
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  

 
 EUROLAND – Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro wyniósł w styczniu 99,9 pkt. 

 POLSKA - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w styczniu bez zmian mdm – BIEC 

 POLSKA - PKB Polski wzrósł w 2022 r. o 4,9 proc. - szacunek GUS 

 RAPORTY - Raporty okresowe przedstawią: ADVANCED MICRO DEVICES, 

BIOFACTOR, CATERPILLAR, ELECTRONIC ARTS, GENERAL MOTORS, GREENX, 

MCDONALD'S, MILLENNIUM, PFIZER, SESCOM, UNICREDIT GROUP, UNITED 

PARCEL SERVICE. 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 
Wskaźnik Rynku 
Pracy wg BIEC 

b.d. 66,10 styczeń 

10:00 Polska 
Produkt krajowy 
brutto - szacunek 
wstępny 

4,7% r/r 5,7% r/r 2022 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:30 Szwajcaria 
Sprzedaż detaliczna 

w.d.a. 
-0,7% r/r -1,3% r/r grudzień 

08:30 Szwajcaria 
Sprzedaż detaliczna 

s.a. 
b.d. 1,5% m/m grudzień 

08:30 Węgry Inflacja PPI b.d. 

-0,8% m/m  

37% r/r 

grudzień 

08:45 Francja Inflacja CPI - wst.. 

0,5% m/m  

6,1% r/r 

-0,1% m/m  

5,9% r/r 

styczeń 

08:45 Francja Inflacja HICP - wst.. 

0,4% 

m/m  

7% r/r 

-0,1% m/m  

6,7% r/r 

styczeń 

08:45 Francja Inflacja PPI b.d. 

1,2% m/m  

21,5% r/r 

grudzień 

09:00 Czechy PKB s.a. - wst.. 

-0,6% k/k  

0,2% r/r 

-0,2% k/k  

1,5% r/r 

IV kw. 

09:55 Niemcy 
Stopa bezrobocia 

s.a. 
0,06 0,06 styczeń 

wtorek, 31 stycznia 2023,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 889,82 -1,13% 

WIG30 2 311,24 -1,14% 

MWIG40 4 270,71 -1,66% 

SWIG80 19 273,29 -0,06% 

WIG 60 589,15 -1,11% 

NCINDEX 335,20 -0,02% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20H2320 1911 -1,14% 24 347 47 010 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 132  34,83% 259 859 27,32% 

SPADEK 195  51,45% 632 176 66,47% 

BEZ ZM. 52  13,72% 59 093 6,21% 

RAZEM 379 100,00% 951 128 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

EUCO 0.920 31,43% 165 158 

IDMSA 0.950 27,52% 262 754 

LUBAWA 2.615 8,96% 10 228 853 

PROTEKTOR 2.430 6,58% 196 125 

ERBUD 34.00 6,25% 763 609 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

LESS 0.579 -11,20% 342 102 

TSGAMES 124.60 -7,01% 12 441 237 

MABION 23.06 -4,71% 2 543 799 

ALIOR 37.06 -4,48% 8 905 160 

PEP 81.40 -4,12% 379 563 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 33 717.09 -0.77% 

NASDAQ 11 393.81 -1.96% 

S&P500 4 017.77 -1.30% 

FTSE 100 7 784.87 0.25% 

CAC 40 7 082.01 -0.21% 

DAX XETRA 15 126.08 -0.16% 

RTS  987.39 -0.50% 

BUX 45 642.32 -2.15% 

NIKKEI 225  27 327.11 -0.39% 

HANG SENG (godz. 8:21) 21 707.36 -1.64% 

BOVESPA 112 273.01 -0.04% 

MERVAL 245 875.13 -3.31% 

CECE EUR  1,442 25 -1.27% 

NTX EUR  1,098 11 -1.01% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.08396 -0.11% 

EUR/PLN 4.71133 0.01% 

USD/PLN 4.34555 0.10% 

USD/JPY 130.163 -0.17% 

GBP/USD 1.23458 -0.07% 

EUR/CHF 1.00308 -0.07% 

CHF/PLN 4.69629 0.07% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1914.500 -0.38% 

MIEDŹ (LME) 9 227.00 -1,27% 

ROPA BRENT 84.090 -0.52% 

ROPA WTI 77.480 -0.60% 
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10:00 Włochy Stopa bezrobocia 0,08 0,08 grudzień 

10:30 
Wlk. 

