
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  

 
 STREFA EURO - EBC podniósł stopy proc. o 50 pb.; zamierza kontynuować cykl 

podwyżek 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:45 Francja 
Produkcja 

przemysłowa 

0,2% 

m/m 
2% m/m grudzień 

09:15 Hiszpania 
Indeks PMI dla 

usług 
52,3 51,6 styczeń 

09:45 Włochy 
Indeks PMI dla 

usług 
50,9 49,9 styczeń 

09:50 Francja 
Indeks PMI dla 

usług - fin.. 
49,2 49,5 styczeń 

09:55 Niemcy 
Indeks PMI dla 

usług - fin.. 
50,4 49,2 styczeń 

10:00 
Strefa 

Euro 

Indeks PMI dla 

usług - fin.. 
50,7 49,8 styczeń 

10:30 
Wlk. 

Brytania 

Indeks PMI dla 

usług - fin.. 
48 49,9 styczeń 

11:00 
Strefa 

Euro 
Inflacja PPI 

-0,4% 

m/m 

22,5% 

r/r 

-0,9% m/m 

27,1% r/r 
grudzień 

14:30 USA Stopa bezrobocia 3,6% 3,5% styczeń 

14:30 USA 

Zmiana zatrudnienia 

w sektorze 

pozarolniczym 

185 tys.  223 tys.  styczeń 

14:30 USA 
Długość tygodnia 

pracy 

34,3god

z. 
34,3godz. styczeń 

14:30 USA 
Zmiana zatrudnienia 

w sektorze prywatnym 

175 

tys.  
220 tys.  styczeń 

14:30 USA Płaca godzinowa 

0,3% m/m  

4,3% r/r 

0,3% m/m  

4,6% r/r 

styczeń 

15:45 USA 
Indeks PMI dla 

usług - fin.. 
46,6 44,7 styczeń 

piątek, 3 lutego 2023,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 903,79 1,70% 

WIG30 2 338,15 1,67% 

MWIG40 4 421,30 1,08% 

SWIG80 19 339,59 0,39% 

WIG 61 367,64 1,45% 

NCINDEX 335,25 0,45% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20H2320 1932 1,70% 43 623 43 938 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 203  54,13% 1 297 901 85,83% 

SPADEK 115  30.67% 204 664 13,53% 

BEZ ZM. 57  15,20% 9 698 0,64% 

RAZEM 375 100,00% 1 512 263 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

PUNKPIRAT 0.512 25,49% 1 190 531 

HMINWEST 13.50 19,47% 243 400 

EUCO 1.390 16,32% 307 639 

NANOGROUP 1.676 12,79% 617 669 

GRUPRACUJ 56.30 8,27% 321 772 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

COGNOR 6.80 -4,76% 5 491 284 

KRKA 479.00 -4,58% 113 992 

PEPEES 1.38 -3,50% 133 794 

MIRBUD 5.61 -3,44% 1 463 232 

XTB 31.40 -3,09% 72 903 600 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 34 053.94 -0.11% 

NASDAQ 12 200.82 3.25% 

S&P500 4 179.76 1.47% 

FTSE 100 7 820.16 0.76% 

CAC 40 7 166.27 1.26% 

DAX XETRA 15 509.19 2.16% 

RTS  1 004.08 0.16% 

BUX 45 643.29 0.96% 

NIKKEI 225  27 509.46 0.39% 

HANG SENG (godz. 8:21) 21 583.01 -1.71% 

BOVESPA 110 140.64 -1.72% 

MERVAL 248 854.58 -0.88% 

CECE EUR  1,460 91 +1.88% 

NTX EUR  1,108 00 +1.07% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.08935 -0.14% 

EUR/PLN 4.68526 0.02% 

USD/PLN 4.30070 0.16% 

USD/JPY 128.637 -0.01% 

GBP/USD 1.22173 -0.08% 

EUR/CHF 0.99598 -0.04% 

CHF/PLN 4.70374 0.07% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1927.900 -0.06% 

MIEDŹ (LME) 9 114.00 -0,66% 

ROPA BRENT 82.080 -0.17% 

ROPA WTI 75.750 -0.29% 
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16:00 USA Indeks ISM dla usług 50,4 49,2 styczeń 

