
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. uzup ełniającego 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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BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
 KĘTY - Grupa Kęty podniosła prognozę zysku netto w 2014 r. do 170 mln zł 

 STREFA EURO - Sprzedaż detaliczna w eurolandzie w XI spadła o 6,1 proc. mdm, a rdr 

-2,9 proc. 

 POLSKA - Inflacja CPI w grudniu wyniosła rdr 2,3 proc., mdm 0,1 proc. - szacunek flash 

GUS

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:45 Francja 
Wydatki 

konsumentów 

-15.1% 

m/m 
3.7% m/m listopad 

08:45 Francja 
Bilans handlu 

zagranicznego s.a. 

-4.5 mld 

EUR 

-4.85 mld 

EUR 
listopad 

08:45 Francja 
Produkcja 

przemysłowa 

-1.0% 

m/m 
1.6% m/m listopad 

09:30 
Wlk. 

Brytania 

Indeks cen 

nieruchomości - 

Halifax 

0.5% m/m 1.2% m/m grudzień 

11:00 
Strefa 

Euro 
Stopa bezrobocia 8.5% 8.4% listopad 

11:00 Włochy Stopa bezrobocia b.d. 9.8% listopad 

14:30 USA Stopa bezrobocia 6.7% 6.7% grudzień 

14:30 USA 

Zmiana 

zatrudnienia w 

sektorze 

pozarolniczym 

100 tys. 245 tys. grudzień 

14:30 USA Płaca godzinowa 
0.2% m/m 

4.4% r/r 

0.3% m/m 

4.4% r/r 
grudzień 

14:30 USA 
Długość tygodnia 

pracy 
34.8 godz. 34.8 godz. grudzień 

14:30 USA 

Zmiana 

zatrudnienia w 

sektorze 

prywatnym 

100 tys. 344 tys. grudzień 

16:00 USA 
Zapasy 

hurtowników 
-0.1% m/m 1.1% m/m listopad 

17:00 USA 

Wystąpienie 

publiczne członka 

zarządu Fed 

(Richard Clarida) 

- - - 

19:00 USA 

Liczba wież 

wiertniczych dla 

rynku ropy 

b.d. 267 tydzień 

21:00 USA 
Kredyt 

konsumencki 

9.0 mld 

USD 

7.23 mld 

USD 
listopad 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 

piątek, 8 stycznia 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 074.11 2.03% 

WIG30 2 425.69 2.14% 

mWIG40 4 151.75 2.17% 

sWIG80 17 003.95 1.21% 

WIG 59 687.54 1.98% 

NCIndex 537.30 3.08% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20H2120 2 072 3.34% 22 714 31 225 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 276  68.15% 1 151 382 61.77% 

SPADEK 94  23.21% 688 099 36.91% 

BEZ ZM. 35 8.64% 24 568 1.32% 

RAZEM 405 100.00% 1 864 049 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

PLATYNINW 3.90  116.67% 522 174 

FON 0.226  45.81% 690 961 

KCI 0.956  29.54% 1 117 167 

GROCLIN 1.490  22.63% 697 096 

RAFAKO 1.156  21.94% 5 677 035 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

PRAIRIE 0.7820  -22.57% 12 723 745 

ELZAB 5.40  -7.69% 188 899 

CDPROJEKT 248.0  -6.66% 383 178 658 

ATLASEST 1.970  -6.64% 148 540 

TSGAMES 523.0  -5.42% 23 356 650 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 31 041.13 0.69% 

NASDAQ 13 067.48 2.56% 

S&P500 3 803.79 1.48% 

FTSE 100 6 856.96 0.22% 

CAC 40 5 669.85 0.70% 

DAX XETRA 13 968.24 0.55% 

RTS 1 436.71 0.74% 

BUX 43 900.70 1.89% 

NIKKEI 225 28 067.01 2.10% 

HANG SENG 27 810.00 0.95% 

BOVESPA 122 385.92 2.76% 

MERVAL 52 500.54 1.20% 

CECE EUR  1 509.66 +2.53% 

NTX EUR 1 081.31 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.22609 -0.04% 

EUR/PLN 4.51732 -0.02% 

USD/PLN 3.68433 0.02% 

USD/JPY 103.905 0.05% 

GBP/USD 1.35606 -0.03% 

EUR/CHF 1.08592 0.00% 

CHF/PLN 4.15989 -0.02% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1908.25 -0.28% 

MIEDŹ (LME) 8048 -0.98% 

ROPA BRENT 54.65 0.50% 

ROPA WTI 51.08 0.49% 
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Informacje dnia 

 

