
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 - Urząd Patentowy: PKO BP zastrzegł znak towarowych i nazwę kryptowaluty 

PLCOIN 

 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: Citigroup, JPMorgan Chase & Co., Wells 

Fargo & Company. 

 USA- Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 230 
tys. 

 USA- Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w grudniu wzrosły o 0,2 proc. 
mdm 

 POLSKA- Deficyt w obrotach bieżących w listopadzie wyniósł 1.112 mln euro vs 
konsensus 1.384,0 mln euro deficytu - NBP 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 

Wskaźnik 
Przyszłej Inflacji 
wg BIEC b.d. 89.3 grudzień 

10:00 Polska Inflacja CPI - fin.. 
0.9% m/m 

8.6% r/r 
1% m/m 
7.7% r/r grudzień 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:45 Francja Inflacja CPI - fin.. 

0.2% 

m/m 

2.8% r/r 

0.4% m/m 

2.8% r/r grudzień 

08:45 Francja Inflacja HICP - fin.. 

0.2% 

m/m 

3.4% r/r 

0.4% m/m 

3.4% r/r grudzień 

09:00 Niemcy 

Szacunki rocznej 

dynamiki PKB 

2.7% 

r/r -5.0% r/r 2021 

09:00 Hiszpania Inflacja CPI 

1.3% m/m 

6.7% r/r 

0.3% m/m 

5.5% r/r grudzień 

09:00 Hiszpania Inflacja HICP 

1.2% 

m/m 

6.7% r/r 

0.2% m/m 

5.5% r/r grudzień 

09:00 Słowacja Inflacja CPI 

0.2% 

m/m 

5.9% 

r/r 

0.5% m/m 

5.6% r/r grudzień 

09:00 Węgry Inflacja CPI 7.2% r/r 

0.7% m/m 

7.4% r/r grudzień 

09:30 Szwecja Inflacja CPI 

1.2% m/m 

3.8% r/r 

0.5% m/m 

3.3% r/r grudzień 

09:30 Szwecja 

Inflacja bazowa CPI 

CPIF 

0.4% 

m/m 

1.7% 

r/r 

0.1% m/m 

1.9% r/r grudzień 

piątekpiątek, 14 stycznia 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 407,62 -0,14% 

WIG30 2 932,95 -0,25% 

mWIG40 5 541,97 -0,12% 

sWIG80 21 033,15 0,09% 

WIG 73 245,28 -0,12% 

NCIndex 429,15 -0,03% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20H2220 2416 -0,17% 27,9k 32 823 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 135 34,79% 931,14 56,09% 

SPADEK 180 46,39% 706,38 42,55% 

BEZ ZM. 73 18,82% 22,34 1,34% 

RAZEM 388 100,00% 1659,87 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

STAPORKOW 3,50 21,53% 239 789 

HMINWEST 25,60 16,36% 336 570 

DEVELIA 3,400 13,33% 11 023 288 

SKOTAN 1,710 7,55% 120 975 

WIELTON 10,58 6,44% 2 047 732 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

SSILVAIR-REGS 7,30 -7,58% 120 897 

MILKILAND 2,220 -7,50% 15 705 145 

IMMOBILE 2,54 -5,93% 118 063 

PEPCO 42,20 -4,70% 28 985 636 

ZUE 3,22 -4,45% 744 163 

  

ZAGRANICA 

INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 36 113,62 -0,49% 

NASDAQ 14 806,81 -2,51% 

S&P500 4 659,03 -1,42% 

FTSE 100 7 563,85 0,16% 

CAC 40 7 201,14 -0,50% 

DAX XETRA 16 031,59 0,13% 

RTS  1 516,99 -5,94% 

BUX 53 736,16 -1,23% 

NIKKEI 225  28 124,28 -1,28% 

HANG SENG (godz. 8:21) 24 259,52 -0,70% 

BOVESPA 105 529,50 -0,15% 

MERVAL 85 370,86 0,32% 

CECE EUR  1 270,76 -1,19% 

NTX EUR  890,29 -0,67% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,1478 0,18% 

EUR/PLN 4,5377 0,02% 

USD/PLN 3,9535 -0,17% 

USD/JPY 113,71 -0,35% 

GBP/USD 1,3734 0,15% 

EUR/CHF 1,044 0,03% 

CHF/PLN 4,3465 -0,01% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1826,85 0,35% 

MIEDŹ (LME) 9 944,50 -0,60% 

ROPA BRENT 84,62 0,63% 

ROPA WTI 82,09 0,37% 
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11:00 

Strefa 

Euro 

Bilans handlu 

zagranicznego 

n.s.a. b.d. 3.6 mld EUR listopad 

11:00 

Strefa 

Euro 

Bilans handlu 

zagranicznego 

s.a. 

