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rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. 

 

Wydział Obsługi Klienta 
 
 

BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
 UNIMOT - Unimot miał 27,3 mln zł skorygowanej EBITDA w czwartym kwartale; 

 USA - Indeks PMI w przemyśle USA w lutym wyniósł 58,6 pkt.; 

 Raport okresowy przedstawi: ABPL, Target; 

 POLSKA - Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w lutym wyniósł 53,4 pk

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:00 Czechy PKB s.a. - rew.. 
0.3% k/k 

-5.0% r/r 

6.9% k/k 

-5.0% r/r 
IV kw. 

09:00 Węgry Inflacja PPI b.d. 
1.0% m/m 

6.8% r/r 
styczeń 

09:00 Węgry PKB n.s.a. - fin.. 
-3.7% 

r/r 
-4.6% r/r IV kw. 

09:00 Węgry PKB s.a. - fin.. 
1.1% k/k 

-4.1% r/r 

11.4% k/k 

-4.6% r/r 
IV kw. 

09:55 Niemcy 
Stopa bezrobocia 

s.a. 
6.0% 6.0% luty 

11:00 
Strefa 

Euro 

Inflacja HICP - dane 

szacunkowe 

1.0% 

r/r 
0.9% r/r luty 

14:30 Kanada Miesięczny PKB 
0.3% 

m/m 
0.7% m/m grudzień 

14:30 Kanada PKB b.d. 8.9% k/k IV kw. 

14:30 Kanada PKB (annualizowany) 7.2% 40.5% IV kw. 

19:00 USA 

Wystąpienie publiczne 

członka zarządu Fed 

(Lael Brainard) 

- - - 

20:00 USA 

Wystąpienie szefa 

Fed z San Francisco 

(Mary Daly) 

- - - 

22:30 Australia Indeks PSI dla usług b.d. 54.3 luty 

22:40 USA 
Zmiana zapasów 

ropy wg API 

-0.6 mln 

brk 
1.0 mln brk tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 
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POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1949,57 2,22% 

WIG30 2319,99 2,15% 

mWIG40 4339,25 0,74% 

sWIG80 17825,93 1,69% 

WIG 58017,63 1,84% 

NCIndex 526,40 1,82% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20H2120 1 949 1,51% 20 714 38 276 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 223  57,03% 1 121 131 86,83% 

SPADEK 122  31,20% 163 911 12,70% 

BEZ ZM. 46  11,76% 6 093 0,47% 

RAZEM 391 100,00% 1 291 136 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

ELBUDOWA 3,500  47,68% 2 700 570 

SKOTAN 4,57  29,46% 1 426 546 

RAFAKO 1,400  28,21% 6 466 334 

GROCLIN 2,620  22,43% 1 787 983 

SFINKS 0,570  18,75% 365 004 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

STAPORKOW 3,70  -21,28% 185 563 

HARPER 12,75  -13,27% 4 136 395 

ZREMB 1,160  -9,38% 419 157 

PCCROKITA 67,0  -8,97% 1 086 435 

BUDIMEX 323,0  -6,78% 2 966 693 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 31 535,51 1,95% 

NASDAQ 13 588,83 3,01% 

S&P500 3 901,82 2,38% 

FTSE 100 6 588,53 1,62% 

CAC 40 5 792,79 1,57% 

DAX XETRA 14 012,82 1,64% 

RTS 1 426,83 -1,12% 

BUX 44 710,25 2,10% 

NIKKEI 225 29 408,17 -0,86% 

HANG SENG 29 025,00 -1,45% 

BOVESPA 110 334,83 0,27% 

MERVAL 48 996,26 1,16% 

CECE EUR  1 455,93 +1,69% 

NTX EUR 1 061,72 0,00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,2016 -0,27% 

EUR/PLN 4,5407 0,26% 

USD/PLN 3,7788 0,53% 

USD/JPY 106,8390 -0,01% 

GBP/USD 1,3877 -0,36% 

EUR/CHF 1,1007 -0,15% 

CHF/PLN 4,1252 0,41% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1720,350 -0,13% 

MIEDŹ 9148,00 0,30% 

ROPA BRENT 63,000 -0,52% 

ROPA WTI 60,020 -0,41% 
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Informacje dnia 
 

UNIMOT Unimot miał 27,3 mln zł skorygowanej EBITDA w czwartym kwartale 

EBITDA grupy Unimot skorygowana o wycenę zapasu obowiązkowego, przesunięcia i zdarzenia jednoroazowe w 
czwartym kwartale wyniosła 27,3 mln zł, a w całym 2020 roku 86,5 mln zł -wynika ze wstępnych szacunków spółki. Jest 
to wynik o 8 proc. wyższy niiż prognozowała spółka pod koniec czerwca. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

SYGNITY Sygnity rozpoczęło przegląd opcji strategicznych 

Sygnity rozpoczęło przegląd opcji strategicznych - poinformowała spółka w komunikacie. Sygnity chce wybrać doradcę, 
który wesprze je w tym procesie, podano również. 