Brytania 

Zaakceptowane 

wnioski o kredyt 

hipoteczny 

43,5 tys.  46,08 tys.  grudzień 

10:30 
Wlk. 

Brytania 

Podaż pieniądza 

M4 
1,2% m/m -1,6% m/m grudzień 

11:00 
Strefa 

Euro 
PKB s.a. - wst.. 

-0,1% k/k  

1,8% r/r 

0,3% k/k  

2,3% r/r 

IV kw. 

11:00 Włochy PKB - wst.. 

-0,2% k/k  

1,6% r/r 

0,5% k/k  

2,6% r/r 

IV kw. 

14:00 Niemcy Inflacja CPI - wst.. 

1,1% m/m  

9,2% r/r 

-0,8% m/m 

 8,6% r/r 

styczeń 

14:00 Niemcy 
Inflacja HICP - 

wst.. 

1,4% m/m  

10% r/r 

-1,2% m/m  

9,6% r/r 

styczeń 

14:30 USA 
Indeks kosztów 

zatrudnienia 
1,2% k/k 1,2% k/k IV kw. 

14:30 Kanada Miesięczny PKB 0,2% m/m 0,1% m/m listopad 

15:00 USA 

Indeks S&P/Case-

Shiller dla 10 

metropolii 

6,3% r/r 8% r/r listopad 

15:00 USA 

Indeks S&P/Case-

Shiller dla 20 

metropolii 

6,8% r/r 8,6% r/r listopad 

15:00 USA 
Indeks cen 

nieruchomości - FHFA 

-0,4% 

m/m 
0,0% m/m listopad 

15:45 USA Indeks Chicago PMI 45 44,9 styczeń 

16:00 USA 

Indeks zaufania 

konsumentów - 

Conference Board 

109 108,3 styczeń 

22:30 Australia 
Indeks AIG dla 

przemysłu 
b.d. 44,7 styczeń 

22:40 USA 
Zmiana zapasów 

ropy wg API 

0,2 mln 

brk 
3,38 mln brk tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          BIULETYN PORANNY  

        Strona | 3  
 

 
Informacje dnia 

 

BANK MILLENNIUM Zysk netto Banku Millennium w IV kw. wyniósł 248,9 mln zł, powyżej oczekiwań 

Zysk netto grupy Banku Millennium w czwartym kwartale 2022 roku wyniósł 248,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej 
strata netto banku wynosiła 509 mln zł - poinformował bank we wstępnych wynikach. Zysk netto okazał się 15,5 proc. 
powyżej oczekwiań, konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 215,5 mln zł. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

BANK MILLENNIUM B. Millennium podpisał w IV kw. 1.312 ugód ws. kredytów CHF, ich koszt wyniósł 110 mln zł 

Liczba dobrowolnych ugód Banku Millennium zawartych z klientami w związku z kredytami CHF w IV kwartale 2022 roku 
spadła do 1.312 z 2.174 w III kwartale. Koszty tych ugód wyniosły 110 mln zł, podczas gdy w III kwartale było to 143 mln 
zł - podał bank w raporcie. 

BANK MILLENNIUM Współczynniki kapitałowe B.Millennium powróciły do poziomu powyżej wymaganych minimów 

Współczynniki kapitałowe Banku Millennium w IV kwartale 2022 roku powróciły do poziomu powyżej wymaganych 
minimów - podał bank we wtorkowym raporcie. 

ALUMETAL Zysk netto Alumetalu wzrósł rdr w IV kw. o 84 proc. do 61,7 mln zł – szacunki 

Skonsolidowany zysk netto Alumetalu wyniósł w czwartym kwartale 2022 roku 61,7 mln zł, czyli był o 84 proc. wyższy w 
porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego - poinformowała spółka we wstępnych danych 

DECORA Decora chce skupić do 96.958 akcji po 36 zł/szt. 