1.6 mld 

EUR 2.4 mld EUR listopad 

14:15 

Strefa 

Euro 

Wystąpienie 

publiczne prezeski 

ECB (Christine 

Lagarde) b.d. b.d. b.d. 

14:30 USA Ceny eksportu 0.3% m/m 1% m/m grudzień 

14:30 USA 

Ceny eksportu 

bez towarów 

rolniczych b.d. 1% m/m grudzień 

14:30 USA Ceny importu 0.2% m/m 0.7% m/m grudzień 

14:30 USA 

Ceny importu bez 

ropy b.d. 0.5% m/m grudzień 

14:30 USA 

Sprzedaż 

detaliczna 0.0% m/m 0.3% m/m grudzień 

14:30 USA 

Sprzedaż bez 

samochodów 0.2% m/m 0.3% m/m grudzień 

14:30 USA 

Sprzedaż bez 

samochodów i 

paliw b.d. 0.2% m/m grudzień 

15:15 USA 

Produkcja 

przemysłowa 0.3% m/m 0.5% m/m grudzień 

15:15 USA 

Wykorzystanie 

mocy 

produkcyjnych 76.9% 76.8% grudzień 

16:00 USA 

Indeks 

Uniwersytetu 

Michigan - wst.. 70.1 70.6 styczeń 

16:00 USA 

Oczekiwania 

inflacyjne 

krótkoterminowe - 

wst.. b.d. 4.8 styczeń 

16:00 USA 

Oczekiwania 

inflacyjne 

długoterminowe - 

wst.. b.d. 2.9 styczeń 

16:00 USA 

Zapasy 

niesprzedanych 

towarów 1.3% m/m 1.2% m/m listopad 

16:00 USA 

Wystąpienie szefa 

Fed z Filadelfii 

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

17:00 USA 

Wystąpienie szefa 

Fed z Nowego 

Jorku (John 

Williams) b.d. b.d. b.d. 

19:00 USA 

Liczba wież 

wiertniczych dla 

rynku ropy b.d. 481 tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 
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Informacje dnia 
 

PKO BP Urząd Patentowy: PKO BP zastrzegł znak towarowych i nazwę kryptowaluty PLCOIN 

PKO BP otrzymał w Urzędzie Patentowym RP rejestrację kilku słowno-graficznych znaków towarowych dot. kryptowaluty 
o nazwie PLCOIN - podał w czwartek Urząd. PKO BP poinformował PAP, że zastrzeżenie praw do marki nie oznacza, 
że na pewno zostanie ona przez bank wykorzystana. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

RONSON Spółka Ronsona kupiła działki w Warszawie za łącznie 14,49 mln zł netto 

Spółka zależna Ronson Development SE - Ronson Development spółka z o.o. - Projekt 5 sp. k. - zawarła ostateczne 
umowy zakupu nieruchomości położonych w Warszawie o łącznej powierzchni ok. 2,17 ha, podał Ronson. Wartość obu 
umów to ok. 14,49 mln zł netto. 

ONCOARENDI Akcjonariusze OncoArendi Therapeutics zdecydowali o zmianie nazwy na Molecure 

Akcjonariusze OncoArendi Therapeutics zdecydowali o zmianie nazwy na Molecure, wynika z uchwał podjętych przed 
nadzwyczajne walne zgromadzenie. 

DOM DEVELOPMENT Dom Development: Wyłączność na negocjacje dot. przejęcia spółek Buma przedłużona do 28 II 

Wyłączność na prowadzenie negocjacji dotyczących nabycia przez Dom Development wybranych spółek z Grupy Buma 
została wydłużona do 28 lutego 2022 roku, podał Dom Development. Do tej pory wyłączność obowiązywała do 14 
stycznia br. 

