
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  

 
 ŚWIAT - MFW spodziewa się, że globalny wzrost gospodarczy zmniejszy się do 2,9 

proc. w 2023 r. 

 EUROLAND – Produkt Krajowy Brutto w strefie euro w IV kwartale 2022 r. wzrósł o 0,1 

proc. kdk 

 POLSKA - MFW obniżył prognozę wzrostu PKB Polski w '23 do 0,3 proc. i do 2,4 proc. 

w '24 

 RAPORTY - Raporty okresowe przedstawią: ALTRIA GROUP, AMGEN, 

GLAXOSMITHKLINE, META PLATFORMS (FACEBOOK), METLIFE. 

 
 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 
Indeks PMI dla 
przemysłu 

46,2 45,6 styczeń 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:30 Szwajcaria 
Indeks PMI dla 

przemysłu 
54,5 54,1 styczeń 

09:45 Włochy 
Indeks PMI dla 

przemysłu 
49,6 48,5 styczeń 

09:50 Francja 
Indeks PMI dla 

przemysłu - fin.. 
50,8 49,2 styczeń 

09:55 Niemcy 
Indeks PMI dla 

przemysłu - fin.. 
47,0 47,1 styczeń 

10:00 
Strefa 

Euro 

Indeks PMI dla 

przemysłu - fin.. 
48,8 47,8 styczeń 

10:00 Norwegia 
Indeks PMI dla 

przemysłu 
b.d. 50,0 styczeń 

10:30 
Wlk. 

Brytania 

Indeks PMI dla 

przemysłu - fin.. 
46,7 45,3 styczeń 

11:00 
Strefa 

Euro 
Stopa bezrobocia 6,50% 6,50% grudzień 

11:00 
Strefa 

Euro 

Inflacja HICP - dane 

szacunkowe 

9,0% 

r/r 
9,2% r/r styczeń 

środa, 1 lutego 2023,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 902,25 0,66% 

WIG30 2 337,41 1,13% 

MWIG40 4 412,00 3,31% 

SWIG80 19 384,48 0,58% 

WIG 61 286,58 1,15% 

NCINDEX 334,28 -0,27% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20H2320 1925 0,73% 27 718 45 125 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 192    50,39% 915 527 62,60% 

SPADEK 130    34,12% 544 544 37,23% 

BEZ ZM. 59  15,49% 2 444 0,17% 

RAZEM 381 100,00% 1 462 515 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

EUCO 1.225 33,15% 289 541 

MILLENNIUM 5.140 11,89% 19 505 858 

GRUPRACUJ 51.10 8,72% 2 143 157 

NANOGROUP 1.550 6,90% 520 078 
GRUPAAZOTY 45.46 6,56% 5 740 942 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

IDMSA 0.830 -12,63% 131 109 

ZUE 5.02 -5,99% 378 154 

FERRO 25.10 -3,83% 265 502 

LUBAWA 2.515 -3,82% 4 075 804 

LESS 0.560 -3,28% 150 140 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 34 086.04 1.09% 

NASDAQ 11 584.55 1.67% 

S&P500 4 076.60 1.46% 

FTSE 100 7 771.70 -0.17% 

CAC 40 7 082.42 0.01% 

DAX XETRA 15 128.27 0.01% 

RTS  1 001.23 1.40% 

BUX 45 339.18 -0.66% 

NIKKEI 225  27 346.88 0.07% 

HANG SENG (godz. 8:21) 21 995.28 0.70% 

BOVESPA 113 430.54 1.03% 

MERVAL 253 548.49 3.12% 

CECE EUR  1,441 70 -0.04% 

NTX EUR  1,100 71 +0.24% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.08740 +0.11% 

EUR/PLN 4.70831 -0.01% 

USD/PLN 4.33045 -0.11% 

USD/JPY 130.277 0.14% 

GBP/USD 1.23227 0.04% 

EUR/CHF 0.99612 0.09% 

CHF/PLN 4.72634 -0.11% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1943.150 0.03% 

MIEDŹ (LME) 9 075.00 -1,65% 

ROPA BRENT 85.660 0.15% 

ROPA WTI 79.160 0.01% 
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11:00 Włochy Inflacja CPI - wst.. 

