
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  

 
 PEPCO GROUP - Przychody Pepco Group wzrosły o 12,4% r/r do 1 352 mln euro w I 

kw. r.obr. 

 USA- Ceny konsumpcyjne w USA w grudniu 2021 r. wzrosły o 0,5 proc. w ujęciu mdm, 
a rdr wzrosły o 7 proc. 

 EUROLAND- Produkcja przemysłowa w strefie euro w listopadzie wzrosła o 2,3 proc. 
mdm 

 POLSKA- Produkcja przemysłowa w Polsce w XI wzrosła o 15,3 proc. rdr - Eurostat 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

14:00 Polska 
  Saldo rachunku 
bieżącego 

-1400 mln 
EUR 

-1791 mln 
EUR listopad 

14:00 Polska 
  Saldo obrotów 
towarowych b.d. 

-822 mln 
EUR listopad 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:00 Czechy 

Sprzedaż detaliczna 

bez samochodów b.d. 5.6% r/r listopad 

10:00 Czechy 

  Saldo rachunku 

bieżącego b.d. 

-3.7 mld 

CZK listopad 

10:00 Włochy 

 Produkcja 

przemysłowa 

0.5% 

m/m -0.6% m/m listopad 

11:30 

Strefa 

Euro 

Wystąpienie 

publiczne członka 

zarządu ECB 

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

14:00 USA 

Wystąpienie szefa 

Fed z Filadelfii 

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

14:30 USA   Inflacja PPI 

0.4% 

m/m 

9.8% 

r/r 

0.8% m/m 

9.6% r/r grudzień 

14:30 USA 

  Inflacja bazowa 

PPI 

0.5% m/m 

8% r/r 

0.7% m/m 

7.7% r/r grudzień 

14:30 USA 

  Wnioski o zasiłek 

dla bezrobotnych 200 tys. 207 tys. tydzień 

16:00 USA 

Wystąpienie publiczne 

członka zarządu Fed 

(Lael Brainard) b.d. b.d. b.d. 

16:30 USA 

Tygodniowa 

zmiana zapasów 

gazu b.d. -31 mld tydzień 

19:00 USA 

Wystąpienie szefa 

Fed z Chicago 

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

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 

czwartek, 13 stycznia 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 411,11 2,84% 

WIG30 2 940,16 2,75% 

mWIG40 5 548,40 1,26% 

sWIG80 21 013,63 1,10% 

WIG 73 334,24 2,27% 

NCIndex 429,27 1,12% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20H2220 2420 3,11% 33,2 k 34434 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 197 49,87% 2028,40 92,03% 

SPADEK 145 36,71% 169,65 7,69% 

BEZ ZM. 53 13,42% 5,97 0,2% 

RAZEM 395 100,00% 2204,02 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

UNIMOT 49,55 10,11% 7 642 608 

KGHM 155,30 8,53% 211 283 670 

HERKULES 1,715 7,86% 134 759 

SUNEX 5,09 7,61% 286 830 

TAURONPE 2,785 7,53% 25 586 502 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

YOLO 3,08 -13,48% 6 524 985 

NEXITY 4,50 -13,13% 1 045 000 

COALENERG 2,900 -4,61% 930 381 

SFINKS 0,409 -4,44% 168 747 

AILLERON 13,90 -4,14% 145 272 

  

ZAGRANICA 

INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 36 290,32 0,11% 

NASDAQ 15 188,39 0,23% 

S&P500 4 726,35 0,28% 

FTSE 100 7 551,72 0,81% 

CAC 40 7 237,19 0,75% 

DAX XETRA 16 010,32 0,43% 

RTS  1 612,80 1,09% 

BUX 54 405,84 1,50% 

NIKKEI 225  28 489,13 -0,96% 

HANG SENG (godz. 8:21) 24 356,62 -0,19% 

BOVESPA 105 685,66 1,84% 

MERVAL 85 100,27 0,47% 

CECE EUR  1 270,76 -1,19% 

NTX EUR  890,29 -0,67% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,1442 0,02% 

EUR/PLN 4,5222 0,04% 

USD/PLN 3,9529 0,02% 

USD/JPY 114,63 -0,03% 

GBP/USD 1,3706 0,01% 

EUR/CHF 1,046 0,03% 

CHF/PLN 4,3232 0,00% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1826,1 0,05% 

MIEDŹ (LME) 10 004,50 3,08% 

ROPA BRENT 84,49 -0,41% 

ROPA WTI 82,45 -0,36% 
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Informacje dnia 
 

PEPCO GROUP Przychody Pepco Group wzrosły o 12,4% r/r do 1 352 mln euro w I kw. r.obr. 

