
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  

 
 PKO BP - KNF zaleca PKO BP niewypłacanie dywidendy z zysków z lat ubiegłych 

 POLSKA - Wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu wzrosło o 9,8 proc. 

rdr – GUS 

 RAPORTY - Raport okresowy przedstawi: INTELGSOL, Halliburton, Netflix, Philip 

Morris International, Travelers. 

 

 
 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 
Wskaźnik Dobrobytu 
wg BIEC 

b.d. 98.2 lipiec 

10:00 Polska 
Ceny produkcji 
sprzedanej przemysłu 

0.6% m/m 

6.9% r/r 

0.8% m/m 

6.5% r/r 
czerwiec 

10:00 Polska 
Ceny produkcji 
budowlano-
montażowej 

b.d. 3.3% r/r czerwiec 

10:00 Polska 
Produkcja 
przemysłowa 

4.5% m/m 

19.0% r/r 

-0.8% m/m 

29.8% r/r 
czerwiec 

10:00 Polska 
Produkcja 
przemysłowa s.a. 

b.d. 29.7% r/r czerwiec 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

10:00 
Strefa 
Euro 

Saldo rachunku 
bieżącego n.s.a. 

b.d. 
31.4 mld 

EUR 
maj 

10:00 
Strefa 
Euro 

Saldo rachunku 
bieżącego s.a. 

24.3 mld 
EUR 

22.8 mld 
EUR 

maj 

14:30 USA 
Pozwolenia na budowę 
domów 

1700 
tys. 

1683 tys. czerwiec 

14:30 USA 
Rozpoczęte budowy 
domów 

1600 tys. 1572 tys. czerwiec 

16:30 Australia 
Indeks wskaźników 
wyprzedzających - 
Conference Board 

b.d. 0.8% maj 

22:40 USA 
Zmiana zapasów ropy 
wg API 

-4.1 
mln brk 

-4.08 mln 
brk 

tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 

wtorek, 20 lipca 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 205,86 -2,31% 

WIG30 2 643,99 -2,41% 

mWIG40 4 762,69 -2,52% 

sWIG80 19 990,90 -3,01% 

WIG 65 737,96 -2,36% 

NCIndex 480,81 -2,45% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20U2120 2183 -2,28% 16 100 46 454 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 46  11,70% 64 488 6,71% 

SPADEK 312  79,39% 895 141 93,19% 

BEZ ZM. 35 8,91% 950 0,10% 

RAZEM 393 100,00% 960 578 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

NOVAVISGR 1,690  +13,04% 122 327 

06MAGNA 3,980  +9,04% 3 150 689 

ONDE 28,08  +8,00% 7 642 668 

ONDE-PDA 27,00  +3,83% 10 770 099 

SERINUS 0,8889  +3,36% 1 975 279 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

XTPL 64,3  -6,81% 199 497 

MONNARI 2,88  -6,80% 354 698 

PULAWY 85,0  -6,59% 160 460 

COGNOR 3,350  -6,56% 3 057 044 

MEDINICE 27,3  -6,19% 286 452 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 33 962,04 -2,09% 

NASDAQ 14 274,98 -1,06% 

S&P500 4 258,49 -1,59% 

FTSE 100 6 844,39 -2,34% 

CAC 40 6 295,97 -2,54% 

DAX XETRA 15 133,20 -2,62% 

RTS  1 559,40 -2,73% 

BUX 47 268,49 -1,53% 

NIKKEI 225  27 404,77 -0,88% 

HANG SENG 27 216,174 -1,00% 

BOVESPA 124 394,60 -1,24% 

MERVAL 62 133,15 -1,52% 

CECE EUR  1 604,29 -2,37% 

NTX EUR  1 169,95 -2,16% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,17876 -0,08% 

EUR/PLN 4,59418 -0,05% 

USD/PLN 3,89748 0,04% 

USD/JPY 109,485 0,01% 

GBP/USD 1,36690 -0,05% 

EUR/CHF 1,08308 0,01% 

CHF/PLN 4,24170 -0,06% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1 818,60 0,52% 

