
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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 POLSKA - Agencja Fitch obniżyła prognozę dynamiki PKB Polski w '23 do 0,7 proc. 
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POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 
Wskaźnik 
Przyszłej Inflacji 
wg BIEC 

b.d. 94,8 luty 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  
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godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 753,30 -2,57% 

WIG30 2 157,25 -2,44% 

mWIG40 4 490,73 -1,80% 

sWIG80 19 600,83 -1,61% 

WIG 58 204,15 -2,29% 

NCIndex 333,88 -1,73% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20H2320 1753 -2.72% 100k 47 828 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 70 18.23% 48 505 3,20% 

SPADEK 272 70.83% 1 462 312 96,60% 

BEZ ZM. 42 10.94% 2 972 0,20% 

RAZEM 384 100.00% 1 513 791 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

 (ARTIFEX) 10.80 (+5.88%) 524 666 

 (MONNARI) 5.06 (+5.09%) 767 609 

 (IFIRMA) 22.70 (+3.18%) 116 299 

 (BENEFIT) 1080.00 (+2.37%) 3 899 585 

 (MOLECURE) 20.75 (+2.22%) 537 855 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

 (SFINKS) 0.980 (-12.50%) 1 035 253 

 (PUNKPIRAT) 0.544 (-7.80%) 245 078 

 (EUCO) 1.550 (-7.19%) 317 803 

 (BOOMBIT) 14.02 (-7.03%) 594 667 

 (ENTER) 34.20 (-6.30%) 838 980 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 31 819,14 -0,28% 

NASDAQ 11 188,84 +0,45% 

S&P500 3 855,76 -0,15% 

FTSE 100 7 548,63 -2,58% 

CAC 40 7 011,50 -2,90% 

DAX XETRA 14 959,47 -3,04% 

RTS  950,25 -0,39% 

BUX 41 797,81 -2,97% 

NIKKEI 225  27 222,04 -2,19% 

HANG SENG (godz. 8:21) 19 223,99 -2,40% 

BOVESPA 103 121,36 -0,48% 

MERVAL 225 227,52 -4,73% 

CECE EUR  1,423 24 -0.42% 

NTX EUR  1,080 88 -0.27% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.0697 -0.28% 

EUR/PLN 4.6818 +0.02% 

USD/PLN 4.3767 +0.30% 

USD/JPY 133.523 +0.23% 

GBP/USD 1.2177 -0.02% 

EUR/CHF 0.9756 -0.28% 

CHF/PLN 4.7985 +0.30% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1914.450 -0.14% 

MIEDŹ (LME) 8667.00 -1.19% 

ROPA BRENT 79.830 -1.14% 

ROPA WTI 73.810 -1.03% 
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ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:30 Węgry 

Produkcja 

przemysłowa n.s.a. 

- fin.. 

-0,2% r/r 2% r/r styczeń 

08:30 Węgry 

Produkcja 

przemysłowa w.d.a. 

- fin.. 

-3,2% r/r 5,6% r/r styczeń 

08:30 Węgry 

Produkcja 

przemysłowa s.a. - 

fin.. 

-5,1% 

m/m 
3,6% m/m styczeń 

08:30 Szwajcaria 
Ceny 

producentów 
b.d. 

0,7% m/m  

2,8% r/r 

luty 

08:30 Szwajcaria 
Ceny producentów i 

importu 

0,5% 

m/m 

0,7% m/m  

3,3% r/r 

luty 

09:00 Czechy 
Sprzedaż detaliczna 

bez samochodów 
b.d. -8,2% r/r styczeń 

09:00 Hiszpania Inflacja CPI - fin.. 

1% m/m  

6,1% r/r 

-0,2% m/m 

5,9% r/r 
luty 

09:00 Hiszpania 
Inflacja HICP - 

fin.. 

1% m/m  

6,1% r/r 

-0,4% m/m 

5,9% r/r 
luty 

10:00 Włochy 
Produkcja 

przemysłowa 

-0,4% 

m/m 
1,6% m/m styczeń 

13:30 Kanada 
Produkcja 

sprzedana 
4% m/m -1,5% m/m styczeń 

13:30 USA Inflacja CPI 

0,4% m/m  

6,0% r/r 

0,5% m/m  

6,4% r/r 

luty 

13:30 USA 
Inflacja bazowa 

CPI 

0,4% m/m  

5,5% r/r 

0,4% m/m  

5,6% r/r 

luty 

14:00 Węgry 
Protokół z 

posiedzenia NBH 
- - luty 

21:40 USA 
Zmiana zapasów 

ropy wg API 

1,2 mln 

brk 

-3,83 mln 

brk 
tydzień 

22:20 USA 

Wystąpienie 

publiczne 

członkini zarządu 

Fed (Michelle 

Bowman) 

