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BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
 CCC - Grupa CCC szacuje, że miała w IV kw. '20 117 mln zł EBITDA i 1,623 mld zł 

przychodów 

 EUROLAND- Wskaźnik zaufania wśród inwestorów w strefie euro w I wyniósł 1,3 pkt. 

 POLSKA- Rząd wydłuża wszystkie obostrzenia epidemiczne do 31 I 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 
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b.d. 0.6% m/m Listopad 
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Fed z Cleveland 
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b.d. b.d. b.d. 

22:40 Węgry 
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brk 
tydzień 
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POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2066,97 -0,28% 

WIG30 2426,18 -0,25% 

mWIG40 4228,38 0,56% 

sWIG80 17031,59 -0,56% 

WIG 59772,63 -0,12% 

NCIndex 535,19 -0,04% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol, LOP 

FW20H2120 2 069 -0,29% 20 069 33 353 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys,) 

WZROST 180  44,44% 847 260 59,30% 

SPADEK 175  43,21% 560 602 39,24% 

BEZ ZM, 50  12,35% 20 821 1,46% 

RAZEM 405 100,00% 1 428 683 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

ATLANTIS 1,300  23,81% 178 928 

MWTRADE 2,58  22,86% 137 254 

IFCAPITAL 0,258  19,44% 149 086 

PRAIRIE 0,9300  16,98% 5 552 262 

CLNPHARMA 51,40  12,47% 11 118 288 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

PLATYNINW 3,54  -31,92% 1 626 710 

FON 0,266  -11,33% 1 344 373 

IPOPEMA 4,90  -10,91% 480 015 

MOSTALZAB 1,280  -8,57% 567 196 

IMPERA 2,00  -7,41% 295 411 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 31 008,69 -0,29% 

NASDAQ 13 036,43 -1,25% 

S&P500 3 799,61 -0,66% 

FTSE 100 6 798,48 -1,09% 

CAC 40 5 662,43 -0,78% 

DAX XETRA 13 936,66 -0,80% 

RTS  1 466,56 0,00% 

BUX 44 715,79 0,73% 

NIKKEI 225  28 164,34 0,09% 

HANG SENG  28 109,75 0,72% 

BOVESPA 123 255,13 -1,46% 

MERVAL 50 967,48 -1,37% 

CECE EUR  1 514,64 -0,23% 

NTX EUR  1 082,30 0,00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,2151 -0,07% 

EUR/PLN 4,5247 0,06% 

USD/PLN 3,7235 0,12% 

USD/JPY 104,2190 0,08% 

GBP/USD 1,3542 0,14% 

EUR/CHF 1,0822 0,04% 

CHF/PLN 4,1810 0,02% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1856,550 0,48% 

MIEDŹ (LME) 7 964,75 1,52% 

ROPA BRENT 55,770 0,27% 

ROPA WTI 52,390 0,52% 
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Informacje dnia 

 

CCC Grupa CCC szacuje, że miała w IV kw. '20 117 mln zł EBITDA i 1,623 mld zł przychodów 

Grupa CCC szacuje, że miała w kalendarzowym czwartym kwartale 2020 r., czyli w okresie październik - grudzień, 1,623 
mld zł przychodów i 117 mln zł EBITDA - podała spółka w komunikacie. Sprzedaż wzrosła rdr o 2 proc., a szacunkowa 
EBITDA spadła rdr o 58 proc. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PGNIG PGNiG i ERU wnioskują do UOKiK ws. wspólnego projektu na Ukrainie 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz ERU Management Services LLC (ERU) złożyły wniosek do 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy, podał Urząd. 

CCC CCC nie wyklucza zbycia niewielkiego pakietu istniejących akcji eobuwie 

CCC, które analizuje pozyskanie dla eobuwia ok. 0,5 mld zł kapitału od nowego inwestora mniejszościowego, nie 
wyklucza sprzedaży w ramach takiej transakcji niewielkiego pakietu istniejących akcji eobuwie - podało CCC w 
komunikacie. 