16:00 USA 
Indeks aktywności 

biznesowej 
54,5 53,5 styczeń 

16:00 USA 
Indeks 

zatrudnienia 
b.d. 49,4 styczeń 

16:00 USA Indeks cen płaconych b.d. 68,1 styczeń 

19:00 USA 

Liczba wież 

wiertniczych dla 

rynku ropy 

b.d. 609 tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 
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Informacje dnia 

 

BUDIMEX Oferta Budimeksu o wartości 188,7 mln zł najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu 

Oferta Budimeksu została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym Gaz-Systemu, na budowę 
gazociągu relacji Rembelszczyzna-Mory - poinformował Budimex w komunikacie. Wartość oferty to 188,7 mln zł netto. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

VRG Przychody VRG w styczniu wyniosły 91,8 mln zł, wzrost o 11,9 proc. rdr – szacunki 

Skonsolidowane przychody VRG w styczniu 2022 roku wyniosły 91,8 mln zł, co oznacza wzrost o 11,9 proc. rdr - 
poinformowała spółka we wstępnych szacunkach. 

RAFAKO Spółka Rafako przedłużyła do 9 lutego termin żądania gwarancji zapłaty przez Tauron ponad 109,7 mln zł 

Spółka Rafako, która w połowie grudnia ub. roku zażądała od Taurona gwarancji zapłaty ponad 109,7 mln zł z tytułu 
kontraktu na budowę bloku energetycznego w Jaworznie, przedłużyła w czwartek termin wykonania tego żądania do 9 
lutego - wynika z informacji Rafako. Firmy kontynuują mediacje w sporze wokół bloku 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

ALIOR Alior Bank: Wartość uruchomionych limitów w ramach usługi Alior Pay wyniosła 1 mln zł 

Wartość limitów w ramach usługi płatności odroczonych Alior Pay, uruchomionej przez Alior Bank dla pierwszej grupy 
klientów w II poł. grudnia 2022 r., wyniosła już 1 mln zł, podał bank. 

CYFROWY POLSAT KRRiT udzieliła telewizji Polsat koncesji na kolejne 10 lat 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę w sprawie udzielenia spółce Telewizja Polsat Sp. z o.o. koncesji na 
kolejny okres 10 lat. 

PEKAO Bank Pekao przygotował ofertę konta dla Ukraińców prowadzących działalność gosp. w Polsce 

Bank Pekao przygotował ofertę dla obywateli Ukrainy, którzy postanowili prowadzić działalność gospodarczą na terenie 
Polski, podał bank. 

SANTANDER BP Santander Bank Polska ocenia, że spełnia wymogi MREL 

Santander Bank Polska spełnia wymogi MREL, ocenił członek zarządu banku, główny ekonomista Maciej Reluga. 

SANTANDER BP Santander ma 2,6 tys. ugód ws. kredytów CHF, obserwuje zwiększone zainteresowanie klientów 

Santander Bank Polska zawarł ze swoimi klientami 2,6 tys. ugód w sprawie kredytów we frankach szwajcarskich, 
obserwuje zwiększone zainteresowanie ich zawieraniem - poinformował prezes banku Michał Gajewski. 

SANTANDER BP Santander BP: Koszty ryzyka mogą wzrosnąć do 100 pb, NPL nie przekroczy 5% w 2023 r. 
Santander Bank Polska spodziewa się wzrostu kosztów ryzyka w 2023 r. - w połowie roku mogą sięgnąć 100 pb, ocenił 
członek zarządu banku, główny ekonomista Maciej Reluga.  

SANTANDER BP Santander oczekuje stabilizacji marży odsetkowej 

Santander Bank Polska oczekuje stabilizacji marży odsetkowej przy założeniu braku dalszych podwyżek stóp 
procentowych - poinformował członek zarządu banku Maciej Reluga. 

SANTANDER BP Santander planuje podzielić się z akcjonariuszami zyskiem za '22 

Santander Bank Polska planuje podzielić się z akcjonariuszami zyskiem osiągniętym w 2022 roku - poinformował prezes 
banku Michał Gajewski. 