Decora zaprasza do składania ofert zbycia nie więcej niż 96.958 akcji spółki, stanowiących 0,92 proc. kapitału, po 36 zł 
za jedną akcję - podała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PKN Należąca do Orlenu morska farma wiatrowa ma pierwsze z wymaganych pozwoleń na budowę 

Należąca do Grupy Orlen morska farma wiatrowa BalticPower uzyskała w poniedziałek pierwsze z wymaganych 
pozwoleń na budowę dla lądowej części inwestycji - poinformował na Twitterze prezes Orlenu Daniel Obajtek. 

PEKAO Pekao udzieli 571,6 mln zł kredytu na rozbudowę sieci tramwajowej w Krakowie 

Bank Pekao udzieli 571,6 mln zł kredytu na rozbudowę sieci tramwajowej w Krakowie. Łączny koszt projektu to ponad 1 
mld zł i obok Pekao przedsięwzięcie to finansują także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank 
Inwestycyjny oraz Polski Fundusz Rozwoju - poinformował bank w komunikacie prasowym. 

MBANK mBank zawarł z klientami ponad 2800 ugód dotyczących kredytów CHF 

W ciągu trzech miesięcy mBank zawarł z klientami ponad 2800 ugód dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich 
- poinformował bank w komunikacie prasowym. 

PKP CARGO RN PKP Cargo zatwierdziła rewizję strategii grupy na lata 2019-2023 

Rada nadzorcza PKP Cargo zatwierdziła rewizję strategii grupy na lata 2019-2023. Wpływ na rewizję miały istotne 
zmiany otoczenia spółki, które zaszły w latach 2020-2022 - poinformowało PKP Cargo w komunikacie. 

PKP CARGO Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w 2022 o 1,2 pkt. proc. 

Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w 2022 o 1,2 pkt. proc. do 35,44 proc. - podał Urząd 
Transportu Kolejowego. 

PKP CARGO Rewizja strategii PKP Cargo zakłada m.in. osiągnięcie 50% udziału w rynku do 2027 r. 

Rada nadzorcza PKP Cargo zatwierdziła Rewizję Strategii Grupy na lata 2019-2023. Cele strategiczne grupy w rewizji 
określono jako: po pierwsze, pozycja nr 1 w obszarze "Trójmorza" i na trasach Nowego Jedwabnego Szlaku na obszarze 
Unii Europejskiej pod względem pracy przewozowej oraz przewiezionej masy do 2023 r. i wzmacnianie pozycji w latach 
2023-2038; po drugie, 50-proc. udział w polskim rynku towarowych przewozów kolejowych do 2027 r. mierzony pracą 
przewozową, podała spółka. 

PKP CARGO PKP Cargo kupi aktywa likwidowanego oddziału Alstom 

Spółka zależna PKP Cargo podpisała z Alstom Pojazdy Szynowe umowę zakupu aktywów likwidowanego oddziału tej 
firmy - poinformowało PKP Cargo w komunikacie. Umowa ma wartość 13,5 mln zł netto. 

PKP CARGO Spółka PKP Cargo ma umowę zakupu aktywów oddziału Alstom za 13,5 mln zł netto 

PKP Cargotabor - spółka zależna PKP Cargo - zawarł umowę z Alstom Pojazdy Szynowe na zakup aktywów 
likwidowanego oddziału Alstom, podało PKP Cargo. Wartość umowy to 13,5 mln zł netto. 

TRAKCJA Trakcja miała wstępnie 15,49 mln zł jednostkowej straty netto w IV kw. 2022 r. 

Warszawa, 30.01.2023 (ISBnews) - Trakcja miała 297,55 mln zł jednostkowych przychodów ze sprzedaży, 6,69 mln zł 
zysku EBITDA oraz 15,49 mln zł straty netto w IV kw. 2022 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. 
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TRAKCJA Trakcja ma umowę z Miastem Łódź za 71,2 mln zł netto 

Trakcja zawarła umowę z Miastem Łódź - Zarządem Inwestycji Miejskich na rozbudowę/przebudowę ul. Szczecińskiej - 
podała spółka w komunikacie. Wartość netto umowy wynosi 71,2 mln zł. 

TRAKCJA Trakcja ma umowę na rozbudowę ul. Szczecińskiej w Łodzi za 71,22 mln zł netto 

Trakcja zawarła z Miastem Łódź - Zarządem Inwestycji Miejskich umowę na "Rozbudowę/Przebudowę ul. Szczecińskiej 
w Łodzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybuduj" za 71,22 mln zł netto, 
podała spółka. 

