
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  

 
 PEKAO - RN Pekao powołała trzech nowych wiceprezesów, w tym Jerzego 

Kwiecińskiego 

 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: Citigroup, JPMorgan & Chase, Wells Fargo 

& Company. 

 USA- Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 965 tys. 

 NIEMCY- PKB Niemiec w 2020 r. spadł o 5,0 proc. 

 POLSKA- MF szacuje, że deficyt sektora finansów publicznych w '20 nie przekroczył 10 

proc. PKB

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 
Wskaźnik Przyszłej 
Inflacji wg BIEC 

0 72.6 grudzień 

10:00 Polska Inflacja CPI - fin.. 
0.1% m/m 

2.3% r/r 

0.1% m/m 

3.0% r/r 
grudzień 

14:00 Polska 
Protokół z posiedzenia 
RPP 

b.d. b.d. grudzień 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

11:00 
Strefa 
Euro 

Bilans handlu 
zagranicznego n.s.a. 

26.0 
mld 

EUR 

30.0 mld 
EUR 

listopad 

11:00 
Strefa 
Euro 

Bilans handlu 
zagranicznego s.a. 

b.d. 
25.9 mld 

EUR 
listopad 

14:30 USA Inflacja PPI 
0.3% m/m 

0.8% r/r 

0.1% m/m 

0.8% r/r 
grudzień 

14:30 USA Inflacja bazowa PPI 
0.2% m/m 

1.4% r/r 

0.1% m/m 

1.4% r/r 
grudzień 

14:30 USA Sprzedaż detaliczna 0.0% m/m -1.1% m/m grudzień 

14:30 USA 
Sprzedaż bez 
samochodów 

-0.1% m/m -0.9% m/m grudzień 

14:30 USA 
Sprzedaż bez 
samochodów i paliw 

b.d. -0.8% m/m grudzień 

14:30 USA 
Indeks NY Empire 
State 

6.0 4.9 styczeń 

15:15 USA 
Wykorzystanie mocy 
produkcyjnych 

73.5% 73.3% grudzień 

15:15 USA 
Produkcja 
przemysłowa 

0.4% m/m 0.4% m/m grudzień 

16:00 USA 
Indeks Uniwersytetu 
Michigan - wst.. 

80.0 80.7 styczeń 

16:00 USA 
Oczekiwania inflacyjne 
długoterminowe - wst.. 

b.d. 2.5 styczeń 

19:00 USA 
Liczba wież 
wiertniczych dla rynku 
ropy 

b.d. 275 tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 

piątek, 15 stycznia 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2031,71 0,41% 

WIG30 2385,83 0,60% 

mWIG40 4195,39 1,92% 

sWIG80 16925,94 0,38% 

WIG 58945,17 0,70% 

NCIndex 538,01 1,18% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol, LOP 

FW20H2120 2 031 0,15% 13 813 35 539 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys,) 

WZROST 189  47,85% 853 899 65,90% 

SPADEK 147  37,22% 433 402 33,45% 

BEZ ZM, 59  14,94% 8 485 0,65% 

RAZEM 395 100,00% 1 295 785 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

MILKILAND 0,8880  26,86% 469 163 

ENERGOINS 1,050  26,51% 214 242 

GOBARTO 5,80  20,83% 126 455 

AGROTON 5,76  17,55% 1 007 384 

IMPERA 2,40  15,38% 299 082 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

ATLANTIS 1,620  -14,06% 1 381 973 

RAFAKO 1,120  -10,83% 4 829 937 

POLIMEXMS 4,600  -5,93% 11 746 871 

GAMFACTOR 18,000  -5,91% 730 936 

FON 0,260  -5,80% 627 404 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 30 991,52 -0,22% 

NASDAQ 13 112,64 -0,12% 

S&P500 3 795,54 -0,38% 

FTSE 100 6 801,96 0,84% 

CAC 40 5 681,14 0,33% 

DAX XETRA 13 988,70 0,35% 

RTS  1 500,58 0,93% 

BUX 44 876,42 0,43% 

NIKKEI 225  28 519,18 -0,62% 

HANG SENG 28 463,75 -0,12% 

BOVESPA 123 480,52 1,27% 

MERVAL 51 084,99 0,24% 

CECE EUR  1 498,88 +0,22% 

NTX EUR  1 081,91 0,00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,2138 -0,11% 