0,1% 

m/m 

10,1% 

r/r 

0,3% m/m  

11,6% r/r 

styczeń 

13:00 USA 
Wnioski o kredyt 

hipoteczny 
b.d. 7,0% tydzień 

14:15 USA Raport ADP 
170 

tys.  
235 tys.  styczeń 

15:30 Kanada 
Indeks PMI dla 

przemysłu 
b.d. 49,2 styczeń 

15:45 USA 
Indeks PMI dla 

przemysłu  - fin.. 
46,8 46,2 styczeń 

16:00 USA 
Indeks ISM dla 

przemysłu 
48,0 48,4 styczeń 

16:00 USA Indeks zatrudnienia b.d. 51,4 styczeń 

16:00 USA Indeks cen płaconych 39,8 39,4 styczeń 

16:00 USA 
Indeks nowych 

zamówień 
b.d. 45,2 styczeń 

16:00 USA 
Wydatki na inwestycje 

budowlane 

-0,1% 

m/m 
0,2% m/m grudzień 

16:30 USA Zmiana zapasów ropy 

0,2 

mln 

brk 

0,53 mln brk tydzień 

16:30 USA 
Zmiana zapasów 

benzyny 
b.d. 1,76 mln brk tydzień 

16:30 USA 
Zmiana zapasów 

destylatów 
b.d. 

-0,51 mln 

brk 
tydzień 

20:00 USA 
Decyzja FOMC ws. 

stóp procentowych 

4,50-

4,75% 

4,25-4,50 

%% 
luty 

20:30 USA 
Konferencja prasowa 

po posiedzeniu FOMC 
b.d. b.d. luty 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 
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Informacje dnia 

 

PEKAO Pekao w IV kw. utworzyło 1,2 mld zł rezerwy na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych 

Pekao SA utworzyło w wynikach IV kwartału 2022 roku 1,2 mld zł rezerwy na ryzyko prawne walutowych kredytów 
hipotecznych - podał bank w raporcie. Pekao ujmie 0,46 mld zł pozytywnego wpływu na wynik odsetkowy IV kwartału 
ubiegłego roku dzięki faktycznej partycypacji klientów w programie wakacji kredytowych oraz obniżenia założeń 
partycypacji do 76 proc. klientów z 85 proc. pierwotnie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

SANTANDER Santander ustanowił program emisji obligacji T2 i/ lub MREL o wartości do 5 md zł 

Zarząd Santander Bank Polska podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji T2 i/ lub MREL o 
wartości nominalnej do 5 mld zł, podał bank. 

APATOR Maciej Wyczesany od marca nowym prezesem Apatora 

Rada nadzorcza Apatora powołała Macieja Wyczesany na prezesa spółki od 1 marca 2023 roku. Dotychczasowy prezes 
spółki Arkadiusz Chmielewski złożył rezygnację z przyczyn osobistych - poinformowała spółka w komunikacie. 

PEKAO Pekao i KIG będą wspólnie wspierać ekspansję polskich firm 

Bank Pekao S.A. oraz Krajowa Izba Gospodarcza będą wspólnie wspierać międzynarodową ekspansję polskich 
przedsiębiorców, by zwiększyć rozwój polskiego eksportu - poinformowało we wtorek biuro prasowe banku Pekao. 

PCF GROUP Nowa strategia PCF Group zakłada 6 gier w 4 lata, emisję akcji na ok. 205-295 mln zł 

Nowa strategia PCF Group zakłada m.in. wyprodukowanie w ciągu najbliższych czterech lat sześciu gier - w tym także 
w nowych gatunkach - z wykorzystaniem wszystkich własnych zespołów deweloperskich, dalszą rozbudowę zespołów 
deweloperskich oraz wprowadzenie programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników lub współpracowników 
grupy na lata 2023-2027, podała spółka. W celu pokrycia wydatków związanych z nową strategią spółki, zarząd planuje 
pozyskać środki z nowej emisji akcji spółki w kwocie 205-295 mln zł. 