Pepco Group odnotowało 1 352 mln euro przychodów w I kw. roku obrotowego 2021/2022 (październik - grudzień 2021), 
co oznacza wzrost o 12,4% r/r (przy stałym kursie walutowym), podała spółka, prezentując wstępne wyniki. W tym 
kwartale grupa otworzyła 161 nowych sklepów, co było jej najwyższym wynikiem kwartalnym. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

BUDIMEX Oferta Budimeksu za 595,3 mln zł wybrana w przetargu na budowę trasy tramwajowej 

Oferta Budimeksu za 595,3 mln zł netto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę trasy 
tramwajowej w Warszawie - podała spółka w komunikacie. 

BOŚ BOŚ: cztery kolejne firmy leasingowe dołączyły do programu "Mój elektryk" 

Bank Ochrony Środowiska podpisał umowy z kolejnymi czterema firmami leasingowymi w celu rozszerzenia dostępności 
dotacji przyznawanych na zakup zeroemisyjnych pojazdów w ramach programu "Mój elektryk" - poinformował w środę 
Bank. Łącznie dziesięć firm leasingowych współpracuje z BOŚ. 

MOL Grupa MOL pozostanie dominującym graczem na Węgrzech i Słowacji 

Po sprzedaży na rzecz PKN Orlen 185 stacji paliw na Węgrzech i Słowacji, Grupa MOL pozostanie zdecydowanym 
liderem na obu tych rynkach, z ponad 400 stacjami na Węgrzech i 229 placówkami na Słowacji, poinformował ISBnews 
wiceprezes wykonawczy Grupy MOL ds. strategii i rozwoju György Bacsa. 

MOL Grupa MOL nie wyklucza współpracy z PKN Orlen także poza detalem 

Grupa MOL nie wyklucza, że będzie w przyszłości kontynuować rozmowy z PKN Orlen na temat współpracy także w 
innych obszarach poza wymianą stacji paliw, która realizowana jest w ramach procesu połączenia PKN Orlen z Grupą 
Lotos, poinformował ISBnews wiceprezes wykonawczy Grupy MOL ds. strategii i rozwoju György Bacsa. 

SKARBIEC HOLDING Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m do 6,65 mld zł w grudniu 

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) według stanu 
na dzień wyceny, tj. 31 grudnia 2021 r. lub na dzień ostatniej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych 
przez Skarbiec TFI wyniosła 6,65 mld zł, podał Skarbiec Holding. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 6,54 mld 
zł. 

INTROL Svanser chce, by Introl wypłacił 25 groszy dywidendy na akcję 

Svanser, akcjonariusz Introlu, chce, by spółka ta częściowo rozwiązała kapitał rezerwowy i wypłaciła 25 groszy 
dywidendy na akcję - poinformował Introl w komunikacie. 

BEST Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wyniosły 94,5 mln zł w IV kw. 

Spłaty wierzytelności z zarządzanych portfeli należne Grupie Best wyniosły 94,5 mln zł w IV kwartale br., tj. o 1% więcej 
w skali roku, podała spółka. W całym 2021 r. spłaty sięgnęły 398,7 mln zł (wzrost o 9% r/r). Grupa Best nabyła w IV kw. 
portfele wierzytelności o wartości nominalnej 662,4 mln zł za kwotę 146,5 mln zł (wobec odpowiednio: 53,3 mln zł za 7,5 
mln zł rok wcześniej). 

DEVELIA Forseti IV, Invest Line E oraz BEKaP FIZ ogłosiły wezwanie na 295.388.485 akcji Develii po 3,34 zł za sztukę 

Forseti IV S.à r.l., Invest Line E S.A. oraz BEKaP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłosiły wezwanie na 295.388.485 
akcji Develii, które reprezentują 66 proc. głosów na WZ, po 3,34 zł za sztukę - poinformowało pośredniczące w wezwaniu 
Biuro Maklerskie mBanku. 

