
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  

 

 CELON PHARMA - Celon Pharma zakończył współpracę z Lupin Atlantis Holdings, 

rozpoczął z Glenmark Pharmaceuticals; 

 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: AERFINANC, BIOMEDLUB, NWAI, 
OPTEAM, REMAK, STALEXP, Vivendi. 

 EUROLAND- Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 0,9 proc. w lutym w ujęciu 

rdr 

 NIEMCY- Stopa bezrobocia w Niemczech w lutym 2021 r. wyniosła 6,0 proc. 

 POLSKA- W 2020 roku wydano 406,5 tys. pozwoleń na pracę dla cudzoziemców 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

b.d. Polska Stopa referencyjna 0.10% 0.10% marzec 

b.d. Polska Stopa lombardowa 0.50% 0.50% marzec 

b.d. Polska Stopa depozytowa 0.00% 0.00% marzec 

b.d. Polska 
Stopa 
redyskontowa 0.11% 0.11% marzec 

16:00 Polska 
Komunikat po 
posiedzeniu RPP b.d. b.d. marzec 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:30 Szwajcaria Inflacja CPI -0.3% r/r 

0.1% m/m 

-0.5% r/r luty 

09:15 Hiszpania Indeks PMI dla usług 42.5 41.7 luty 

09:45 Włochy 

Indeks PMI dla 

usług 46.0 44.7 luty 

09:50 Francja 

Indeks PMI dla 

usług - fin.. 43.6 47.3 luty 

09:55 Niemcy 

Indeks PMI dla usług - 

fin.. 45.9 46.7 luty 

10:00 

Strefa 

Euro 

Indeks PMI dla 

usług - fin.. 44.7 45.4 luty 

10:00 Włochy PKB - fin.. 

-2.0% k/k 

-6.6% r/r 

15.9% k/k 

-5.0% r/r IV kw. 

10:30 

Wlk. 

Brytania 

Indeks PMI dla 

usług - fin.. 49.7 39.5 luty 

11:00 

Strefa 

Euro Inflacja PPI 

1.2% m/m 

-0.2% r/r 

0.8% m/m 

-1.1% r/r styczeń 

13:00 USA 

Wnioski o kredyt 

hipoteczny b.d. -11.4% tydzień 

14:15 USA Raport ADP 177 tys. 174 tys. luty 

14:30 Kanada 

Pozwolenia na 

budowę domów 1.0% m/m -4.1% m/m styczeń 

15:45 USA 

Indeks PMI dla 

usług - fin.. 58.9 58.3 luty 

16:00 USA 

Indeks ISM dla 

usług 58.7 58.7 luty 

środa, 3 marca 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 959,52 0,51% 

WIG30 2 330,49 0,45% 

mWIG40 4 367,93 0,66% 

sWIG80 17 914,32 0,50% 

WIG 58 299,06 0,49% 

NCIndex 527,29 0,01% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20H2120 1 953 0,21% 20 971 38 630 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 188  47,59% 787 418 59,96% 

SPADEK 160  40,51% 510 555 38,88% 

BEZ ZM. 47  11,90% 15 261 1,16% 

RAZEM 395 100,00% 1 313 235 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

ELBUDOWA 5,260  50,29% 2 807 587 

MOJ 1,62  30,65% 128 999 

IALBGR 0,750  27,12% 182 860 

ALTA 1,62  20,00% 143 463 

IMPERA 5,00  17,92% 351 463 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

RAFAKO 1,198  -14,43% 11 645 764 

BRASTER 1,800  -9,00% 4 857 491 

ROPCZYCE 31,0  -8,82% 767 821 

SKOTAN 4,20  -8,10% 1 087 800 

SFINKS 0,524  -8,07% 226 221 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 31 391,52 -0,46% 

NASDAQ 13 358,79 -1,69% 

S&P500 3 870,29 -0,81% 

FTSE 100 6 613,75 0,38% 

CAC 40 5 809,73 0,29% 

DAX XETRA 14 039,80 0,19% 

RTS  1 452,48 0,66% 

BUX 44 402,33 -0,69% 

NIKKEI 225  29 559,10 0,51% 

HANG SENG (godz. 8:21) 29 660,00 1,94% 

BOVESPA 111 539,80 1,09% 

MERVAL 48 127,32 -1,77% 

CECE EUR  1 458,38 +0,17% 

NTX EUR  1 064,73 0,00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,2080 -0,04% 