MIEDŹ (LME) 9 300,00 -1,42% 

ROPA BRENT 68,75 0,19% 

ROPA WTI 66,58 0,35% 
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Informacje dnia 

 

PKO BP KNF zaleca PKO BP niewypłacanie dywidendy z zysków z lat ubiegłych 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła PKO Bankowi Polskiemu niepodejmowanie działań mogących skutkować 
obniżeniem bazy kapitałowej, w tym wypłat dywidendy z lat ubiegłych oraz wykupów akcji własnych, podał bank. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

COMARCH Niemiecka spółka Comarchu z umową ramową o maksymalnej wartości 42,3 mln euro 

Niemiecka spółka zależna Comarchu podpisała z 450connect umowę ramową na dostarczenie i utrzymanie systemów 
informatycznych. Maksymalna wartość kontraktu, zakładająca dwudziestoletni okres trwania, to ok. 42,3 mln euro, czyli 
równowartość 194 mln zł - podał Comarch. 

NETIA, CYFROWY POLSAT Netia ma umowę pożyczki z Cyfrowym Polsatem na kwotę do 350 mln zł 

Netia zawarła umowę pożyczki z Cyfrowym Polsatem (CP), na podstawie której CP udzieli spółce pożyczki w wysokości 
do 350 mln zł, której wypłata może nastąpić w transzach, podała spółka. 

MENNICA POLSKA Mennica oferuje 123 mln euro za pozostałe udziały Legacy Tower i wykup obligacji 

Mennica Polska podjęła decyzję w przedmiocie złożenia oferty nabycia pozostałych 50% akcji spółki Mennica Towers 
GGH MT (która jest bezpośrednim właścicielem inwestycji Mennica Legacy Tower w Warszawie), zapewnienia spłaty 
wyemitowanych przez nią obligacji oraz nabycia udziałów w spółce GGH MT przez spółkę zależną pod firmą Mennica 
Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A., podała Mennica. Cena za akcje, cena za udziały oraz kwota spłaty obligacji będą 
stanowiły łącznie 123 mln euro. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PKO BP KNF zaleca PKO BP niewypłacanie dywidendy z zysków z lat ubiegłych 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła PKO Bankowi Polskiemu niepodejmowanie działań mogących skutkować 
obniżeniem bazy kapitałowej, w tym wypłat dywidendy z lat ubiegłych oraz wykupów akcji własnych, podał bank. 

MERCATOR Mercor planuje nabycie 50% udziałów Elmech-ASE za 5,2 mln zł 

Mercor podpisał z Automatic Systems Engineering (ASE) list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia przez spółkę 
50% udziałów w kapitale zakładowym Elmech-ASE z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, rozwijającej technologię 
inteligentnego zarządzania energią na bazie produkowanych magazynów energii. Mercor planuje potencjalne 
zaangażowanie środków w spółkę w wysokości 5,2 mln zł, podała spółka. 

WORK SERVICE Work Service rozpoczął proces rebrandingu na Gi Group 

Work Service rozpoczął dziś proces rebrandingu, w wyniku którego będzie oferował usługi w obszarze rekrutacji, 
zatrudnienia tymczasowego i stałego oraz outsourcingu pod marką międzynarodowej agencji zatrudnienia Gi Group, 
podała spółka. 

STALEXPORT Zysk netto Stalexportu Autostrady wyniósł wstępnie 47,1 mln zł w I poł. 2021 r. 

Stalexport Autostrady odnotował 47,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na właścicieli jednostki 
dominującej w I połowie 2021 r. wobec 32,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, przedstawiając wstępne dane. 

ONDE Kurs akcji Onde wzrósł o 15,38% na debiucie na GPW, PDA - o 11,54% 

Akcje spółki Onde zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na 
otwarciu kurs akcji wzrósł wobec ceny odniesienia o 15,38% i wyniósł 30 zł. Kurs praw do akcji (PDA) wzrósł o 11,54% 
do 29 zł. 