- - - 

22:45 
Nowa 

Zelandia 

Saldo rachunku 

bieżącego 

-7,5 mld 

NZD 

-10,21 mld 

NZD 
IV kw. 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 
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Informacje dnia 

 

POLSKA Prognoza netto zatrudnienia w Polsce na II kw. '23 wynosi +8 proc. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

KRUK Kruk rozważa emisje, pod prawem szwedzkim, obligacji o łącznej wartości do 350 mln euro 

Kruk rozważa emisje, pod prawem szwedzkim, niepodporządkowanych, niezabezpieczonych obligacji o łącznej wartości 
nie wyższej niż 350 mln euro - podała spółka w komunikacie. 

WOJAS Konsorcjum Wojasa ma umowę na dostawy butów dla wojska o wartości 138,6 mln zł netto 

Wojas, jako lider konsorcjum, ma umowę na wykonanie i dostawy trzewików dla Wojska Polskiego w latach 2023-2025. 
Łączna wartość kontraktu z opcjami dodatkowymi wynosi 138,6 mln z netto, z czego dla spółki przypada 75 proc. - podał 
Wojas w komunikacie. 

BIOCELTIX Akcjonariusze Bioceltix zdecydowali o emisji do 400 tys. akcji serii K 

Akcjonariusze Bioceltix zdecydowali o emisji do 400 tys. akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy - podała spółka w uchwałach po NWZ, które odbyło się 13 marca. 

AILLERON Spółka z grupy Ailleron ma środki pieniężne w łącznej wysokości ok. 4,5 mln USD w SVB 

Virtual Software LLC wraz z podmiotami powiązanymi, spółka pośrednio zależna od Ailleron, posiada środki pieniężne 
w łącznej wysokości ok. 4,5 mln USD w Silicon Valley Bank - poinformował Ailleron w komunikacie. Spółka dodała, że 
po przeanalizowaniu uzyskanych informacji zarząd ocenia ryzyko utraty zdeponowanych środków w banku SVB jako 
niskie. 

BERLING Berling, Dao, Arkton oraz Berling Development ogłaszają przymusowy wykup akcji spółki Berling. Cena wykupu wynosi 
7 zł za akcję. 

GRUPA AZOTY Grupa Azoty dokona odpisów aktl. wartość zapasów, co obniży o 404 mln zł EBIT i EBITDA grupy za '22 

FROZEN WAY Frozen Way ma aneks do umowy z Live Motion Games dot. gry 'Millennials' 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

TAURON Tauron miał szac. 523 mln zł straty netto, 1 170 mln zł EBITDA w IV kw. 2022 r. 

Tauron Polska Energia odnotował 523 mln zł skonsolidowanej straty netto przy 11 009 mln zł przychodów w IV kw. 2022 
r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Strata EBIT wyniosła w tym czasie 5 mln zł, zaś zysk EBITDA sięgnął 
1 170 mln zł. W trakcie szacowania wstępnych wyników grupy Tauron zidentyfikował potrzebę ujęcia odpisu 
aktualizującego w wysokości ok. 460 mln zł. 

TAURON Tauron: Produkcja energii el. brutto wyniosła 4,36 TWh, dystrybucja - 13,38 TWh w IV kw. 

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto) Grupy Tauron Polska Energia wyniosła 4,36 TWh, w tym z OZE: 
0,36 TWh, w IV kw. 2022 r., zaś dystrybucja energii elektrycznej w tym czasie wyniosła 13,38 TWh, w tym do odbiorców 
końcowych: 12,71 TWh, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. 

HUUUGE Huuuge miał zdeponowane na rachunkach w SVB ok. 24,2 mln USD 

Huuuge miał zdeponowane na rachunkach w Silicon Valley Bank (SVB), którego upadłość została ogłoszona 10 marca, 
kwotę ok. 24,2 mln USD, tj. ok. 10% wszystkich swoich środków pieniężnych oraz ich ekwiwalentów, podała spółka. 

COMARCH Comarch otrzymał informację o śmierci członka zarządu Pawła Prokopa 

Zarząd Comarch otrzymał informację o śmierci członka zarządu Pawła Prokopa. W związku z powyższym z dniem 10 
marca 2023 r. wygasa mandat Prokopa na stanowisku wiceprezesa zarządu. Paweł Prokop pełnił funkcję członka 
zarządu Comarchu od 1996 roku, podała spółka. 

