
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”.  

 

Wydział Obsługi Klienta 
 
 

BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
 CELON PHARMA - Celon Pharma otrzymał pozytywne wyniki II fazy klinicznej 

esketaminy w depresji dwubiegunowej 

 USA - Liczba miejsc pracy w grudniu spadła o 140 tys., stopa bezrobocia 6,7 proc. 

 POLSKA - Stopa bezrobocia w grudniu wyniosła 6,2 proc. wobec 6,1 proc. w 

listopadzie - MRPiT

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:00 Słowacja 
Produkcja 
przemysłowa 

b.d. -2.5% r/r listopad 

09:00 Hiszpania 
Produkcja 
przemysłowa w.d.a. 

b.d. -1.6% r/r listopad 

09:00 Węgry 
Bilans handlu 
zagranicznego - wst.. 

524 
mln 

EUR 

894 mln 
EUR 

listopad 

10:30 
Strefa 
Euro 

Indeks Sentix 0.7 -2.7 styczeń 

18:00 USA 
Wystąpienie szefa 
Fed z Atlanty 
(Raphael Bostic) 

- - - 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

poniedziałek, 11 stycznia 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2072,74 -0,07% 

WIG30 2432,20 0,27% 

mWIG40 4204,73 1,28% 

sWIG80 17127,72 0,73% 

WIG 59843,23 0,26% 

NCIndex 535,39 -0,36% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol, LOP 

FW20H2120 2075 0,14% 17 800 32 790 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys,) 

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

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

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

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

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

PLATYNINW 5,20 33,33% 594 770 

FON 0,300 32,74% 1 031 457 

IFCAPITAL 0,2160 30,91% 258 266 

ANSWEAR 32,460 29,84% 18 124 002 

ANSWEAR-PDA 31,090 24,36% 18 141 504 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

URSUS 0,692 -6,49% 432 649 

GROCLIN 1,400 -6,04% 343 964 

CIGAMES 1,412 -5,87% 2 572 994 

HARPER 14,50 -5,54% 1 793 858 

INC 7,80 -5,11% 1 647 342 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 31 097,97 0,18% 

NASDAQ 13 201,98 1,03% 

S&P500 3 824,68 0,55% 

FTSE 100 6 873,26 0,24% 

CAC 40 5 706,88 0,65% 

DAX XETRA 14 049,53 0,58% 

RTS  1 466,50 2,07% 

BUX 44 393,21 1,12% 

NIKKEI 225  28 139,03 2,36% 

HANG SENG 27 904,50 0,09% 

BOVESPA 125 076,63 2,20% 

MERVAL 51 673,77 -1,57% 

CECE EUR  1 518,17 +0,56% 

NTX EUR  1 084,92 +0,33% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,2184 -0,22% 

EUR/PLN 4,5091 0,10% 

USD/PLN 3,7002 0,30% 

USD/JPY 104,1520 0,22% 

GBP/USD 1,3503 -0,44% 

EUR/CHF 1,0818 0,00% 

CHF/PLN 4,1679 0,10% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1842,100 -0,37% 

MIEDŹ (LME) 7 958,75 -1,52% 

ROPA BRENT 55,180 -1,90% 

ROPA WTI 51,730 -1,88% 
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Informacje dnia 

 

CELON PHARMA Celon Pharma otrzymał pozytywne wyniki II fazy klinicznej esketaminy w depresji dwubiegunowej 

Celon Pharma otrzymał pozytywne wyniki II fazy klinicznej esketaminy DPI (Falkieri) w lekoopornej depresji 
dwubiegunowej - podała spółka w komunikacie. Zarząd spodziewa się pełnych danych klinicznych, łącznie z wynikami 
6-tygodniowej obserwacji, w ciągu najbliższych 8-12 tygodni. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

CD PROJEKT UOKiK sprawdza, jak CD Projekt pracuje nad poprawkami do gry ' Cyberpunk 2077' 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) sprawdza, jak CD Projekt pracuje nad poprawkami do gry 
"Cyberpunk 2077" i czy spółka pomaga przy reklamacjach wniesionych przez niezadowolonych klientów. Organ nie 
wyklucza podjęcia dalszych kroków. 