COMARCH Comarch miał 51,77 mln zł zysku netto 

Comarch odnotował 51,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
IV kw. 2020 r. wobec 35,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 68,92 mln zł, 
a skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 473,98 mln zł, podano również. 

VOTUM Votum ocenia, że uchwała SN dot. kredytów walutowych może zwiększyć zainteresowanie ofertą grupy 

otum podpisało w czwartym kwartale 2.362 umowy dotyczące roszczeń bankowych, podczas gdy rok wcześniej były to 
3.524 umowy - podała spółka w raporcie rocznym. W ocenie Votum, uchwała Sądu Najwyższego dotycząca kredytów 
walutowych powinna przełożyć się na wzrost zainteresowania ofertą grupy wśród kredytobiorców, podano również. 

UNIBEP Unibep ma umowę na realizację budynku mieszkalnego w Warszawie 

Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy 
Grzybowskiej w Warszawie - podała spółka w komunikacie. Wynagrodzenie za wykonanie inwestycji wynosi 72,2 mln zł 
netto, podano również. 

KOGENERACJA, POLIMEX Kogeneracja zaakceptowała ofertę konsorcjum Polimeksu na budowę elektrociepłowni 

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja warunkowo zaakceptował wybór oferty konsorcjum Polimex 
Mostostal oraz Polimex Energetyka na budowę elektrociepłowni gazowo-parowej dla ZEW Kogeneracja w Siechnicach 
oraz wyraził zgodę na warunkowe zawarcie umowy z konsorcjum - podała półka w komunikacie. Wartość oferty na 
budowę elektrociepłowni wynosi ok. 1,2 mld zł netto, a wartość powiązanej umowy serwisowej ok. 118 mln zł, podano 
również. 

AILLERON Ailleron w IV kw. miał 5,8 mln zł zysku netto 

Ailleron, dostawca produktów technologicznych, miał w czwartym kwartale 2020 r. 5,8 mln zł zysku netto przypadającego 
akcjonariuszom jednostki dominującej, podała spółka w komunikacie. Przychody ze sprzedaży wzrosły w czwartym 
kwartale 2020 r. do 54,1 mln zł, a EBITDA do 9,7 mln zł, podano również. 

ZM ROPCZYCE ZM Ropczyce chcą wypłacić 1,60 zł dywidendy na akcję 

Zakłady Magnezytowe Ropczyce chcą wypłacić z zysku netto za 2020 rok 1,60 zł dywidendy na akcję - poinformowała 
spółka w komunikacie. Propozycję zarządu w sprawie podziału zysku pozytywnie zaopiniowała rada nadzorcza spółki. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

ALIOR Alior Bank udostępnił zintegrowaną wymianę walutową w ramach BankConnect 

Alior Bank udostępnił dla klientów usługę zintegrowanej wymiany walutowej w ramach platformy BankConnect, podał 
bank. 

STALEXPORT Zarząd Stalexportu rekomenduje wypłatę 0,64 zł dywidendy na akcję 

Zarząd Stalexportu Autostrady rekomenduje wypłatę 0,64 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. Łącznie 
do akcjonariuszy ma trafić ponad 158 mln zł. 

MLP GROUP MLP Group planuje w br. rozwój m.in. w Austrii, w 2022 r. może być w Beneluksie 

MLP Group analizuje zakup kolejnych działek pod inwestycje w Austrii. Jednocześnie planuje rozpoczęcie jeszcze w tym 
roku kolejnych etapów inwestycji w Niemczech i wejście do Beneluksu w 2022 r., poinformował ISBnews prezes 
Radosław T. Krochta. 

MLP GROUP MLP Group analizuje emisję zielonych obligacji; nie wyklucza emisji akcji 

MLP Group bada możliwości pozyskania alternatywnego źródła finansowania inwestycji. Analizie poddawane są 
dostępne na rynku europejskim obligacje i warunki ich emisji, poinformował ISBnews prezes Radosław T. Krochta. 
Jednocześnie spółka nie wyklucza kolejnej emisji akcji w ramach dostępnego limitu. 
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MLP GROUP MLP Group oczekuje wynajęcia 200-250 tys. m2 w 2021 r., podobnie jak w ub.r. 

