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Wydział Obsługi Klienta 
 
 

BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
 PGNIG - PGNiG zanotowało rekordowe dobowe zapotrzebowanie na gaz ziemny 

 

 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: ALCOA, BNY Mellon, Morgan Stanley, 

U.S. Bancorp. 

 NIEMCY- Indeks ZEW w Niemczech w I wyniósł 61,8 pkt., oczekiwano 59,4 pkt. 

 POLSKA- Rząd wydłużył wsparcie z tzw. tarczy dla sektorów najmocniej dotkniętych 

pandemią na grudzień i styczeń 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:00 Słowacja Inflacja HICP b.d. 1.6% r/r grudzień 

11:00 

Strefa 

Euro Inflacja HICP 

0.3% m/m 

-0.3% r/r 

-0.3% m/m 

-0.3% r/r grudzień 

11:00 

Strefa 

Euro 

Inflacja bazowa 

HICP 

0.4% m/m 

0.2% r/r 

-0.5% m/m 

0.2% r/r grudzień 

13:00 USA 

Wnioski o kredyt 

hipoteczny b.d. 16.7% tydzień 

14:30 Kanada Inflacja bazowa CPI b.d. 

0.2% m/m 

1.5% r/r grudzień 

14:30 Kanada Inflacja CPI 1.0% r/r 

0.1% m/m 

1.0% r/r grudzień 

16:00 Kanada 

Decyzja BoC ws. 

stóp procentowych 0.25% 0.25% styczeń 

16:00 USA 

Indeks rynku 

nieruchomości - NAHB 86 86 styczeń 

18:00 

Wlk. 

Brytania 

Wystąpienie 

publiczne szefa BoE 

(Andrew Bailey) b.d. b.d. 0 

22:40 USA 

Zmiana zapasów 

ropy wg API 

-0.3 mln 

brk 

-5.82 mln 

brk tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

środa, 20 stycznia 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 980.12 -2.16% 

WIG30 2 337.67 -1.78% 

mWIG40 4 213.79 0.40% 

sWIG80 17 274.44 0.22% 

WIG 58 042.59 -1.41% 

NCIndex 532.07 -0.67% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20H2120 1 984 -1.93% 24 724 40 373 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 171  42.75% 290 870 22.21% 

SPADEK 162  40.50% 988 855 75.50% 

BEZ ZM. 67  16.75% 29 999 2.29% 

RAZEM 400 100.00% 1 309 725 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

PLAZACNTR 2.06  25.61% 102 818 

ZASTAL 58.0  19.83% 1 436 707 

ATLANTIS 1.170  17.00% 1 069 690 

REMAK 13.85  13.52% 309 312 

ENERGOINS 1.300  13.04% 496 091 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

GAMEOPS 27.600  -7.98% 774 942 

BIOMEDLUB 9.40  -6.93% 13 378 945 

ALTUSTFI 1.280  -5.19% 234 538 

PEMANAGER 16.65  -4.86% 240 932 

PAMAPOL 1.89  -4.55% 304 726 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 30 930.52 0.38% 

NASDAQ 13 197.18 1.53% 

S&P500 3 798.91 0.81% 

FTSE 100 6 712.95 -0.11% 

CAC 40 5 598.61 -0.33% 

DAX XETRA 13 815.06 -0.24% 

RTS  1 470.63 0.00% 

BUX 44 610.00 -0.33% 

NIKKEI 225  28 528.44 -0.37% 

HANG SENG 29 878.78 0.80% 

BOVESPA 120 636.40 -0.50% 

MERVAL 50 516.59 0.59% 

CECE EUR  1 472.91 -1.32% 

NTX EUR 1 068.41 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.21433 0.12% 

EUR/PLN 4.53626 0.05% 

USD/PLN 3.73561 -0.08% 

USD/JPY 103.752 -0.16% 

GBP/USD 1.36565 0.17% 

EUR/CHF 1.07836 0.06% 

CHF/PLN 4.20663 -0.02% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1850.3 0.55% 

MIEDŹ (LME) 7992 0.10% 

ROPA BRENT 56.23 0.59% 

ROPA WTI 53.33 0.66% 

 



                                                          BIULETYN PORANNY  

        Strona | 2  
 

 
Informacje dnia 

 

PGNIG PGNiG zanotowało rekordowe dobowe zapotrzebowanie na gaz ziemny 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) dostarczyło ok. 81 mln m3 (911 GWh) gazu ziemnego w ciągu 
jednej doby (18/19 stycznia br.), co stanowi historyczny rekord dostaw błękitnego paliwa, podała spółka, powołując się 
na wstępne dane. Poprzedni rekord zużycia dobowego zanotowano zimą 2018 r. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

MBANK mBank utworzył rezerwę w wysokości 439,5 mln zł na ryzyko prawne kredytów walutowych 

Rezerwa mBanku na ryzyko prawne związane z klauzulami waloryzacyjnymi w umowach kredytów walutowych, 
utworzona w IV kwartale 2020 r., wynosi 439,5 mln zł - podał bank w komunikacie. 