VOXEL Voxel przyjął politykę dywidendową na lata 2021-2025 

Zarząd spółki Voxel przyjął politykę dywidendową na lata 2021-2025, zgodnie z którą zamierza corocznie 
rekomendować przeznaczenie na dywidendę nie mniej niż 50 proc. jednostkowego zysku netto za dany rok obrotowy i 
nie mniej niż 25 proc. kwoty funduszu dywidendowego - podała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PKN ORLEN Prezes PKN Orlen: Polska Presse wraz z Ruchem mają pomóc rozwijać segment detalu 

Przejęcie Grupy Polska Presse przez PKN Orlen ma na celu wzmocnienie działań koncernu - po przejęciu Ruchu - 
nakierowanych na rozwój segmentu detalicznego i zwiększenie portfela usług oferowanych klientom, poinformował 
prezes Orlenu Daniel Obajtek. 

PKN ORLEN Obajtek: PKN Orlen rocznie inwestuje od 8 do 9 mld zł 

PKN Orlen przeznacza na inwestycje rocznie od 8 do 9 mld zł od petrochemii poprzez energetykę, sektor detaliczny 
czy nowe technologie - poinformował podczas piątkowego posiedzenia sejmowych komisji prezes PKN Orlen Daniel 
Obajtek. 

ASSECO POLAND, 
COMARCH 

Asseco Poland i Comarch złożyły oferty na rozwój systemu informatycznego ZUS 

W przetargu na rozwój systemu informatycznego KSI ZUS oferty złożyły dwie firmy: Asseco Poland i Comarch. Asseco 
zadeklarowało maksymalną cenę za tzw. punkt funkcyjny na poziomie 7.520 zł netto, a Comarch 8.345 zł. 

ENERGA Energa: Odwrócenie odpisów zwiększy wynik grupy o 133 mln zł w 2020 r. 

W wyniku przeprowadzenia przez Energę testów na utratę wartości aktywów trwałych grupy za II półrocze 2020 roku 
stwierdzono wzrost wartości odzyskiwalnej niektórych aktywów trwałych grupy (głównie aktywów wytwórczych 
konwencjonalnych i CHP), dzięki czemu możliwe stało się odwrócenie odpisów aktualizujących wartość tych aktywów 
na łączną kwotę 150 mln zł, podała spółka. Jednocześnie stwierdzono konieczność dokonania odpisów 
aktualizujących innych aktywów trwałych grupy w łącznej wysokości 18 mln zł. 

KRUK Kruk wydał w IV kw. na wierzytelności 344 mln zł, mniej rdr o 12 proc. 

Kruk wydał w czwartym kwartale 2020 roku na zakup wierzytelności 344 mln zł, czyli o 12 proc. mniej niż rok wcześniej 
- podała spółka w komunikacie. 

J.W. CONSTRUCTION J.W. Construction wstępnie sprzedał 151 lokali, przekazał 35 w IV kw. 2020 r. 

J.W. Construction Holding zawarł 151 umów deweloperskich, przedwstępnych umów sprzedaży oraz płatnych 
rezerwacji w IV kwartale 2020 r. wobec 289 rok wcześniej. Szacowana liczba lokali, które zostaną rozpoznane w 
przychodach grupy za IV kwartał 2020 r. wynosi 35 sztuk (512 rok wcześniej), podała spółka, powołując się na 
wstępne dane. 

AGORA Agora odwoła się od decyzji UOKiK ws. zakazu przejęcia Eurozet 

Agora nie zgadza się merytorycznie z decyzją prezesa UOKiK o zakazie dokonania koncentracji polegającej na 
przejęciu przez spółkę kontroli nad Eurozet i skorzysta z przysługującego jej odwołania od decyzji do Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, podała Agora. 

URSUS ARP wezwała Ursus do zapłaty 15,5 mln zł pożyczki wraz z odsetkami 

Ursus w restrukturyzacji otrzymał od Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) oświadczenie o rozwiązaniu umowy pożyczki z 
29 maja 2014 r. i wezwanie dłużnika do zapłaty wierzytelności w kwocie 15,5 mln zł, podała spółka. Jak wskazano w 
oświadczeniu, powodem jego złożenia jest brak spłaty kapitału pożyczki oraz odsetek. 