MLP Group spodziewa się dobrego bieżącego roku na rynku magazynowym, choć z umiarkowanym, 1-cyfrowym 
wzrostem, poinformował ISBnews prezes Radosław T. Krochta. Dla spółki 2021 r. też powinien być "przyzwoity" ze 
stabilnym leasingiem w granicach 200-250 tys. m2. 

HUUUGE GAMES Przychody gier Huuuge Games w lutym wyniosły 18 mln USD - Sensor Tower 

Przychody gier Huuuge Games w lutym wyniosły 18 mln USD, produkcje spółki zostały pobrane łącznie ok. 2 mln razy - 
szacuje portal Sensor Tower. 

ATAL Atal rozpoczął budowę I etapu Zacisza Marcelin w Poznaniu na 212 mieszkań 

Atal rozpoczął budowę nowej inwestycji Zacisze Marcelin na poznańskiej Ławicy, podała spółka. W ramach pierwszej 
części inwestycji powstanie 212 mieszkań. 

DADELO Dadelo: Sprzedaż rowerów w Centrum Rowerowym wzrosła o 124% r/r w I kw. 

Przeszło 46% Polaków nie zrezygnowała z jazdy rowerem zimą, wynika z badania wykonanego przez agencję badawczą 
SW Research na zlecenie spółki Dadelo. Za tym wynikiem przemawiają również wyniki sprzedażowe Centrum 
Rowerowego, które w I kw. 2021 r. zanotował wzrost zainteresowania o 124% r/r. 

ERBUD Erbud podpisał list intencyjny dot. wykonania budynku usługowo-hotelowego w Krakowie 

Erbud podpisał z inwestorem - spółką Palena - list intencyjny dotyczący generalnego wykonania budynku usługowo-
hotelowego w Krakowie - podała spółka w komunikacie. Oferta Erbudu o wartości 74,5 mln zł netto na roboty budowlane 
została uznana jako najkorzystniejsza. (PAP Biznes) 

ERBUD Umowa Erbudu dotycząca budowy hotelu we Wrocławiu uległa rozwiązaniu 

Umowa Erbudu zawarta ze spółką BC Wrocław Sienkiewicza Hotel uległa rozwiązaniu w wyniku nie otrzymania nakazu 
rozpoczęcia prac - podała spółka w komunikacie. Erbud w lutym 2020 r. zawarł umowę o wartości 69,9 mln zł na budowę 
hotelu. 

TEN SQUARE GAMES Przychody gry "Fishing Clash" w lutym wyniosły ok. 7 mln USD - Sensor Tower 

Przychody gry "Fishing Clash", której producentem jest Ten Square Games, wyniosły w lutym około 7 mln USD wobec 
8 mln USD w styczniu - szacuje portal Sensor Tower. Według szacunków, grę pobrano w ubiegłym miesiącu ze sklepów 
Google i Apple łącznie ok. 2,2 mln razy, ok. 100 tys. mniej niż w styczniu. 

SESCOM Sescom objął 17,4% udziałów w Bankilo 

Sescom objął 17,4% udziałów w Bankilo za 500 tys. zł, podała spółka. Inwestycja wpisuje się w strategię rozwoju Sescom 
"Wise Futurist 2030", podano także. 

UNIBEP Spółka Unibepu ma umowę na 3 budynki modułowe w Norwegii za ok. 45,4 mln zł 

Unihouse - spółka zależna Unibepu - ma umowę na zaprojektowanie i wykonanie inwestycji składającej się z 66 
mieszkań wykonanych w technologii modułowej zlokalizowanych w 3 budynkach w miejscowości Nittedal koło Oslo w 
Norwegii, za ok. 45,4 mln zł netto, podała spółka. Zakończenie inwestycji przewidziano na II kw. 2022 r. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja amerykańska: Sesja w Stanach Zjednoczonych była spokojna pod kątem sytuacji na głównych parach 

walutowych. Eurodolar konsolidował w okolicach 1,2040-1,2050, a ruch boczny widoczny był także na wykresie 
GBP/USD. Tymczasem amerykański dolar kontynuował umocnienie w relacji do franka szwajcarskiego i jena 
japońskiego.  