ENERGA Energa odnotuje 133 mln zł dodatkowego zysku netto w '20 dzięki odwróceniu odpisów 

Odwrócenie części odpisów zwiększy skonsolidowany wynik netto grupy Energa w 2020 roku o 133 mln zł oraz obniży 
wynik jednostkowy o 10 mln zł - podała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 

 

ANSWEAR Answear zwiększył przychody wg MSSF w czwartym kwartale o 37 proc., do 144 mln zł 

Przychody spółki Answear com według sprawozdawczości MSSF wzrosły w czwartym kwartale 2020 roku o 37 proc., 
do 144 mln zł. Przychody za cały zeszły rok są wyższe rdr o 31 proc. i sięgają 408 mln zł – podała spółka powołując 
się na wstępne dane 

ATAL Atal przekazał w IV kw. 1.219 lokali wobec 671 przed rokiem 

Atal przekazał klientom w czwartym kwartale 2020 roku 1.219 lokali wobec 671 przed rokiem - podała spółka w 

komunikacie. Łącznie w całym 2020 roku deweloper wydał 3.002 lokale wobec 1.769 rok wcześniej, podano również. 

RYVU THEREPEUTICS Ryvu ma zgodę na badania I fazy SEL120 w ośrodkach onkologicznych w Polsce 

Ryvu Therapeutics otrzymało od Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych (URPL) oraz od Niezależnej Komisji Bioetycznej zgody na przeprowadzenie badania fazy I SEL120 

(RVU120), selektywnego inhibitora kinazy CDK8/CDK19, u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) oraz 
zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HRMDS) w ośrodkach klinicznych Polsce, podała spółka w 
komunikacie. 

BENEFIT SYSTEM Benefit System planuje program motywacyjny na lata 2021-2025 

Akcjonariusze Benefit Systems zdecydują 3 lutego o uruchomieniu programu motywacyjnego dla kluczowych 
pracowników na lata 2021-2025 - podała spółka w projektach uchwał. Warunkiem przyznania wszystkich warrantów 
wymiennych na akcje w 2021 roku ma być wypracowanie minimum 140 mln zł zysku operacyjnego, podano również. 

AGORA Agora odwoła się od decyzji prezesa UOKiK zakazującej przejęcia spółki Eurozet  

Agora nie zgadza się merytorycznie z decyzją prezesa UOKiK o zakazie przejęcia spółki Eurozet i odwoła się od tej 
decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - poinformowała Agora w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PEOPLE CAN FLY PCF Group: Premiera gry 'Outriders' 1 kwietnia; od 25 lutego bezpłatne demo 

Wydawca gry "Outriders", Square Enix Limited, poinformował PCF Group o podjęciu decyzji o udostępnieniu 25 lutego 
2021 r. nieodpłatnej wersji demonstracyjnej (demo) gry i tym samym o przesunięciu ustalonej wcześniej daty premiery 
z 2 lutego 2021 r. na 1 kwietnia 2021 r., podało PCF. 

PEKAO Przejęcie Idea Banku neutralne dla profilu ryzyka i modelu biznesowego Pekao - S&P 

Przejęcie przez Bank Pekao wybranych aktywów i zobowiązań Idea Banku nie ma istotnego wpływu na kapitalizację, 
profil ryzyka i model biznesowy Pekao - napisał w komentarzu Michał Selbka, dyrektor w S&P. 

APATOR Oferta Apatora na liczniki warta 45,4 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PGE 

Oferta Apatora została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na dostawę komunalnych liczników energii 

elektrycznej, ogłoszonym przez PGE Dystrybucja (zadanie nr 2 - liczniki trójfazowe), podała spółka. Wartość oferty 
wynosi 45,4 mln zł, w tym prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia o 9,9 mln zł.  

BUDIMEX Budimex Nieruchomości sprzedał w IV kw. 473 mieszkania wobec 369 przed rokiem 

Budimex Nieruchomości zawarł w IV kwartale 2020 roku 473 przedwstępne umowy sprzedaży mieszkań w porównaniu 
z 369 umowami przed rokiem - podała spółka w komunikacie. W całym 2020 roku spółka sprzedała 1.672 lokale wobec 

1.655 przed rokiem. 

BNP PARIBAS BANK 
POLSKA 

BNP Paribas Bank Polska zwiększy rezerwę na kredyty CHF o 101,7 mln zł 

BNP Paribas Bank Polska zdecydował o zwiększeniu rezerwy na kredyty mieszkaniowe w CHF o 101,7 mln zł, do 
200,3 mln zł. Wzrost rezerwy obciąży wynik czwartego kwartału 2020 r. - podał bank w komunikacie. 

