
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”. 
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BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
 EUROLAND - Produkcja przemysłowa w strefie euro w styczniu pozostała bez zmian 

mdm 

 POLSKA - Inflacja w lutym wyniosła rdr 8,5 proc., a mdm -0,3 proc. - GUS 

 POLSKA - Deficyt w obrotach towarowych handlu zagranicznego w styczniu wyniósł 0,9 

mld euro - GUS 

 RAPORTY - Raporty okresowe przedstawią: APOLLO, DUALITY, ARTGAMES, 

PLATIGE, HYDRA, MALKOWSKI, PCCROKITA, MLPGROUP, ROAD, VENTUREIN, 

BMW. 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

14:00 Polska 
Saldo rachunku 
bieżącego 

-1600 mln 
EUR 

-3957 mln 
EUR styczeń 

14:00 Polska 
Saldo obrotów 
towarowych b.d. 

-2535 mln 
EUR styczeń 

14:00 Polska 
Inflacja bez cen 
żywności i energii 6,4% r/r b.d. luty 

14:00 Polska 

Inflacja bez cen 
najbardziej 
zmiennych b.d. b.d. luty 

14:00 Polska 
Inflacja bez cen 
administrowanych b.d. b.d. luty 

14:00 Polska 
Inflacja - 15% 
Średnia obcięta b.d. b.d. luty 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

13:30 USA Ceny eksportu 
1,3% 

m/m 
2,9% m/m luty 

13:30 USA 
Ceny eksportu bez 

towarów rolniczych 
b.d. 2,9% m/m luty 

13:30 USA Ceny importu 
1,5% 

m/m 
2% m/m luty 

13:30 USA 
Ceny importu bez 

ropy 
b.d. 1,4% m/m luty 

13:30 USA Sprzedaż detaliczna 
0,4% 

m/m 
3,8% m/m luty 

15:00 USA 

Indeks rynku 

nieruchomości - 

NAHB 

81 82 marzec 

środa, 16 marca 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 999.93 1.41% 

WIG30 2 426.72 1.32% 

mWIG40 4 385.62 0.23% 

sWIG80 18 687.02 0.37% 

WIG 60 656.75 1.02% 

NCIndex 340,53 -1,10% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20H2220 2 008 1,93% 46 985 22 894 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 152  40.21% 883 339 68.43% 

SPADEK 170  44.97% 367 137 28.44% 

BEZ ZM. 56  14.81% 40 476 3.14% 

RAZEM 378 100.00% 1 290 952 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

BIOTON 5.500  41.75% 8 629 015 

EUROHOLD 9,80 25.64% 452 166 

KERNEL 27.90  17.23% 16 013 242 

COMPERIA 5,80 16.00% 134 361 

YOLO 0.990  10.00% 1 201 394 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

INTERAOLT 14.00  -20.36% 1 237 326 

URSUS 0.5490  -19.15% 2 397 658 

MABION 31.90  -11.39% 10 158 353 

AIRWAY 0.730  -9.77% 148 126 

ZREMB 2.690  -8.81% 804 418 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 33 544.34 1.82% 

NASDAQ 12 948.62 2.92% 

S&P500 4 262.45 2.14% 

FTSE 100 7 175.70 -0.25% 

CAC 40 6 355.00 -0.23% 

DAX XETRA 13 917.27 -0.09% 

RTS  936.94 26.12% 

BUX 42 905.55 2.09% 

NIKKEI 225  25 762.01 1.64% 

HANG SENG (godz. 8:21) 19 900.32 8.07% 

BOVESPA 108 959.30 -0.88% 

MERVAL 84 054.72 -1.06% 

CECE EUR  1,456 47 -0.98% 

NTX EUR  1,063 30 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.0973 (+0.05%) 

EUR/PLN 4.6995 (-0.04%) 

USD/PLN 4.2807 (-0.16%) 

USD/JPY 118.2990 (-0.01%) 

GBP/USD 1.3048 (+0.04%) 

EUR/CHF 1.0311 (-0.06%) 

CHF/PLN 4.5595 (-0.07%) 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1917.000 (-0.15%) 

MIEDŹ (LME) 9 826.00 (-0,55%) 

ROPA BRENT 102.590 (+4.04%) 

ROPA WTI 98.550 (+2.89%) 
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15:30 USA 
Zmiana zapasów 

ropy 
-1 mln brk 

-1,86 mln 

brk 
tydzień 

15:30 USA 
Zmiana zapasów 

benzyny 

-1,7 mln 

brk 
-1,4 mln brk tydzień 

15:30 USA 
Zmiana zapasów 

destylatów 

-1,9 mln 

brk 

-5,23 mln 

brk 
tydzień 

19:00 USA 

Decyzja FOMC 

ws. stóp 

procentowych 

0,25-

0,50% 
0-0,25% marzec 

19:00 USA 

Projekcje 

makroekonomiczn

e FOMC 

b.d. b.d. b.d. 