PKP CARGO Władysław Szczepkowski p.o. prezesa zarządu PKP Cargo 

Warsaw (PAP) - Rada nadzorcza PKP Cargo delegowała Władysława Szczepkowskiego, członka rady nadzorczej spółki, 
do wykonywania czynności prezesa zarządu na okres nie dłuższy niż trzy miesiące oraz powierzyła mu pełnienie 
obowiązków prezesa - podała spółka w komunikacie. 

PKP CARGO Rada nadzorcza PKP Cargo uzupełniła skład zarządu 

Rada nadzorcza PKP Cargo zdecydowała w czwartek o uzupełnieniu składu zarządu spółki o członka ds. operacyjnych, 
którym został Marek Olkiewicz - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie. 

RAFAKO Rafako podpisało z JSW Koks aneks do umowy dot. budowy bloku energetycznego 

Rafako podpisało z JSW Koks aneks do umowy z czerwca 2019 r. dotyczącej prac przy budowie bloku energetycznego 
opalanego gazem koksowniczym - podało Rafako w komunikacie. 

OT LOGISTICS OT Logistics skieruje ofertę nabycia akcji nowej emisji do luksemburskiego inwestora 

nwestorem, do którego OT Logistics skieruje ofertę nabycia 1,1 mln akcji serii E, będzie La Financire d'Intégration 
Européenne z siedzibą w Luksemburgu - podało OT Logistics w komunikacie. Cena emisyjna wynosi 10 zł za akcję. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

BUDIMEX Oferta Budimeksu za ok. 595,31 mln zł najkorzystniejsza na trasę tram. w stolicy 

Oferta Budimexu za ok. 595,31 netto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Tramwajów Warszawskich na 
budowę trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinkach: od Puławskiej do ul. Św. Bonifacego i 
pętli Stegny oraz od ul. Św. Bonifacego do ul. Branickiego, podał Budimex 

ONDE Konsorcjum Onde ma umowę na budowę farmy wiatrowej za 34,19 mln zł netto 

Konsorcjum Onde i P&Q zawarło z Baltic Sea Polska II umowę o wartości 34,19 mln zł netto na roboty budowlane przy 
budowie farmy wiatrowej położonej w województwie pomorskim, podało Onde. Ostateczny termin realizacji kontraktu 
ustalono na maj 2023 r. 

ORANGE Transfer danych w sieci Orange Polska wzrósł o 25% r/r do 1,7 mln TB w 2021 r. 

Transfer danych w sieci Orange Polska wzrósł o 25% r/r do 1,7 mln TB w 2021 r., poinformował rzecznik prasowy 
operatora Wojtek Jabczyński. Około 96% ruchu w sieci mobilnej Orange odbywa się w standardzie LTE. 

BNP PARIBAS BNP Paribas wyłącznym doradcą Saudi Aramco w przejęciu wybranych aktywów Lotosu 

BNP Paribas pełni rolę wyłącznego doradcy finansowego Saudi Aramco w transakcji przejęcia wybranych aktywów 
Grupy Lotos - poinformował w czwartek bank. 

TAURON Tauron zmodernizował prawie 20 tys. latarni; zaoszczędzi to do 70 proc. energii 

Nawet 70 proc. oszczędności energii przynosi wymiana ulicznych lamp sodowych na nowoczesne oprawy typu LED. W 
2021 roku Tauron zmodernizował niemal 20 tys. punktów świetlnych - podała spółka w czwartek w komunikacie. 
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ALLEGRO Liczba użytkowników allegro.pl i aplikacji Allegro wzrosła w XII do 21,9 mln z 21,8 mln w XI 

Liczba użytkowników allegro.pl i aplikacji Allegro wzrosła w grudniu 2021 r. do 21.867.084 z 21.795.318 w listopadzie - 
wynika z danych Mediapanel Gemius Polska przygotowanych dla PAP Biznes. 

ECHO INVESTMENT Echo ma pozwolenie na budowę apartamentowca Rytm w stolicy na 288 mieszkań 

Echo Investment otrzymało pozwolenie na budowę apartamentowca Rytm, który powstanie w Warszawie obok stacji 
metra Kabaty, podała spółka. W ramach inwestycji powstanie 288 mieszkań o zróżnicowanych metrażach. 