CIECH Ciech: Spełniły się warunki zawieszające sprzedaż spółki Ciech Żywice 

Spełniły się wszystkie warunki zawieszające, określone w przedwstępnej umowie zbycia 100% udziałów Ciech Żywice 
na rzecz spółki LERG za 160 mln zł, w tym warunek uzyskania przez LERG zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów (UOKiK) na przeprowadzenie koncentracji, podał Ciech. 

WIELTON Wielton zarejestrował w 2020 roku 2.043 nowe przyczepy i naczepy; o 36,8 proc. mniej rdr – PZPM 

Wielton zarejestrował w 2020 roku 2.043 nowe przyczepy i naczepy, czyli o 36,8 proc. mniej rdr - podał Polski Związek 
Przemysłu Motorowego, powołując się na dane CEP. 

RAFAKO Rafako:Gaz-System zażądał wypłat gwarancji z umowy na budowę gaz. Goleniów-Płoty 

OPG Gaz-System złożył do sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia żądań wypłaty z gwarancji bankowej 
należytego wykonania umowy w wysokości 15,22 mln zł oraz wypłaty z gwarancji zwrotu zaliczki w wysokości 5 mln zł, 
wypłaty z gwarancji zwrotu zaliczki w wysokości 7 mln zł, podało Rafako, które jest wykonawcą umowy. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

TAURON Tauron rozpoczął prace nad magazynami energii z baterii autobusów elektrycznych 

Tauron Polska Energia rozpoczął prace nad prototypowymi magazynami energii, do których budowy koncern wykorzysta 
wyeksploatowane baterie z autobusów elektrycznych, podała spółka. Projekt Second Life ESS (z ang. Energy Storage 
System) powstaje przy wsparciu konsorcjum firm Solaris Bus & Coach oraz Impact Clean Power Technology. 

ARTIFEX MUNDI Przychody Artifex Mundi wzrosły wstępnie o 54% r/r do 25,7 mln zł w 2020 r. 

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów grupy kapitałowej Artifex Mundi wynosiły w grudniu 
2020 r. łącznie 2 497 tys. zł, co oznacza wzrost o 41% r/r, podała spółka. Od początku 2020 r. przychody Artifex Mundi 
wzrosły, według wstępnych danych, o 54%, do 25,7 mln zł. To najwyższy poziom przychodów w dotychczasowej historii 
spółki. 

VIGO SYSTEM Vigo System miało 14,45 mln zł przychodów w IV kw. 2020 r., wzrost o 30,5% r/r 

Vigo System miało 14,45 mln zł przychodów w IV kwartale 2020 r. wobec 11,07 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost 
o 30,5%, podała spółka. 

ARCHICOM Archicom sprzedał w IV kwartale 366 lokali 

Archicom sprzedał w czwartym kwartale 2020 roku 366 lokali w stosunku do 295 lokali przed rokiem - poinformował 
deweloper w komunikacie. Łącznie w 2020 roku sprzedaż wyniosła 1.219 lokali w porównaniu do 1.462 lokali 
sprzedanych w 2019 roku. 

MEDICALGORITHMICS Medicalgorithmics złożył w grudniu 6,9 tys. wniosków o płatność od ubezpieczycieli 

Medi-Lynx Cardiac Monitoring, amerykańska spółka zależna Medicalgorithmics, złożyła w grudniu 6.923 wnioski o 
płatność od ubezpieczycieli z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA - 
poinformowała spółka w komunikacie. W listopadzie złożonych było 6.610 wniosków. 

ECHO INVESTMENT Echo Investment sprzedało w IV kwartale 464 mieszkania 

Echo Investment sprzedało w czwartym kwartale 2020 roku 464 mieszkania, o 11 proc. więcej niż przed rokiem - 
poinformował deweloper w komunikacie. W minionym kwartale spółka przekazała klientom 792 mieszkania w 
porównaniu do 672 mieszkań rok wcześniej. 