DEVELIA Develia sprzedała 1 361 lokali, przekazała 1 153 w 2020 r. 

Develia sprzedała 1 361 lokali w 2020 r. wobec 1 510 rok wcześniej. Przekazania w ub. r. wyniosły 1 153 lokali wobec 
1 964 rok wcześniej. Duża różnica r/r w liczbie przekazywanych mieszkań jest pochodną harmonogramu kończenia 
inwestycji, podała spółka. 

DEVELIA Develia sprzedała w IV kwartale 580 lokali i przekazała 407 

Develia sprzedała w IV kwartale 2020 r. na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych 580 lokali w 
porównaniu do 582 przed rokiem - poinformowała spółka w komunikacie. Deweloper przekazał w tym czasie 407 lokali 
wobec 186 rok wcześniej. 

AUTO PARTNER Przychody Auto Partner wzrosły o 24,39% r/r do 131,21 mln zł w grudniu 
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Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 131,21 mln zł w grudniu 2020 r., co oznacza wzrost o 
24,39% r/r, podała spółka. 

INPRO Inpro sprzedało w IV kwartale 161 lokali, mniej rdr o 13 proc. 

Grupa Inpro sprzedała w czwartym kwartale 2020 roku 161 lokali, czyli o 13 proc. mniej niż w porównywalnym okresie 
2019 roku - poinformował deweloper w komunikacie. 

INPRO Inpro przedsprzedało 635 miekszań, przekazało 872 w 2020 r. 

Inpro zrealizowało przedsprzedaż na poziomie 635 umów w 2020 roku, co stanowi spadek o 17% r/r. Grupa 
przekazała w tym czasie łącznie 872 lokale, w porównaniu do 569 sztuk rok wcześniej, podało Inpro. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Zmiany w akcjonariacie 
 

 

ANSWEAR Aviva Investors SFIO ma ponad 5 proc. Answear.com 

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ma 357.884 sztuk akcji oraz 522.116 sztuk praw do 
akcji spółki Answear.com. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego 880.000 akcji stanowić będzie 5,12 proc. 
kapitału i głosów na WZ - podała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

 

Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja amerykańska: Po dynamicznym spadku notowań eurodolara podczas sesji w Europie, sesja w USA przyniosła 

uspokojenie nastrojów i konsolidację notowań tej pary walutowej w okolicach 1,2270-1,2280. Dolar utrzymywał 

wypracowane wcześniej wzrosty także w relacji do pozostałych kluczowych światowych walut, w tym do franka 
szwajcarskiego i jena japońskiego. 

Sesja azjatycka: Także podczas sesji w Azji dolar podtrzymuje swoją siłę. Notowania EUR/USD w rezultacie spadły 
do okolic 1,2260. 

Dorota Sierakowska 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

STREFA EURO Ceny konsumpcyjne w strefie euro w XII spadły o 0,3 proc. rdr – Eurostat 

Ceny konsumpcyjne w strefie euro spadły o 0,3 proc. w XII w ujęciu rdr, po spadku w XI o 0,3 proc. - podał w 
komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w I wyliczeniu. Na rynku szacowano spadek o 0,3 proc. 
CPI bazowy rdr wzrósł w XII o 0,2 proc., po wzroście w XI o 0,2 proc. Tu szacowano +0,2 proc. Mdm CPI wzrósł o 0,3 
proc. wobec szacunków +0,3 proc., po -0,3 proc. w XI. 

STREFA EURO Sprzedaż detaliczna w eurolandzie w XI spadła o 6,1 proc. mdm, a rdr -2,9 proc. 

Sprzedaż detaliczna w strefie euro w XI, w ujęciu miesiąc do miesiąca, spadła o 6,1 proc., a miesiąc wcześniej wzrosła 
o 1,4 proc., po korekcie z +1,5 proc. - poinformował w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej.  

Analitycy spodziewali się mdm spadku o 3,4 proc. Sprzedaż detaliczna rok do roku spadła w XI o 2,9 proc., po 
wzroście o 4,2 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +4,3 proc. Teraz spodziewano się +0,9 proc.  

USA Liczba osób ubiegających się po o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 787 tys. 

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 787 
tys. - poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. 

USA Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych w listopadzie wzrósł do 68,1 mld USD 

Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych w listopadzie wzrósł do 68,1 mld USD z 63,1 mld USD miesiąc wcześniej - 
poinformował Departament Handlu w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

INFLACJA Inflacja CPI w grudniu wyniosła rdr 2,3 proc., mdm 0,1 proc. - szacunek flash GUS 

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2020 r. wzrosły o 2,3 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim 
miesiącem ceny wzrosły o 0,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny w szacunku flash. Ekonomiści ankietowani 

przez PAP Biznes szacowali, że ceny towarów i usług w grudniu wzrosły rdr o 2,6 proc., a mdm wzrosły o 0,4 proc.  