SELENA FM Selena FM: Wysokie ceny surowców utrzymają się przez cały 2022 rok 

Ceny surowców używanych do produkcji materiałów budowlanych osiągnęły szczyty nienotowane od wielu lat i 
najprawdopodobniej utrzymają się na wysokich poziomach przez cały bieżący rok, ocenił w rozmowie z ISBnews.TV 
główny akcjonariusz Grupy Selena Krzysztof Domarecki. 

WIKANA Wikana chce przeznaczyć do 2 mln zł na skup akcji własnych 

Akcjonariusze Wikany zdecydują o upoważnieniu zarządu do nabycia do 500 tys. akcji własnych spółki za maksymalnie 
2 mln zł - wynika z projektów uchwał NWZ zwołanego na 10 lutego. 

BORYSZEW Sąd okręgowy w Brunszwiku otworzył postępowanie upadłościowe spółek z Grupy ICOS 

Sąd okręgowy w Brunszwiku otworzył 1 stycznia 2022 roku postępowanie upadłościowe spółek ICOS GmbH, Theysohn 
Kunststoff GmbH oraz Theysohn Formenbau GmbH z Grupy ICOS - podał Boryszew w komunikacie. 

4FUN MEDIA Wojciech Bieńkowski został warunkowo powołany na prezesa 4fun Media 

Rada nadzorcza 4fun Media warunkowo powołała Wojciecha Bieńkowskiego do zarządu na okres wspólnej kadencji, 
powierzając mu funkcję prezesa, podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          BIULETYN PORANNY  

        Strona | 5  
 

 
 
 

 

Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Podczas sesji w USA eurodolar notował ograniczoną zmienność. Rynki „odpoczywały” po wcześniejszych istotnych 

zmianach, pomimo szeregu ciekawych wskazań makro (PPI czy też wnioski o zasiłek). W trakcie handlu w Azji niska 
zmienność na eurodolarze (1,1450-1,1480 USD) pozostaje utrzymana. Sesja azjatycka mija na ok. 1-1,5% spadkach, 
co sugeruje lekkie podbicie podaży w Europie. 

Konrad Ryczko   

 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 230 tys.  

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 230 tys. 
- poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych 
wyniesie 200 tys. wobec 207 tys. poprzednio. 

USA Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w grudniu wzrosły o 0,2 proc. mdm 

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w grudniu wzrosły o 0,2 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, rok do 
roku wzrosły o 9,7 proc. - poinformował Departament Pracy w komunikacie. 

WĘGRY Narodowy Bank Węgier utrzymał stopę procentową bez zmian - na poziomie 4,00 proc.  

Narodowy Bank Węgier (MNB) utrzymał 1-tygodniową depozytową stopę procentową bez zmian - na poziomie 4,00 
proc. - poinformował bank w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

RACHUNEK CA Deficyt w obrotach bieżących w listopadzie wyniósł 1.112 mln euro vs konsensus 1.384,0 mln euro deficytu - 
NBP 

Deficyt w obrotach bieżących w listopadzie 2021 r. wyniósł 1.112 mln euro wobec konsensusu 1.384,0 mln euro deficytu 
- podał Narodowy Bank Polski. Eksport wzrósł w listopadzie o 14,2 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 11,3 proc., a 
import wzrósł o 29,0 proc. wobec prognozy wzrostu o 25,6 proc. 

FINANSE PUBLICZNE Deficyt sektora rządowego i samorządowego po trzech kwartałach '21 wyniósł 3,157 mld zł - GUS 

Deficyt sektora rządowego i samorządowego po trzech kwartałach '21 wyniósł 3,157 mld zł - wynika z danych GUS. W I 
kwartale sektor odnotował deficyt w wysokości 4,14 mld zł, w II kwartale - deficyt w wysokości 1,527 mld zł, a w III 
odnotowano nadwyżkę w wysokości 2,510 mld zł. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raporty okresowe przedstawią m.in.: Citigroup, JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Company. 
    

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 4MOBILITY-NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru, emisji warrantów 
subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii I, zmian statutu oraz zmian w składzie RN. 

 APATOR-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję. 

 ATMGRUPA-NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w "Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej". 

 CREOTECH-NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru oraz 
zmiany statutu. 

 ECO5TECH-Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 3.000.000 akcji serii B, 1.400.000 akcji serii C. 