FAMUR Grupa Famur zwiększyła limit inwestycji w segment PV do max. 500 mln zł 

Famur, TDJ oraz Maciej Marcjanik uznali za zasadne podniesienie wielkości limitu finansowania dla segmentu 
fotowoltaiki w Grupie Famur do maksymalnie 500 mln zł, podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja Amerykańska: W trakcie sesji w USA eurodolar odbił z okolic 1,7702 USD do 1,18236 USD korygując nieco 

wcześniejsze, dynamiczne spadki. Odbicie to zbiegło się z podobnym ruchem na SPX. 

Sesja Azjatycka: Eurodolar pozostaje blisko 1,1787 USD co świadczy o próbie uspokojenia nastrojów. Juan odbija z 
10-dniowych minimów. 

 Konrad Ryczko 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Indeks nastrojów wśród amerykańskich firm budowlanych spadł w lipcu do 80 pkt. 

Indeks nastrojów wśród amerykańskich firm budowlanych, przygotowany przez National Association of Home Builders 
(NAHB), spadł w lipcu do 80 pkt. wobec 81 pkt. w poprzednim miesiącu - poinformowała NAHB w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

WYNAGRODZENIA Wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu wzrosło o 9,8 proc. rdr – GUS 

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2021 r. wyniosło 5.802,42 zł, co oznacza wzrost 
o 9,8 proc. rdr - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 2,8 proc. 

ZATRUDNIENIE Wzrost zatrudnienia w VI był wynikiem m.in mniejszej absencji na urlopach bezpłatnych – GUS 

Wzrost zatrudnienia w czerwcu był wynikiem m.in mniejszej absencji na urlopach bezpłatnych - podał GUS. Mdm 
zatrudnienie wzrosło o 0,3 proc. 

ZATRUDNIENIE Przeciętne zatrudnienie w lipcu wzrośnie o 1,9 proc. rdr, wynagrodzenie o 8,4 proc.- MRPiT 

Przeciętne zatrudnienie w lipcu wzrośnie o 1,9 proc. rdr, wynagrodzenie o 8,4 proc.- ocenia resort rozwoju, pracy i 
technologii, komentując dane GUS. "Wynik rdr przeciętnego zatrudnienia nieznacznie przewyższył nasze prognozy na 
ten miesiąc (oczekiwaliśmy wzrostu 2,7 proc. rdr). W kolejnym miesiącu (lipcu) przewidujemy dalszy wzrost przeciętnego 
zatrudnienia do poziomu +1,9 proc. rdr oraz +0,4 proc. mdm" - napisał resort. 

STOPY PROCENTOWE Do czasu publikacji listopadowej projekcji stopy proc. w Polsce powinny pozostać bez zmian - Łon, RPP 

Do czasu publikacji listopadowej projekcji NBP stopy proc. w Polsce powinny pozostać na dotychczasowym poziomie - 
napisał w artykule dla portalu Wgospodarce członek RPP Eryk Łon. Dodał, że jeżeli jesienne prognozy pokażą wyższą 
ścieżkę CPI niż lipcowa projekcja, warto będzie rozważyć możliwość podjęcia przez NBP odpowiednich działań 
mających na celu wygaszenie tendencji inflacyjnych. 

HANDEL Sprzedaż supermarketów w VI wzrosła w Polsce rdr o 4,1 proc. - PIH, CMR 

Sprzedaż detaliczna supermarketów w czerwcu wzrosła w Polsce o 4,1 proc. rdr - wynika z szacunków Polskiej Izby 
Handlu i firmy badawczej CMR. Mdm sprzedaż wzrosła o 3,4 proc. 