PROTEKTOR DM Banku BPS obniżył cenę docelową akcji Protektor do 2,7 zł 

Analitycy DM Banku BPS, w raporcie z 13 marca, obniżyli cenę docelową akcji Protektor do 2,7 zł. 

KRUK Kruk uważa, że projekt ustawy windykacyjnej zagraża rozwojowi rynku i podraża koszty działania 

Kruk krytykuje projekt ustawy windykacyjnej. Spółka uważa, że projekt zagraża rozwojowi rynku i podraża koszty 
działania. 

TORPOL Torpol liczy, że kontrakty prefinansowane przez PFR będą podpisywane od przełomu III/IV 

Torpol przewiduje, że pierwsze umowy z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) na kontrakty prefinansowane przy 
udziale Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) mogą zostać podpisane na przełomie marca i kwietnia br., poinformował 
prezes Grzegorz Grabowski. Od czasu ich podpisania będą zależały wyniki spółki w 2023 r. Jak jednak podtrzymał 
zarząd, niezależnie od tego marże w tym roku będą niższe. 

PKN ORLEN Prezes PKN Orlen: Liczba stacji zakładana w strategii to cel minimum – wywiad 



                                                          BIULETYN PORANNY  

        Strona | 4  
 

Ambicją PKN Orlen jest, żeby w 2030 r. liczba stacji Orlen w Europie Środkowej wynosiła co najmniej tyle, ile założyliśmy 
w zaktualizowanej strategii, czyli 3 500, poinformował ISBnews prezes Daniel Obajtek. 

PKN ORLEN PKN Orlen chce zbudować sieć 4 tys. automatów paczkowych do końca 2023 roku – wywiad 

PKN Orlen planuje podwojenie liczby automatów paczkowych do 4 tys. sztuk do końca 2023 roku, co jest kluczowe dla 
rozwoju usługi Orlen Paczka. Koncern buduje także centra logistyczne i zwiększa liczbę kurierów. Do sieci Orlen Paczka, 
poza stacjami i punktami partnerskimi, wchodzą także kioski Ruchu, poinformował ISBnews prezes Daniel Obajtek. 

UNIBEP Unibep ma umowę na rozbudowę drogi powiatowej nr 2524W za ok. 22 mln zł netto 

Unibep zawarł umowę na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło na 
terenie gmin Lelis i Kadzidło" w województwie mazowieckim, podała spółka. Wynagrodzenie z tytułu realizacji inwestycji 
wynosi ok. 22 mln zł netto. W efekcie zawarcia przedmiotowej umowy szacowana wartość portfela spółki do realizacji w 
Oddziale Infrastruktury na rok 2023 r. i lata kolejne wynosi ok. 850 mln zł. 

PZU TFI PZU wzmacnia obszar analiz i strategi, tworzy nowe biuro w pionie inwestycji 

TFI PZU utworzyło Biura Analiz i Strategii Zrównoważonych Indeksowych i Rynkowych w ramach pionu inwestycji, 
podało towarzystwo. Stworzenie biura ma na celu poszerzenie kompetencji analitycznych w obszarze zrównoważonego 
rozwoju. 

ROBYG Robyg wprowadził do sprzedaży 243 lokale w ramach inwestycji Royal Residence w stolicy 

Grupa Robyg wprowadziła do sprzedaży V etap osiedla Royal Residence na warszawskim Wilanowie, podała spółka. W 
sprzedaży są 243 mieszkania o metrażach od 27 do 120 m2. Na osiedlu będą zainstalowane panele fotowoltaiczne 
zasilające w energię części wspólne, oświetlenie LED, zaprojektowano także atrakcyjne tereny zielone. Osiedle będzie 
ogrodzone, zapewnione będzie bezpieczeństwo, ochrona i monitoring, podkreślono. 

KRUK S&P nadał Krukowi rating "BB-", perspektywa stabilna 

S&P nadał Krukowi rating "BB-" ze stabilną perspektywą - poinformował S&P w komunikacie. 

KRUK Kruk chce pozyskiwać finansowanie z europejskiego rynku 

Kruk chce korzystać z szans oferowanych przez rynki europejskie, zarówno w sferze inwestycji, jak i pozyskiwania 
finansowania - podała spółka w komunikacie prasowym. 

ZUE ZUE miało wstępnie 17,3 mln zł zysku netto w 2022 r. 