 PREFAGRP-NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (z 
zachowaniem prawa poboru), zmiany statutu oraz wyrażania zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na 33 udziałach przysługujących spółce 
pod firmą: Prefa Group S.A. jako wspólnikowi spółki pod firmą: Apartamenty nad Wartą Etap III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w 
Luboniu. 

 Citigroup-Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku. 

 JPMorgan Chase & Co.-Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku. 

 Wells Fargo & Company-Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku. 

POLSKA 

 Polska-(09:00) Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC (Poprz.89.3) za grudzień 

 Polska-(10:00) Inflacja CPI - fin. (Oczek. 0.9% m/m 8.6% r/r Poprz.1% m/m 7.7% r/r) za grudzień 

  

ZAGRANICA 

 Francja- (08:45) Inflacja CPI - fin. (Oczek. 0.2% m/m 2.8% r/r Poprz.0.4% m/m 2.8% r/r) za grudzień 

 Francja- (08:45) Inflacja HICP - fin. (Oczek. 0.2% m/m 3.4% r/r Poprz.0.4% m/m 3.4% r/r) za grudzień 

 Niemcy- (09:00) Szacunki rocznej dynamiki PKB (Oczek. 2.7% r/r Poprz.-5.0% r/r) za 2021 

 Hiszpania- (09:00) Inflacja CPI (Oczek. 1.3% m/m 6.7% r/r Poprz.0.3% m/m 5.5% r/r) za grudzień 

 Hiszpania- (09:00) Inflacja HICP (Oczek. 1.2% m/m 6.7% r/r Poprz.0.2% m/m 5.5% r/r) za grudzień 

 Słowacja-(09:00) Inflacja CPI (Oczek. 0.2% m/m 5.9% r/r Poprz.0.5% m/m 5.6% r/r) za grudzień 

 Węgry-(09:00) Inflacja CPI (Oczek. 7.2% r/r Poprz.0.7% m/m 7.4% r/r) za grudzień 

 Szwecja-(09:30) Inflacja CPI (Oczek. 1.2% m/m 3.8% r/r Poprz.0.5% m/m 3.3% r/r) za grudzień 

 Szwecja-(09:30) Inflacja bazowa CPI CPIF (Oczek. 0.4% m/m 1.7% r/r Poprz.0.1% m/m 1.9% r/r) za grudzień 

 Strefa Euro-(11:00) Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (Poprz.3.6 mld EUR) za listopad 

 Strefa Euro-(11:00) Bilans handlu zagranicznego s.a. (Oczek. 1.6 mld EUR Poprz.2.4 mld EUR) za listopad 

 Strefa Euro-(14:15) Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde) 

 USA-(14:30) Ceny eksportu (Oczek. 0.3% m/m Poprz.1% m/m) za grudzień 

 USA-(14:30) Ceny eksportu bez towarów rolniczych (Poprz.1% m/m) za grudzień 

 USA-(14:30) Ceny importu (Oczek. 0.2% m/m Poprz.0.7% m/m) za grudzień 

 USA-(14:30) Ceny importu bez ropy (Oczek. b.d. Poprz.0.5% m/m) za grudzień 

 USA-(14:30) Sprzedaż detaliczna (Oczek. 0.0% m/m Poprz.0.3% m/m) za grudzień 

 USA-(14:30) Sprzedaż bez samochodów (Oczek. 0.2% m/m Poprz.0.3% m/m) za grudzień 

 USA-(14:30) Sprzedaż bez samochodów i paliw (Oczek. b.d. Poprz.0.2% m/m) za grudzień 

 USA-(15:15) Produkcja przemysłowa (Oczek. 0.3% m/m Poprz.0.5% m/m) za grudzień 

 USA-(15:15) Wykorzystanie mocy produkcyjnych (Oczek. 76.9% Poprz.76.8%) za grudzień 

 USA-(16:00) Indeks Uniwersytetu Michigan - wst.. (Oczek. 70.1 Poprz.70.6) za styczeń 

 USA-(16:00) Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe - wst. (Poprz.4.8) za styczeń 

 USA-(16:00) Oczekiwania inflacyjne długoterminowe - wst. (Poprz.2.9) za styczeń 

 USA-(16:00) Zapasy niesprzedanych towarów (Oczek. 1.3% m/m Poprz.1.2% m/m) za listopad 

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

 USA-(17:00) Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams) 

 USA-(19:00) Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (Poprz.481) 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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