PCF GROUP PCF Group miał szacunkowo 48,5 mln zł zysku EBITDA w 2022 r. 

PCF Group odnotował 48,5 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA przy 170 mln zł przychodów w 2022 r., podała 
spółka, prezentując wstępne szacunki wyników. Ostateczne wyniki finansowe zostaną przekazane w skonsolidowanych 
raportach rocznych za 2022 r., które zostaną opublikowane 27 kwietnia 2023 r.F Group miał szacunkowo 48,5 mln zł 
zysku EBITDA w 2022 r. 

TEN SQUARE GAMES TSG zwiększa swój udział w spółce Gamesture do 37 proc. z 25 proc. za 2,7 mln USD 

Ten Square Games zwiększa swój udział w spółce Gamesture z 25 proc. do 37 proc. za ok. 2,7 mln USD - poinformowała 
spółka w komunikacie prasowym. 

GRUPA AZOTY Grupa Azoty od 1 lutego obniża ceny nawozów 

Grupa Azoty obniża ceny nawozów od 1 lutego 2023 r. - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. 

PKN ORLEN PKN Orlen: Ok. 90% surowca w rafineriach grupy pochodzi z kierunków innych niż rosyjski 

Po raz pierwszy w historii ok. 90% surowca w rafineriach Grupy Orlen pochodzi z kierunków alternatywnych od 
rosyjskiego, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. 

ALUMETAL Okres wyłączności dla Hydro Aluminium na kupno 100 proc. akcji Alumetalu zostanie przedłużony 

Okres wyłączności dla Hydro Aluminium AS na kupno 100 proc. akcji Alumetalu zostanie z dniem 31 stycznia 
automatycznie przedłużony do momentu, kiedy zarówno główny akcjonariusz spółki jak i Alumetal, działając wspólnie, 
nie powiadomią inwestora na piśmie, że rezygnują z zainteresowania transakcją - poinformował Alumetal w komunikacie. 

CIECH Spółka zależna Ciechu złożyła pozew przeciwko Evatherm o zapłatę ok. 20 mln euro 

Spółka zależna Ciechu, Ciech Salz Deutschland, złożyła do Sądu Rejonowego w Magdeburgu pozew przeciwko spółce 
Evatherm o zapłatę ok. 20 mln euro (wraz z odsetkami i kosztami postępowania) - podał Ciech w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PKN PKN Orlen i Orlen Synthos Green Energy chcą wspierać kształcenie kadr dla techn. Jądrowej 

PKN Orlen wraz ze swoją spółką odpowiedzialną za wdrożenie w Polsce technologii małych reaktorów jądrowych (SMR) 
- Orlen Synthos Green Energy podpisały list intencyjny z uczelniami technicznych na rzecz uruchomienia wspólnego 
programu kształcenia kadr technicznych dla sektora energetyki jądrowej, podał koncern. 

PEKAO Bank Pekao i KIG zawarły porozumienie w sprawie wsparcia ekspansji polskich firm 

Bank Pekao i Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) podpisały porozumienie, które zacieśni współpracę obydwu instytucji i 
które ma ułatwić międzynarodową ekspansję gospodarczą polskich przedsiębiorców oraz wesprzeć rozwój polskiego 
eksportu, podał bank. 
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JSW JSW planuje w '23 wydać na likwidację szkód podobną kwotę rdr 

JSW, która w 2022 roku wydała na likwidację szkód górniczych 106,5 mln zł, planuje, że w tym roku koszty mogą być 
podobne - poinformował Piotr Pyzik, wiceminister aktywów państwowych. 

LPP LPP uruchomiło pierwsze salony Sinsay we Włoszech i w Grecji 

Grupa LPP uruchomiła pierwsze salony stacjonarne marki Sinsay we Włoszech i w Grecji - podała spółka w komunikacie 
prasowym. 

