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 USA - Ceny konsumpcyjne (CPI) w lutym wzrosły o 6 proc. rdr i 0,4 proc. mdm

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

10:00 Polska Inflacja CPI - fin.. 
2,4% m/m  
17,2% r/r 

0,1% m/m 
16,6% r/r 

styczeń 

10:00 Polska Inflacja CPI - fin.. 
0,8% m/m  
18,6% r/r 

2,4% m/m 
17,2% r/r 

luty 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:45 Francja Inflacja CPI - fin.. 
0,9% m/m  

6,2% r/r 
0,4% m/m  

6% r/r 
luty 

08:45 Francja Inflacja HICP - fin.. 
1% m/m  
7,2% r/r 

0,4% m/m  
7% r/r 

luty 

09:00 Czechy Inflacja PPI 
0,4% 
m/m  

17% r/r 

5,8% m/m  
19% r/r 

luty 

09:00 Słowacja Inflacja CPI 
1,1% m/m  
15,1% r/r 

2,6% m/m 
15,2% r/r 

luty 

11:00 Strefa Euro 
Produkcja 
przemysłowa w.d.a. 

0,3% r/r -1,7% r/r styczeń 

11:00 Strefa Euro 
Produkcja 
przemysłowa s.a. 

0,5% m/m -1,1% m/m styczeń 

12:00 USA 
Wnioski o kredyt 
hipoteczny 

b.d. 7,40% tydzień 

13:15 Kanada 
Rozpoczęte budowy 
domów 

225 tys.  215,4 tys.  luty 

13:30 USA 
Indeks NY Empire 
State 

-7,9 -5,8 marzec 

13:30 USA Inflacja PPI 
0,3% m/m  

5,4% r/r 
0,7% m/m  

6% r/r 
luty 

13:30 USA Inflacja bazowa PPI 
0,4% 
m/m  

5,2% r/r 

0,5% m/m  
5,4% r/r 

luty 

13:30 USA Sprzedaż detaliczna -0,3% m/m 3% m/m luty 

13:30 USA 
Sprzedaż bez 
samochodów 

-0,1% m/m 2,3% m/m luty 

13:30 USA 
Sprzedaż bez 
samochodów i paliw 

b.d. 2,6% m/m luty 

15:00 USA 
Indeks rynku 
nieruchomości - 
NAHB 

40 42 marzec 

15:00 USA 
Zapasy 
niesprzedanych 
towarów 

0,1% m/m 0,3% m/m styczeń 

15:30 USA Zmiana zapasów ropy 
0,6 mln 

brk 
-1,69 mln brk tydzień 

15:30 USA 
Zmiana zapasów 
benzyny 

-2 mln brk -1,13 mln brk tydzień 

15:30 USA 
Zmiana zapasów 
destylatów 

-1,1 mln 
brk 

0,14 mln brk tydzień 

środa, 15 marca 2023,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 755,30 0,11% 

WIG30 2 160,03 0,13% 

mWIG40 4 519,90 0,65% 

sWIG80 19 783,91 0,93% 

WIG 58 386,16 0,31% 

NCIndex 336,42 0,76% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20H2320 1755 0,11% 89,1k 52 087 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 204 53,97% 497 707 49,88% 

SPADEK 130 34,39% 497 337 49,84% 

BEZ ZM. 44 11,64% 2 786 0,28% 

RAZEM 378 100,00% 997 831 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

SILVANO 6,80 24,89% 155 154 

WOJAS 9,38 19,95% 3 408 153 

MOLECURE 23,80 14,70% 2 367 106 

MIRBUD 6,56 8,07% 2 580 996 

NTCAPITAL 0.80 7,53% 105 828 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

SFINKS 0,92 -6,12% 784 046 

GREENX 1,93 -5,62% 2 721 893 

EUCO 1,485 -4,19% 134 980 

ZEPAK 25,05 -3,65% 3 451 981 

GRUPAAZOTY 35.30 -3,39% 3 793 923 

  

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 1,07318 -0,01% 

EUR/PLN 4,70614 -0,02% 

USD/PLN 4,38447 -0,03% 

USD/JPY 134,715 0,36% 

GBP/USD 134,715 -0,03% 

EUR/CHF 0,9818 0,08% 

CHF/PLN 4,79391 -0,10% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1914,45 -0,14% 

MIEDŹ (LME) 9 850,00 0,60% 

ROPA BRENT 79,83 -1,14% 

ROPA WTI 73,81 -1,03% 
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21:00 USA 
Miesięczny napływ 
kapitałów netto 

b.d. 28,6 mld USD styczeń 

21:00 USA 
Napływ kapitałów 
długoterminowych 

b.d. 
152,8 mld 

USD 
styczeń 

22:45 
Nowa 
Zelandia 

PKB s.a. 
-0,2% k/k  

3,3% r/r 
2% k/k  

6,4% r/r 
IV kw. 