VIVID GAMES Vivid Games szacuje wynik netto na -2,34 mln zł w 2021 przy 24,14 mln zł przychodów 

Vivid Games spodziewa się w całym 2021 r. przychodów ze sprzedaży na poziomie 24,14 mln zł, EBITDA na poziomie 
3,9 mln zł i wyniku netto na poziomie -2,34 mln zł, podała spółka, prezentując szacowane wstępne wyniki. Wynik brutto 
za 2021 r. szacowany jest na -2,34 mln zł. 

SWISSMED Lux Med ogłosił wezwanie na 2.080.196 akcji Swissmed Centrum Zdrowia, po 10,94 zł za sztukę 

Lux Med sp. z o. o. ogłosił wezwanie na 2.080.196 akcji Swissmed Centrum Zdrowia, które stanowią ok. 34 proc ogólnej 
liczby głosów na WZ, po 10,94 zł za sztukę - poinformował pośredniczący w wezwaniu BM PKO BP. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

VISTAL Vistal Gdynia otrzymał 10 mln zł pożyczki od ARP na restrukturyzację 

Vistal Gdynia otrzymał 10 mln zł pożyczki od Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) na restrukturyzację, podała spółka. 

SKARBIEC HOLDING Nowy prezes Skarbiec TFI: Polityka inwestycyjna będzie kontynuowana 

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych będzie kontynuowało dotychczasową politykę inwestycyjną, 
poinformował prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI Piotr Szulec, który zastąpił na tym stanowisku Annę Milewską. 
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MOL MOL przejmie 79 stacji na Węgrzech od Norm Benzinkút 

MOL podpisał umowę przejęcia 79 stacji benzynowych na Węgrzech od Norm Benzinkút Ltd., podała spółka. 

PEKAO Bank Pekao: Tarcze antyinflacyjne obniżą inflację o ok 1,5 pkt. proc. w tym roku 

Bank Pekao prognozuje, że obie rządowe tarcze antyinflacyjne obniżą średnioroczną inflację o ok. 1,5 pkt proc. w 2022 
r Analitycy banku widzą duże prawdopodobieństwo przedłużenie obowiązywania tych tarcz co najmniej do końca 2022 
r. W takich warunkach średnioroczna inflacja może obniżyć się do 6,3%. 

BOS BOŚ współpracuje z 10 firmami leasingowymi w ramach programu 'Mój elektryk' 

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) podpisał umowy z kolejnymi firmami leasingowymi w celu rozszerzenia dostępności 
dotacji przyznawanych na zakup zeroemisyjnych pojazdów w ramach programu "Mój elektryk", podał bank. Tym samym 
BOŚ współpracuje już z 10 firmami w tym zakresie. 

ORLEN PKN Orlen ma umowę z Saudi Aramco na dostawy od 200 do 337 tys. baryłek ropy dziennie 

Orlen podpisał z Saudi Arabian Oil Company długoterminową umowę na dostawy ropy naftowej, zgodnie z którą 
zagwarantuje dostawy po połączeniu z Lotosem od 200 do 337 tys. baryłek dziennie - poinformował PKN Orlen podczas 
konferencji. 

ORLEN PKN Orlen sprzeda aktywa m.in. Aramco, MOL i Unimotem w związku z przejęciem Grupy Lotos 

PKN Orlen zawrze umowy zbycia aktywów z Aramco Overseas Company, Unimot Investments, Rossi Biofuel i MOL w 
ramach środków zaradczych w związku z planowanym przejęciem kontroli nad Grupą Lotos, podała spółka. 

LOTOS Rossi Biofuel ma kupić 100 proc. udziałów w spółce Lotos Biopaliwa 

W celu wdrożenia środków zaradczych w obszarze rynku biopaliw w procesie przejęcia Lotosu zawarta została 
przedwstępna umowa zbycia 100 proc. udziałów w Lotos Biopaliwa na rzecz Rossi Biofuel - podał PKN Orlen w 
komunikacie. 

ORLEN PKN Orlen przeznaczy część środków ze sprzedaży stacji paliw na dalsze akwizycje w regionie 

PKN Orlen przeznaczy część środków pozyskanych ze sprzedaży stacji paliw na dalsze akwizycje w Europie Centralnej 
- poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. 