CELON PHARMA Celon Pharma może rozpocząć III fazę kliniczną leku na depresję pod koniec II kw. 
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Celon Pharma może rozpocząć III fazę kliniczną esketaminy DPI (Falkieri) pod koniec drugiego kwartału 2021 roku - 
poinformował w poniedziałek prezes Maciej Wieczorek. Spółka chce zrealizować III fazę badań z partnerem, rozmowy 
w tej sprawie trwają. 

DEKPOL Dekpol Deweloper zakończył sprzedaż 157 mieszkań na Osiedlu Foresta w Gdańsku 

Dekpol Deweloper sprzedał wszystkie 157 mieszkań na Osiedlu Foresta w Gdańsku, podała spółka. 

VRG Erwin Bakalarz złożył rezygnację z funkcji członka zarządu VRG 

Erwin Bakalarz złożył rezygnację z funkcji członka zarządu VRG, podała spółka. 

VRG Ernest Podgórski i Olga Lipińska-Długosz zostali powołani do zarządu VRG 

Rada nadzorcza VRG powołała do składu zarządu Ernesta Podgórskiego jako członka zarządu odpowiedzialnego za IT 
i e-commerce oraz Olgę Lipińską-Długosz powierzając jej pełnienie funkcji członka zarządu, podała spółka. 

MERCOR Mercor pozyskał zamówienia warte ok. 47,6 mln zł w XII, wzrost o 91% r/r 

Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 47,6 mln zł w grudniu 2020 r., co oznacza wzrost o 91% w skali 
roku. 

ASSECO SEE Marcin Rulnicki złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Asseco SEE 

Marcin Rulnicki złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE), podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar spadł do 1,21316 USD. Wydarzeniem na rynkach było podbicie rentowności długu co 

umocniło dolara oraz wyhamowało wzrosty na giełdach. Podczas handlu w Azji główna para walutowa oscyluje nad 
1,2138 USD. Pojawia się coraz więcej doniesień o ponownym pojawieniu się COVID19 w Chinach.. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

EUROLAND Wskaźnik zaufania wśród inwestorów w strefie euro w I wyniósł 1,3 pkt.  

Wskaźnik zaufania wśród inwestorów w strefie euro w I wyniósł 1,3 pkt. wobec -2,7 pkt. miesiąc wcześniej - podała grupa 
badawcza Sentix w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

PANDEMIA Rząd wydłuża wszystkie obostrzenia epidemiczne do 31 I; dzieci klas 1-3 wracają do szkół - MZ 

Rząd wydłuża wszystkie obowiązujące obostrzenia epidemiczne do 31 stycznia, wyjątkiem jest przywrócenia nauki 
stacjonarnej dla klas 1-3 szkół podstawowych od 18 stycznia - poinformował w trakcie konferencji prasowej minister 
zdrowia Adam Niedzielski. 

PANDEMIA Trudno powiedzieć, kiedy obostrzenia zostaną na pewno poluzowane - minister zdrowia 

Trudno powiedzieć, kiedy obostrzenia epidemiczne zostaną na pewno poluzowane - powiedział w trakcie konferencji 
prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że przy utrzymywaniu się liczby nowych zachorowań w okolicy 10 
tys. dziennie trudno będzie o odważne luzowanie ograniczeń.  

KONIUNKTURA Wskaźnik koniunktury w przemyśle w grudniu wzrósł, perspektywy dalszego rozwoju są pomyślne - IRG SGH 

Wskaźnik koniunktury w przemyśle w grudniu 2020 roku wzrósł, a perspektywy dalszego rozwoju są pomyślne - wynika 
z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym (IRGIND) 
zwiększył swoją wartość w ciągu miesiąca o 8,4 pkt., do poziomu -7,8 pkt. Autorzy badania poinformowali, że po raz 
pierwszy od lutego 2019 r. jest ona wyższa od wartości z analogicznego miesiąca roku wcześniejszego. 

BUDŻET Deficyt budżetu za '20 bliżej 90 mld zł – Skuza, MF 

Deficyt budżetu za 2020 r. znajdzie się bliżej 90 mld zł - powiedział w poniedziałek w Senacie wiceminister finansów 
Sebastian Skuza. W ustawie budżetowej założono, że deficyt budżetu w 2020 r. wyniesie 109,3 mld zł. 