ZUE miało 17,3 mln zł zysku netto w 2022 r. wobec 11,8 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. 

ZUE Portfel zamówień ZUE wynosi ponad 1,8 mld zł 

Spółki z grupy kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o wartości ponad 1,8 mld zł, podało ZUE 

CD PROJEKT CD Projekt: Patch 4.02 do gry 'Wiedźmin 3: Wild Hunt' wkrótce dostepny na PC, PS i Xbox 

Patch 4.02 do gry "Wiedźmin 3: Wild Hunt" jest już rozwijany i wkrótce będzie dostępny na PC, PlayStation i Xbox, podał 
CD Projekt na LInkedIn. Wśród różnych poprawek, poprawia ogólną stabilność i wydajność gry. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja Amerykańska: W trakcie sesji w USA utrzymana została spora zmienność indeksów akcyjnych. Bilans sesji 

wypadł jednak pozytywnie wobec początkowych zniżek. Eurodolar podbił do 1,0748 USD. 

Sesja Azjatycka: Podczas obrotu w Azji główna para walutowa nieznacznie koryguje. Parkiety w Azji wyraźnie tracą, 
gdzie Nikkei „oddaje” 2,4%. 

Konrad Ryczko 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

CHINY Premier ChRL Li Qiang zapewnia o poparciu władz dla sektora prywatnego 

Nowy premier ChRL Li Qiang w swoim pierwszym wystąpieniu przed dziennikarzami starał się w poniedziałek zapewnić 
o poparciu władz dla sektora prywatnego i zamiarze otwierania chińskiej gospodarki niezależnie od zmian w sytuacji 
międzynarodowej. 

UKRAINA, ROSJA Rosja nie sprzeciwia się przedłużeniu umowy zbożowej, ale tylko o 60 dni 

Rosja nie sprzeciwia się przedłużeniu umowy zbożowej, dotyczącej transportu ukraińskiej żywności przez Morze Czarne, 
ale tylko o 60 dni - poinformował w poniedziałek wiceszef rosyjskiego MSZ Siergiej Wierszynin po zakończeniu rozmów 
między Rosją a przedstawicielami ONZ w Genewie. Z takim stanowiskiem nie zgadza się Ukraina. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

WZROST GOSPODARCZY Agencja Fitch obniżyła prognozę dynamiki PKB Polski w '23 do 0,7 proc. 

Agencja ratingowa Fitch obniżyła prognozę dynamiki PKB Polski w 2023 r. do 0,7 proc. z 1,1 proc., a na 2024 r. utrzymała 
szacunek 2,6 proc. - wynika z raportu agencji. Fitch zakłada stabilizację stóp proc. w Polsce na obecnym poziomie w 
bieżącym roku i ich cięcie o 175 pb. w całym 2024 r. "Kryzys energetyczny w Europie okazał się mniej dotkliwy niż 
oczekiwano - ceny surowców energetycznych mocno spadają, więc nasza prognoza zakłada lepszy początek 2023 r. 
Mimo to prognozujemy obecnie 0,7 proc. wzrostu PKB w miejsce grudniowych 1,1 proc." - napisano. 

MIESZKANIA Scenariusz wyraźnego wzrostu cen mieszkań w '24 coraz bardziej prawdopodobny – CA 

W krótkim okresie spodziewany wzrost podaży mieszkań może oddziaływać w kierunku spadku cen nieruchomości, 
jednak scenariusz wyraźnego wzrostu cen mieszkań w 2024 r. jest coraz bardziej prawdopodobny - prognozują w 
raporcie ekonomiści Credit Agricole. 

ZUS Liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS na koniec II wyniosła 1,063 mln 

Liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS na koniec lutego wyniosła 1,063 mln wobec 1,057 mln na koniec stycznia 
- poinformował ZUS. Liczba ubezpieczonych osób z obywatelstwem ukraińskim na koniec lutego 2023 r. wyniosła 738,6 
tys. wobec 737,7 tys. na koniec stycznia. Na koniec lutego 2022 roku liczba ubezpieczonych cudzoziemców wynosiła 
898,08 tys. osób, a z obywatelstwem Ukrainy 641,27 tys. 

PRZETWÓRSTWO ROLNE Przetwórcy zbóż nie robią zapasów, czekają na niższe ceny - Izba Zbożowo-Paszowa 

Przetwórcy zbóż nie robią zapasów, czekają na niższe ceny - podała Izba Zbożowo-Paszowa w newsletterze. "Analizując 
stronę popytową, rynek w dalszym ciągu jest rynkiem kupującego ziarno. Nie widać presji ze strony wytwórni pasz na 
wzmożone zakupy surowca. Zakupy pszenicy konsumpcyjnej przez młyny także pozostają umiarkowane. Przetwórcy 
nie kupują na zapas, gdyż za chwilę ceny mogą być jeszcze niższe" - napisała Izba. 

