunikacie. 

GETIN HOLDING W wyniku umorzenia akcji Idea Bank wynik jednostkowy Getin H. za '20 zostanie obciążony kwotą 151,2 mln zł 

W wyniku przymusowej restrukturyzacji Idea Banku i umorzenia akcji tego banku wynik jednostkowy Getin Holding za 

2020 rok zostanie obciążony kwotą 151,2 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. 

PCF GROUP Premiera gry Outriders przesunięta na 1 kwietnia 

Premiera gry "Outriders" została przesunięta z 2 lutego na 1 kwietnia 2021 roku - poinformowała PCF Group. Wydanie 
pełnej wersji gry zostanie poprzedzone udostępnieniem jej darmowej wersji demonstracyjnej, podano również. 

BOOMBIT Szacunkowe przychody BoomBitu wzrosły w grudniu do 12,3 mln zł 

BoomBit szacuje, że przychody z gier wyniosły w grudniu 12,3 mln zł, czyli były o 38 proc. wyższe niż w listopadzie - 

poinformowała spółka w komunikacie. 

WITTCHEN Przychody Wittchena spadły r/r do 75,7 mln zł w IV kw. 2020 r. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 75,7 mln zł w IV kw. 2020 r. i były niższe o 27% w skali 
roku, poinformowała spółka w komunikacie. 

APATOR Oferta Apatora za 45,4 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PGE Dystrybucja 

Oferta Apatora za 45,4 mln zł została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na dostawę komunalnych liczników 
energii elektrycznej, ogłoszonym przez PGE Dystrybucja - podał Apator w komunikacie. 

MEDINICE Medinice ma przedwstępną umowę kupna udziałów w spółce z projektem kardiolog. 

Medinice podpisał przedwstępną umowę kupna udziałów w spółce z o.o. prawa polskiego, posiadającej prawa do 
opatentowanej globalnie technologii kardiochirurgicznej tj. zacisku do zamykania uszka lewego przedsionka serca, 

podał Medinice. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej został ustalony do 31 marca 2021 r.  

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PGNIG PGNiG ma zgodę na objęcie udziałów w koncesjach dwóch złóż na Morzu Północnym 

Udziały w czterech koncesjach obejmujących produkujące złoża Kvitebjørn i Valemon spółka PGNiG Upstream 
Norway, której wyłącznym właścicielem jest PGNiG, nabyła we wrześniu 2020 roku na podstawie umowy z Norske 
Shell. W obu nowo zakupionych złożach dominują zasoby gazu ziemnego, podano.  

PGE PGE Baltica ma umowę z PSE o przyłączenie do sieci farmy wiatrowej Baltica-2 

Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 z grupy kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zawarła z Polskimi Sieciami 
Elektroenergetycznymi (PSE) umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej morskiej farmy wiatrowej Baltica-2 o mocy 
zainstalowanej 1 498 MW, podała PGE Baltica. To kolejne zadanie przybliżające PGE do uruchomienia pierwszych 

farm na morzu w ramach Programu Offshore. 

PLAYWAY PlayWay ma list intencyjny dot. objęcia i nabycia akcji Platynowych Inwestycji 

PlayWay podpisał list intencyjny dotyczący objęcia w spółce Platynowe Inwestycje Spółka Europejska akcji serii H oraz 
odkupienia istniejących już akcji serii F i G tej spółki od Patro Invest, podał PlayWay.  

TEN SQUARE GAMES Ten Square Games szacuje przychody w IV kwartale '20 na 179,9 mln zł 

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ten Square Games wyniosły w czwartym kwartale 2020 roku 

179,9 mln zł w porównaniu do 78,6 mln zł przed rokiem - podała spółka w komunikacie. 

INC Grupa INC chce wprowadzić ok. 20 spółek na NewConnect w '21 

Grupa INC chce w 2021 r. wprowadzić na NewConnect akcje ok. 20 spółek - poinformowała spółka w komunikacie 
prasowym. 

INTERSPORT POLSKA Intersport zmniejszył przychody o 25,8% r/r do 40,1 mln zł w III kw. 2020/2021 

Intersport Polska miał 40,11 mln zł przychodów netto w III kwartale roku obrotowego 2020/2021 (tj. od 1 października 
do 31 grudnia 2020 r. ), co oznacza spadek o 25,8% r/r, podała spółka. 

VRG Przychody VRG spadły o ok. 17,1% r/r do ok. 130,7 mln zł w grudniu 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez grupę VRG w grudniu 2020 r. wyniosły ok. 130,7 mln zł i 
były niższe o ok. 17,1% r/r, podała spółka. W całym 2020 r. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 853,4 mln 
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zł i była niższa o ok. 20,1% w skali roku. 