EUR/PLN 4,5412 0,14% 

USD/PLN 3,7411 0,20% 

USD/JPY 103,7730 -0,06% 

GBP/USD 1,3669 -0,10% 

EUR/CHF 1,0792 0,00% 

CHF/PLN 4,2079 0,14% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1848,700 0,10% 

MIEDŹ (LME) 8 021,00 -0,76% 

ROPA BRENT 55,770 -1,17% 

ROPA WTI 53,140 -1,19% 

 



                                                          BIULETYN PORANNY  

        Strona | 2  
 

 
Informacje dnia 

 

PEKAO RN Pekao powołała trzech nowych wiceprezesów, w tym Jerzego Kwiecińskiego 

 Rada nadzorcza Banku Pekao powołała w skład zarządu trzech nowych wiceprezesów: Błażeja Szczeckiego, Wojciecha 
Werochowskiego i Jerzego Kwiecińskiego - podał bank w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PEKAO KNF zaleciła Bankowi Pekao wstrzymanie wypłaty dywidendy w I poł. 2021 r.  

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Bankowi Pekao wstrzymanie wypłaty dywidendy z zysku w I poł. 2021 
roku, w tym także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz niepodejmowanie - bez konsultacji z nadzorem - działań 
mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym wykupów akcji własnych, podał bank. 

MBANK KNF zaleciła mBankowi wstrzymanie wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu '21 

Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła mBankowi wstrzymanie wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 r., w 
tym także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych - podał mBank w komunikacie. 

GETIN NOBLE Jerzy Pruski został powołany na stanowisko wiceprezesa Getin Noble Banku 

Rada nadzorcza Getin Noble Banku (GNB) powołała Jerzego Pruskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu ze 
skutkiem od 14 stycznia 2021 r., podał bank. 

NANOGROUP NanoGroup: Sprzedaż maseczek z powłoką biobójczą ruszy na przełomie I/II br. 

Spółka Marion na przełomie stycznia i lutego bieżącego roku rozpocznie sprzedaż maseczek z opracowaną przez 
NanoGroup powłoką chroniącą przed wirusami, bakteriami i grzybami, podało NanoGroup. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PKN ORLEN Orlen podpisał z PSE umowę o przyłączenie do sieci morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku 

Wchodząca w skład Grupy Orlen spółka Baltic Power podpisała z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę o 
przyłączenie do sieci morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku - podał koncern w komunikacie. 

KGHM Wybuch w należących do KGHM zakładach Nitroerg w Bieruniu 

W czwartek przed południem doszło do wybuchu w zakładach Nitroerg w Bieruniu, należących do grupy KGHM - wynika 
ze wstępnych informacji straży pożarnej. Na razie nie ma informacji o okolicznościach eksplozji. 

TAURON Tauron Dystrybucja przygotowuje się do projektu wymiany liczników 

Firma Tauron Dystrybucja, dostarczająca prąd do ponad 5,6 mln odbiorców w południowej Polsce, w ciągu najbliższych 
ośmiu lat wymieni prawie 4 mln liczników na urządzenia ze zdalnym odczytem. Spółka przygotowuje się do realizacji 
projektu, w ramach którego nastąpi wymiana liczników. 

ERBUD Erbud zbuduje komendę Policji w Mińsku Mazowieckim za 22,5 mln zł netto 

Erbud podpisał umowę na realizację budowy Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim o wartości 22,5 mln 
zł netto, podała spółka. 