ALUMETAL Alumetal zainwestuje 78 mln zł w rozbudowę zakładu w Nowej Soli 

Rada nadzorcza Alumetalu zaakceptowała we wtorek inwestycję w rozbudowę zakładu w Nowej Soli. Wartość 
inwestycji to 78 mln zł – podała spółka w komunikacie. 

J.W. CONSTRUCTION J.W.Construction rozpoczął przedsprzedaż 629 mieszkań w gdańskim Osiedlu Horizon 

J.W. Construction rozpoczął przedsprzedaż 629 mieszkań w inwestycji Osiedle Horizon przy ul. Starowiejskiej w 
Gdańsku, podała spółka. Osiedle będzie budowane w dwóch etapach. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PKN ORLEN Grupa Orlen uruchomiła kopalnię gazu na Podkarpaciu 

Grupa Orlen uruchomiła na Podkarpaciu pierwszą własną kopalnię gazu ziemnego Bystrowice - podała spółka w 
komunikacie prasowym. W tym roku planowane są kolejne odwierty poszukiwawcze. 

LOTOS, PGNIG Grupa Lotos i PGNiG otrzymały oferty objęcia udziałów w koncesjach w Norwegii 

Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii Norwegii zaoferowało Lotos Exploration and Production Norge - spółce Grupy 
Lotos - oraz PGNiG Upstream Norway - spółce Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - udziały w 
koncesjach na prawo do eksploatacji węglowodorów w obrębie wyznaczonych obszarów (APA) na Norweskim Szelfie 
Kontynentalnym, podał resort. 

JSW Rada nadzorcza JSW ogłosiła konkurs na prezesa, czeka na zgłoszenia do 29 I 

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa w 
ramach zarządu dziesiątej kadencji, podała spółka. 

BNP PARIBAS BP KNF zaleciła BNP Paribas BP wstrzymanie wypłaty dywidendy w I poł. 2021 r. 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła BNP Paribas Bank Polska 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, podał bank. 

MIRBUD Konsorcjum Mirbudu ma umowę na rozbudowę odcinka drogi nr 548 za 68,81 mln zł 

Konsorcjum Mirbudu i jego spółki zależnej Kobylarnia podpisało umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim - 
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 548 za 68,81 mln zł brutto, 
podała spółka. 

MERCATOR Mercator Medical z umową ramową o wartości 152,7 mln zł 

Spółka zależna Mercator Medical podpisała ze szwedzką firmą Re:use i Helsingborg ramową umowę dotyczącą 
dostaw rękawic o wartości do 152,7 mln zł - podała spółka w komunikacie. 

NOVATURAS Novaturas wznowi loty na Teneryfę i do Egiptu w lutym 2021 r. 

Novaturas wznowi loty na Teneryfę i do Egiptu w lutym 2021 r., podała spółka. Planowane loty na Teneryfę odbywać 
się będą ze wszystkich krajów bałtyckich, loty do Egiptu - obecnie tylko z Estonii. 

DEKPOL Dekpol Deweloper wprowadził do oferty 130 pokoi condohotelowych w Sol Marinie 

Dekpol Deweloper wprowadził do oferty 130 pokoi condohotelowych o powierzchniach 22-32 m2 w ramach kompleksu 
Sol Marina w Gdańsku, podała spółka. 

DEKPOL Dekpol Deweloper ma bank ziemi na ponad 5 tys. lokali i na ponad 220 tys. m2 

Posiadany przez Dekpol Deweloper bank ziemi pozwala na wprowadzenie do oferty łącznie ponad 5 tys. lokali na 
ponad 220 tys. m2 (w tym powierzchni użytkowej mieszkań - PUM i powierzchni użytkowej usług - PUU), poinformował 
prezes Sebastian Barandziak. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Poniedziałek był dniem wolnym od obrotu na rynku w USA. Instrumenty FX i pochodne były handlowe, ale wolumeny i 

aktywność relatywnie niska. W trakcie sesji w Azji eurodolar próbował odbijać z okolic 1,2080 USD. Inwestorzy czekają 
na wystąpienie J. Yellen (nominacja do nowej roli) oraz wytyczne Bidena. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

EUROLAND Na rachunku obrotów bieżących eurolandu nadwyżka (sa) w XI wyniosła 24,6 mld euro 

Na rachunku obrotów bieżących eurolandu nadwyżka (sa) w XI wyniosła 24,6 mld euro - podał Europejski Bank 
Centralny w komunikacie. 

NIEMCY Indeks ZEW w Niemczech w I wyniósł 61,8 pkt., oczekiwano 59,4 pkt. 