SANTANDER BP Zysk netto Santander Bank Polska w IV kw. wyniósł 903,3 mln zł, zbliżony do oczekiwań 

Zysk netto grupy Santander Bank Polska w czwartym kwartale 2022 roku wzrósł do 903,3 mln zł z 193,6 mln zł rok 
wcześniej - poinformował bank w raporcie. Wynik okazał 2,7 proc. wyższy od oczekiwań rynku na poziomie 879,7 mln 
zł. 

XTB XTB w I kw. '23 spodziewa się rekordowej liczby nowych klientów i chce wprowadzić nowy produkt 

Pierwszy kwartał 2023 roku powinien być rekordowy dla Domu Maklerskiego XTB pod względem liczby nowych 
klientów - poinformował na telekonferencji zarząd spółki. Jeszcze w I kwartale XTB chce wprowadzić nowy produkt. 

AC SA AC SA skupi 875 tys. akcji własnych za łączną cenę 35 mln zł 

 
Warszawa, 02.02.2023 (ISBnews) - W ramach realizowanego przez AC SA w dniach 19-31 stycznia br. przyjmowania 
ofert skupu akcji własnych złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 9 111 109 akcji. Przy średniej stopie redukcji 
90,4% spółka nabędzie 875 tys. akcji po jednolitej cenie 40 zł za sztukę i za łączną cenę 35 mln zł, podała spółka. 

TAURON Tauron przeznaczy 2 mln zł dopłaty do wymiany ogrzewania 

Tauron przeznaczy w tym roku 2 mln zł na dopłaty dla gospodarstw domowych z południa Polski, które zdecydują się 
wymienić ogrzewanie na bardziej efektywne; w tym roku dofinansowywane będą pompy ciepła - wynika z informacji 
Taurona. 
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BOŚ BOŚ ma porozumienie z KAPE ws. współpracy przy promocji Kredytu EkoOszczędnego 

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zawarł z Krajową Agencją Poszanowania Energii (KAPE) porozumienie, w ramach 
którego podmioty będą współpracować przy promocji skierowanego do firm Kredytu EkoOszczędnego z oferty BOŚ oraz 
usługi pozyskiwania białych certyfikatów z oferty KAPE, podał bank. 

GPW Obroty akcjami na GPW w styczniu wzrosły o 0,7 proc. rdr do 28,1 mld zł 

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW w styczniu 2023 r. wyniosła 28,1 mld zł, czyli o 0,7 proc. więcej 
niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 3,5 proc. rdr do 
poziomu 26,5 mld zł - poinformowała giełda w komunikacie. 

PUNK PIRATES PunkPirates podpisał list intencyjny z Seed Capital dot. nabycia 100 proc. udziałów tej spółki 

Zarząd PunkPirates podpisał list intencyjny z Seed Capital, w którym spółki wyraziły chęć ustalenia do 14 lutego 2023 r. 
wiążących warunków transakcji nabycia 100 proc. udziałów Seed Capital przez PunkPirates - podała spółka w 
komunikacie. 

ARCTIC Arctic Paper: Rottneros miało 249 mln zł zysku netto w 2022 r. 

Rottneros AB - szwedzka spółka zależna Arctic Paper - odnotowało 249 mln zł zysku netto, 305 mln zł EBITDA przy 1 
314 mln zł przychodów w 2022 r., podał Arctic Paper. 

IMC IMC w styczniu wysłało do odbiorców ponad 99 tys. ton zbóż i roślin oleistych 
Ukraińska grupa rolnicza IMC w styczniu wysłała do odbiorców ponad 99 tys. ton zbóż i roślin oleistych. Grupa 
odbudowuje sprzedaż, po jej istotnym spadku w pierwszej połowie 2022 r. z powodu rosyjskiej blokad portów nad 
Morzem Czarnym - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. 

MEDINICE Medinice kończy badania przedkliniczne dot. CoolCryo, chce ruszyć z klinicznymi w br. 
Medinice uzyskał raport z badań przedklinicznych fazy przewlekłej dla projektu CoolCryo i tym samym kończy badania 
przedkliniczne dla tego projektu CoolCryo, podała spółka. 