19:30 USA 

Konferencja 

prasowa po 

posiedzeniu 

FOMC 

b.d. b.d. marzec 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 
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Informacje dnia 

 

BANK HANDLOWY Bank Handlowy rekomenduje wypłatę 5,47 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 r. 

Zarząd Banku Handlowego zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy wysokości 714,71 mln zł tj. 5,47 zł na 
akcję z zysku za 2021 rok, podał bank. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

ALUMETAL Zysk netto Alumetalu w 2021 r. wyniósł 151,6 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami 

Zysk netto Alumetalu w 2021 r. wyniósł 151,6 mln zł, czyli był wyższy o 175 proc. niż w 2020 r. - poinformowała spółka 
w raporcie. Wynik jest zgodny z przedstawionymi wcześniej przez spółkę szacunkami. 

ALUMETAL Alumetal chce wypłacić 6,8 zł dywidendy na akcję 

Zarząd Alumetalu rekomenduje wypłatę 6,8 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. Łącznie na 
dywidendę zarząd chce przeznaczyć prawie 106 mln zł. 

KRUK Zysk netto Kruka w '21 wyniósł 695 mln zł, zgodnie z szacunkami 

Skonsolidowany zysk netto Kruka w 2021 roku wyniósł 695 mln zł, wobec 81,4 mln zł przed rokiem - podała spółka w 
raporcie. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami. Kruk nie zaobserwował zmian zachowań płatniczych 
klientów po wybuchu konfliktu na Ukrainie i nie oczekuje pogorszenia trendu spłat. Spółka spodziewa się 
przejściowych utrudnień w plasowaniu obligacji na rynku polskim. 

WAWEL Wawel miał 43,23 mln zł zysku netto, 56,34 mln zł zysku EBIT w 2021 r. 

Wawel odnotował 43,23 mln zł jednostkowego zysku netto w 2021 r. wobec 57,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała 
spółka w raporcie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PGNIG PGNiG planuje udział w aukcjach na przepustowość gazociągu GIPL – prezes 

PGNiG planuje start w aukcjach na przepustowość gazociągu GIPL, łączącego systemy gazowe Polski i Litwy - 
poinformował we wtorek prezes PGNiG Paweł Majewski. Przesył gazu przez GIPL ma ruszyć 1 maja, pierwsze aukcje 
są planowane na kwiecień. 

ORANGE Lenovo Polska i Orange Polska nawiązały strategiczne partnerstwo dot. sektora MSP 

Lenovo Polska i Orange Polska podpisały list intencyjny o partnerskiej współpracy na polskim rynku małych i średnich 
przedsiębiorstw (MSP), podano w komunikacie. Lenovo dostarczy urządzenia serii ThinkPad E dla oferty Orange 
przygotowanej dla MSP zarówno po stronie usług, jak i sprzętu do pracy zdalnej. 

GETIN Getin Holding zapisał się na sprzedaż w wezwaniu wszystkich posiadanych akcji M.W. Trade 

Getin Holding zapisał się na sprzedaż w wezwaniu wszystkich posiadanych akcji M.W. Trade, czyli 4.298.301 sztuk 
stanowiących 51,27 proc. kapitału zakładowego spółki - poinformował Getin w komunikacie. Cena ustalona w 
wezwaniu wynosi 5 zł za każdą akcję M.W. Trade. 

POLWAX Polwax uzgodnił z Jeronimo Martins Polska wstępnie 127 mln zł obrotów w 2022 r. 

Polwax uzgodnił z Jeronimo Martins Polska istotne warunki zawarcia kontraktu na 2022 r., które zakładają wartość 
obrotów ze sprzedaży produktów zniczowych na szacunkowo 127 mln zł netto, podał Polwax. 

MILLENNIUM B.Millennium ma umowę z grupą EBI na sekurytyzację portfela 

Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny udzielą gwarancji w wysokości 1,5 mld zł dla 
operacji syntetycznej sekurytyzacji portfela kredytów dla MŚP udzielonych przez Bank Millennium. Dzięki niej polskim 
małym i średnim przedsiębiorstwom zostanie udostępnione nowe finansowanie w wysokości ok. 4,2 mld zł. - 
poinformował bank w komunikacie prasowym. 

