
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”.  
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BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
 BEST - Best uruchamia nowy program emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 

200 mln zł 

 USA- Ceny konsumpcyjne w USA w grudniu wzrosły o 0,4 proc. w ujęciu mdm, a rdr 

wzrosły o 1,4 proc. 

 EUROLAND- Produkcja przemysłu w eurolandzie w XI wzrosła o 2,5 proc. mdm; 

szacunki +0,2 proc. 

 POLSKA- RPP pozostawiła wszystkie stopy procentowe bez zmian, referencyjna nadal 

0,10 proc.

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:00 Słowacja Inflacja CPI b.d. 
0.1% m/m 

1.5% r/r 
grudzień 

09:00 Węgry Inflacja CPI 2.8% r/r 
-0.2% m/m 

2.7% r/r 
grudzień 

10:00 Niemcy 
Szacunki rocznej 
dynamiki PKB 

-5.1% 
r/r 

0.6% r/r 2020 

13:30 
Strefa 
Euro 

Protokół z 
posiedzenia ECB 

b.d. b.d. grudzień 

14:30 USA Ceny eksportu 
0.5% 
m/m 

0.6% m/m grudzień 

14:30 USA 
Ceny eksportu bez 
towarów rolniczych 

b.d. 0.3% m/m grudzień 

14:30 USA Ceny importu 0.6% m/m 0.1% m/m grudzień 

14:30 USA 
Ceny importu bez 
ropy 

b.d. -0.3% m/m grudzień 

14:30 USA 
Wnioski o zasiłek dla 
bezrobotnych 

780 
tys. 

787 tys. tydzień 

16:30 USA 
Tygodniowa zmiana 
zapasów gazu 

-129 mld -130 mld tydzień 

17:00 USA 
Wystąpienie szefa 
Fed z Atlanty 
(Raphael Bostic) 

b.d. b.d. b.d. 

18:30 USA 

Wystąpienie 
publiczne prezesa 
Fed (Jerome 
Powell) 

b.d. b.d. b.d. 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 

czwartek, 14 stycznia 2021,  
godz, 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2023,36 -1,00% 

WIG30 2371,61 -1,11% 

mWIG40 4116,4 -1,69% 

sWIG80 16862,07 -0,41% 

WIG 58532,83 -1,06% 

NCIndex 531,71 -0,15% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol, LOP 

FW20H2120 2 028 -0,54% 19 232 34 162 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys,) 

WZROST 130  32,58% 409 131 30,92% 

SPADEK 219  54,89% 811 874 61,36% 

BEZ ZM, 50  12,53% 102 048 7,71% 

RAZEM 399 100,00% 1 323 052 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

PBG 0,080  33,33% 329 004 

ATLANTIS 1,885  20,06% 447 153 

PLATYNINW 2,90  16,00% 840 029 

FON 0,276  14,05% 655 824 

ZASTAL 37,2  10,71% 662 676 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

SOPHARMA 9,40  -10,48% 106 819 

IFCAPITAL 0,175  -8,85% 243 455 

RANKPROGR 1,700  -7,61% 162 301 

AMREST 27,20  -6,21% 15 442 750 

TSGAMES 519  -5,64% 62 962 708 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 31 060,47 -0,03% 

NASDAQ 13 128,95 0,43% 

S&P500 3 809,84 0,23% 

FTSE 100 6 745,52 -0,13% 

CAC 40 5 662,67 0,21% 

DAX XETRA 13 939,71 0,11% 

RTS  1 486,77 0,12% 

BUX 44 684,36 0,99% 

NIKKEI 225  28 698,26 0,85% 

HANG SENG 28 440,75 0,73% 

BOVESPA 121 933,08 -1,67% 

MERVAL 50 961,21 -0,47% 

CECE EUR  1 495,65 -0,64% 

NTX EUR  1 075,85 0,00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,2154 -0,06% 

EUR/PLN 4,5390 0,04% 

USD/PLN 3,7344 0,10% 

USD/JPY 104,0170 0,18% 

GBP/USD 1,3640 -0,04% 

EUR/CHF 1,0784 -0,04% 

CHF/PLN 4,2090 0,08% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1842,150 -0,31% 