PHOTON  Photon Energy Group zwiększył udział w Lerta do 100% 

Photon Energy Group zwiększył udział w Lerta do 100%, podała spółka. 

ING BSK ING Bank Śląski szacuje emisje na spełnienie wymogów MREL na ponad 5 mld zł 
W przypadku ING Banku Śląskiego potrzeby emisji na spełnienie wymogów MREL mogą w tym roku wynieść ponad 5 
mld zł, oszacowała wiceprezes Banku Bożena Graczyk. 

ING BSK ING Bank Śląski zaoferuje kredyty hipoteczne oparte o WIRON na przełomie II i III kw. 
ING Bank Śląski zakłada, że będzie mógł zaoferować kredyty hipoteczne w oparciu o stawkę WIRON na przełomie II i II 
kw. 2023 r, zapowiedział prezes banku Brunon Bartkiewicz. 

ING BSK Wg. ING negatywny dla banków wyrok TSUE oznacza spore rezerwy, ale nie zagrozi bankowi 
Negatywny dla banków wyrok TSUE w sprawie kredytów w CHF oznaczałby dla ING Banku Śląskiego konieczność 
zawiązania sporych rezerw, ale nie zagroziłby bankowi - wynika z wypowiedzi prezesa banku Brunona Bartkiewicza. 

ING BSK ING BSK spodziewa się wzrostu kosztów, spadek w IV kw. był jednorazowy 
 ING Bank Śląski spodziewa się wzrostu kosztów, a spadek zanotowany w IV kwartale 2022 roku wynikał z rozliczenia 
zakończonych projektów informatycznych poniżej zakładanych kosztów - poinformowała wiceprezes banku Bożena 
Graczyk. 

ING BSK ING BSK optymistycznie nastawiony do '23, nie widzi większych zagrożeń dla swoich wyników 
 ING Bank Śląski pozostaje optymistycznie nastawiony do 2023 roku, nie widzi większych zagrożeń dla swoich wyników 
- poinformował prezes Brunon Bartkiewicz. 

ING BSK ING BSK: zysk netto w 2022 r. wyniósł ponad 1,94 mld zł 
W 2022 roku ING Bank Śląski osiągnął skonsolidowany zysk netto w wysokości 1 944,4 mln zł w porównaniu do 2 
308,3 mln zł w poprzednim roku - poinformował bank ING BSK w czwartkowym komunikacie. 

ING BSK Zysk netto grupy ING BSK w IV kw. wyniósł 895,9 mln zł, zgodny z oczekiwaniami 
Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w czwartym kwartale 2022 roku wzrósł do 895,9 mln zł z 669 mln zł rok wcześniej 
- poinformował bank we wstępnych danych. Wynik okazał zgodny z oczekiwaniami rynku na poziomie 896,4 mln zł. 

ING BSK ING Bank Śląski zawarł z klientami 459 ugód w sprawie kredytów CHF 
ING Bank Śląski zawarł z klientami 459 ugód w sprawie kredytów we frankach szwajcarskich - poinformował bank w 
prezentacji. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja amerykańska: Podczas sesji w USA amerykański dolar powracał do zwyżek, co było konsekwencją 

przewidywalnej decyzji ECB, która nie zdołała wesprzeć euro, jak również relatywnie dobrych danych dot. rynku pracy 
w USA. W rezultacie, kurs EUR/USD ustabilizował się w okolicach 1,09. 

Sesja azjatycka: Sesja w USA przynosi na większości głównych par walutowych spokojną konsolidację. Dolar delikatnie 
umacnia się w stosunku do euro, tracąc jednak w relacji do jena. Na rynkach akcji nastroje pozostają dobre. 

Dorota Sierakowska 

 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

STREFA EURO EBC podniósł stopy proc. o 50 pb.; zamierza kontynuować cykl podwyżek 
Rada Prezesów EBC podniosła stopę podstawowych operacji refinansujących, kredytu i depozytu o 50 pb. do 
odpowiednio: 3,00 proc., 3,25 proc. i 2,50 proc. - podano w komunikacie po posiedzeniu. EBC podał, że będzie nadal 
stopniowo podnosić stopy proc., m.in. o 50 pb. w marcu. EBC podtrzymał, że program skupu aktywów (APP) będzie 
zmniejszany od marca 2023 r. 