UNIBEP Unibep zrealizuje etap 3B inwestycji na 89 mieszkań przy ul. Coopera w Warszawie 

Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa etapu 3B inwestycji na 89 lokali 
mieszkalnych przy ulicy Coopera w Warszawie, podała spółka. Wartość umowy to ok. 22,7 mln zł netto. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
 

 

Zmiany w akcjonariacie 
 
 

CD PROJEKT Morgan Stanley ma ponownie powyżej 5 proc. głosów na WZ CD Projektu 

Bank Morgan Stanley i podmioty przez niego nadzorowane ponownie przekroczyły próg 5 proc. głosów na walnym 
zgromadzeniu CD Projektu i mają obecnie łącznie 5,05 proc. głosów - poinformował CD Projekt w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar spadł do 1,2111 USD. Umocnienie USD tłumaczone jest nieco mniejszym programem 

stymulacyjnym Bidena niż oczekiwał rynek. Podczas handlu w Azji główna para walutowa oscyluje blisko 1,2135 USD. 
Na szerokim rynku obserwujemy podbicie azjatyckich walut oraz lepsze nastroje wokół „antypodów”. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 965 tys. 

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 965 tys. 
- poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych 
bezrobotnych wyniesie 795 tys. wobec 784 tys. poprzednio, po korekcie z 787 tys. 

NIEMCY PKB Niemiec w 2020 r. spadł o 5,0 proc. 

Produkt Krajowy Brutto Niemiec w 2020 r. spadł o 5,0 proc., bez uwzględniania czynników sezonowych (NSA) - 
poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 
spadku PKB o 5,2 proc., po wzroście w 2019 r. o 0,6 proc. Po uwzględnieniu dni roboczych PKB Niemiec spadł w 2020 
o 5,3 proc. wobec +0,6 proc. w 2019. Deficyt budżetowy w 2020 r. wyniósł 4,8 proc. PKB. Prognozowano 6,0 proc. PKB. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

FINANSE PUBLICZNE MF szacuje, że deficyt sektora finansów publicznych w '20 nie przekroczył 10 proc. PKB - Kościński, MF 

Ministerstwo Finansów szacuje, że deficyt sektora finansów publicznych w 2020 r. nie przekroczył 10 proc. PKB - 
powiedział w wywiadzie dla Interii minister finansów Tadeusz Kościński. Dodał, że spadek PKB Polski w ubiegłym roku 
mógł być niższy niż 3 proc. 

WSKAŹNIKI CLI dla Polski w grudniu wzrósł o 1,95 proc. rdr, a mdm wzrósł o 0,04 proc. - OECD 

Wyprzedzający wskaźnik Composite Leading Indicator (CLI) dla Polski w grudniu wzrósł o 1,95 proc. rdr, a mdm wzrósł 
o 0,04 proc. i wyniósł 99,55 pkt. - podała Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 

PRZEDSIĘBIORSTWA 9 proc. badanych firm deklarowało w grudniu zmniejszenie zatrudnienia w ciągu 3 miesięcy - PIE, BGK 

9 proc. badanych firm deklarowało w grudniu 2020 roku zmniejszenie zatrudnienia w ciągu 3 miesięcy, a 13 proc. jego 
zwiększenie - wynika z comiesięcznego monitoringu koniunktury przeprowadzanego przez PIE i BGK. W grudniu 78 
proc. firm planowało utrzymanie zatrudnienia na niezmienionym poziomie w ciągu najbliższych trzech miesięcy. 

TURYSTYKA W listopadzie liczba turystów spadła o 78,9 proc. rdr, zagranicznych - o 90,5 proc. - GUS 

W listopadzie liczba wszystkich turystów w Polsce spadła o 78,9 proc. rdr, a liczba turystów zagranicznych spadła o 90,5 
proc. - podał w czwartek GUS. GUS podał, że według szacunków, w listopadzie 2020 roku z noclegów w turystycznych 
obiektach noclegowych skorzystało 549,1 tys. turystów, w tym 498,6 tys. turystów krajowych i 50,5 tys. turystów 
zagranicznych. W porównaniu z analogicznym miesiącem 2019 r. liczba turystów krajowych była mniejsza o 75,8 proc. 
GUS szacuje, że w listopadzie 2020 r. turystom udzielono 1,3 mln noclegów, tj. o 78,4 proc. mniej niż rok wcześniej (6,0 
mln). Turyści krajowi skorzystali z 1,1 mln noclegów, natomiast turyści zagraniczni z 0,2 mln i było to odpowiednio o 76,2 
proc. i o 86,2 proc. mniej niż w analogicznym miesiącu 2019 roku. 