INFLACJA Inflacja CPI w styczniu będzie na poziomie z grudnia - szacunek MRPiT 

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2021 r. będą na poziomie z grudnia - oceniają analitycy Ministerstwa 
Rozwoju, Pracy i Technologii, komentując dane GUS. 

SPRZEDAŻ Sprzedaż detaliczna w Polsce w listopadzie wzrosła o1,6 proc. rdr – Eurostat 

Sprzedaż detaliczna w Polsce w listopadzie wzrosła o 1,6 proc. rdr, po wzroście o 3,8 proc. rdr w październiku - podał 
Eurostat. W ujęciu miesięcznym sprzedaż wzrosła o 0,2 proc. 

RYNEK PIENIĘŻNY Interwencje walutowe NBP w grudniu wyniosły ok. 6,7 mld USD – Citi 

Interwencje walutowe NBP w grudniu wyniosły ok. 6,7 mld USD - szacują ekonomiści Citi Handlowego. Ekonomiści Citi 
wskazują, że kwestie kursowe przyczyniły się do zwiększenia rezerw walutowych w grudniu o 1,8 mld USD, co 
wskazywałoby na skalę zakupu walut obcych przez NBP na poziomie 7,1 mld USD w grudniu. 

REZERWY WALUTOWE Oficjalne aktywa rezerwowe wzrosły w grudniu do 125.621,6 mln euro – NBP 
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Oficjalne aktywa rezerwowe wzrosły w grudniu do 125.621,6 mln euro z 120.499,1 mln euro w listopadzie - NBP - 
podał Narodowy Bank Polski. 

OBLIGACJE Po czwartkowym przetargu stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych na '21 wynosi ok. 38 proc. – MF 

Po czwartkowym przetargu sprzedaży obligacji stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych brutto na 2021 r. wynosi 
ok. 38 proc. – poinformowało PAP Biznes Ministerstwo Finansów. Na czwartkowym przetargu resort finansów sprzedał 
obligacje OK0423, PS0425, DS1030, WZ1126, WZ1131 za łącznie 6.000,685 mln zł, przy popycie 11.568,685 mln zł.  

BANKI Zysk banków w okresie I-XI '20 wyniósł 7,87 mld zł, spadek rdr o 45,5 proc. – NBP 

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-listopad 2020 roku wyniósł 7,87 mld zł, co oznacza, że spadł o 45,5 
proc. rok do roku - poinformował Narodowy Bank Polski. W listopadzie zysk wyniósł 1,2 mld zł i był o 10 proc. niższy 

niż przed rokiem. Całkowite przychody operacyjne netto sektora w okresie styczeń-listopad 2020 roku wyniosły 61,6 
mld zł, co oznacza spadek o 5,5 proc. rdr. Wynik odsetkowy spadł o 4,2 proc. do 43,1 mld zł, a wynik z opłat i prowizji 
wzrósł o 10,3 proc. do 13,4 mld zł. 

TELEKOMUNIKACJA W IV kw. przeniesiono 377,1 tys. numerów komórkowych – UKE 

W czwartym kwartale przeniesiono w Polsce 377,1 tys. numerów komórkowych - podał UKE w komunikacie. 
Najwyższy dodatni bilans odnotował Orange Polska (14 tys.), a najwięcej numerów stracił Play (55 tys.). Według 

danych UKE, w październiku przeniesiono 129,2 tys. numerów komórkowych, w listopadzie 120,8 tys. numerów, a w 
grudniu 127,1 tys. numerów. 

OFE W XII OFE zarobiły 7,2 proc.; w 2020 r. są 2,3 proc. pod kreską - IZFiA, Analizy .pl 

W grudniu OFE zarobiły średnio 7,2 proc., a wartość ich aktywów wzrosła do 148,6 mld zł - poinformowano we 
wspólnym raporcie IZFiA oraz Analiz .pl. W całym 2020 r. fundusze te są jednak pod kreską, ze średnią stratą na 
poziomie 2,3 proc. 

CZASOPISMA Sprzedaż dzienników w listopadzie '20 spadła rdr o 18,7 proc. do 460,4 tys. sztuk – ZKDP 

Rozpowszechnianie płatne ogólnopolskich dzienników w listopadzie 2020 roku spadło rdr o 18,7 proc. do 460,4 tys. 
sztuk. W ujęciu mdm sprzedaż spadła o 0,7 proc. - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP). 