EUR/PLN 4,5394 0,11% 

USD/PLN 3,7575 0,13% 

USD/JPY 106,8820 0,12% 

GBP/USD 1,3940 -0,09% 

EUR/CHF 1,1056 -0,03% 

CHF/PLN 4,1059 0,14% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1729,450 -0,33% 

MIEDŹ (LME) 9163,50 0,17% 

ROPA BRENT 62,900 0,50% 

ROPA WTI 59,890 0,77% 
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16:00 USA 

Indeks aktywności 

biznesowej 60.0 59.9 luty 

16:00 USA 

Indeks 

zatrudnienia b.d. 55.2 luty 

16:00 USA 

Indeks cen 

płaconych b.d. 64.2 luty 

16:00 USA 

Wystąpienie szefa 

Fed z Filadelfii 

(Patrick Harker) b.d. b.d. b.d. 

16:00 

Strefa 

Euro 

Wystąpienie 

publiczne członka 

zarządu ECB 

(Luis de Guindos) b.d. b.d. b.d. 

16:30 USA 

Zmiana zapasów 

ropy 

-1.85 mln 

brk 1.28 mln brk tydzień 

16:30 USA 

Zmiana zapasów 

benzyny 

-2.1 mln 

brk 0.01 mln brk tydzień 

16:30 USA 

Zmiana zapasów 

destylatów 

-2.9 mln 

brk 

-4.97 mln 

brk tydzień 

18:00 USA 

Wystąpienie szefa 

Fed z Atlanty 

(Raphael Bostic) b.d. b.d. b.d. 

19:00 USA 

Wystąpienie szefa 

Fed z Chicago 

(Charles Evans) b.d. b.d. b.d. 

20:00 USA Beżowa Księga b.d. b.d. marzec 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 
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Informacje dnia 
 

CELON PHARMA Celon Pharma zakończył współpracę z Lupin Atlantis Holdings, rozpoczął z Glenmark Pharmaceuticals 

Celon Pharma zakończył współpracę z Lupin Atlantis Holdings przy komercjalizacji leku Salmex w 5 krajach - podała 
spółka w komunikacie. Jednocześnie zarząd spółki podpisał z firmą Glenmark Pharmaceuticals umowę dot. współpracy 
przy rejestracji, sprzedaży i dystrybucji Salmeksu na ponad 20 rynkach. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PGNIG Artur Cieślik nowym wiceprezesem PGNiG 

Na nowego wiceprezesa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa został we wtorek powołany Artur Cieślik - 
poinformowało PGNiG w komunikacie. Cieślik ma pełnić swoją funkcję od 16 marca tego roku. 

LOTOS Artur Cieślik złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa w Lotosie 

Artur Cieślik złożył we wtorek rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu ds. strategii i rozwoju Grupy Lotos ze 
skutkiem na koniec dnia 15 marca 2021 roku - poinformowała gdańska spółka we wtorkowym komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PKN ORLEN PKN Orlen został formalnym właścicielem Polska Press 

PKN Orlen podpisał 1 marca br. umowę kupna spółki Polska Press, podała Polska Press. Oznacza to, że PKN Orlen 
został formalnym właścicielem wydawnictwa, które wchodzi obecnie w skład grupy kapitałowej Orlen. 

PKN ORLEN Marża downstream Grupy PKN Orlen wyniosła 6,5 USD/b w lutym 2021 

Modelowa marża downstream Grupy PKN Orlen wyniosła 6,5 USD/b w lutym 2021 r. wobec 5,9 USD/b miesiąc wcześniej 
i 9,8 USD/b w lutym 2020 r., podała spółka. Modelowa marża petrochemiczna wyniosła 1 011 euro/t i przekroczyła 
poziom 1 000 euro/t po raz pierwszy od maja 2017 roku. 

ALLEGRO Amazon nie zaoferował niższych cen niż Allegro 

Amazon oficjalnie rozpoczął sprzedaż na polskim rynku. Analitycy firmy Dealavo porównali ceny 1000 
najpopularniejszych produktów w różnych kategoriach oferowanych przez nowego gracza i najpopularniejszą platformę 
e-commerce w Polsce - Allegro. Z analizy wynika, że Amazon nie oferuje lepszych cen niż Allegro. 

PGNIG Artur Cieślik zostanie nowym wiceprezesem PGNiG 

Artur Cieślik, do tej pory wiceprezes Grupy Lotos ds. strategii i rozwoju, został powołany z dniem 16 marca na stanowisko 
wiceprezesa PGNiG - poinformowało PGNiG w komunikacie. 