MOVIE GAMES Goat Gamez założone przez Movie Games i R. Lewandowskiego wyda grę 'Sports: Renovations' 

Goat Gamez, założone przez Movie Games i Roberta Lewandowskiego, oficjalnie zapowiedziało grę "Sports: 
Renovations", podało Movie Games. Premiera gry na PC wstępnie zaplanowana jest na 2023 rok, lecz na ostateczny 
termin wpływ będą mieć uwarunkowania produkcyjne i marketingowe. 

COGNOR Cognor zarekomendował wypłatę 1,23 zł dywidendy na akcję za 2022 r. 

Cognor Holding zarekomendował akcjonariuszom wypłatę 1,23 zł dywidendy na akcję z zysku za 2022 rok, podała 
spółka. 

COGNOR Cognor Holding miał wstępnie 602,4 mln skonsolidowanego zysku netto w 2022 r. 

Cognor Holding miał 602,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2022 roku, przy przychodach na poziomie 3,41 mld 
zł, podała spółka, powołując się na dane szacunkowe. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar spadł do 1,08386 USD. Również amerykańskie giełdy zakończyły handel nieznacznymi 

zniżkami. Rynek czeka na jutrzejszy Fed. Podczas handlu w Azji główna para walutowa pozostaje blisko 1,0839 USD. 
Również w Azji obserwujemy zniżki indeksów, gdzie Nikkei traci 0,22%. 

Konrad Ryczko   

 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

EUROLAND Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro wyniósł w styczniu 99,9 pkt.  

Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro wyniósł w styczniu 99,9 pkt. wobec 97,1 pkt. w poprzednim miesiącu, po 
korekcie z 95,8 pkt. - podała Komisja Europejska w komunikacie. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 97 pkt. 

NIEMCY Produkt Krajowy Brutto Niemiec w czwartym kwartale 2022 r. spadł o 0,2 proc. kdk 

Produkt Krajowy Brutto Niemiec w czwartym kwartale 2022 r. spadł o 0,2 proc. kdk, po uwzględnieniu czynników 
sezonowych - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w I wyliczeniu. Na rynku spodziewano się 0,0 
proc. kdk, po +0,5 proc. w III kwartale (korekta z 0,4 proc. wcześniej). 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

PKB PKB Polski wzrósł w 2022 r. o 4,9 proc. - szacunek GUS 

Produkt Krajowy Brutto Polski w 2022 r. wzrósł o 4,9 proc., po wzroście o 6,8 proc. w 2021 roku - podał w szacunku 
Główny Urząd Statystyczny. Szacunek wskazywał na wzrost na poziomie 4,8 proc. 

KONIUNKTURA Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w styczniu bez zmian mdm - BIEC 

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w 
styczniu w Polsce nie zmienił się względem poprzedniego miesiąca - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. 

KONIUNKTURA Prognozy sytuacji ekonomicznej firm na I kw. br. i kolejny rok nadal relatywnie pesymistyczne - NBP 

Prognozy sytuacji ekonomicznej formułowane w grudniu 2022 r. na I kw. 2023 r. i kolejne 12 miesięcy pozostały 
relatywnie pesymistyczne, choć nieznacznie poprawiły się w porównaniu do poprzedniego kwartału - napisano w 
najnowszej wersji raportu NBP "Szybki Monitoring". 

WSKAŹNIKI Wskaźnik nastrojów w gospodarce Polski w styczniu '23 wyniósł 89,7 pkt. - KE 

Wskaźnik nastrojów w polskiej gospodarce (Economic Sentiment Indicator - ESI) w styczniu 2013 r. wyniósł 89,7 pkt., 
tyle co grudniu 2022 r. - wynika z danych Komisji Europejskiej. Jak podaje KE, wskaźnik koniunktury w polskim przemyśle 
w styczniu wyniósł minus 19,5 pkt. wobec minus 20,1 pkt. w grudniu. Wskaźnik usług wyniósł minus 15,4 pkt. wobec 
minus 10,4 pkt. 