OFE Wartość aktywów OFE zmalała w czerwcu o 1,3 proc. mdm do 173,8 mld zł 

Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem OFE zmalała na koniec czerwca o 1,3 proc. mdm do 173,8 mld zł - wynika 
z danych KNF. Alokacja w krajowe akcje pozostała bez większych zmian na poziomie 81,2 proc. i ponownie wszystkie 
OFE znalazły się powyżej progu 75 proc. Średnia ważona wartości jednostek rozrachunkowych zmalała w porównaniu 
z końcem maja o 0,7 proc. do 49,36 zł. Alokacja na rynku akcji ogółem wzrosła o 18 pb mdm i wyniosła 90,5 proc. Na 
giełdach zagranicznych wzrosła o 16 pb do 9,3 proc. Alokacja w krajowe akcje wzrosła przy tym o 2 pb i na koniec 
czerwca stanowiły one 81,2 proc. aktywów pod zarządzaniem OFE. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 11BIT- NWZA ws. zmiany statutu. 

 ARCHICOM- Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 25,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Echo Investment. 

 CODEADDIC- Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K. 

 GENOMTEC- NWZA ws. powołania członka RN. 

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

 IMS- Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję. 

 INSTALKRK- Wypłata dywidendy 2 zł na akcję. 

 INTELGSOL- Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku. 

 KRKA- Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5 euro na akcję. 

 LIVECHAT- Dzień ustalenia prawa do drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020/2021 w wysokości 0,89 zł na akcję. 

 LPP- Wypłata I transzy dywidendy w wysokości 225 zł na akcję. 

 MEGARON- Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,37 zł na akcję. 

 OPONEO.PL- Wypłata dywidendy 1 zł na akcję. 

 SANOK- Wypłata dywidendy 1 zł na akcję. 

 TENDERHUT- NWZA ws. udzielenia absolutorium prezesowi zarządu z wykonywania obowiązków w 2020 roku oraz ubiegania się o dopuszczenie i 
wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW. 

 WASKO- Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję. 

 Halliburton- Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku. 

 Netflix- Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku. 

 Philip Morris International- Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku. 

 Travelers- Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku. 

POLSKA 

 Polska- (09:00) Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC (Oczek. b.d. Poprz.98.2) za lipiec 

 Polska- (10:00) Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (Oczek. 0.6% m/m 6.9% r/r Poprz.0.8% m/m 6.5% r/r) za czerwiec 

 Polska- (10:00) Ceny produkcji budowlano-montażowej (Oczek. b.d. Poprz.3.3% r/r) za czerwiec 

 Polska- (10:00) Produkcja przemysłowa (Oczek. 4.5% m/m 19.0% r/r Poprz.-0.8% m/m 29.8% r/r) za czerwiec 

 Polska- (10:00) Produkcja przemysłowa s.a. (Oczek. b.d. Poprz.29.7% r/r) za czerwiec 

ZAGRANICA 

 Czechy- (09:00) Inflacja PPI (Oczek. 0.7% m/m 5.9% r/r Poprz.0.9% m/m 5.1% r/r) za czerwiec 

 Strefa Euro- (10:00) Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (Oczek. b.d. Poprz.31.4 mld EUR) za maj 

 Strefa Euro- (10:00) Saldo rachunku bieżącego s.a. (Oczek. 24.3 mld EUR Poprz.22.8 mld EUR) za maj 

 USA- (14:30) Pozwolenia na budowę domów (Oczek. 1700 tys. Poprz.1683 tys.) za czerwiec 

 USA- (14:30) Rozpoczęte budowy domów (Oczek. 1600 tys. Poprz.1572 tys.) za czerwiec 

 Australia- (16:30) Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board (Oczek. b.d. Poprz.0.8%) za maj 

 USA- (22:40) Zmiana zapasów ropy wg API (Oczek.-4.1 mln brk  Poprz.-4.08 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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Wydział Wsparcia i Obsługi Klienta 
 

Marek Pokrywka 
Dyrektor Wydziału 
+48 22 504 31 75  

m.pokrywka@bossa.pl 
 
 
 
 
 

Piotr Kalbarczyk 
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 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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