
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 - Bank Pekao otrzymał zalecenie KNF ws. dywidendy; wypłaci 3,21 zł na akcję 

 STREFA EURO - CPI w strefie euro w VI: +1,9 proc. Konsensus: +1,9 proc. 

Poprzednio: +2 proc. 

 USA - Sprzedaż detaliczna w USA w czerwcu wzrosła o 0,6 proc. mdm 

 RAPORTY - Raport okresowy przedstawi: IBM 

 

 

 
 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

10:00 Polska 
Przeciętne 
wynagrodzenie brutto 

b.d. 5637.34 PLN czerwiec 

10:00 Polska Wynagrodzenie 9.5% r/r 10.1% r/r czerwiec 

10:00 Polska 
Zatrudnienie w 
sektorze 
przedsiębiorstw 

b.d. 6338.5 tys. czerwiec 

10:00 Polska Zatrudnienie 2.7% r/r 2.7% r/r czerwiec 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

16:00 USA 
Indeks rynku 

nieruchomości - NAHB 
82 81 lipiec 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

poniedziałek, 19 lipca 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 258,10 -0,11% 

WIG30 2 709,16 -0,11% 

mWIG40 4 885,67 0,14% 

sWIG80 20 610,31 -0,29% 

WIG 67 329,44 0,05% 

NCIndex 492,90 -0,24% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20U2120 2 234 -0,22% 10 060 44 726 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 136  35,32% 325 538 50,04% 

SPADEK 180  46,75% 318 918 49,02% 

BEZ ZM. 69  17,92% 6 163 0,95% 

RAZEM 385 100,00% 650 619 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

LARQ 1,930  16,97% 238 853 

VISTAL 3,89  9,27% 2 226 258 

OTLOG 12,60  6,78% 426 626 

FON 0,335  6,01% 115 125 

XTPL 69,0  3,45% 130 807 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

SERINUS 0,8600  -8,51% 3 600 750 

PHARMENA 11,56  -7,81% 364 263 

SKOTAN 1,9350  -6,52% 310 396 

MERCATOR 247,2  -6,36% 39 161 320 

COALENERG 4,00  -6,10% 567 316 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 34 687,85 -0,86% 

NASDAQ 14 427,24 -0,80% 

S&P500 4 327,16 -0,75% 

FTSE 100 7 008,09 -0,05% 

CAC 40 6 460,08 -0,51% 

DAX XETRA 15 540,31 -0,57% 

RTS  1 603,10 -0,56% 

BUX 48 003,25 0,68% 

NIKKEI 225  27 611,55 -1,40% 

HANG SENG 27 520,45 -1,72% 

BOVESPA 125 960,30 -1,18% 

MERVAL 63 090,80 -0,62% 

CECE EUR  1 643,28 0,10% 

NTX EUR  1 195,78 -0,22% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,18033 -0,01% 

EUR/PLN 4,58103 -0,06% 

USD/PLN 3,88104 -0,06% 

USD/JPY 109,944 0,10 

GBP/USD 1,37524 -0,07% 

EUR/CHF 1,08523 -0,02% 

CHF/PLN 4,22106 -0,04% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1 812,25 -0,15% 

MIEDŹ (LME) 9 433,50 -0,59% 

ROPA BRENT 72,84 -1,02% 

ROPA WTI 70,77 -1,45% 
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Informacje dnia 

 

PEKAO Bank Pekao otrzymał zalecenie KNF ws. dywidendy; wypłaci 3,21 zł na akcję 

Bank Pekao otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego odnoszące się do polityki dywidendowej 
banku w drugiej połowie 2021 r. Spełnił się warunek wypłaty dywidendy na poziomie 75 proc. określony w uchwale ws. 
podziału zysku, a kwota dywidendy za 2020 rok wyniesie 3,21 zł na akcję - podał bank w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

FAMUR Famur podniósł limit finansowania segmentu fotowoltaiki do maksymalnie 500 mln zł 

Famur podniósł limit finansowania segmentu fotowoltaiki do maksymalnie 500 mln zł - podała spółka w komunikacie. 

PKP CARGO Spółka zależna PKP Cargo uruchamia połączenie Poznań – Duisburg 

PKP Cargo Connect, spółka z grupy PKP Cargo, uruchamia stałe połączenie intermodalne na trasie Poznań - 
Duisburg, co umożliwi wysyłanie towarów także do innych państw, w tym na Wyspy Brytyjskie - informuje PKP Cargo. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PGNIG Od 1 sierpnia ceny gazu dla gospodarstw domowych w PGNiG OD o 12,4 proc. w górę 

Od 1 sierpnia ceny gazu dla gospodarstw domowych w taryfie największego sprzedawcy - PGNIG Obrót Detaliczny - 
rosną o ponad 12,4 proc. Prezes URE zatwierdził zmianę taryfy. Będzie obowiązywać do końca 2021 r. 