LOTOS / UNIMOT Unimot ma przedwstępną umowę zakupu terminali paliwowych i zakładów produkcji asfaltów Grupy Lotos 

W celu wdrożenia środków zaradczych w obszarze rynku logistyki paliw oraz rynku asfaltu Grupa Lotos zawarła z Unimot 
Investments przedwstępne umowy - podały spółki w komunikatach. Umowy obejmują m.in. zbycie 100 proc. akcji w 
Lotos Terminale. Szacowane zaangażowanie Unimotu w transakcję wyniesie co najmniej 450 mln zł. 

ORLEN Saudi Aramco partnerem Orlenu do aktywów rafineryjnych, hurtowych i paliw lotniczych 

PKN Orlen wybrał Saudi Arabian Oil Company jako partnera do aktywów rafineryjnych, hurtowych, a także paliw 
lotniczych w związku z planowaną fuzją z Grupą Lotos - poinformował Orlen w komunikacie. Cena za 30 proc. udziałów 
w Lotos Asfalt ma wynieść ok. 1,15 mld zł oraz element zmienny zależny m.in. od wysokości długu, a cena sprzedaży 
udziałów w spółce hurtowej Lotos SPV 1 ok. 1 mld zł oraz element zmienny. 

UNIMOT Unimot liczy na dodatkowe 70-100 mln zł EBITDA rocznie po przejęciu Lotos Terminale 

Grupa Unimot liczy, że po zamknięciu transakcji przejęcia spółki Lotos Terminale, obejmującej biznes niezależnego 
operatora logistycznego oraz produkcji i sprzedaży asfaltów, będzie uzyskiwać dodatkową EBITDA skonsolidowaną na 
poziomie 70-100 mln zł rocznie, poinformował prezes Unimotu Adam Sikorski. Szacowane zaangażowanie Grupy 
Unimot w transakcję w najbliższym czasie wyniesie co najmniej 450 mln zł, podano także 

LPP LPP zakontraktowało pierwszą dostawę bawełny w ramach Cotton made in Africa 

LPP dołączyło do grona partnerów Cotton made in Africa (CmiA) - uznanego na świecie standardu dla zrównoważonych 
upraw bawełny w Afryce, podała spółka. Na mocy zawartego porozumienia LPP zakontraktowało zakup bawełny zgodnej 
ze standardem CmiA, której ilość pozwoli na wyprodukowanie 60 mln sztuk produktów posiadających w składzie od 95% 
do 100% udziału tego surowca. 

ORLEN / LOTOS PKN Orlen spodziewa się finalizacji fuzji z Lotosem na przełomie czerwca i lipca 

PKN Orlen spodziewa się finalizacji fuzji z Grupą Lotos na przełomie czerwca i lipca 2022 roku - poinformował prezes 
Orlenu Daniel Obajtek. 

BAH Akcjonariusze BAH zdecydowali o dalszym istnieniu spółki 

Akcjonariusze British Automotive Holding (BAH) zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 

o dalszym istnieniu spółki, wynika z podjętych uchwał. 

MIRBUD Oferta konsorcjum z Mirbudem na 537,7 mln zł najkorzystniejsza w przetargu na budowę odcinka S74 

Oferta konsorcjum Mirbudu o wartości 537,7 mln zł brutto na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla odcinka 
drogi ekspresowej S74 została wybrana jako najkorzystniejsza - podał Mirbud w komunikacie. 

PGNIG PSG z Grupy PGNiG czasowo wstrzymała zawieranie nowych umów na przyłącza gazowe 

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - czasowo 
wstrzymała zawieranie nowych umów na realizację przyłączy gazowych w związku z pełnym zarezerwowaniem środków 
inwestycyjnych, podała spółka. Firma przeznaczy niemal 2 mld zł na przyłączanie nowych odbiorców w latach 2022-
2023. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar wybił się z okolic 1,13659 USD do 1,14517 USD, Wskazanie CPI w USA nie przyniosło 

wyraźnej reakcji na rynkach. Podczas handlu w Azji eurodolar konsoliduje nad 1,14350 USD. Ponadto obserwujemy 2-
tygodniowe minima na USD/JPY. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Ceny konsumpcyjne w USA w grudniu 2021 r. wzrosły o 0,5 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 7 proc.  