INTER CARS Grupa Inter Cars miała w grudniu 776,5 mln zł przychodów, wzrost rdr o 28,1 proc. 

Skonsolidowane przychody grupy Inter Cars w grudniu 2020 roku wyniosły 776,5 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 28,1 
proc. - podała spółka w komunikacie. Narastająco w całym ubiegłym roku grupa wypracowała 9,03 mld zł przychodów, 
czyli o 4,1 proc. więcej niż rok wcześniej. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Zmiany w akcjonariacie 
 
 

CD PROJEKT Morgan Stanley ma powyżej 5 proc. akcji CD Projekt 

Bank Morgan Stanley i podmioty przez niego nadzorowane mają łącznie 5,11 proc. akcji CD Projekt - poinformowała 
spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja azjatycka: Wartość amerykańskiego dolara w ostatnich godzinach kontynuuje ruch wzrostowy z końcówki 

poprzedniego tygodnia. Korekta wzrostowa na USD jest odzwierciedlona na wykresie EUR/USD - notowania tej pary 
walutowej rozpoczęły bieżący tydzień od zejścia do okolic 1,2166-1,2170, czyli do najniższych poziomów od drugiej 
połowy grudnia. 

Dorota Sierakowska 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Liczba miejsc pracy w USA w grudniu spadła o 140 tys., stopa bezrobocia 6,7 proc. 

Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych spadła w grudniu o 140 tys. wobec 
oczekiwanej zwyżki o 71 tys. i wobec wzrostu o 336 tys. w listopadzie po rewizji z +245 tys. - podał amerykański 
Departament Pracy. Stopa bezrobocia w USA wyniosła 6,7 proc., oczekiwano 6,8 proc. wobec 6,7 proc. miesiąc 
wcześniej. Wynagrodzenia godzinowe wzrosły w grudniu: o 5,1 proc. rdr i o 0,8 proc. mdm vs. konsensus +4,4 proc. i 
+0,2 proc. Szersza miara stopy bezrobocia (U-6), lepiej odzwierciedlająca sytuację na rynku pracy w USA, spadła w 
grudniu do 11,7 proc. z 12 proc. przed miesiącem. Liczba miejsc pracy w amerykańskim sektorze prywatnym spadła w 
XII o 95 tys., podczas gdy miesiąc wcześniej wzrosła o 417 tys., po rewizji z +344 tys. Oczekiwano +98 tys. 

STREFA EURO Stopa bezrobocia w eurolandzie w XI: 8,3 proc., oczekiwano 8,5 proc. 

Stopa bezrobocia w strefie euro w XI, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 8,3 proc., wobec 8,4 proc. w 
poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej. Analitycy 
spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 8,5 proc. Przeciętna stopa bezrobocia w 27 krajach UE wyniosła 7,5 
proc., wobec 7,6 proc. w poprzednim miesiącu. 

NIEMCY W Niemczech w XI produkcja przemysłowa wzrosła o 0,9 proc. mdm 

W Niemczech w XI produkcja przemysłowa wzrosła o 0,9 proc. mdm, podczas gdy w poprzednim miesiącu wzrosła o 
3,4 proc., po korekcie z +3,2 proc. - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

GOSPODARKA Decyzje związane z przedłużeniem lub modyfikacją obostrzeń najpóźniej w poniedziałek – Muller 

Decyzje związane z przedłużeniem lub modyfikacją obostrzeń zostaną podane najpóźniej w poniedziałek - 
poinformował na briefingu rzecznik rządu Piotr Muller. Muller powiedział, że dyskusja toczy się wokół przedłużenia 
obecnie obowiązujących, a nie nowych zaostrzeń. 

BEZROBOCIE Stopa bezrobocia w listopadzie w Polsce wyniosła 3,3 proc. – Eurostat 

Stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, w listopadzie, według metodologii Eurostatu, wyniosła w Polsce 3,3 
proc. wobec 3,4 proc. w październiku - podał Eurostat. Liczba bezrobotnych w listopadzie wyniosła 568 tys. wobec 583 
tys. w październiku. 