GIEŁDA Odsetek "byków" na GPW spadł o 0,2 pkt. proc. do 56,9 proc. - INI 

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się 
w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 0,2 pkt. proc. do 56,9 proc. Odsetek respondentów 
oczekujących trendu spadkowego spadł o 4,1 pkt. proc. do 21,1 proc. - podało Stowarzyszenie Inwestorów 
Indywidualnych w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 4MASS-Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii I w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych. 

 ARTGAMES-Dzień pierwszego notowania na NC 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. 

 NETIA-Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna. 

 PEKABEX-Początek zapisów na sprzedaż akcji po 13,86 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Tonsa S.A. ? SICAF - RAIF. 

 Citigroup-Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku. 

 JPMorgan Chase & Co.-Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku. 

 Wells Fargo & Company-Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku. 

POLSKA 

 Polska- (09:00) Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC (Poprz.72.6) za grudzień 

 Polska- (10:00) Inflacja CPI - fin.. (Oczek. 0.1% m/m 2.3% r/r Poprz.0.1% m/m 3.0% r/r) za grudzień 

 Polska- (14:00) Protokół z posiedzenia RPP za grudzień 

ZAGRANICA 

 Francja- (08:45) Inflacja CPI - fin.. (Oczek. 0.2% m/m 0.0% r/r Poprz.0.2% m/m 0.2% r/r) za grudzień 

 Francja- (08:45) Inflacja HICP - fin.. (Oczek. 0.2% m/m 0.0% r/r Poprz.0.2% m/m) za grudzień 

 Hiszpania- (09:00) Inflacja CPI (Oczek. 0.2% m/m -0.5% r/r Poprz.0.2% m/m -0.8% r/r) za grudzień 

 Hiszpania- (09:00) Inflacja HICP (Oczek. 0.1% m/m -0.6% r/r Poprz.0.1% m/m -0.8% r/r) za grudzień 

 Szwecja- (09:30) Inflacja CPI (Oczek. 0.6% m/m 0.4% r/r Poprz.0.0% m/m 0.2% r/r) za grudzień 

 Szwecja- (09:30) Inflacja bazowa CPI CPIF (Oczek. 0.6% m/m 0.2% r/r Poprz.0.0% m/m 0.2% r/r) za grudzień 

 Strefa Euro- (11:00) Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (Oczek. 26.0 mld EUR Poprz.30.0 mld EUR) za listopad 

 Strefa Euro-(11:00) Bilans handlu zagranicznego s.a. (Poprz.25.9 mld EUR) za listopad 

 USA-(14:30) Inflacja PPI (Oczek. 0.3% m/m 0.8% r/r Poprz.0.1% m/m 0.8% r/r) za grudzień 

 USA-(14:30) Inflacja bazowa PPI (Oczek. 0.2% m/m 1.4% r/r Poprz.0.1% m/m 1.4% r/r) za grudzień 

 USA-14:30) Sprzedaż detaliczna (Oczek. 0.0% m/m Poprz.-1.1% m/m) za grudzień 

 USA-(14:30) Sprzedaż bez samochodów (Oczek. -0.1% m/m Poprz.-0.9% m/m) za grudzień 

 USA- (14:30) Sprzedaż bez samochodów i paliw (Poprz.-0.8% m/m) za grudzień 

 USA- (14:30) Indeks NY Empire State (Oczek. 6.0 Poprz. 4.9) za styczeń 

 USA- (15:15) Wykorzystanie mocy produkcyjnych (Oczek. 73.5% Poprz.73.3%) za grudzień 

 USA- (15:15) Produkcja przemysłowa (Oczek. 0.4% m/m Poprz.0.4% m/m) za grudzień 

 USA- (16:00) Zapasy niesprzedanych towarów (Oczek. 0.5% m/m Poprz.0.7% m/m) za listopad 

 USA- (16:00) Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. (Oczek. 80.0 Poprz.80.7) za styczeń 

 USA- (16:00) Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe - wst. (Poprz. 2.5) za styczeń 

 USA- (16:00) Oczekiwania inflacyjne długoterminowe - wst. (Poprz. 2.5) za styczeń 

 USA- (19:00) Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (Poprz.275) 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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