STALEXPORT Stalexport wnioskuje do GDDKiA o zgodę na podwyżki opłat na A4 od kwietnia 

Stalexport Autostrada Małopolska, spółka zależna Stalexport Autostrady, wystąpiła do Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad (GDDKiA) z wnioskiem o wydanie zgody na zmianę od 3 kwietnia br. stawek opłat za przejazd 
autostradą dla pojazdów kategorii 1, 2, 3, 4 i 5, pobieranych na każdym placu poboru opłat (w Mysłowicach i w Balicach), 
tj. dla pojazdów kategorii 1 (innych niż motocykle) - z kwoty 13 zł do kwoty 15 zł; kategorii 2, 3, 4 i 5 - z kwoty 40 zł do 
kwoty 46 zł, podała spółka. 

PKP CARGO Prezes PKP Cargo: nie rezygnujemy z akwizycji podmiotów z branży 

PKP Cargo monitoruje rynek potencjalnych akwizycji i nie rezygnuje z przejęć w kraju i za granicą - poinformował we 
wtorek na konferencji prasowej prezes kolejowej spółki Dariusz Seliga. 

PKP CARGO PKP Cargo chce przedstawić długookresową strategię w IV kw. 2023 r. 

PKP Cargo chce zaprezentować długookresową strategię w IV kw. tego roku, poinformował prezes Dariusz Seliga. 

MILLENNIUM Rezerwa B.Millennium na ryzyko prawne dot. kredytów CHF w '23 może być niższa niż w '22 

Bank Millennium w scenariuszu bazowym zakłada, że w 2023 roku rezerwa na ryzyko prawne związane z walutowymi 
kredytami hipotecznymi będzie niższa niż w 2022 roku - poinformował wiceprezes Fernando Bicho. 

MILLENNIUM B.Millennium liczy, że '23 będzie dobry pod względem akwizycji klientów i dynamiki wolumenów 

 Bank Millennium liczy, że 2023 rok będzie dobrym rokiem pod względem akwizycji klientów i dynamiki wolumenów. 
Bank spodziewa się stabilizacji marży odsetkowej netto - poinformował prezes banku Joao Bras Jorge. 

MILLENNIUM B.Millennium chce utrzymywać wymogi kapitałowe powyżej minimów 

Bank Millennium zakłada, że w kolejnych kwartałach jego wymogi kapitałowe będą się utrzymywały powyżej 
regulacyjnych minimów, bank podtrzymuje plan wyjścia z planu naprawy z początkiem 2024 roku - poinformował 
wiceprezes Fernando Bicho. 

MILLENNIUM Bank Millennium spodziewa się w '23 wzrostu kosztów ryzyka do 60-70 pb. 

Bank Millennium spodziewa się w 2023 roku wzrostu kosztów ryzyka do 60-70 pb. - poinformował wiceprezes Fernando 
Bicho. 

MILLENNIUM Bank Millennium: Wskaźnik kapitałowy TCR wyniósł 14,4%, T1: 11,3% na koniec IV kw. 

Skonsolidowany wskaźnik kapitałowy TCR Banku Millennium wyniósł 14,4%, wskaźnik T1 - 11,3% na koniec IV kw. 2022 
r., podał bank, prezentując wstępne niezaudytowane wyniki. 

MILLENNIUM Koszty ryzyka wyniosły 45 pb, NPL 4,54% na koniec IV kw. 2022 r. 

Koszty ryzyka Banku Millennium wyniosły 45 pb w IV kw. 2022 r. wobec 56 pb kwartał wcześniej, podał bank prezentując 
niezaudytowane dane. 

MILLENNIUM Bank Millennium miał wstępnie 249 mln zł zysku w IV kw. 2022 r., bez CHF: 866 mln zł 

Bank Millennium odnotował wstępnie 249 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2022 r. wobec 509 mln zł straty 

rok wcześniej, podał bank przedstawiając niezaudytowane wyniki.  

MILLENNIUM Bank Millennium obserwuje zgodny z oczekiwaniami trend realizacji celów strategicznych 

Bank Millennium, po pierwszym roku realizacji strategii na lata 2022-2024 obserwuje pozytywny, zgodny z oczekiwaniami 
trend realizacji celów w niej zawartych - poinformował bank w prezentacji wynikowej. 