Sesja europejska: Podczas sesji w Azji dolar na nowo przypomina o swojej sile - jego wartość zwyżkuje w relacji do 
pozostałych kluczowych globalnych walut.  

Dorota Sierakowska 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Indeks PMI w przemyśle USA w lutym wyniósł 58,6 pkt. – Markit 

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit 
Economics, wyniósł w lutym 58,6 pkt. wobec 59,2 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. 

STREFA EURO Indeks PMI w przemyśle strefy euro w lutym wyniósł 57,9 pkt. – Markit 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, 
wyniósł w lutym 57,9 pkt. wobec 54,8 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. 

NIEMCY Indeks PMI w przemyśle Niemiec w lutym wyniósł 60,7 pkt. – Markit 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, 
wyniósł w lutym 60,7 pkt. wobec 57,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. 

WLK. BRYTANIA Indeks PMI w przemyśle Wlk. Brytanii w lutym wyniósł 55,1 pkt. – Markit 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez Chartered 
Institute of Purchasing and Supply i Markit Economics, wyniósł w lutym 55,1 pkt. wobec 54,1 pkt. miesiąc wcześniej - 
podano w komunikacie w luty wyliczeniu. 

CHINY Indeks PMI w przemyśle Chin w lutym wyniósł 50,9 pkt. – Markit 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł w lutym 50,9 pkt. wobec 51,5 pkt. na koniec 
poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniach Caixin Media i Markit Economics. 

USA Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA w lutym wzrósł do 60,8 pkt.  

Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA w lutym wzrósł do 60,8 pkt. z 58,7 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut 
Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 58,6 pkt. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

KONIUNKTURA Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w lutym wyniósł 53,4 pkt. - Markit. Konsensus: 52,7 pkt.  

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w lutym wyniósł 53,4 pkt. wobec 51,9 pkt. w styczniu i konsensusu 
przeprowadzonego przez PAP biznes na poziomie 52,7 pkt. - podała firma Markit. 

GOSPODARKA PFR szacuje, że wypłaty w ramach całej tarczy 2.0 sięgną łącznie ok. 7 mld zł - Borys, PFR 

Polski Fundusz Rozwoju szacuje, że wypłaty w ramach całej tarczy finansowej 2.0 sięgną łącznie 7 mld zł - powiedział 
w trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej prezes PFR Paweł Borys. 

ZASIŁEK Koszt wypłaty zasiłku opiekuńczego od 1 III do 14 III wynosi ok. 450 mln zł – OSR 

Koszt wypłaty zasiłku opiekuńczego na dzieci do 8 roku życia od 1 III do 14 III wynosi ok. 450 mln zł - podano w ocenie 
skutków regulacji rozporządzenia. "Łączny przewidywany skutek finansowy to ok. 450 mln zł" - napisano. Rząd 
przedłużył dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 marca. 

BUDŻET Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec stycznia wzrosło do ok. 1.098,3 mld zł – MF 

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec stycznia 2021 r. wyniosło ok. 1.098,3 mld zł, czyli o 0,9 mld zł (+0,1 proc.) więcej 
mdm - podał resort finansów w szacunkowych danych. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło: 
- dług krajowy: ok. 837,4 mld zł, - dług w walutach obcych: ok. 261,0 mld zł (tj. 23,8 proc. całego długu SP). 

IKE/IKZE W IKE i IKZE zgromadzono na koniec 2020 r. łącznie 16,5 mld zł – KNF 

Na koniec grudnia 2020 r. na indywidualnych kontach emerytalnych zgromadzonych było 11,9 mld zł wobec 10,2 mld zł 
rok wcześniej, a na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego 4,6 mld zł wobec 3,3 mld zł na koniec 2019 
r. - wynika z danych KNF. Na dzień 31 grudnia 2020 r. prowadzonych było 742 tys. kont IKE, w tym 405 tys., na które w 
ubiegłym roku dokonano wpłaty. Na koniec raportowanego okresu prowadzonych było 408 tys. kont IKZE, z czego na 
281 tys. dokonano wpłat. 