MOTORYZACJA Import używanych aut do Polski w XII spadł o 3,4 proc. rdr – Samar 

Import używanych aut do Polski w grudniu spadł o 3,4 proc. rdr do 72.437 sztuk - podał instytut Samar. W okresie 
styczeń-grudzień import wyniósł 848.154 sztuk, o 16,0 proc. mniej niż rok wcześniej. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 AILLERON- NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki Software Mind spółki z  
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. 

 ANSWEAR- Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 14.671.000 akcji serii A, 367.000 akcji serii B, 311.000 akcji serii C oraz 1.841.000 praw 
do akcji zwykłych na okaziciela serii D. 

 GRUPAAZOTY- NWZA ws. zmian w składzie RN, powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej XI Kadencji.  

 PLATIGE- Dzień pierwszego notowania na NC 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F. 

 POLNORD- NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW. 

 QUANTUM- Wypłata dywidendy 1,35 zł na akcję 

ZAGRANICA 

 Francja- (08:45) Wydatki konsumentów (Oczek. -15.1% m/m Poprz.3.7% m/m) za listopad 

 Francja- (08:45) Bilans handlu zagranicznego s.a. (Oczek. -4.5 mld EUR Poprz.-4.85 mld EUR) za listopad 

 Francja- (08:45) Produkcja przemysłowa (Oczek. -1.0% m/m Poprz.1.6% m/m) za listopad 

 Czechy- (09:00) Protokół z posiedzenia CNB za grudzień 

 Czechy- (09:00) Produkcja przemysłowa (Oczek. b.d. Poprz.1.3% r/r) za listopad 

 Czechy- (09:00) PKB s.a. - fin.. (Oczek. 6.9% k/k -5.0% r/r Poprz.-8.7% k/k -10.9% r/r) za III kw. 

 Słowacja- (09:00) Bilans handlu zagranicznego (Oczek. b.d. Poprz.807.5 mln EUR) za listopad 

 Węgry- (09:00) Produkcja przemysłowa n.s.a. - wst.. (Oczek. b.d. Poprz.0.6% r/r) za listopad 

 Węgry- (09:00) Produkcja przemysłowa w.d.a. - wst.. (Oczek. b.d. Poprz.2.7% r/r) za listopad 

 Węgry- (09:00) Produkcja przemysłowa s.a. - wst.. (Oczek. b.d. Poprz.2.8% m/m) za listopad 

 Szwecja- (09:30) Produkcja przemysłowa s.a. (Oczek. b.d. Poprz.0.4% r/r) za listopad 

 Wlk. Brytania- (09:30) Indeks cen nieruchomości - Halifax (Oczek. 0.5% m/m Poprz.1.2% m/m) za grudzień 

 Strefa Euro- (11:00) Stopa bezrobocia (Oczek. 8.5% Poprz.8.4%) za listopad 

 Włochy- (11:00) Stopa bezrobocia (Oczek. b.d. Poprz.9.8%) za listopad 

 Kanada- (14:30) Zmiana zatrudnienia na pełny etat (Oczek. b.d. Poprz.99.0 tys.) za grudzień 

 Kanada- (14:30) Zmiana zatrudnienia na część etatu (Oczek. b.d. Poprz.-37.0 tys.) za grudzień 

 Kanada- (14:30) Stopa bezrobocia (Oczek. 8.6% Poprz.8.5%) za grudzień 

 Kanada- (14:30) Zmiana zatrudnienia (Oczek. -25.0 tys. Poprz.62.0 tys.) za grudzień 

 USA- (14:30) Stopa bezrobocia (Oczek. 6.7% Poprz.6.7%) za grudzień 

 USA- (14:30) Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (Oczek. 100 tys. Poprz.245 tys.) za grudzień  

 USA- (14:30) Płaca godzinowa (Oczek. 0.2% m/m 4.4% r/r Poprz.0.3% m/m 4.4% r/r) za grudzień 

 USA- (14:30) Długość tygodnia pracy (Oczek. 34.8 godz. Poprz.34.8 godz.) za grudzień 

 USA- (14:30) Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym (Oczek. 100 tys. Poprz.344 tys.) za grudzień  

 USA- (16:00) Zapasy hurtowników (Oczek. -0.1% m/m Poprz.1.1% m/m) za listopad 

 USA- (17:00) Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Richard Clarida)  

 USA- (19:00) Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (Oczek. b.d. Poprz.267) za tydzień 

 USA- (21:00) Kredyt konsumencki (Oczek. 9.0 mld USD Poprz.7.23 mld USD) za listopad 

 

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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