WLK. BRYTANIA Bank Anglii podniósł główną stopę procentową o 50 pb. do 4,00 proc. 

Bank Anglii podniósł główną stopę procentową o 50 pb. do 4,00 proc. - poinformował bank w komunikacie po zakończeniu 
posiedzenia. 

NIEMCY Eksport Niemiec w grudniu 2022 spadł o 6,3 proc. mdm, 

Eksport Niemiec w grudniu 2022 spadł o 6,3 proc. mdm, po uwzględnieniu dni roboczych i zmian sezonowych, po zwyżce 
miesiąc wcześniej o 0,1 proc., po korekcie z -0,3 proc. - poinformował Federalny Urząd Statystyczny. Analitycy 
spodziewali się -3,0 proc. 

USA Liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w USA w styczniu wzrosła o 440 proc. rdr 

Liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w USA w styczniu wzrosła o 440 proc. w ujęciu rok do roku, po wzroście 
o 129,1 proc. miesiąc wcześniej - wynika z raportu firmy Challenger, Gray & Christmas Inc. 

USA Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w ub. tyg. wyniosła 183 tys. 

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 183 tys. 
- poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych 
wyniesie 195 tys. wobec 190 tys. poprzednio. 

USA Zamówienia w przemyśle amerykańskim w grudniu wzrosły o 1,8 proc. mdm 

Zamówienia w przemyśle amerykańskim w grudniu wzrosły o 1,8 proc. mdm - poinformował Departament Handlu USA. 
Analitycy szacowali, że zamówienia wzrosną o 2,3 proc. mdm. 

USA Zamówienia na dobra trwałe w USA w grudniu 2022 r. wzrosły o 5,6 proc. mdm 

Zamówienia na dobra trwałe w USA w grudniu 2022 r. wzrosły o 5,6 proc. mdm i spadły o 1,7 proc. miesiąc wcześniej, 
po korekcie z -2,1 proc. - poinformował Departament Handlu USA w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano wzrost o 5,6 
proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

MIESZKANIA W '23 sprzedaż mieszkań na poziomie '22; w perspektywie 2-3 lat spodziewany wzrost cen – JLL 

Pierwsza połowa 2023 r. może przynieść spowolnienie w sprzedaży na rynku mieszkaniowym, ale w drugiej oczekiwane 
jest odbicie. W całym roku sprzedaż na sześciu głównych rynkach w Polsce może być na poziomie 2022 r., czyli ok. 35 
tys. lokali - ocenili eksperci JLL. W związku z niższą podażą, ceny mieszkań mogą wzrosnąć w perspektywie 2-3 lat. 

FUZJE I PRZEJĘCIA Wartość transakcji fuzji i przejęć w Polsce w '22 wyniosła ok.20 mld USD - Bain & Company 

Łączna wartość transakcji fuzji i przejęć w Polsce osiągnęła w 2022 roku poziom ok. 20 mld dolarów - wynika z raportu 
międzynarodowej firmy doradczej Bain & Company. Eksperci spodziewają się, że aktywność inwestorów utrzyma się w 
tym roku na wysokim poziomie. 

OZE Kompromis polegający na poprawkach w ustawie odległościowej powinien zostać przyjęty – Muller 

Kompromis polegający na poprawkach w ustawie odległościowej jest trafny i powinien zostać przyjęty - powiedział na 
briefingu rzecznik rządu Piotr Muller. "Kompromis zawarty na komisji jest trafny i myślę, że powinien zostać przyjęty" - 
powiedział. Wprowadzona podczas prac w komisji poprawka do rządowego projektu zmiany tzw. ustawy odległościowej, 
czyli o inwestycjach w energetykę wiatrową, zwiększa z 500 m do 700 m minimalną dopuszczalną odległość nowych 
turbin wiatrowych od zabudowy, z zastrzeżeniem, że chodzi o budynki. 