OPONEO.PL Oponeo.pl miało wstępnie 117,19 mln zł przychodów w grudniu, spadek o 24% r/r 

Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Oponeo.pl w grudniu 2020 roku wyniosła 117,19 
mln zł, co oznacza spadek o 24% r/r, podała spółka. 

GRUPA AZOTY Azoty Puławy dostarczą suchy lód do transportu szczepionek na COVID-19 

Grupa Azoty Puławy dostarczy suchy lód do transportu i przechowywania szczepionki na COVID-19 w ramach tzw. 
zimnego łańcucha dostaw. W tej sprawie podpisano stosowną umowę z Agencją Rezerw Materiałowych - przekazała 
spółka we wtorek w informacji prasowej. 

DOM DEVELOPMENT Dom Development sprzedał w IV kw. 1.130 lokali netto, 17 proc. więcej niż przed rokiem 

Grupa Dom Development sprzedała w czwartym kwartale 2020 roku 1.130 lokali netto, co oznacza wzrost rdr o 17 
proc. - poinformował deweloper w komunikacie. Grupa przekazała w tym czasie klientom 1.073 lokale, czyli o 9 proc. 
więcej niż rok wcześniej. Zarząd z optymizmem patrzy na 2021 rok. 

DOM DEVELOPMENT Dom Development sprzedał wstępnie 3 756 lokali, przekazał 3 006 w 2020 r. 

Dom Development sprzedał netto 3 756 lokali w 2020 r., w tym 1 130 lokali w samym IV kwartale, a przekazał 3 006 

lokali, w tym 1 073 w ostatnim kwartale, podała spółka, prezentując wstępne dane.  

APATOR Apator Rector ma umowę z Tauron Dystrybucja na system IT wartą ok. 26,3 mln zł 

Spółka zależna Apator Rector zawarła umowę z Tauron Dystrybucja o wartości ok. 26,3 mln zł na świadczenie w 
latach 2021-2024 usług serwisu, wsparcia i rozwoju systemu informatycznego w Tauron Dystrybucja, podał Apator.  

RYVU THERAPEUTICS Ryvu Therapeutics złożyło do URPL wniosek o rozpoczęcie badania klinicz. RVU120 

Ryvu Therapeutics złożyło do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych (URPL) wniosek o rozpoczęcie nowego badania klinicznego fazy I/II określającego profil bezpieczeństwa i 
skuteczność cząsteczki RVU120 wśród pacjentów z nawrotowymi lub opornymi na leczenie przerzutowymi lub 

zaawansowanymi guzami litymi, podała spółka. 

BENEFIT SYSTEMS Benefit Systems otrzymał 26,9 mln zł kary od UOKiK; będzie się odwoływał 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na Benefit Systems karę pieniężną w wysokości 26,92 
mln zł w związku z postępowaniem antymonopolowym, które wykazało praktykę ograniczającą konkurencję na 
krajowym rynku fitness w klubach w latach 2012-2017, podała spółka. Zapowiedziała jednocześnie, że odwoła się od 

decyzji Urzędu. 

BENEFIT SYSTEMS Benefit Systems miał 475 tys. aktywnych kart sportowych w Polsce na koniec 2020 

Benefit Systems miał 475,4 tys. aktywnych kart sportowych w segmencie Polska na koniec IV kwartału 2020 r., podała 
spółka. Z uwagi na wprowadzone ograniczenia związane z pandemią COVID-19 w Polsce, program MultiSport został 

zawieszony do 17 stycznia 2021 r. 

SELVITA Selvita sfinalizowała proces akwizycji chorwackiej spółki Fidelta 

Na mocy umowy zawartej z Galapagos Selvita przejęła 100% udziałów w spółce Fidelta za kwotę 31,2 mln euro (ok. 
140 mln zł). Wartość transakcji zostanie odpowiednio skorygowana w oparciu o określone w umowie, zwyczajowo 

stosowane w tego typu transakcjach korekty dotyczące środków pieniężnych netto i kapitału obrotowego, podano.  

TIM TIM szacuje przychody ze sprzedaży w 2020 r. na 935,3 mln zł, wzrost rdr o 17 proc.  

TIM, hurtowy dystrybutor artykułów elektrotechnicznych, szacuje przychody ze sprzedaży towarów narastająco po 
czterech kwartałach 2020 r. na 935,3 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. o 17 
proc. - podała spółka w komunikacie. 

TIM Przychody TIM wzrosły wstępnie o 25,3% r/r do 75,89 mln zł w grudniu 

Przychody TIM wzrosły o 25,3% r/r do 75,89 mln zł w grudniu 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W 
okresie styczeń-grudzień przychody wzrosły o 17% r/r do 935,29 mln zł. 