Zaufanie niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych w I poprawiło się mocniej niż prognozowano - wynika z 
danych Instytutu ZEW. Raport ZEW pokazał, że indeks mierzący oczekiwania tych grup, co do wzrostu gospodarczego 
Niemiec, wyniósł 61,8 pkt. wobec 55,0 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 59,4 pkt. 
Indeks ocen obecnej sytuacji wyniósł -66,4 pkt. wobec -66,5 pkt. w poprzednim miesiącu. Tu oczekiwano -68,3 pkt. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

INFLACJA, PKB W 2021 r. CPI wyniesie 2,5 proc., wzrost PKB o 3,8 proc. - ankieta NBP 

Ankietowane przez NBP ośrodki analityczne spodziewają się, że średnioroczna inflacja CPI wyniesie w 2021 r. 2,5 
proc. - wynika z najnowszej ankiety NBP wśród profesjonalnych prognostów. Ekonomiści oczekują w 2021 r. wzrostu 
PKB Polski o 3,8 proc. 

PKB Spadek PKB Polski w '20 może być mniejszy niż założone przez MF 4,6 proc. - premier 

Skala spadku PKB Polski w 2020 r. może być mniejsza niż założone w prognozach resortu finansów 4,6 proc. - ocenił 
we wtorek premier Mateusz Morawiecki. 

PANDEMIA Na początku przyszłego tygodnia rząd ogłosi decyzję ws. obostrzeń po 31 stycznia - premier 

Na początku przyszłego tygodnia rząd ogłosi decyzję ws. obostrzeń sanitarnych po 31 stycznia - powiedział we wtorek 
premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że możliwa jest modyfikacja obecnych ograniczeń. 

PANDEMIA Rząd wydłużył wsparcie z tzw. tarczy dla sektorów najmocniej dotkniętych pandemią na grudzień i styczeń  

Rząd przyjął rozporządzenie wydłużające wsparcie z tzw. tarczy branżowej dla sektorów najmocniej dotkniętych II falą 
pandemii na grudzień i styczeń - podano w komunikacie po posiedzeniu rządu. Rząd przeznaczy na pomoc dla firm 
łącznie 5,1 mld zł. 

NIERUCHOMOŚCI Wartość transakcji na rynku nieruchomości handlowych w '20 wyniosła 650 mln euro - JLL 

Wartość transakcji na rynku nieruchomości handlowych w '20 wyniosła 650 mln euro - wynika z raportu firmy doradczej 
JLL. JLL podał, że w całym 2020 r. deweloperzy ukończyli budowę 430.000 metrów kwadratowych powierzchni w 
ramach wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. W tym samym czasie około 335.000 metrów kwadratowych 
zostało wycofanych z podaży nowoczesnej powierzchni handlowej, jako wynik zamknięć starszych galerii. W rezultacie 
całkowita powierzchnia handlowa w Polsce na koniec 2020 r. osiągnęła poziom 15,9 miliona metrów kwadratowych. 
Obecnie w budowie znajduje się około 406.000 metrów kwadratowych powierzchni. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raporty okresowe przedstawią m.in.: ALCOA, BNY Mellon, Morgan Stanley, U.S. Bancorp. 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 OTLOG-NWZA ws. ustalenia wynagrodzenia członków RN sprawujących funkcję w Komitecie Audytu oraz zmiany statutu. 

 PEMANAGER-Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 17,65 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MCI Management Sp. z o.o., MCI Capital 
Alternatywną Spółkę Inwestycyjną S.A. oraz pana Tomasza Czechowicza. 

 POLNORD-Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,55 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cordia International. 

 PRAIRIE-ZWZA 

 ALCOA-Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku. 

 BNY Mellon-Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku. 

 Morgan Stanley-Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku. 

 U.S. Bancorp-Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku. 

ZAGRANICA 

 Słowacja- (09:00) Inflacja HICP (Poprz.1.6% r/r) za grudzień 

 Strefa Euro- (11:00) Inflacja HICP (Oczek. 0.3% m/m -0.3% r/r Poprz.-0.3% m/m -0.3% r/r) za grudzień 

 Strefa Euro- (11:00) Inflacja bazowa HICP (Oczek. 0.4% m/m 0.2% r/r Poprz.-0.5% m/m 0.2% r/r) za grudzień 

 USA-(13:00) Wnioski o kredyt hipoteczny (Poprz.16.7%) za tydzień 

 Kanada-(14:30) Inflacja bazowa CPI (Poprz.0.2% m/m 1.5% r/r) za grudzień 

 Kanada-14:30) Inflacja CPI (Oczek. 1.0% r/r Poprz.0.1% m/m 1.0% r/r) za grudzień 

 Kanada- (16:00) Decyzja BoC ws. stóp procentowych (Oczek. 0.25% Poprz.0.25%) za styczeń 

 USA- (16:00) Indeks rynku nieruchomości - NAHB (Oczek. 86 Poprz.86) za styczeń 

 Kanada- (16:30) Raport Banku Kanady nt. polityki monetarnej za IV kw. 

 Australia- (16:30) Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board (Poprz.0.8%) za listopad 

 Kanada- (17:15) Konferencja prasowa Banku Kanady za IV kw. 

 Wlk. Brytania- (18:00) Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey) 

 USA- (22:40) Zmiana zapasów ropy wg API (Oczek. -0.3 mln brk Poprz.-5.82 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 
  

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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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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