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w grudniu 2021 r. wzrosły o 0,5 proc. w ujęciu mdm, a rdr 
wzrosły o 7 proc. - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Oczekiwano +0,4 proc. mdm i +7 proc. rdr. 
Inflacja w USA rdr jest najwyższa od 40 lat. 

EUROLAND Produkcja przemysłowa w strefie euro w listopadzie wzrosła o 2,3 proc. mdm 

Produkcja przemysłowa w strefie euro w listopadzie wzrosła o 2,3 proc. mdm, podczas gdy poprzednio spadła o 1,3 
proc., po korekcie z +1,1 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat. Analitycy spodziewali się, że 
produkcja mdm wzrośnie o 0,2 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

PRZEMYSŁ Produkcja przemysłowa w Polsce w XI wzrosła o 15,3 proc. rdr - Eurostat 

Produkcja przemysłowa w Polsce, wyrównana dniami roboczymi, wzrosła w listopadzie o 15,3 proc. rdr, po wzroście o 
10,0 proc. rdr miesiąc wcześniej - podał Eurostat. 

PRZEMYSŁ W grudniu koniunktura w przemyśle pogorszyła się, przewidywania pesymistyczne - IRG SGH 

W grudniu koniunktura w przemyśle przetwórczym pogorszyła się - wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego 
SGH. Przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji w najbliższych miesiącach są pesymistyczne. Wskaźnik koniunktury w 
przemyśle przetwórczym (IRGIND) zmniejszył swoją wartość w ciągu miesiąca o 0,2 pkt., do poziomu -3,4 pkt. Pozostaje 
jednak wyższy od wartości sprzed roku o 4,6 pkt. 

BUDŻET Deficyt budżetu w 2021 roku wyniósł ok. 25-26 mld zł - Skuza, MF 

Deficyt budżetu w 2021 roku wyniósł ok. 25-26 mld zł - powiedział wiceminister finansów Sebastian Skuza. 

BUDŻET Wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 wyniosły ok. 50 mld zł - Skuza, MF 

Wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 wyniosły ok. 50 mld zł - poinformował wiceminister finansów 
Sebastian Skuza. 

KONIUNKTURA Miesięczny Indeks Koniunktury, mierzący nastroje gospodarcze firm, wzrósł w I o 4,2 pkt. - PIE, BGK 

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK), mierzący nastroje gospodarcze przedsiębiorstw w Polsce, wzrósł w styczniu o 4,2 
pkt. do poziomu 110,0 pkt. - wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
   

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ALUMAST-NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii P w drodze subskrypcji prywatnej oraz 
zmiany statutu. 

 BEDZIN-NWZA ws. odwołania i powołania członków RN. 

 HELIO-NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz zmian w składzie RN. 

 INNOGENE-NWZA ws. odwołania i powołania członków RN. 

POLSKA 

 Polska- (14:00) Saldo rachunku bieżącego (Oczek. -1400 mln EUR Poprz.-1791 mln EUR) za listopad 

 Polska- (14:00) Saldo obrotów towarowych (Poprz.-822 mln EUR) za listopad 

  

ZAGRANICA 

 Czechy- (09:00) Sprzedaż detaliczna bez samochodów (Poprz.5.6% r/r) za listopad 

 Czechy- (10:00) Saldo rachunku bieżącego (Poprz.-3.7 mld CZK) za listopad 

 Włochy- (10:00) Produkcja przemysłowa (Oczek. 0.5% m/m Poprz.-0.6% m/m) za listopad 

 Strefa Euro- (11:30) Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos) 

 USA- (14:00) Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii (Patrick Harker) 

 USA-(14:30) Inflacja PPI (Oczek. 0.4% m/m 9.8% r/r Poprz.0.8% m/m 9.6% r/r) za grudzień 

 USA-(14:30) Inflacja bazowa PPI (Oczek. 0.5% m/m 8% r/r Poprz.0.7% m/m 7.7% r/r) za grudzień 

 USA-(14:30) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Oczek. 200 tys. Poprz.207 tys.) za tydzień 

 USA-(16:00) Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Lael Brainard) 

 USA-(16:30) Tygodniowa zmiana zapasów gazu (Poprz.-31 mld) za tydzień 

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

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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