OCZEKIWANIA 
INFLACYJNE 

Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych w Polsce w styczniu spadł do 31,2 pkt. - KE 

Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych konsumentów w Polsce w styczniu spadł do 31,2 pkt. z 37,0 pkt. w grudniu 2022 r. - 
wynika z danych Komisji Europejskiej. 

PRZEMYSŁ Wydajność pracy w przemyśle w 2022 roku wzrosła o 8,7 proc. rdr 

Wydajność pracy w przemyśle w 2022 r. wzrosła w skali roku o 8,7 proc., przy zatrudnieniu wyższym o 1,4 proc. i 
wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 11,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. 

PRZESIĘBIORSTWA Odsetek firm wskazujących na niepewność jako barierę rozwoju wyraźnie w dół, ale wciąż jest wysoki - NBP 

Oceny niepewności oraz odsetek przedsiębiorstw wskazujących ten czynnik jako barierę rozwoju wyraźnie się obniżyły, 
ale wciąż kształtują się na wysokich poziomach. Wysoki pozostaje również odsetek podmiotów o znaczącej ekspozycji 
na ryzyko bankructwa - napisano w najnowszej wersji raportu NBP "Szybki Monitoring". 

DEMOGRAFIA Liczba ludności Polski na koniec 2022 roku spadła rdr o 141 tys. do 37,767 mln osób - GUS 

Liczba ludności Polski na koniec 2022 roku spadła rdr o 141 tys. do 37,767 mln osób - podał GUS. GUS podaje, że 
spadek liczby ludności utrzymuje się od 2012 r., jedynie w 2017 r. odnotowano nieznaczny jej wzrost (o niespełna 1 tys.). 

WSKAŹNIKI Kantar Consumer Index wzrósł w styczniu w Polsce o 4,5 pkt. do -35,9 pkt 

Kantar Consumer Index wzrósł w styczniu w Polsce o 4,5 pkt. do -35,9 pkt. - wynika z najnowszego badania Kantar. 
Kantar podaje, że na poprawę szczególnie wpływa bardziej pozytywne spojrzenie Polaków na przyszłość. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raport okresowy przedstawi: ADVANCED MICRO DEVICES, BIOFACTOR, CATERPILLAR, ELECTRONIC 

ARTS, GENERAL MOTORS, GREENX, MCDONALD'S, MILLENNIUM, PFIZER, SESCOM, UNICREDIT 

GROUP, UNITED PARCEL SERVICE. 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ADVANCED MICRO DEVICES-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 APLISENS-NWZA ws. przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2023 - 2025, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku 
z umorzeniem akcji własnych, zmiany statutu, zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia, zmiany regulaminu RN oraz wynagrodzenia dla Sekretarza 
Komitetu Audytu. 

 APSENERGY-NWZA ws. odwołania i powołania członka RN, wprowadzenia zmian w statucie, określenia maksymalnego łącznego kosztu 
wynagrodzenia wszystkich doradców RN, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego. 

 BIOFACTOR-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 CATERPILLAR-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 CIGAMES-NWZA ws. przekształcenia spółki w spółkę europejską (SE), ustalenia zasad wynagradzania członków RN, zmiany polityki wynagrodzeń, 
przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, powołania i odwołania członka RN. 

 ELECTRONIC ARTS-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 GENERAL MOTORS-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 GREENX-Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2022/2023. 

 MCDONALD'S-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 MILLENNIUM-Publikacja wstępnego raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 PFIZER-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 POLIMEXMS-NWZA ws. zmian statutu, ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu spółki oraz ustalenia zasad wynagradzania 
członków RN. 

 SESCOM-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za za rok obrotowy 2021/2022. 

 SOHODEV-NWZA ws. zmian w składzie RN, przedłużenia okresu upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia, umorzenia 
akcji własnych serii E, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu. 

 UNICREDIT GROUP-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 UNITED PARCEL SERVICE-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 WODKAN-NWZA ws. zmiany uchwały nr 24 ZWZ z 21 czerwca 2017 roku, odwołania i powołania członka RN. 