TAURON Tauron chce mieć ponad 130 stacji ładowania aut elektrycznych do końca roku 

Tauron Polska Energia oddał do użytku stację ładowania samochodów elektrycznych w Dębicy i posiada już 87 takich 
stacji, podała spółka. W najbliższych miesiącach Tauron planuje budowę kolejnych, tak, by na koniec roku liczba stacji 
przekroczyła 130. 

PGE PGE zgłosiła do KPO 24 projekty o wartości 74 mld zł 

Największa polska spółka energetyczna PGE poinformowała, że do Krajowego Planu Odbudowy zgłosiła 24 projekty o 
wartości 74 mld zł. 80 proc. mają stanowić inwestycje w odnawialne źródła energii. 

SYGNITY Sygnity zdecydowało o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych 

Sygnity podjęło decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, podała spółka. Przegląd będzie obejmował wybór 
optymalnego wariantu realizacji długoterminowego celu Grupy Sygnity, jakim jest dalszy rozwój grupy oraz wzrost 
wartości dla akcjonariuszy. 

SESCOM Sescom miał 1,77 mln zł zysku netto, 3,4 mln zł EBITDA w I kw. r. obr. 2020/2021 

Sescom odnotował 1,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I 
kw. roku obrotowego 2020/2021, tj. od 1 października do 31 grudnia 2020 r. wobec 2,68 mln zł zysku rok wcześniej, 
podała spółka w raporcie. 

UNIBEP Unibep ma umowę na inwestycję mieszkaniową w Warszawie za 72,2 mln zł 

Unibep ma umowę na realizację inwestycji mieszkaniowej jako generalny wykonawca przy ul. Grzybowskiej w 
Warszawie za 72,2 mln zł netto, podała spółka. Zakończenie inwestycji planowane jest na I kw. 2021 roku. 

QUERCUS Wartość aktywów Quercus TFI wzrosła m/m do 3,35 mld zł na koniec lutego 

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI) wyniosła 3 
346,9 mln zł na na dzień 26 lutego 2021 roku, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem 
wynosiła 3 084,6 mln zł. 

ENERGA Pomorskie - Energa Oświetlenie zmodernizuje lampy uliczne w Tczewie 
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Energa Oświetlenie zmodernizuje oświetlenie uliczne w Tczewie (Pomorskie). Spółka zależna Energi z Grupy Orlen 
wymieni ponad 1650 sztuk, działających w mieście, opraw sodowych na nowoczesne oprawy LED. 

DADELO Dadelo: Sprzedaż rowerów w Centrum Rowerowym wzrosła o 124% w I kw. (sprost.) 

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. 2020 r. zanotował wzrost zainteresowania o 124% r/r. 

AILLERON Ailleron będzie rekomendował wypłatę dywindendy za 2020 rok 

Zarząd Ailleron będzie rekomendował wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy z zysku za ubiegły rok, zapowiedział prezes 
Rafał Styczeń. 

AILLERON Ailleron zakłada znaczący wzrost budżetu na 2021 r. i pierwsze akwizycje 

Ailleron zakłada znaczący wzrost budżetu na 2021 r. w porównaniu z ubiegłym rokiem i nie wyklucza, że niebawem 
poinformuje o pierwszych akwizycjach związanych z projektem Software Mind realizowanym wspólnie z Enterprise 
Investors (EI), wynika ze słów prezesa Rafała Stycznia. 

AILLERON Ailleron liczy na znaczny wzrost wyników w tym roku 

Budżet Ailleron na ten rok zakłada znaczny wzrost wyników - poinformowali przedstawiciele zarządu. Władze spółki 
zamierzają rekomendować dywidendę z zysku za 2020 rok. Firma pracuje nad akwizycjami w biznesie spółki zależnej 
Software Mind, liczy co najmniej na podwojenie skali jej działalności. 

KRUK Kruk przydzielił 200.000 obligacji, redukcja zapisów wyniosła 82,3 proc. 

Kruk przydzielił 200.000 obligacji serii AK2 wyemitowanych w ramach VII programu emisji obligacji, a redukcja zapisów 
wyniosła 82,3 proc. - poinformowała spółka w komunikacie. 

PKP CARGO PKP Cargo ma 7-letnią umowę o wartości max. ok. 1,4 mld zł brutto 2. Regionalną Bazą Logistyczną 

PKP Cargo podpisało we wtorek 7-letnią ramową umowę z 2. Regionalną Bazą Logistyczną na transport kolejowy 
personelu i sprzętu wojskowego - podała spółka w komunikacie. Maksymalna wartość umowy to ok. 1,4 mld zł brutto. 