RYNEK AKCJI Obroty akcjami na GPW w styczniu wzrosły o 0,7 proc. rdr do 28,1 mld zł 

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW w styczniu 2023 r. wyniosła 28,1 mld zł, czyli o 0,7 proc. więcej 
niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 3,5 proc. rdr do 
poziomu 26,5 mld zł - poinformowała giełda w komunikacie. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza 
zleceń wyniosła 1,3 mld zł, o 8,1 proc. mniej niż rok wcześniej. 

BANKI Warto przemyśleć kwestię zmian w podatku bankowym - Szczepańska, NBP 

Warto przemyśleć kwestię zmian w podatku bankowym, ponieważ redukcja jego stawki, zmiana formuły albo jego 
zniesienie, mogłyby zdynamizować kredyt ogółem lub jego część - powiedziała Obserwatorowi Finansowemu dyrektor 
Departamentu Stabilności Finansowej NBP, Olga Szczepańska. 

BANKI Ewentualne wydłużenie wakacji kredytowych tylko dla potrzebujących - Szczepańska, NBP 

Programu wakacji kredytowych w obecnym, powszechnym kształcie nie należy kontynuować po 2023 r., a ewentualna 
pomoc powinna być "szyta na miarę" i kierowana tylko do osób potrzebujących - powiedziała Obserwatorowi 
Finansowemu dyrektor Departamentu Stabilności Finansowej NBP, Olga Szczepańska. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 

 

Raport okresowy przedstawi: Sanofi, Starbucks 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 OPENFIN- GPW-Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o 
ogłoszeniu upadłości. 

 Sanofi- Euronext-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 Starbucks- NYSE-Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023. 

POLSKA 

- 

ZAGRANICA 

 Francja- (08:45) Produkcja przemysłowa (Oczek. 0,2% m/m Poprz.2% m/m) za grudzień 

 Hiszpania- (09:15) Indeks PMI dla usług (Oczek. 52,3 Poprz.51,6) za styczeń 

 Włochy- (09:45) Indeks PMI dla usług (Oczek. 50,9 Poprz.49,9) za styczeń 

 Francja- (09:50) Indeks PMI dla usług - fin.. (Oczek. 49,2 Poprz.49,5) za styczeń 

 Niemcy- (09:55) Indeks PMI dla usług - fin.. (Oczek. 50,4 Poprz.49,2) za styczeń 

 Strefa Euro- (10:00) Indeks PMI dla usług - fin.. (Oczek. 50,7 Poprz.49,8) za styczeń 

 Wlk. Brytania- (10:30) Indeks PMI dla usług - fin.. (Oczek. 48 Poprz.49,9) za styczeń 

 Strefa Euro- (11:00) Inflacja PPI (Oczek. -0,4% m/m 22,5% r/r Poprz.-0,9% m/m 27,1% r/r) za grudzień 

 USA- (14:30) Stopa bezrobocia (Oczek. 3,6% Poprz.3,5%) za styczeń 

 USA- (14:30) Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (Oczek. 185 tys.  Poprz.223 tys. ) za styczeń 

 USA- (14:30) Długość tygodnia pracy (Oczek. 34,3godz. Poprz.34,3godz.) za styczeń 

 USA- (14:30) Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym (Oczek. 175 tys.  Poprz.220 tys. ) za styczeń 

 USA- (14:30) Płaca godzinowa (Oczek. 0,3% m/m 4,3% r/r Poprz.0,3% m/m 4,6% r/r) za styczeń 

 USA- (15:45) Indeks PMI dla usług - fin.. (Oczek. 46,6 Poprz.44,7) za styczeń 

 USA- (16:00) Indeks ISM dla usług (Oczek. 50,4 Poprz.49,4) za styczeń 

 USA- (16:00) Indeks aktywności biznesowej (Oczek. 54,5 Poprz.53,5) za styczeń 

 USA- (16:00) Indeks zatrudnienia (Oczek. b.d. Poprz.49,4) za styczeń 

 USA- (16:00) Indeks cen płaconych (Oczek. b.d. Poprz.68,1) za styczeń 

 USA- (19:00) Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (Oczek. b.d. Poprz.609) 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 

 

 
 
 
 
  

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 n ieprawdziwe 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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