POLSKA 

 Polska-(09:00) Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC (Oczek. b.d. Poprz.66,10) za styczeń 

 Polska-(10:00) Produkt krajowy brutto - szacunek wstępny (Oczek. 4,7% r/r Poprz.5,7% r/r) za 2022 
 

ZAGRANICA 

 Szwajcaria-(08:30) Sprzedaż detaliczna w.d.a. (Oczek. -0,7% r/r Poprz.-1,3% r/r) za grudzień 

 Szwajcaria-(08:30) Sprzedaż detaliczna s.a. (Oczek. b.d. Poprz.1,5% m/m) za grudzień 

 Węgry-(08:30) Inflacja PPI (Oczek. b.d. Poprz.-0,8% m/m 37% r/r) za grudzień 

 Francja-(08:45) Inflacja CPI - wst.. (Oczek. 0,5% m/m 6,1% r/r Poprz.-0,1% m/m 5,9% r/r) za styczeń 

 Francja-(08:45) Inflacja HICP - wst.. (Oczek. 0,4% m/m 7% r/r Poprz.-0,1% m/m 6,7% r/r) za styczeń 

 Francja-(08:45) Inflacja PPI (Oczek. b.d. Poprz.1,2% m/m 21,5% r/r) za grudzień 

 Czechy-(09:00) PKB s.a. - wst.. (Oczek. -0,6% k/k 0,2% r/r Poprz.-0,2% k/k 1,5% r/r) za IV kw. 

 Niemcy-(09:55) Stopa bezrobocia s.a. (Oczek. 5,50% Poprz.5,50%) za styczeń 

 Włochy-(10:00) Stopa bezrobocia (Oczek. 7,80% Poprz.7,80%) za grudzień 

 Wlk. Brytania-(10:30) Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny (Oczek. 43,5 tys.  Poprz.46,08 tys. ) za grudzień 

 Wlk. Brytania-(10:30) Podaż pieniądza M4 (Oczek. 1,2% m/m Poprz.-1,6% m/m) za grudzień 

 Strefa Euro-(11:00) PKB s.a. - wst.. (Oczek. -0,1% k/k 1,8% r/r Poprz.0,3% k/k 2,3% r/r) za IV kw. 

 Włochy-(11:00) PKB - wst.. (Oczek. -0,2% k/k 1,6% r/r Poprz.0,5% k/k 2,6% r/r) za IV kw. 

 Niemcy-(14:00) Inflacja CPI - wst.. (Oczek. 1,1% m/m 9,2% r/r Poprz.-0,8% m/m 8,6% r/r) za styczeń 

 Niemcy-(14:00) Inflacja HICP - wst.. (Oczek. 1,4% m/m 10% r/r Poprz.-1,2% m/m 9,6% r/r) za styczeń 

 USA-(14:30) Indeks kosztów zatrudnienia (Oczek. 1,2% k/k Poprz.1,2% k/k) za IV kw. 

 Kanada-(14:30) Miesięczny PKB (Oczek. 0,2% m/m Poprz.0,1% m/m) za listopad 

 USA-(15:00) Indeks S&P/Case-Shiller dla 10 metropolii (Oczek. 6,3% r/r Poprz.8% r/r) za listopad 

 USA-(15:00) Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii (Oczek. 6,8% r/r Poprz.8,6% r/r) za listopad 

 USA-(15:00) Indeks cen nieruchomości - FHFA (Oczek. -0,4% m/m Poprz.0,0% m/m) za listopad 

 USA-(15:45) Indeks Chicago PMI (Oczek. 45,00 Poprz.44,90) za styczeń 

 USA-(16:00) Indeks zaufania konsumentów - Conference Board (Oczek. 109,00 Poprz.108,30) za styczeń 

 Australia-(22:30) Indeks AIG dla przemysłu (Oczek. b.d. Poprz.44,7) za styczeń 

 USA-(22:40) Zmiana zapasów ropy wg API (Oczek. 0,2 mln brk Poprz.3,38 mln brk) za tydzień 

 Nowa Zelandia-(22:45) Stopa bezrobocia (Oczek. 3,3% Poprz.3,3%) za IV kw. 

 Nowa Zelandia-(22:45) Indeks kosztów zatrudnienia (Oczek. 1,1% k/k Poprz.1,1% k/k) za IV kw. 

 Nowa Zelandia-(22:45) Zmiana zatrudnienia (Oczek. 0,3% k/k Poprz.1,3% k/k) 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 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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