PKN ORLEN PKN Orlen na koniec I półrocza miał 1.803 stacji paliw – POPiHN 

PKN Orlen na koniec I półrocza miał 1.803 stacji paliw wobec 1.811 na koniec 2020 roku - podał POPiHN. 

MBANK KNF zaleciła mBankowi niewypłacanie dywidendy z zysku za 2020 rok 

KNF zaleciła mBankowi niewypłacanie dywidendy z zysku za 2020 rok oraz ubiegłe lata - podał bank w komunikacie. 

ENERGA Jacek Goliński odwołany z funkcji prezesa Energi 

Rada nadzorcza Energi odwołała ze składu zarządu prezesa Jacka Golińskiego. Jednocześnie rada powierzyła 
pełnienie obowiązków prezesa wiceprezes ds. korporacyjnych Iwonie Waksmundzkiej-Olejniczak, do czasu powołania 
nowego prezesa - podała Energa w komunikacie. 

ENERGA Energa przedłużyła umowę sponsorską z Lechią Gdańsk na sezon 2021/2022 

Energa podpisała umowę, na mocy której pozostanie sponsorem głównym Lechii Gdańsk na sezon 2021/2022, podała 
spółka. Umowa utrzymuje większość dotychczasowych świadczeń oraz kwotę wsparcia na podobnym do 
zeszłorocznego poziomie. 

ENTER AIR Enter Air ma umowę czarteru z Coral Travel Poland wartą szacunkowo 33,4 mln USD 

Enter Air podpisał z Coral Travel Poland umowę czarteru na sezon lato 2021 - zima 2021/2022, podała spółka. 
Szacunkowa wartość umowy to 33,4 mln USD (ok. 129,6 mln zł). 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja Azjatycka: Początek tygodnia na rynku FX przynosi konsolidację eurodolara w zakresie 1,18134 – 1,17971 

USD. Zniżkuje m.in. AUD co jest wynikiem wydarzeń wokół wariantu „delta” w Australii. 

 Konrad Ryczko 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

STREFA EURO CPI w strefie euro w VI: +1,9 proc. Konsensus: +1,9 proc. Poprzednio: +2 proc. 

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 1,9 proc. w czerwcu w ujęciu rdr, po wzroście 2,0 proc. w maju - podał w 
komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w końcowym wyliczeniu. Wstępnie szacowano wzrost o 1,9 
proc. CPI bazowy rdr wzrósł w VI o 0,9 proc., po wzroście w V o 1,0 proc. Tu szacowano wstępnie +0,9 proc. Mdm CPI 
wzrósł o 0,3 proc. wobec szacunków +0,2 proc., po wzroście miesiąc wcześniej o 0,3 proc. 

STREFA EURO Nadwyżka w handlu strefy euro w V wyniosła 7,5 mld euro 

Nadwyżka w handlu strefy euro w V wyniosła 7,5 mld euro, bez uwzględniania czynników sezonowych (nsa), wobec 
nadwyżki 10,9 mld euro w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie Eurostat 

USA Sprzedaż detaliczna w USA w czerwcu wzrosła o 0,6 proc. mdm 

Sprzedaż detaliczna w USA w czerwcu wzrosła o 0,6 proc. miesiąc do miesiąca - podali statystycy Departamentu 
Handlu. Analitycy oczekiwali, że sprzedaż spadnie o 0,3 proc. 

USA Indeks Uniwersytetu Michigan, w lipcu spadł do 80,8 pkt. 

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w lipcu 
spadł do 80,8 pkt. z 85,5 pkt. miesiąc wcześniej - podano we wstępnym wyliczeniu. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

INFLACJA Inflacja bazowa w czerwcu wyniosła 3,5 proc., wobec 4,0 proc. przed miesiącem – NBP 

Inflacja bazowa w czerwcu wyniosła 3,5 proc., wobec 4,0 proc. przed miesiącem - podał NBP. W relacji rok do roku 
inflacja: - po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 4,0 proc., wobec 4,4 proc. 
miesiąc wcześniej; - po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,9 proc., wobec 3,0 proc. miesiąc wcześniej; - 
po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,5 proc., wobec 4,0 proc. miesiąc wcześniej; - tzw. 15-proc. średnia 
obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 3,1 proc., wobec 
3,3 proc. miesiąc wcześniej. 

CENY Ceny według HICP w Polsce w VI wzrosły o 4,1 proc. rdr – Eurostat 

Ceny liczone według HICP w Polsce w czerwcu w ujęciu rocznym wzrosły o 4,1 proc., wobec 4,6 proc. w maju - podał 
Eurostat. Miesięcznie ceny wzrosły o 0,1 proc. 

CENY Ceny skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu wzrosły o 11,9 proc. wobec II półrocza '20 – GUS 

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka 
krowiego w I półroczu wzrosły w porównaniu z II półroczem 2020 roku o 11,9 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. 