MIEDŹ (LME) 7 992,75 0,26% 

ROPA BRENT 55,910 0,00% 

ROPA WTI 52,840 0,17% 
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Informacje dnia 

 

BEST Best uruchamia nowy program emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł 

Zarząd spółki Best ustanowił publiczny program emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł. Prospekt 
dotyczący tego programu zostanie wkrótce złożony w KNF- podała spółka w komunikacie prasowym. Best przygotowuje 
się do większych zakupów nowych portfeli wierzytelności. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

CD PROJEKT Pierwsza aktualizacja do "Cyberpunk 2077" pojawi się w ciągu 10 dni 

CD Projekt wyda pierwszy zbiór poprawek do gry "Cyberpunk 2077", tzw. patch, w ciągu dziesięciu dni, a następna, 
większa aktualizacja ma pojawić się w kolejnych tygodniach - poinformował współzałożyciel i wiceprezes spółki Marcin 
Iwiński. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PGNIG PGNiG odebrało czwartą dostawę LNG w stacji przeładunkowej w Kłajpedzie 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odebrało czwartą dostawę gazu skroplonego (LNG) w stacji 
przeładunkowej Klaipedos Nafta w Kłajpedzie na Litwie, podała spółka. 

PKN ORLEN Orlen rozpoczął budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 20 MW w Wielkopolsce 

Orlen rozpoczął budowę farmy fotowoltaicznej PV Gryf o mocy zainstalowanej 20 MW w województwie wielkopolskim - 
poinformowała spółka w komunikacie prasowym. 

JSW Produkcja węgla JSW spadła o ok. 3,4% r/r do 3,77 mln ton w IV kw. 2020 r. 

Produkcja węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła 3,77 mln ton w IV kw. 2020 r. wobec 3,9 mln ton rok 
wcześniej (i wobec 3,95 mln ton w poprzednim kwartale), podała spółka. 

TEN SQUARE GAMES Cena sprzedaży akcji Ten Square Games w ABB ustalona na 500 zł 

Cena sprzedaży akcji Ten Square Games w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu została ustalona na 500 zł - 
podała spółka. 

GEOTRANS Geotrans zaktualizował strategię, wydłużył termin jej realizacji do końca 2026r. 

Geotrans przyjął aktualizację założeń strategii oraz wydłużył okres jej realizacji do końca 2026 r., podała spółka. 
Zrezygnowano z wyznaczania celów w postaci danych liczbowych. 

ALL IN! GAMES All In! Games: Ponad 500 tys. kopii 'Ghostrunnera' sprzedało się do 31 XII 

Gra "Ghostrunner" na 31 grudnia 2020 r. sprzedała się w 500 tys. kopii, podało All In! Games w oparciu o dane cząstkowe 
oraz liczbę aktywnych graczy. 

CI GAMES CI Games skorygował dane dot. sprzedaży gry "Sniper Ghost Warrior 3"; sprzedano ponad 2 mln sztuk 

CI Games skorygował poziom sprzedaży gry "Sniper Ghost Warrior 3" i podał, że przekroczyła ona 2 miliony egzemplarzy 
- wynika z komunikatu spółki. Wcześniej CI Games podawał, że sprzedaż gry przekroczyła poziom 3 mln sztuk. 

SYNEKTIK Synektik ma umowę z WSW w Gorzowie Wlkp. dot. sprzedaży systemu da Vinci 

Synektik podpisał umowę z Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim dotyczącą 
sprzedaży, dostawy, uruchomienia, przeszkolenia personelu i opieki serwisowej systemu chirurgii robotycznej da Vinci 
dla Szpitala, podała spółka. 

SYNEKTIK Synektik: Cezary Kozanecki został ponownie powołany na stanowisko prezesa 

Rada nadzorcza Synektika powołała dwóch członków zarządu na nową kadencję: Cezarego Kozaneckiego na 
stanowisko prezesa zarządu oraz Dariusza Koreckiego na wiceprezesa zarządu, podała spółka. 