ALUMETAL Alumetal miał wstępnie 56,2 mln zł znorm. zysku netto w IV kw. 2022 r., +78% r/r 

Alumetal miał 717,7 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 71,6 mln zł EBITDA i 61,7 mln zł zysku netto 
w IV kw. 2022 r., co oznaczało odpowiednio wzrosty o 21%, 43% i 84% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. 
Zysk netto w ujęciu znormalizowanym wyniósł 56,2 mln zł (+78% r/r). 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Podczas sesji w USA eurodolar odbijał w kierunku 1,08744 USD. Straty odrobiły również parkiety giełdowe. Depesze 

podają iż powodem były dane dot. kosztu zatrudnienia. W trakcie handlu w Azji obserwujemy nieco wyższe poziomy 
tamtejszych indeksów. Eurodolar pozostaje blisko 1,087 USD 

Konrad Ryczko   

 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

ŚWIAT MFW spodziewa się, że globalny wzrost gospodarczy zmniejszy się do 2,9 proc. w 2023 r. 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy spodziewa się, że globalny wzrost gospodarczy zmniejszy się do 2,9 proc. w 2023 
r. w porównaniu z 3,4 proc. w 2022 r., ale jego najnowsze prognozy oznaczają poprawę w stosunku do październikowej 
prognozy 2,7 proc. wzrostu w tym roku - poinformował Reuters. 

USA Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago spadł w styczniu do 44,3 pkt.  

Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago spadł w styczniu do 44,3 pkt. z 45,1 pkt. w poprzednim 
miesiącu - podał MNI, dostawca danych. 

USA Indeks cen domów S&P/Case-Shiller dla 20 największych miast USA wzrósł w listopadzie 2022 r. o 6,8 proc. rdr 
Indeks cen domów S&P/Case-Shiller, obrazujący ceny nieruchomości w 20 największych miastach Stanów 
Zjednoczonych, wzrósł w listopadzie 2022 r. o 6,8 proc. rdr i spadł o 0,8 proc. mdm. 

USA Indeks zaufania amerykańskich konsumentów spadł w styczniu do 107,1 pkt. - Conference Board 

Indeks zaufania amerykańskich konsumentów spadł w styczniu do 107,1 pkt. z 109 pkt. miesiąc wcześniej, po korekcie 
ze 108,3 pkt. - wynika z raportu Conference Board. 

EUROLAND Produkt Krajowy Brutto w strefie euro w IV kwartale 2022 r. wzrósł o 0,1 proc. kdk 

Produkt Krajowy Brutto w strefie euro w IV kwartale 2022 r. wzrósł o 0,1 proc. kdk - poinformował w komunikacie urząd 
statystyczny Eurostat w I wyliczeniu. Na rynku szacowano, że PKB kdk spadł o 0,1 proc. 

NIEMCY Sprzedaż detaliczna w Niemczech w grudniu spadła o 5,3 proc. mdm 

Sprzedaż detaliczna w Niemczech w grudniu spadła o 5,3 proc. mdm - poinformował w komunikacie Federalny Urząd 
Statystyczny. Analitycy spodziewali się mdm -0,2 proc. wobec +1,7 proc. miesiąc wcześnie, po korekcie z +1,1 proc. 

NIEMCY Stopa bezrobocia w Niemczech w styczniu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 5,5 proc. 

Stopa bezrobocia w Niemczech w styczniu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 5,5 proc. - poinformował 
Federalny Urząd Pracy w komunikacie. Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie 5,5 proc. wobec 5,5 proc. 
miesiąc wcześniej. 

FRANCJA Wydatki konsumentów we Francji w grudniu spadły o 1,3 proc 

Wydatki konsumentów we Francji w grudniu spadły o 1,3 proc., podczas gdy w poprzednim miesiącu wzrosły o 0,6 proc., 
po korekcie z +0,5 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Insee. Analitycy spodziewali się, że wydatki 
konsumentów mdm wzrosną o 0,3 proc. 

FRANCJA Produkt Krajowy Brutto Francji kdk wzrósł o 0,1 proc. w IV kwartale 2022 

Produkt Krajowy Brutto Francji kdk wzrósł o 0,1 proc. w IV kwartale 2022 - poinformował urząd statystyczny Insee w I 
wyliczeniu. Na rynku spodziewano się, że PKB kdk pozostał bez zmian, po +0,2 proc. w III kw. 