MOTORYZACJA Liczba nowo zarejestrowanych w Polsce samochodów wzrosła w VI o 22,1 proc. rdr – ACEA 

Liczba nowo zarejestrowanych samochodów osobowych w czerwcu 2021 r. w Polsce wyniosła 43.711, tj. wzrosła o 
22,1 proc. rdr - wynika z szacunków europejskiego stowarzyszenia producentów motoryzacyjnych ACEA. ACEA w 
swoich statystykach dotyczących polskiego rynku uwzględnia samochody osobowe oraz minibusy. W okresie styczeń-
czerwiec liczba rejestracji wzrosła o 35,2 proc. do 243.113 sztuk. 

OBLIGACJE NBP odkupił na przetargu outright buy 8 serii obligacji skarbowych i BGK łącznie za 4,36 mld zł 

Narodowy Bank Polski odkupił na przetargu outright buy 8 serii obligacji łącznie za 4,36 mld zł, z czego obligacje 
skarbowe za 3,7 mld zł i papiery BGK za 0,7 mld zł - wynika z danych NBP na platformie Bloomberg. Przed 
przetargiem NBP deklarował odkup do 8 serii papierów za maksymalnie 10 mld zł. Na przetargu w czerwcu NBP 
odkupił papiery łącznie za 2 mld zł. 

TFI NAV w funduszach inwestycyjnych wzrosła w VI o 1 proc. do 308,1 mld zł - IZFiA, Analizy .pl 

Wartość aktywów netto (NAV) w funduszach inwestycyjnych wzrosła w czerwcu o blisko 3,2 mld zł, czyli o 1 proc. do 
308,1 mld zł - poinformowano we wspólnym raporcie IZFiA oraz Analiz .pl. Po raz kolejny największy przyrost w ujęciu 
wartościowym odnotowały fundusze akcji, osiągając wartość 34 mld zł. 

TFI W czerwcu inwestorzy ponownie wpłacili środki do funduszy akcyjnych, kosztem dłużnych – IZFiA 

Majowe tendencje utrzymały się i inwestorzy ponownie chętnie wpłacali środki do funduszy inwestujących na rynkach 
akcji, a wypłacali środki z funduszy dłużnych - podano w raporcie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. W 
czerwcu saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych po raz czternasty z rzędu było dodatnie, choć ponownie 
było niższe mdm i wyniosło 1,1 mld zł. 

PPK Wg stanu na 15 lipca uczestnicy zgromadzili w PPK środki w wysokości 5,54 mld zł - Marczuk, PFR 

Wg stanu na 15 lipca uczestnicy zgromadzili w PPK środki w wysokości 5,54 mld zł - poinformował na Twitterze 
wiceprezes PFR Bartosz Marczuk. "W tym momencie w PPK uczestnicy zgromadzili już 5,54 mld zł" - napisał. Wg 
ostatnich danych KNF wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty, prowadzonych w ramach Pracowniczych 
Planów Kapitałowych, na koniec marca 2021 r. wyniosła 3,943 mld zł. 

KONIUNKTURA GIEŁDOWA Odsetek "byków" na GPW wzrósł o 4,9 pkt. proc. do 45,6 proc. – INI 

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się 
w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW wzrósł o 4,9 pkt. proc. do 45,6 proc. Odsetek respondentów 
oczekujących trendu spadkowego zmniejszył się z kolei o 1,4 pkt. proc. do 25 proc. - podało Stowarzyszenie 
Inwestorów Indywidualnych w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 COMECO- ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020. 

 GEOTRANS- ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020. 

 JUJUBEE- ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020. 

 LABOCANNA- Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych. 

 LIVECHAT- Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,89 zł na akcję. 

 MEGARON- Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,37 zł na akcję. 

 NOVINA- Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D. 

 ONDE- Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 33.605.000 akcji serii A, 10.000.000 akcji serii B, 2.070.000 akcji serii C, 1.105.000 akcji serii 
D oraz 8.250.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E. 

 PGNIG- Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,21 zł na akcję. 

 TSGAMES- Wypłata dywidendy 10 zł na akcję. 

 WASKO- Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję. 

 XPLUS- Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję. 

 IBM- Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku. 

POLSKA 

 Polska- (10:00) Przeciętne wynagrodzenie brutto (Oczek. b.d. Poprz.5637.34 PLN) za czerwiec 

 Polska- (10:00) Wynagrodzenie (Oczek. 9.5% r/r Poprz.10.1% r/r) za czerwiec 

 Polska- (10:00) Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (Oczek. b.d. Poprz.6338.5 tys.) za czerwiec 

 Polska- (10:00) Zatrudnienie (Oczek. 2.7% r/r Poprz.2.7% r/r) za czerwiec 

ZAGRANICA 

 USA- (16:00) Indeks rynku nieruchomości - NAHB (Oczek. 82 Poprz.81) za lipiec 

 

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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Wydział Wsparcia i Obsługi Klienta 
 

Marek Pokrywka 
Dyrektor Wydziału 
+48 22 504 31 75  

m.pokrywka@bossa.pl 
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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 jakiejko lwiek 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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