IMMOFINANZ Immofinanz ma pozwolenie na budowę Stop Shop w Zielonej Górze 

Immofinanz otrzymał pozwolenie na budowę najnowszego planowanego projektu pod brandem Stop Shop w Zielonej 

Górze, podała spółka. Rozpoczęcie prac budowlanych przewidziane jest w najbliższych miesiącach, a ukończenie i 
otwarcie nowego parku handlowego Stop Shop Zielona Góra ma nastąpić na przełomie roku 2021/2022. 

KRYNICKI RECYKLING Krynicki Recykling utworzył kapitał rezerwowy w kwocie 2,6 mln zł w celu wypłaty dywidendy 

Krynicki Recykling utworzył kapitał rezerwowy w kwocie 2,6 mln zł z przeznaczeniem na wypłatę zaliczki na poczet 

dywidendy za pierwsze półrocze 2020 roku - wynika z uchwał walnego zgromadzenia, które odbyło się 5 stycznia. 

KRYNICKI RECYKLING Krynicki Recykling chce wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 0,15 zł na akcję 

Krynicki Recykling utworzył kapitał rezerwowy w kwocie 2,6 mln zł z przeznaczeniem na wypłatę zaliczki na poczet 
dywidendy za pierwsze półrocze 2020 roku, która wyniesie 0,15 zł na akcję - wynika z uchwał walnego zgromadzenia, 
które odbyło się 5 stycznia. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Zmiany w akcjonariacie 
 
 

SKARBIEC HOLDING Fundusz AgioFunds TFI ma poniżej 5 proc. Skarbca 

Value FIZ, zarządzany przez AgioFunds TFI, zmniejszył zaangażowanie w Skarbiec Holding do 1,51 proc. kapitału 
zakładowego i głosów na WZ - podała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja amerykańska: Wczoraj w Stanach Zjednoczonych sytuacja była burzliwa za sprawą wtargnięcia protestujących 

na Kapitol. Podwyższona zmienność była widoczna na rynkach walutowych: pierwsze godziny upłynęły pod znakiem 

umocnienia amerykańskiego dolara, jednak później duża część tej zwyżki została zniwelowana.  

Sesja azjatycka: Podczas sesji w Azji na rynkach walutowych było już dużo spokojniej. Dolar powraca do zwyżek: 

kurs eurodolara delikatnie spada, powracając w okolice 1,23100. 

Dorota Sierakowska 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Warunki finansowe pozostają akomodacyjne - minutki Fed 

Warunki finansowe w USA pozostały akomodacyjne w czasie gdy pandemia Covid-19 spowodowała ogromne 
trudności społeczne i ekonomiczne w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie - wynika z protokołu z ostatniego - 

grudniowego - posiedzenia Rezerwy Federalnej. 

USA Zamówienia na dobra trwałe w XI wzrosły o 1,0 proc. mdm 

Zamówienia na dobra trwałe w USA w XI 2020 wzrosły o 1,0 proc. mdm - poinformował Departament Handlu USA w II 
wyliczeniu. Wstępnie oczekiwano +0,9 proc. Zamówienia na dobra trwałe z wyłączeniem środków transportu w XI w 
ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,4 proc. Tu oczekiwano wstępnie 0,4 proc. mdm.  

USA Zamówienia w przemyśle w XI wzrosły o 1,0 proc. mdm 

Zamówienia w przemyśle amerykańskim w XI 2020 wzrosły o 1,0 proc. mdm - poinformował Departament Handlu 
USA. Analitycy szacowali, że zamówienia wzrosną o 0,7 proc. mdm. Miesiąc wcześniej zamówienia wzrosły o 1,3 
proc., po korekcie z 1,0 proc. 

USA Indeks PMI w usługach USA w XII wyniósł 54,8 pkt. – Markit 

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez Markit Economics, 
wyniósł w XII 54,8 pkt. wobec 58,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. Wstępnie 

szacowano 55,3 pkt. 

USA Indeks PMI composite w USA w XII wyniósł 55,3 pkt. – Markit 

Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w XII 55,3 pkt. wobec 58,6 pkt. w 
poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. Wstępnie spodziewano się 55,7 pkt. 

USA W USA w XII ubyło 123 tys. miejsc pracy – ADP 

W firmach w USA ubyło w XII 2020 123 tys. miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Services. 
Analitycy oceniali, że raport ADP wskaże na wzrost liczby miejsc pracy w USA o 75 tys. W XI - według ADP - przybyło 
304 tys. miejsc pracy, po korekcie z 307 tys. 