COMARCH Portfel zamówień Comarchu na '21 wyższy o kilka proc. rok do roku 

Portfel zamówień Comarchu na 2021 rok jest wyższy o kilka proc. od backlogu notowanego przed rokiem - poinformował 
wiceprezes Konrad Tarański. 

TORPOL Oferta Torpolu o wartości 89,9 mln zł brutto najtańsza w przetargu PKP Intercity 

Oferta Torpolu o wartości 89,9 mln zł brutto okazała się najtańszą ofertą złożoną w przetargu PKP Intercity na 
przebudowę i rozbudowę infrastruktury kolejowej w rejonie bocznicy Szczecin Zaleskie Łęgi - podała spółka w 
komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar podbił z okolic 1,20194 USD do 1,20939 USD. Korekta na wycenie dolara tłumaczona 

jest spadkiem rentowności długu, co wsparło popyt na bardziej ryzykowne aktywa i waluty EM. Podczas handlu w Azji 
główna para walutowa oscyluje blisko 1,20850 USD. Nieznacznie zyskuje AUD, wsparte danymi makro, podczas gdy 
RBA podtrzymuje przywiązanie do niskich stóp procentowych. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

EUROLAND Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 0,9 proc. w lutym w ujęciu rdr 

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 0,9 proc. w lutym w ujęciu rdr, po wzroście 0,9 proc. w styczniu - podał w 
komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w I wyliczeniu. 

NIEMCY Sprzedaż detaliczna w Niemczech w I spadła o 4,5 proc. mdm 

Sprzedaż detaliczna w Niemczech w I spadła o 4,5 proc. mdm - poinformował w komunikacie Federalny Urząd 
Statystyczny w Wiesbaden. 

NIEMCY Stopa bezrobocia w Niemczech w lutym 2021 r. wyniosła 6,0 proc. 

Stopa bezrobocia w Niemczech w lutym 2021 r., po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 6,0 proc. - 
poinformował Federalny Urząd Pracy w komunikacie. 

EM W lutym napływ kapitału na rynki wschodzące wyniósł 31,2 mld USD - raport IIF 

Napływ kapitału netto na rynki wschodzące w lutym wyniósł 31,2 mld USD wobec 53,6 mld USD w styczniu - podał w 
raporcie Instytut Finansów Międzynarodowych (IIF). Na rynki akcji krajów wschodzących napłynęło w lutym 8,4 mld USD, 
a na rynek długu 22,8 mld USD. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

GIEŁDA Obroty akcjami na GPW w lutym wzrosły o 60,4 proc. rdr do 28 mld zł 

Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wzrosła w lutym o 60,4 proc. rdr do 28 mld zł. Wartość obrotu 
akcjami w ramach arkusza zleceń zwiększyła się w tym czasie o 52,3 proc. do 26,4 mld zł - poinformowała giełda w 
komunikacie. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1.317,6 mln zł, o 52,3 proc. 
więcej niż rok wcześniej. 

OFE Rząd przyjął projekt ustawy o przekształceniu OFE – CIR 

Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z 
przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Ustawa ma wejść w 
życie 1 czerwca 2021 r. - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. 

Zgodnie z założeniami przyjętego projektu, OFE zostaną przekształcone w specjalistyczne fundusze inwestycyjne 
otwarte prowadzące IKE. Każdy ubezpieczony będzie miał prawo wyboru – domyślną opcją będzie przeniesienie 
środków z OFE na IKE, z możliwością jego dalszego dobrowolnego zasilania. 

RYNEK PRACY W 2020 roku wydano 406,5 tys. pozwoleń na pracę dla cudzoziemców - MRPiT 

W 2020 roku wydano 406,5 tys. pozwoleń na pracę dla cudzoziemców wobec 444,7 tys. w 2019 roku - podał resort 
rozwoju, pracy i technologii. W samym II półroczu 2020 r. wydano 208,2 tys. pozwoleń wobec 227,4 tys. w II półroczu 
2019 roku. W 2020 roku liczba pracowników z Ukrainy, którzy otrzymali zezwolenia wyniosła 295,37 tys. wobec 330,5 
tys. w 2019 roku. 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raporty okresowe przedstawią m.in.: AERFINANC, BIOMEDLUB, NWAI, OPTEAM, REMAK, STALEXP, Vivendi. 
 
       

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 AERFINANC-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku. 

 BAHOLDING-NWZA ws. przyjęcia zmian do polityki wynagrodzeń, wprowadzenia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu. 

 BIOMEDLUB-Publikacja raportu za 2020 rok. 

 IFIRMA-Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2020 w wysokości 0,05 zł na akcję. 