JAPONIA W Japonii stopa bezrobocia w grudniu wyniosła 2,5 proc.  

W Japonii stopa bezrobocia w grudniu wyniosła 2,5 proc. wobec 2,5 proc. miesiąc wcześniej - poinformowało w 
komunikacie biuro rządowe. Analitycy oczekiwali wskaźnika na poziomie 2,5 proc. 

JAPONIA Produkcja przemysłowa w Japonii w grudniu spadła o 0,1 proc. mdm 

Produkcja przemysłowa w Japonii w grudniu spadła o 0,1 proc. mdm - podało Ministerstwo Gospodarki, Handlu i 
Przemysłu w I wyliczeniu. Na rynku spodziewano się -1,0 proc., po +0,2 proc. miesiąc wcześniej. 

CHINY Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin w styczniu wyniósł 54,4 pkt.  

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin w styczniu wyniósł 54,4 pkt. wobec 41,6 pkt. w poprzednim 
miesiącu - podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki i Zakupów. Analitycy spodziewali się 
wskaźnika PMI na poziomie 52 pkt. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 
 
 
 
 
 

POLSKA 
 

RYNEK PRACY Wskaźnik Rynku Pracy w styczniu spadł o 1,0 pkt. do 65,1 pkt. - BIEC 

Wskaźnik Rynku Pracy informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, w styczniu spadł w 
Polsce o 1,0 pkt. do 65,1 pkt. - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. BIEC podaje, że analiza zmian 
poszczególnych składowych WRP wskazuje, iż pomimo zacieśnienia warunków na rynku pracy, w najbliższym czasie 
nie powinniśmy odnotować istotnego wzrostu stopy bezrobocia rejestrowanego, prócz jego niewielkich fluktuacji 
wynikających głównie z działania czynników sezonowych. 
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PKB MFW obniżył prognozę wzrostu PKB Polski w '23 do 0,3 proc. i do 2,4 proc. w '24 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę wzrostu PKB Polski w 2023 r. do 0,3 proc. z 0,5 proc., a w 2024 
r. do 2,4 proc. z 3,1 proc. - wynika z bazy danych cyklicznego raportu MFW World Economic Outlook. 

INFLACJA Inflacja w I ok. 17 proc., w II poniżej 20 proc., od III wyraźne spadki CPI - Wnorowski, RPP 

Inflacja w styczniu wyniosła ok. 17 proc., w lutym nie zbliży się do 20 proc., a od marca bardzo wyraźnie zacznie się 
obniżać - powiedział członek RPP Henryk Wnorowski. Jego zdaniem, CPI w połowie roku będzie na takim poziomie, że 
dyskusja o wydłużeniu wakacji kredytowych będzie bezprzedmiotowa. 

OBLIGACJE Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji w XII spadła o 12,2 proc. proc. mdm - MF 

W grudniu 2022 r. wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji skarbowych spadła o 12,2 proc. mdm do poziomu 774,1 
mld zł - podało Ministerstwo Finansów. 

OBLIGACJE W XII udział inwestorów zagranicznych w polskich SPW spadł o 3,3 mld zł mdm do 146,2 mld zł 

W grudniu udział inwestorów zagranicznych w polskich obligacjach spadł o 3,3 mld zł mdm do 146,2 mld - poinformował 
w komunikacie resort finansów. 

BUDŻET Stan środków na rachunkach budżetowych na koniec I wyniósł ok. 96 mld zł - Skuza, MF 

Stan środków na rachunkach budżetowych na koniec stycznia wyniósł ok. 96 mld zł - poinformował w komunikacie 
wiceminister finansów Sebastian Skuza. Na koniec 2022 r. na rachunkach budżetowych było 118,4 mld zł. 

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: ALTRIA GROUP, AMGEN, GLAXOSMITHKLINE, META PLATFORMS 

(FACEBOOK), METLIFE. 