VIVID GAMES Vivid Games zamierza przetestować 10 nowych gier mobilnych w 2021 r. 

Vivid Games planuje przetestować 10 nowych gier mobilnych w 2021 r. i szacuje, że 4-6 z nich może trafić później do 
globalnej dystrybucji, poinformował prezes Remigiusz Kościelny. 

UNIMOT Unimot zrealizuje prognozę 80 mln zł skons. EBITDA skorygowanej w 2020 r. 

Prognoza 80 mln zł skonsolidowanej EBITDA skorygowanej w 2020 roku zostanie już na 100% zrealizowana, 
poinformował prezes Adam Sikorski. Potwierdził także wypłatę dywidendy z zysku za 2020 rok. 

WOJAS Przychody Wojasa spadły o 4,3% r/r do 23,74 mln zł w grudniu 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Wojas w grudniu 2020 roku wyniosły 23,74 mln zł i 
były niższe o 4,3% w skali roku, podała spółka. 

DADELO Przychody Dadelo wzrosły w IV kw. o 60 proc. rdr do 12,5 mln zł – szacunki 
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Dadelo szacuje przychody ze sprzedaży netto w czwartym kwartale 2020 r. na 12,5 mln zł, co oznacza wzrost o 60 proc. 
rdr - podała spółka w komunikacie. 

SOLAR COMPANY Przychody Solar Company spadły r/r do 8,4 mln zł w grudniu 

Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży Solar Company wyniosły 8,4 mln zł w grudniu 2020 r., podała 
spółka. Wcześniej spółka podawała, że w grudniu 2019 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 12,2 mln zł. 

RAFAKO Sąd zatwierdził układ w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym Rafako 

Sąd rejonowy wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu w ramach uproszczonego postępowania 
restrukturyzacyjnego Rafako, podała spółka. Przedmiotowe postanowienie jest nieprawomocne. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Zmiany w akcjonariacie 
 
 

CD PROJEKT Morgan Stanley ma poniżej 5 proc. akcji CD Projektu 

Bank Morgan Stanley i podmioty przez niego nadzorowane zmniejszyły zaangażowanie w akcjonariacie CD Projektu i 
mają łącznie 4,97 proc. akcji spółki - poinformował CD Projekt w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                                          BIULETYN PORANNY  

        Strona | 4  
 

 

Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA nie doszło do większych zmian na rynkach. Eurodolar oscylował blisko 1,2150 USD. Trwa 

wyczekiwanie na szczegóły dot. potencjalne stimulusa w USA. Podczas handlu w Azji konsolidacja jest kontynuowana. 
Co ciekawe wedle CFTC pierwszy raz od listopada obserwujemy spadek pozycji długich na juana. 

Konrad Ryczko   

 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Ceny konsumpcyjne w USA w grudniu wzrosły o 0,4 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 1,4 proc.  

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w grudniu wzrosły o 0,4 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 
1,4 proc. - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Oczekiwano +0,4 proc. mdm i +1,3 proc. rdr. 

EUROLAND Produkcja przemysłu w eurolandzie w XI wzrosła o 2,5 proc. mdm; szacunki +0,2 proc. 

Produkcja przemysłowa w strefie euro w XI wzrosła o 2,5 proc. mdm, podczas gdy poprzednio wzrosła o 2,3 proc., po 
korekcie z +2,1 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat. Analitycy spodziewali się, że produkcja 
mdm wzrośnie o 0,2 proc. Rdr produkcja przemysłowa spadła w XI o 0,6 proc. wobec spodziewanego przez analityków 
spadku o 3,2 proc. W X produkcja rdr spadła o 3,5 proc., po korekcie z -3,8 proc. - wynika z danych Eurostatu. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

STOPY PROCENTOWE RPP pozostawiła wszystkie stopy procentowe bez zmian, referencyjna nadal 0,10 proc. 

Rada Polityki Pieniężnej na jednodniowym posiedzeniu w dn. 13 stycznia utrzymała wszystkie stopy procentowe NBP 
na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa nadal wynosi 0,10 proc. w skali rocznej - podał NBP w komunikacie. 
Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynku. 