USA W USA indeks wniosków o kredyt hipoteczny wzrósł o 1,7 proc. – MBA 

W USA zanotowano wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks wyrównany sezonowo zwyżkował o 
1,7 proc. w tygodniu zakończonym 1 I 2021 - podało w komunikacie Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA). 

Tydzień wcześniej indeks spadł o 5,8 proc. Wskaźnik jest teraz o 60,3 proc. powyżej wartości sprzed roku.  

NIEMCY Inflacja HICP w Niemczech w XII wyniosła -0,7 proc. rdr 

Inflacja wg HICP w Niemczech w XII 2020 wyniosła -0,7 proc. rdr wobec -0,7 proc. miesiąc wcześniej - podało 
niemieckie Federalne Biuro Statystyczne we wstępnym wyliczeniu. Oczekiwano -0,6 proc. W ujęciu mdm HICP wyniósł 
0,6 proc., wobec -1,0 proc. miesiąc wcześniej i konsensusu +0,7 proc. 

WLK. BRYTANIA Indeks PMI w usługach w W.Brytanii w XII wyniósł 49,4 pkt. - Chartered Institute 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług w Wielkiej Brytanii, wyniósł w XII 49,4 pkt. wobec 47,6 pkt. na 
koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu Chartered Institute of Purchasing and Supply i Markit 
Economics. Wstępnie prognozowano, że indeks wyniesie 49,9 pkt. PMI composite wyniósł 50,4 pkt. wobec 49,0 pkt. 

poprzednio. Szacowano wstępnie 50,7 pkt. 

NIEMCY Indeks PMI w Niemczech w usługach w XII wyniósł 47,0 pkt. – Markit 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w XI 
47,0 pkt. wobec 46,0 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano, że indeks 
wyniesie 47,7 pkt. Composite wyniósł w XI 52,0 pkt., wobec 51,7 pkt. miesiąc wcześniej. Szacowano 52,5 pkt.  

STREFA EURO Indeks PMI w usługach strefy euro w XII wyniósł 46,4 pkt. – Markit 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w 
XII 46,4 pkt. wobec 41,7 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano wskaźnik na 47,3 

pkt. PMI composite wyniósł w XII 49,1 pkt. wobec 45,3 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Szacowano 49,8 pkt.  
Źródło: PAP, ISB, IAR 
 
 
 
 

POLSKA 
 

WZROST GOSPODARCZY Bank Światowy podtrzymuje, że PKB Polski w '21 wzrośnie o 3,5 proc. 

Bank Światowy podtrzymuje prognozę z października, że PKB Polski w 2021 r. wzrośnie o 3,5 proc. - wynika z 
najnowszego raportu banku. W 2022 r. BŚ oczekuje wzrostu PKB Polski o 4,3 proc. Raport nie zawiera uzasadnienia, 
ani prognoz dla innych wskaźników w odniesieniu do Polski. 

STOPY PROCENTOWE Bazowy scenariusz to stabilne stopy, z możliwością cięcia w I kw., ważna projekcja w III - prezes NBP 

Bazowy scenariusz to stabilne stopy procentowe, ale w przypadku negatywnej sytuacji możliwe jest ich cięcie w I kw. 
2021 r., a ważna w tym względzie będzie marcowa projekcja - powiedział w wywiadzie dla Obserwatora Finansowego 
prezes NBP Adam Glapiński. Szef NBP potwierdził fakt interwencji FX, wskazując na niepokojącą presję na aprecjację 

złotego. 
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GOSPODARKA Rząd przyjął uchwały ws. Tarcz PFR 1.0 i 2.0, dzięki czemu do firm trafi 20 mld zł – Gowin 

Rząd przyjął uchwały ws. Tarcz PFR 1.0 i 2.0, dzięki czemu do firm trafi 20 mld zł jako nowe wypłaty i umorzenia - 
napisał na Twitterze wicepremier, szef resortu rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.  

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

 

 

Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raport okresowy przedstawi: Bed Bath & Beyond 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ENEA- NWZA ws. zmian w składzie RN. 

 INFOSCAN- NWZA ws. zmiany uchwały nr 6, 7, 8 i 9 NWZ z dnia 13 sierpnia 2019 r., zmiany uchwały nr 3 i 4 NWZ z dnia 27 stycznia 2020 r. , 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N, pozbawienia prawa poboru akcji serii N oraz zmiany statutu. 

 KERNEL- Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,42 USD na akcję. 

 MEDARD- NWZA ws. zmian w składzie RN, wyboru pośrednika rejestracyjnego spółki w związku z dematerializacją akcji serii C, zmiany siedziby i 
statutu. 