 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ALTRIA GROUP-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 AMGEN-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 GLAXOSMITHKLINE-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 META PLATFORMS (FACEBOOK)-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 METLIFE-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 POLIMEXMS-Wprowadzenie do obrotu na GPW 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S. 

POLSKA 

 Polska-(09:00) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 46,2 Poprz.45,6) za styczeń 
 

ZAGRANICA 

 Szwecja-(08:30) Indeks PMI dla przemysłu (Poprz.45,9) za styczeń 

 Węgry-(08:30) Bilans handlu zagranicznego - fin. (Oczek. -1283 mln EUR Poprz.-923 mln EUR) za listopad 

 Węgry-(09:00) Indeks PMI dla przemysłu (Poprz.63,1) za styczeń 

 Hiszpania-(09:15) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 47,9 Poprz.46,4) za styczeń 

 Czechy-(09:30) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 43,5 Poprz.42,6) za styczeń 

 Szwajcaria-(09:30) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 54,5 Poprz.54,1) za styczeń 

 Włochy-(09:45) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 49,6 Poprz.48,5) za styczeń 

 Francja-(09:50) Indeks PMI dla przemysłu - fin. (Oczek. 50,8 Poprz.49,2) za styczeń 

 Niemcy-(09:55) Indeks PMI dla przemysłu - fin. (Oczek. 47,0 Poprz.47,1) za styczeń 

 Strefa Euro-(10:00) Indeks PMI dla przemysłu - fin. (Oczek. 48,8 Poprz.47,8) za styczeń 

 Norwegia-(10:00) Indeks PMI dla przemysłu (Poprz.50,0) za styczeń 

 Wlk. Brytania-(10:30) Indeks PMI dla przemysłu - fin. (Oczek. 46,7 Poprz.45,3) za styczeń 

 Strefa Euro-(11:00) Stopa bezrobocia (Oczek. 6,50% Poprz.6,50%) za grudzień 

 Strefa Euro-(11:00) Inflacja HICP - dane szacunkowe (Oczek. 9,0% r/r Poprz.9,2% r/r) za styczeń 

 Włochy-(11:00) Inflacja CPI - wst. (Oczek. 0,1% m/m 10,1% r/r Poprz.0,3% m/m 11,6% r/r) za styczeń 

 USA-(13:00) Wnioski o kredyt hipoteczny (Poprz.7,0%) za tydzień 

 USA-(14:15) Raport ADP (Oczek. 170 tys.  Poprz.235 tys. ) za styczeń 

 Kanada-(15:30) Indeks PMI dla przemysłu (Poprz.49,2) za styczeń 

 USA-(15:45) Indeks PMI dla przemysłu  - fin. (Oczek. 46,8 Poprz.46,2) za styczeń 

 USA-(16:00) Indeks ISM dla przemysłu (Oczek. 48,0 Poprz.48,4) za styczeń 

 USA-(16:00) Indeks zatrudnienia (Poprz.51,4) za styczeń 

 USA-(16:00) Indeks cen płaconych (Oczek. 39,8 Poprz.39,4) za styczeń 

 USA-(16:00) Indeks nowych zamówień (Poprz.45,2) za styczeń 

 USA-(16:00) Wydatki na inwestycje budowlane (Oczek. -0,1% m/m Poprz.0,2% m/m) za grudzień 

 USA-(16:30) Zmiana zapasów ropy (Oczek. 0,2 mln brk Poprz.0,53 mln brk) za tydzień 

 USA-(16:30) Zmiana zapasów benzyny (Poprz.1,76 mln brk) za tydzień 

 USA-(16:30) Zmiana zapasów destylatów (Poprz.-0,51 mln brk) za tydzień 

 USA-(20:00) Decyzja FOMC ws. stóp procentowych (Oczek. 4,50-4,75% Poprz.4,25-4,50 %%) za luty 

 USA-(20:30) Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC za luty 

 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.interia.pl/
http://www.yahoo.com/
http://www.statistics.gov.uk/
http://www.europa.eu.int/
http://www.briefing.com/
http://www.destatis.de/
http://www.nbp.pl/
http://www.stat.gov.pl/
http://www.rzeczpospolita.pl/
http://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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