DEVELIA Develia sprzedała Sky Tower we Wrocławiu funduszowi z Grupy Adventum za ok. 82,4 mln euro 

Sky Tower - spółka, w której Develia posiada 100% akcji - zawarła z Olimp Investment, kontrolowaną przez 
alternatywny fundusz inwestycyjny zarządzany przez Grupę Adventum, przyrzeczoną umowę sprzedaży 79,55% 
udziału w prawie własności nieruchomości z budynkiem wielofunkcyjnym Sky Tower we Wrocławiu, za 84,27 mln euro 
minus wartość zachęt dla najemców (ok. 1,88 mln euro), podała Develia. Pozostała część udziału we własności Sky 
Tower, tj. 20,45% pozostanie w posiadaniu właścicieli wydzielonych lokali w budynku. 

CEZ CEZ oczekuje 38-42 mld CZK zysku netto i 85-89 mld CZK EBITDA w 2022 r. 

CEZ spodziewa się 38-42 mld CZK zysku netto w 2022 r. (wobec 9,9 mld CZK w ub.r.) i 85-89 mld CZK EBITDA 
(wobec 63,2 mld CZK w ub.r.), podała spółka. 

CEZ CEZ zarekomenduje wypłatę 44 CZK dywidendy na akcję 

Zarząd CEZ zarekomenduje akcjonariuszom dywidendę w wysokości 44 CZK na akcję, podała spółka. Z zysku za 
2022 r. zakłada wypłatę dywidendy w wysokości 56-62 CZK na akcję. 
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ARCHICOM Archicom wprowadził do oferty 185 mieszkań we Wrocławiu 

Archicom uruchomił sprzedaż 185 mieszkań w ramach III etapu projektu River Point we Wrocławiu - podał deweloper 
w komunikacie. Zakończenie budowy planowane jest na IV kw. 2023 roku, a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie na 
I kw. 2024 roku. 

EUROTEL Eurotel chce sprzedać udziały w spółce Soon Energy Poland za 11 mln zł 

Eurotel podpisał przedwstępną umowę sprzedaży udziałów w spółce Soon Energy Poland, zajmującej się instalacjami 
w energię odnawialną, za które ma otrzymać 11 mln zł - podał Eurotel w komunikacie. Nabywcą udziałów jest EDP 
Energia Polska. 

POLWAX Polwax uzgodnił z Jeronimo Martins Polska wstępnie 127 mln zł obrotów w 2022 r. 

Polwax uzgodnił z Jeronimo Martins Polska istotne warunki zawarcia kontraktu na 2022 r., które zakładają wartość 
obrotów ze sprzedaży produktów zniczowych na szacunkowo 127 mln zł netto, podał Polwax. 

VOTUM Votum szacuje cząstkowe przychody w segmencie bankowym w IV kw. na 16,8 mln zł 

Votum szacuje, że w IV kwartale 2021 r. w segmencie bankowym przychody z umów z klientami, wynikające z 
wynagrodzenia należnego z tytułu wyroków zasądzających w I instancji, wyniosły 16,8 mln zł, a wynik netto w tej 
części wyniósł 11,2 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar spadł z okolic 1,09992 USD do 1,09256 USD. Umocnienie dolara ma potencjalnie 

związek z pozycjonowaniem się pod dzisiejsze posiedzenie Fed. Podczas handlu w Azji eurodolar konsoliduje. 
Zdecydowanie ciekawiej jest jednak na rynkach akcyjnych gdzie CSI300 rośnie 3%, a Hang Seng Tech zawieszony 
został na +20%. 

Konrad Ryczko   

 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

UKRAINA, ROSJA W ciągu ostatniej doby sytuacja militarna nie uległa poważniejszym zmianom - OSW  

W ciągu ostatniej doby rosyjskiej inwazji na Ukrainę sytuacja militarna nie uległa poważniejszym zmianom - informuje 
w analizie Ośrodek Studiów Wschodnich. Rosyjska ofensywa na północy Ukrainy spowolniła, agresor koncentruje się 
na bombardowaniu i ostrzale obiektów cywilnych; siły rosyjskie kontynuują natarcie na południu kraju - czytamy w 
analizie Ośrodka Studiów Wschodnich po 19 dniach wojny. Zaznaczono, że siły okupacyjne przejawiają coraz większą 
brutalność wobec ludności cywilnej Ukrainy. 