BEZROBOCIE Stopa bezrobocia w grudniu wyniosła 6,2 proc. wobec 6,1 proc. w listopadzie - MRPiT  

Stopa bezrobocia w grudniu wyniosła 6,2 proc. wobec 6,1 proc. w listopadzie i wobec oczekiwań analityków na 
poziomie 6,3 proc. - podał resort rozwoju, pracy i technologii w komunikacie. Ze wstępnych danych resortu wynika, że 
liczba bezrobotnych w końcu grudnia 2020 roku wyniosła 1,046 mln osób i w porównaniu do końca listopada 2020 roku 
wzrosła o 21,1 tys. osób, czyli o 2,1 proc. 

NASTROJE W grudniu poprawa nastrojów konsumentów – GfK 

W grudniu nastąpiła poprawa nastrojów konsumentów - wynika z barometru GfK. Barometr Nastrojów Konsumenckich 
GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje wśród polskich konsumentów, wyniósł w grudniu: -15,5 i 
był o 3,2 pkt. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca. 

HANDEL PRCH szacuje utracone przez lockdown obroty w galeriach na ok. 30 mld zł 

Polska Rada Centrów Handlowych szacuje, że obroty utracone z powodu trzykrotnego ograniczenia funkcjonowania 
galerii wynoszą ok. 30 mld zł - podała PRCH w komunikacie prasowym. Rada apeluje o jak najszybsze otwarcie 
centrów handlowych oraz wsparcie finansowe dla branży. 

MOTORYZACJA Liczba nowych rejestracji samochodów ciężarowych w XII wzrosła o 41,6 proc. rdr – PZPM 

Liczba nowych rejestracji samochodów ciężarowych w grudniu wzrosła o 41,6 proc. rdr do 2.306 sztuk - podał Polski 
Związek Przemysłu Motorowego. W okresie styczeń-grudzień liczba nowych rejestracji spadła o 27,0 proc. do 20.671 
sztuk. 

KONIUNKTURA GIEŁDOWA Odsetek "byków" na GPW wzrósł o 1,5 pkt. proc. do 57,1 proc. – INI 

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się 
w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW wzrósł o 1,5 pkt. proc. do 57,1 proc. Odsetek respondentów 
oczekujących trendu spadkowego wzrósł o 1,6 pkt. proc. do 25,3 proc. - podało Stowarzyszenie Inwestorów 
Indywidualnych w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 CDA- Dzień pierwszego notowania na NC 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii E. 

 COLUMBUS- Dzień pierwszego notowania na NC 38.336.677 akcji zwykłych na okaziciela serii A1. 

 CYFRPLSAT- Wypłata II transzy dywidendy w wysokości 0,65 zł na akcję. 

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

 RAINBOW- Wprowadzenie do obrotu na GPW 495.000 akcji serii AA oraz 560.000 akcji serii C6. 

 SOFTBLUE- Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F. 

 VRG- NWZA ws. zmiany w składzie RN, zmiany polityki wynagrodzeń dla członków zarządu oraz RN. 

 ZASTAL- NWZA ws. zmiany w statucie w zakresie zmiany firmy spółki. 

ZAGRANICA 

 Słowacja- (09:00) Produkcja przemysłowa (Oczek. b.d. Poprz.-2.5% r/r) za listopad 

 Hiszpania- (09:00) Produkcja przemysłowa w.d.a. (Oczek. b.d. Poprz.-1.6% r/r) za listopad 

 Węgry- (09:00) Bilans handlu zagranicznego - wst.. (Oczek. 524 mln EUR Poprz.894 mln EUR) za listopad 

 Strefa Euro- (10:30) Indeks Sentix (Oczek. 0.7 Poprz.-2.7) za styczeń 

 USA- (18:00) Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)  

 

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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ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa 
tel. 022 50 43 104; 801 104 104 

fax. 022 50 43 100  
http://bossa.pl 

 
 
 
 

Wydział Wsparcia i Obsługi Klienta 
 

Marek Pokrywka 
Dyrektor Wydziału 
+48 22 504 31 75  

m.pokrywka@bossa.pl 
 
 
 
 
 

Piotr Kalbarczyk 
Makler Papierów Wartościowych 

+48 22 504 32 43 
p.kalbarczyk@bossa.pl 

Maciej Guzek 
Makler Papierów Wartościowych 

+48 22 504 32 27  
m.guzek@bossa.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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