PPK Według stanu na 17 lutego w PPK miały 1,72 mln uczestników - MRPiT, PFR 

Według stanu na 17 lutego 2021 r. Pracownicze Plany Kapitałowe miały 1,72 mln uczestników - podał w odpowiedzi na 
interpelację poselską resort rozwoju pracy i technologii, powołując się na dane z PFR. "Zgodnie z danymi z Ewidencji 
PPK prowadzonej przez PFR – według stanu na 17 lutego 2021 r. – w PPK uczestniczy: - I. etap wdrożenia PPK – 
zapisanych jest 1.147.841 uczestników PPK; - II. etap wdrożenia PPK – zapisanych jest 347.341 uczestników PPK; - III. 
etap wdrożenia PPK – zapisanych jest 116.115 uczestników PPK; - IV. etap wdrożenia PPK, który jest w trakcie – 
zapisanych jest 109.096 uczestników PPK" - napisano. 

GÓRNICTWO Sprzedaż węgla w Polsce w I wyniosła ok. 4,3 mln ton wobec 5,06 mln ton w XII – ARP 

Sprzedaż węgla w Polsce w styczniu wyniosła 4,3 mln ton wobec 5,06 mln ton w grudniu i 4,06 mln ton w styczniu 2020 
roku - podała Agencja Rozwoju Przemysłu, która analizuje rynek węgla. Dane ARP dotyczą wszystkich krajowych 
producentów węgla. Produkcja w styczniu wyniosła 4,4 mln ton wobec 4,96 mln ton w grudniu i wobec 5,23 mln ton rok 
wcześniej. 
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TRANSPORT Ruch samochodów ciężarowych w lutym '21 wzrósł o 4 proc. rdr – GDDKiA 

Ruch samochodów ciężarowych w lutym 2021 r. wzrósł o 4 proc. rdr - podała w komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad. Ruch aut osobowych był o 13 proc. mniejszy niż w styczniu 2020 roku. W relacji do stycznia 2021 
r. ruch aut ciężarowych był wyższy o 12 proc., a aut osobowych był o 10 proc. większy. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

 
 
 
 
 
 

Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raport okresowy przedstawi: ABPL, Target 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ABPL- Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021. 

 IMS- NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego w następstwie umorzenia akcji własnych, upoważnienia zarządu do 
zakończenia nabywania akcji własnych spółki, przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków zarządu, menedżerów, pracowników i 
współpracowników spółek Grupy Kapitałowej IMS na lata 2021-2023 oraz zatwierdzenia Regulaminu Programu Motywacyjnego IV, emisji imiennych 
warrantów subskrypcyjnych serii D z pozbawieniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z 
pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu. 

 INNOGENE- NWZA ws. powołania członków RN. 

 NEUCA- NWZA ws. zmiany uchwały nr 27 ZWZA z 5 maja 2020 roku, zmiany uchwał nr 9 i 11 WZ z 9.10.2020 roku, wyłączenia prawa poboru w 
odniesieniu do podwyższonej ilości akcji nowej emisji serii "N" i "I", zmiany treści załącznika do uchwały nr 8 WZ z 9.10.2020 roku, zmiany statutu. 

 Target- Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku. 

POLSKA 

- 

ZAGRANICA 

 Czechy- (09:00) PKB s.a. - rew.. (Oczek. 0.3% k/k -5.0% r/r Poprz.6.9% k/k -5.0% r/r) za IV kw. 

 Węgry- (09:00) Inflacja PPI (Oczek. b.d. Poprz.1.0% m/m 6.8% r/r) za styczeń 

 Węgry- (09:00) PKB n.s.a. - fin.. (Oczek. -3.7% r/r Poprz.-4.6% r/r) za IV kw. 

 Węgry- (09:00) PKB s.a. - fin.. (Oczek. 1.1% k/k -4.1% r/r  Poprz.11.4% k/k -4.6% r/r) za IV kw. 

 Niemcy- (09:55) Stopa bezrobocia s.a. (Oczek. 6.0% Poprz.6.0%) za luty 

 Strefa Euro- (11:00) Inflacja HICP - dane szacunkowe (Oczek. 1.0% r/r Poprz.0.9% r/r) za luty 

 Kanada- (14:30) Miesięczny PKB (Oczek. 0.3% m/m Poprz.0.7% m/m) za grudzień 

 Kanada- (14:30) PKB (Oczek. b.d. Poprz.8.9% k/k) za IV kw. 

 Kanada- (14:30) PKB (annualizowany) (Oczek. 7.2% Poprz.40.5%) za IV kw. 

 USA- (19:00) Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Lael Brainard)  

 USA- (20:00) Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (Mary Daly)  

 Australia- (22:30) Indeks PSI dla usług (Oczek. b.d. Poprz.54.3) za luty 

 USA- (22:40) Zmiana zapasów ropy wg API (Oczek. -0.6 mln brk Poprz.1.0 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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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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