USA Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w lutym wzrosły o 0,8 proc. mdm 

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w lutym wzrosły o 0,8 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, rok do 
roku wzrosły o 10 proc. - poinformował Departament Pracy w komunikacie. 

EUROLAND Produkcja przemysłowa w strefie euro w styczniu pozostała bez zmian mdm 

Produkcja przemysłowa w strefie euro w styczniu pozostała bez zmian mdm, podczas gdy poprzednio wzrosła o 1,3 
proc., po korekcie z +1,2 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat. Analitycy spodziewali się, 
że produkcja mdm pozostanie bez zmian. 

NIEMCY Zaufanie niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych w marcu okazało się słabsze od oczekiwań - 
ZEW 

Zaufanie niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych w marcu okazało się dużo słabsze niż się spodziewano 
- wynika z danych Instytutu ZEW. Raport ZEW pokazał, że indeks mierzący oczekiwania tych grup co do wzrostu 
gospodarczego Niemiec wyniósł -39,3 pkt. wobec 54,3 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się indeksu na 
poziomie 5,0 pkt. 

WIELKA BRYTANIA Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii w okresie XI-I wyniosła 3,9 proc. 

Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii w okresie XI-I wyniosła 3,9 proc., wobec 4,1 proc. w X-XII - podało w komunikacie 
biuro statystyczne. Analitycy spodziewali się, że w tym czasie stopa bezrobocia wyniesie 4,0 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

INFLACJA Inflacja w lutym wyniosła rdr 8,5 proc., a mdm -0,3 proc. - GUS 

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2022 r. wzrosły rdr o 8,5 proc., a w porównaniu z poprzednim 
miesiącem ceny spadły o 0,3 proc.- podał Główny Urząd Statystyczny. W styczniu, po przeszacowaniu koszyka wag, 
ceny rdr wzrosły o 9,4 proc., a mdm wzrosły o 1,9 proc. 

BUDŻET Stan środków walutowych na koniec lutego spadł do 4,052 mld euro z 5,851 mld euro - MF 

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec lutego 2022 r. wyniósł łącznie 4.052,7 mln euro 
wobec 5.851,1 mln euro na koniec stycznia - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie. 

PRZEMYSŁ Produkcja przemysłowa w Polsce w I wzrosła o 16,6 proc. rdr - Eurostat 

Produkcja przemysłowa w Polsce, wyrównana dniami roboczymi, wzrosła w styczniu o 16,6 proc. rdr, po wzroście o 
13,8 proc. rdr miesiąc wcześniej - podał Eurostat. 

HANDEL ZAGRANICZNY Deficyt w obrotach towarowych handlu zagranicznego w styczniu wyniósł 0,9 mld euro - GUS 

Deficyt w obrotach towarowych handlu zagranicznego w styczniu 2022 r. wyniósł 0,9 mld euro - podał Główny Urząd 
Statystyczny. 

HANDEL ZAGRANICZNY Udział Niemiec w polskim eksporcie po styczniu spadł do 26,9 proc. z 29,5 proc. w I 2021. - GUS 

Udział Niemiec w polskim eksporcie po styczniu spadł do 26,9 proc. z 29,5 proc. w styczniu 2021. - podał GUS. 

HANDEL ZAGRANICZNY Eksport Polski do Rosji w styczniu wyniósł 0,6 mld euro - GUS 

Eksport Polski do Rosji w styczniu, na miesiąc przed inwazją tego kraju na Ukrainę, wyniósł 0,6 mld euro - podał GUS. 
Był to wzrost o 26,7 proc. rdr. W styczniu z Rosji do Polski napłynęły towary warte 1,6 mld euro, o 69,4 proc. więcej rdr. 

RYNEK PRACY Barometr Ofert Pracy w lutym wzrósł o 0,1 pkt. do 376,8 pkt. - BIEC, KM WSIiZ 

Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w lutym 
wzrósł w Polsce o 0,1 pkt. do 376,8 pkt. - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych oraz Katedra Makroekonomii 
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raport okresowy przedstawi: APOLLO, DUALITY, ARTGAMES, PLATIGE, HYDRA, MALKOWSKI, 

PCCROKITA, MLPGROUP, ROAD, VENTUREIN, BMW. 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 APOLLO-Publikacja raportu za 2021 rok. 

 DUALITY-Publikacja raportu za 2021 rok. 

 ARTGAMES-Publikacja raportu za 2021 rok. 

 PLATIGE-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok. 