 NWAI-Publikacja raportu za 2020 rok. 

 OPTEAM-Publikacja raportu za 2020 rok. 

 PGO-Dzień wykupu akcji spółki przez TDJ Equity II sp. z o.o. po cenie 1,45 zł za akcję. 

 PRAGMAFA-NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany 
statutu. 

 REMAK-Publikacja raportu za 2020 rok. 

 STALEXP-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 Vivendi-Publikacja raportu za 2020 rok. 

POLSKA 

 Polska- Stopa referencyjna (Oczek. 0.10% Poprz.0.10%) za marzec 

 Polska- Stopa lombardowa (Oczek. 0.50% Poprz.0.50%) za marzec 

 Polska- Stopa depozytowa (Oczek. 0.00% Poprz.0.00%) za marzec 

 Polska- Stopa redyskontowa (Oczek. 0.11% Poprz.0.11%) za marzec 

 Polska- Komunikat po posiedzeniu RPP za marzec 

ZAGRANICA 

 Australia-01:30) PKB s.a. (Oczek. 2.5% k/k -1.8% r/r Poprz.3.3% k/k -3.8% r/r) za IV kw. 

 Chiny- (02:45) Indeks PMI dla usług (Oczek. 51.6 Poprz.52.0) za luty 

 Turcja- (08:00) Inflacja CPI (Oczek. 15.4% r/r Poprz.14.97% r/r) za luty 

 Turcja- (08:00) Inflacja PPI (Oczek. 0% Poprz.26.16% r/r) za luty 

 Szwajcaria- (08:30) Inflacja CPI (Oczek. -0.3% r/r Poprz.0.1% m/m -0.5% r/r) za luty 

 Hiszpania- (09:15) Indeks PMI dla usług (Oczek. 42.5 Poprz.41.7) za luty 

 Włochy- (09:45)  Indeks PMI dla usług (Oczek. 46.0 Poprz.44.7) za luty 

 Francja- (09:50) Indeks PMI dla usług - fin. (Oczek. 43.6 Poprz.47.3) za luty 

 Niemcy- (09:55) Indeks PMI dla usług - fin. (Oczek. 45.9 Poprz.46.7) za luty 

 Strefa Euro- (10:00) Indeks PMI dla usług - fin. (Oczek. 44.7 Poprz.45.4) za luty 

 Włochy- (10:00) PKB - fin. (Oczek. -2.0% k/k -6.6% r/r Poprz.15.9% k/k -5.0% r/r) za IV kw. 

 Wlk. Brytania- (10:30) Indeks PMI dla usług - fin. (Oczek. 49.7 Poprz.39.5) za luty 

 Strefa Euro- (11:00) Inflacja PPI (Oczek. 1.2% m/m -0.2% r/r Poprz.0.8% m/m -1.1% r/r) za styczeń 

 USA- (13:00) Wnioski o kredyt hipoteczny (Oczek. 0% Poprz.-11.4%) za tydzień 

 USA- (14:15) Raport ADP (Oczek. 177 tys. Poprz.174 tys.) za luty 

 Kanada- (14:30) Pozwolenia na budowę domów (Oczek. 1.0% m/m Poprz.-4.1% m/m) za styczeń 

 USA- (15:45) Indeks PMI dla usług - fin. (Oczek. 58.9 Poprz.58.3) za luty 

 USA- (16:00) Indeks ISM dla usług (Oczek. 58.7 Poprz.58.7) za luty 

 USA- (16:00) Indeks aktywności biznesowej (Oczek. 60.0 Poprz.59.9) za luty 

 USA- (16:00) Indeks zatrudnienia (Poprz.55.2) za luty 

 USA- (16:00) Indeks cen płaconych (Poprz.64.2) za luty 

 USA- (16:00) Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii (Patrick Harker)  

 Strefa Euro- (16:00) Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos) 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów ropy (Oczek. -1.85 mln brk Poprz.1.28 mln brk) za tydzień 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów benzyny (Oczek. -2.1 mln brk Poprz.0.01 mln brk) za tydzień 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów destylatów (Oczek. -2.9 mln brk Poprz.-4.97 mln brk) za tydzień 

 USA- (18:00) Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)  

 USA- (19:00) Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans) 

 USA- (20:00) Beżowa Księga za marzec 

 Nowa Zelandia- (21:15) Wystąpienie publiczne szefa RBNZ (Adrian Orr) 

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 (Regulam in), 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. 
 
 
 
 
 
 

mailto:m.pokrywka@bossa.pl
mailto:m.rakowski@bossa.pl