MAGAZYNY W '22 przekazano do użytkowania 2,4 tys. nowych budynków magazynowych, o 5,9 proc. więcej rdr – GUS 

W 2022 roku przekazano do użytkowania 2,4 tys. nowych budynków magazynowych, o 5,9 proc. więcej rdr - podał GUS. 
GUS podał, że łączna powierzchnia użytkowa tego rodzaju budynków wzrosła względem poprzedniego roku o 23,9 proc. 
i wyniosła 5,5 mln mkw. 

MIESZKANIA Czas trwania budowy budynku wielorodzinnego w okresie 2022 roku wyniósł 42,5 miesiąca – GUS 

Czas trwania budowy budynku wielorodzinnego w okresie 2022 roku wyniósł 42,5 miesiąca - podał w opracowaniu GUS. 
GUS podał, że przeciętny czas trwania budowy nowego budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania (liczony od 
daty jej rozpoczęcia do terminu oddania budynku do użytkowania) w 2022 roku zwiększył się o 1,5 miesiąca w stosunku 
do analogicznego okresu roku poprzedniego. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raport okresowy przedstawi: SNIEZKA 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 CAPTORTX- GPW-Wprowadzenie do obrotu na GPW 41.019 akcji zwykłych na okaziciela serii M. 

 IFIRMA- GPW-Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2022 w wysokości 0,40 zł na akcję. 

 NETWISE- NC-Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Netwise S.A., Netwise International Sp. z 
o.o. oraz Jakuba Skałbanię. 

 NOTORIA- NC-Dzień pierwszego notowania na NC 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. 

 OTMUCHOW- GPW-Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.823.679 akcji zwykłych na okaziciela serii F. 

 SNIEZKA- GPW-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

POLSKA 

 Polska- (09:00) Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC (Oczek.  Poprz.94,8) za luty 

ZAGRANICA 

 Węgry- (08:30) Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin.. (Oczek. -0,2% r/r Poprz.2% r/r) za styczeń 

 Węgry- (08:30) Produkcja przemysłowa w.d.a. - fin.. (Oczek. -3,2% r/r Poprz.5,6% r/r) za styczeń 

 Węgry- (08:30) Produkcja przemysłowa s.a. - fin.. (Oczek. -5,1% m/m Poprz.3,6% m/m) za styczeń 

 Szwajcaria- (08:30) Ceny producentów (Oczek. Poprz.0,7% m/m 2,8% r/r) za luty 

 Szwajcaria- (08:30) Ceny producentów i importu (Oczek. 0,5% m/m Poprz.0,7% m/m 3,3% r/r) za luty 

 Czechy- (09:00) Sprzedaż detaliczna bez samochodów (Oczek.  Poprz.-8,2% r/r) za styczeń 

 Hiszpania- (09:00) Inflacja CPI - fin.. (Oczek. 1% m/m 6,1% r/r Poprz.-0,2% m/m 5,9% r/r) za luty 

 Hiszpania- (09:00) Inflacja HICP - fin.. (Oczek. 1% m/m 6,1% r/r Poprz.-0,4% m/m 5,9% r/r) za luty 

 Włochy- (10:00) Produkcja przemysłowa (Oczek. -0,4% m/m Poprz.1,6% m/m) za styczeń 

 Kanada- (13:30) Produkcja sprzedana (Oczek. 4% m/m Poprz.-1,5% m/m) za styczeń 

 USA- (13:30) Inflacja CPI (Oczek. 0,4% m/m 6,0% r/r Poprz.0,5% m/m 6,4% r/r) za luty 

 USA- (13:30) Inflacja bazowa CPI (Oczek. 0,4% m/m 5,5% r/r Poprz.0,4% m/m 5,6% r/r) za luty 

 Węgry- (14:00) Protokół z posiedzenia NBH za luty 

 USA- (21:40) Zmiana zapasów ropy wg API (Oczek. 1,2 mln brk Poprz.-3,83 mln brk) za tydzień 

 USA- (22:20) Wystąpienie publiczne członkini zarządu Fed (Michelle Bowman)  

 Nowa Zelandia- (22:45) Saldo rachunku bieżącego (Oczek. -7,5 mld NZD Poprz.-10,21 mld NZD) 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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