 HYDRA-Publikacja raportu za 2021 rok. 

 MALKOWSKI-Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,81 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o. 

 PCCROKITA-Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2021 rok. 

 MLPGROUP-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok. 

 ROAD-Publikacja raportu za 2021 rok. 

 VENTUREIN-Publikacja raportu za 2021 rok. 

 BMW-Publikacja raportu za IV kwartaĹ‚ 2021 roku. 

POLSKA 

 Polska-(14:00) Saldo rachunku bieżącego (Oczek. -1600 mln EUR Poprz.-3957 mln EUR) za styczeń 

 Polska-(14:00) Saldo obrotów towarowych (Poprz.-2535 mln EUR) za styczeń 

 Polska-(14:00) Inflacja bez cen żywności i energii (Oczek. 5,9% r/r Poprz.5,3% r/r) za styczeń 

 Polska-(14:00) Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (Poprz.6,7% r/r) za styczeń 

 Polska-(14:00) Inflacja bez cen administrowanych (Oczek. 0% Poprz.8,5% r/r) za styczeń 

 Polska-(14:00) Inflacja - 15% średnia obcięta (Poprz.6,4% r/r) za styczeń 

 Polska-(14:00) Inflacja bez cen żywności i energii (Oczek. 6,4% r/r) za luty 

 Polska-(14:00) Inflacja bez cen najbardziej zmiennych za luty 

 Polska-(14:00) Inflacja bez cen administrowanych za luty 

 Polska-(14:00) Inflacja - 15% średnia obcięta za luty 

ZAGRANICA 

 Czechy-(10:00) Saldo rachunku bieżącego (Oczek. 7,5 mld CZK Poprz.-18,3 mld CZK) za styczeń 

 Włochy-(10:00) Inflacja CPI - fin. (Oczek. 0,9% m/m 5,7% r/r Poprz.1,6% m/m 4,8% r/r) za luty 

 USA-(12:00) Wnioski o kredyt hipoteczny (Poprz.9%) za tydzień 

 Kanada-(13:30) Inflacja bazowa CPI (Oczek. Poprz.0,8% m/m 4,3% r/r) za luty 

 Kanada-(13:30) Inflacja CPI (Oczek. 0,9% m/m 5,5% r/r Poprz.0,9% m/m 5,1% r/r) za luty 

 Kanada-(13:30) Sprzedaż hurtowników (Oczek. 3,5% m/m Poprz.0,6% m/m) za styczeń 

 USA-(13:30) Ceny eksportu (Oczek. 1,3% m/m Poprz.2,9% m/m) za luty 

 USA-(13:30) Ceny eksportu bez towarów rolniczych (Poprz.2,9% m/m) za luty 

 USA-(13:30) Ceny importu (Oczek. 1,5% m/m Poprz.2% m/m) za luty 

 USA-(13:30) Ceny importu bez ropy (Poprz.1,4% m/m) za luty 

 USA-(13:30) Sprzedaż detaliczna (Oczek. 0,4% m/m Poprz.3,8% m/m) za luty 

 USA-(13:30) Sprzedaż bez samochodów (Oczek. 1% m/m Poprz.3,3% m/m) za luty 

 USA-(13:30) Sprzedaż bez samochodów i paliw (Poprz.3,8% m/m) za luty 

 USA-(15:00) Indeks rynku nieruchomości - NAHB (Oczek. 81 Poprz.82) za marzec 

 USA-(15:00) Zapasy niesprzedanych towarów (Oczek. 1,2% m/m Poprz.2,1% m/m) za styczeń 

 USA-(15:30) Zmiana zapasów ropy (Oczek. -1 mln brk Poprz.-1,86 mln brk) za tydzień 

 USA-(15:30) Zmiana zapasów benzyny (Oczek. -1,7 mln brk Poprz.-1,4 mln brk) za tydzień 

 USA-(15:30) Zmiana zapasów destylatów (Oczek. -1,9 mln brk Poprz.-5,23 mln brk) za tydzień 

 USA-(19:00) Decyzja FOMC ws. stóp procentowych (Oczek. 0,25-0,50% Poprz.0-0,25%) za marzec 

 USA-(19:00) Projekcje makroekonomiczne FOMC 

 USA-(19:30) Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC za marzec 

 Nowa Zelandia-(22:45) PKB s.a. (Oczek. 3,2% k/k 3,3% r/r Poprz.-3,7% k/k -0,3% r/r) za IV kw. 

 

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 dn ia 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 jakiejko lwiek 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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