NBP W celu wzmocnienia oddziaływania poluzowanej polityki, NBP może stosować interwencje FX - komunikat RPP 

RPP nadal wskazuje na brak trwalszego i wyraźnego dostosowania kursu PLN i zaznacza, że NBP może stosować 
interwencje walutowe w celu wzmocnienia luzowania polityki na gospodarkę - podała RPP w komunikacie po 
posiedzeniu. NBP będzie nadal skupował SPW i obligacje z gwarancją Skarbu Państwa oraz oferował kredyt wekslowy. 

PRZEMYSŁ Produkcja przemysłowa w Polsce w XI wzrosła o 2,9 proc. rdr - Eurostat 

Produkcja przemysłowa w Polsce, wyrównana dniami roboczymi, wzrosła w listopadzie o 2,9 proc. rdr, po wzroście o 
3,3 proc. rdr miesiąc wcześniej - podał Eurostat. 

RACHUNEK CA Nadwyżka w obrotach bieżących w listopadzie wyniosła 1.725 mln euro vs konsensus 1.972,5 mln euro nadwyżki 
- NBP 

Nadwyżka w obrotach bieżących w listopadzie 2020 r. wyniosła 1.725 mln euro wobec konsensusu 1.972,5 mln euro 
nadwyżki - podał Narodowy Bank Polski. Eksport wzrósł w listopadzie o 9,5 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 6,4 
proc. rdr, a import wzrósł o 5,3 proc. rdr wobec prognozy wzrostu o 1,7 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 AQUATECH-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019. 

 EMCINSMED-NWZA ws. wyboru członka RN oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub zakończenie działalności 
Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim. 

 KERNEL-Wypłata dywidendy 0,42 USD na akcję. 

 MMCPL-NWZA ws. przedstawienia przez zarząd informacji oraz dyskusji na temat bieżącego stanu spraw spółki, w szczególności wpływu epidemii 
koronawirusa SARS-CoV-2 na sytuację finansową i dyskusja dotycząca zasadności kontynuowania działalności spółki. 

 PEMANAGER-NWZA ws. zobowiązania zarządu do pilnego opracowania strategii spółki na kolejne lata oraz wieloletniego planu finansowego na 
kolejne lata obrotowe, a w przypadku, gdy spółka posiada takie dokumenty, przedstawienie przez zarząd elementów strategii i planu finansowego w 
stopniu, który nie ujawnia tajemnic handlowych spółki, zawieszenia procesu połączenia PEM i MCI Capital ASI S.A., zmian w składzie RN i in. 

ZAGRANICA 

 Słowacja- (09:00) Inflacja CPI (Poprz.0.1% m/m 1.5% r/r) za grudzień 

 Węgry- (09:00) Inflacja CPI (Oczek. 2.8% r/r Poprz.-0.2% m/m 2.7% r/r) za grudzień 

 Niemcy- (10:00) Szacunki rocznej dynamiki PKB (Oczek. -5.1% r/r Poprz.0.6% r/r) za 2020 

 Strefa Euro- (13:30) Protokół z posiedzenia ECB za grudzień 

 USA- (14:30) Ceny eksportu (Oczek. 0.5% m/m Poprz.0.6% m/m) za grudzień 

 USA- (14:30) Ceny eksportu bez towarów rolniczych (Poprz.0.3% m/m) za grudzień 

 USA- (14:30) Ceny importu (Oczek. 0.6% m/m Poprz.0.1% m/m) za grudzień 

 USA- (14:30) Ceny importu bez ropy (Poprz.-0.3% m/m) za grudzień 

 USA- (14:30) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Oczek. 780 tys. Poprz.787 tys.) za tydzień 

 USA- (16:30) Tygodniowa zmiana zapasów gazu (Oczek. -129 mld Poprz.-130 mld) za tydzień 

 USA- (17:00) Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic) 

 USA- (18:30) Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell) 

 

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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+48 22 504 31 75  
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+48 22 504 32 43 
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+48 22 504 32 27  
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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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