NIERUCHOMOŚCI Ceny mieszkań wzrosły w III kw. o 10,9 proc. rdr i o 2,0 proc. kdk - GUS 

Ceny lokali mieszkalnych w III kwartale 2020 roku wzrosły o 10,9 proc. rok do roku oraz 2,0 proc. wobec II kwartału 2020 
roku - podał w poniedziałek GUS. 

DŁUG Popyt na kredyty mieszkaniowe w grudniu wzrósł o 6,4 proc. rdr - BIK 

Popyt na kredyty mieszkaniowe w grudniu wzrósł o 6,4 proc. rdr - podał BIK w komunikacie. BIK podał, że w grudniu o 
kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 33,59 tys. potencjalnych kredytobiorców, w porównaniu do 30,63 tys. rok 
wcześniej i jest to wzrost o 9,7 proc. W porównaniu do listopada 2020 roku, liczba wnioskujących wzrosła o 5,9 proc. 
Średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w grudniu wyniosła 307,47 tys. zł i była o 6,7 proc. wyższa niż 
w grudniu 2019 roku. 

PRZEDSIĘBIORSTWA W grudniu z rejestru REGON wykreślono 17,2 tys. firm, o 38,0 proc. więcej mdm - GUS 

W grudniu 2020 r. z rejestru REGON wykreślono 17,2 tys. firm, o 38,0 proc. więcej mdm - podał w poniedziałek GUS. 
Jednocześnie w grudniu zarejestrowano 25,7 tys. nowych firm, o 9,7 proc. więcej mdm. Firm z zawieszoną działalnością, 
w rejestrze REGON w grudniu było 510,3 tys., o 2,2 proc. więcej mdm. 

RYNEK PRACY Barometr Ofert Pracy w XII '20 wzrósł o 10,3 pkt. do 255,8 pkt. - BIEC, KM WSIiZ 

Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w grudniu 2020 
r. w Polsce wzrósł wobec listopadowego odczytu o 10,3 pkt. do 255,8 pkt. - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych 
oraz Katedra Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ABPL-Wypłata dywidendy 0,44 zł na akcję. 

 CHERRY-Dzień pierwszego notowania na NC 88.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. 

 FON-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019/2020. 

 GENOMED-NWZA ws. powołania członka RN. 

 GTRINITY-ZWZA ws. m.in. rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki. 

 OVIDWORKS-NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, wyrażenia 
zgody na zawarcie przez spółkę aneksu do umowy pożyczki z dnia 10 lipca 2018 r. zawartej z Jackiem Dariuszem Dębowskim prezesem zarządu oraz 
powołania pełnomocnika do zawarcia tego aneksu. 

 UNILABGAM-Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.000.000 akcji serii A oraz 275.000 akcji serii B. 

 WAWEL-NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z 
przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych. 

ZAGRANICA 

 Włochy- (10:00) Sprzedaż detaliczna s.a. (Poprz.0.6% m/m) za listopad 

 USA- (18:00) Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester) 

 USA- (22:40) Zmiana zapasów ropy wg API (Poprz.-1.66 mln brk) za tydzień 

 

Źródło: www.interia.pl, www.yahoo.com, www.statistics.gov.uk, www.europa.eu.int, www.briefing.com, www.destatis.de, www.nbp.pl, www.stat.gov.pl, 
www.rzeczpospolita.pl, www.mf.gov.pl 
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Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w Wydziale Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOS SA) wyłącznie w celach informacyjnych 
i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji 
rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady 
inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j.  Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm., dalej: 
Ustawa), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Niniejsze opracowanie jest publikacją 
handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego  dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w 
odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Inwestor wykorzystuje informacje 
zawarte w niniejszym raporcie na własne ryzyko i odpowiedzialność. DM BOŚ SA dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich 
publikacji, jednak DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej 
publikacji lub zawartych w niej informacji. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób 
zainteresowanych. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ SA. W przypadku klientów DM BOŚ 
SA, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze 
ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu 
Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. DM BOŚ SA jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja 
Nadzoru Finansowego. 
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