 Bed Bath & Beyond- Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku. 

POLSKA 

 Polska- (10:00) Inflacja CPI - wst.. (Oczek. 0.4% m/m 2.6% r/r Poprz.0.1% m/m 3.0% r/r) za grudzień 

ZAGRANICA 

 Szwajcaria- (08:30) Sprzedaż detaliczna w.d.a. (Oczek. 3.5% r/r Poprz.3.1% r/r) za listopad 

 Szwajcaria- (08:30) Sprzedaż detaliczna s.a. (Oczek. b.d. Poprz.3.2% m/m) za listopad 

 Słowacja- (09:00) Sprzedaż detaliczna (Oczek. b.d. Poprz.2.8% r/r) za listopad 

 Węgry- (09:00) Sprzedaż detaliczna w.d.a. (Oczek. b.d. Poprz.-1.9% r/r) za listopad 

 Strefa Euro- (11:00) Sprzedaż detaliczna s.a. (Oczek. -3.4% m/m Poprz.1.5% m/m) za listopad 

 Strefa Euro- (11:00) Sprzedaż detaliczna w.d.a. (Oczek. 0.8% r/r Poprz.4.3% r/r) za listopad 

 Strefa Euro- (11:00) Indeks nastrojów biznesu (Oczek. b.d. Poprz.-0.63) za grudzień 

 Strefa Euro- (11:00) Indeks nastrojów w gospodarce (Oczek. 90.0 Poprz.87.6) za grudzień 

 Strefa Euro- (11:00) Indeks nastrojów konsumentów (Oczek. -15.0 Poprz.-17.6) za grudzień 

 Strefa Euro- (11:00) Indeks nastrojów producentów (Oczek. -8.1 Poprz.-10.1) za grudzień 

 Strefa Euro- (11:00) Indeks nastrojów w usługach (Oczek. -15.0 Poprz.-17.3) za grudzień 

 Strefa Euro- (11:00) Inflacja HICP - dane szacunkowe (Oczek. -0.2% r/r Poprz.-0.3% r/r) za grudzień 

 Włochy- (11:00) Inflacja CPI - wst.. (Oczek. -0.2% r/r Poprz.-0.1% m/m -0.2% r/r) za grudzień 

 USA- (13:30) Raport Challengera (Oczek. b.d. Poprz.64.8 tys.) za grudzień 

 Kanada- (14:30) Bilans handlu zagranicznego (Oczek. -3.5 mld CAD Poprz.-3.76 mld CAD) za listopad 

 USA- (14:30) Bilans handlu zagranicznego (Oczek. -65.2 mld USD Poprz.-63.1 mld USD) za listopad 

 USA- (14:30) Eksport (Oczek. b.d. Poprz.182.0 mld USD) za listopad 

 USA- (14:30) Import (Oczek. b.d. Poprz.245.1 mld USD) za listopad 

 USA- (14:30) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Oczek. 800 tys. Poprz.787 tys.) za tydzień 

 USA- (15:00) Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii (Patrick Harker)  

 USA- (16:00) Indeks ISM dla usług (Oczek. 54.6 Poprz.55.9) za grudzień 

 USA- (16:00) Indeks aktywności biznesowej (Oczek. 55.0 Poprz.58.0) za grudzień 

 USA- (16:00) Indeks zatrudnienia (Oczek. b.d. Poprz.51.5) za grudzień 

 USA- (16:00) Indeks cen płaconych (Oczek. b.d. Poprz.66.1) za grudzień 

 Kanada- (16:00) Indeks Ivey PMI s.a. (Oczek. b.d. Poprz.52.7) za grudzień 

 USA- (16:30) Tygodniowa zmiana zapasów gazu (Oczek. b.d. Poprz.-114 mld) za tydzień 

 USA- (19:00) Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans)  

Źródło: www.interia.pl, www.yahoo.com, www.statistics.gov.uk, www.europa.eu.int, www.briefing.com, www.destatis.de, www.nbp.pl, www.stat.gov.pl, 

www.rzeczpospolita.pl, www.mf.gov.pl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.interia.pl/
http://www.yahoo.com/
http://www.statistics.gov.uk/
http://www.europa.eu.int/
http://www.briefing.com/
http://www.destatis.de/
http://www.nbp.pl/
http://www.stat.gov.pl/
http://www.rzeczpospolita.pl/
http://www.mf.gov.pl/
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Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w Wydziale Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOS SA) wyłącznie w celach 
informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych  do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji 
inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek 
porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. 
U. 2017, poz. 1768 z póź. zm., dalej: Ustawa), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej 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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