08:45 Francja Inflacja CPI - fin.. 
0,9% m/m  

6,2% r/r 
0,4% m/m  

6% r/r 
luty 

08:45 Francja Inflacja HICP - fin.. 
1% m/m  
7,2% r/r 

0,4% m/m  
7% r/r 

luty 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 
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Informacje dnia 
 

JSW JSW pozyskała ponad 16,8 mln zł z rządowego programu pomocy dla sektorów energochłonnych 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) pozyskała ponad 16,8 mln zł z rządowego programu pomocy dla sektorów 
energochłonnych. Wsparcie wiąże się z ubiegłorocznymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej - 
poinformowała we wtorek JSW. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

DEVELIA Develia podwyższa wartość programu emisji obligacji do 600 mln zł 

Develia zawarła z mBankiem aneks do umowy programowej, na podstawie którego podwyższona została kwota 
programu emisji obligacji z 400 mln zł do 600 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. 

SFINKS Sfinks Polska miał wstępnie 5,5 mln zł jednostkowego zysku netto w IV kw. 2022 r. 

Sfinks Polska miał wstępnie 5,5 mln zł jednostkowego zysku netto w IV kw. 2022 r. wobec 11,5 mln zł straty rok wcześniej, 
podała spółka powołując się na wstępne dane. Przychody wyniosły 26,5 mln zł wobec 21,6 mln zł rok wcześniej. 

FFIL ŚNIEŻKA FFiL Śnieżka miała 36,68 mln zł zysku netto, 106,18 mln zł zysku EBITDA w 2022 r. 

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 36,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom 
jednostki dominującej w 2022 r. wobec 59,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. 

WP WP szacuje, że miała w IV kw. '22 r. 110,2 mln zł skorygowanej EBITDA, wzrost o 15 proc. rdr 

Grupa Wirtualna Polska Holding szacuje, że miała w czwartym kwartale 2022 roku 110,2 mln zł skorygowanej EBITDA, 
co oznacza wzrost o 15 proc. rdr. Przychody w tym okresie szacowane są na 327,1 mln zł, czyli 31 proc. więcej rdr - 
podała spółka w komunikacie. 

VOTUM Votum w II pozyskało 1.136 umów w segmencie dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych 

Votum podało, że liczba wyroków sądów I instancji, które zapadły w poprzednim miesiącu kalendarzowym 
stwierdzających nieważność umowy kredytowej wyniosła 718, a w drugiej instancji 195. 

MOL Spółka z Grupy MOL kupi pakiet udziałów w Alteo Plc. 

MOL RES Investments, spółka z Grupy MOL, kupi pakiet 4.902.536 udziałów w Alteo Plc. - podał MOL w komunikacie. 
Jak podano, Főnix Private Equity Fund i Riverland Private Equity Fund kupią po 4.902.535 akcji. Łącznie, ich udział w 
Alteo, wraz z MOL RES Investments, wzrośnie do 73,812 proc. 
 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

GRUPA AZOTY Grupy Azoty dokonała odpisów aktualizujących w ciężar 2022 r. 

Z komunikatu wynika, że odpisy kolejno: zmniejszą jednostkowy wynik EBIT o kwotę 88 mln zł; zmniejszą 
skonsolidowany wynik EBIT o łączną kwotę 963 mln zł, zmniejszą jednostkowy wynik EBIT i EBITDA o 64 mln zł oraz 
zmniejszą skonsolidowany wynik EBIT i EBITDA w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym o 404 mln zł. 

BIOCELTIX Bioceltix i Kvarko Group ASI chcą sprzedać w ABB do 550 tys. akcji Bioceltix 

Bioceltix i Kvarko Group ASI chcą sprzedać do 550 tys. akcji Bioceltix w ramach procesu budowy przyspieszonej księgi 
popytu wśród potencjalnych inwestorów - podała spółka w komunikacie. 

GREENX GreenX zwiększył plasowanie akcji do 14,05 mln walorów, pozyska ok. 7,7 mln AUD 

GreenX Metals Limited w ślad za wysokim popytem zdecydował o zwiększeniu wcześniej ogłoszonego plasowania akcji 
dla inwestorów z Wielkiej Brytanii i innych krajów Europy poprzez emisję łącznie 14 053 975 w pełni pokrytych akcji w 
celu pozyskania około 7,7 mln AUD, podała spółka. 

TAURON Tauron rozpoczął budowę farmy wiatrowej o mocy 58,5 MW na Pomorzu Zachodnim 

Tauron rozpoczął budowę farmy wiatrowej Mierzyn w województwie zachodniopomorskim o mocy 58,5 MW - podała 
spółka w komunikacie prasowym. Inwestycja zostanie zakończona do końca 2024 roku. 

PKN ORLEN W Centrum Badawczo-Rozwojowym PKN Orlen ma powstać Pracownia Wodorowa 

PKN Orlen planuje uruchomić do 2025 r. Pracownię Wodorową w Centrum Badawczo-Rozwojowym w Płocku 
(Mazowieckie). Ma się tam znaleźć m.in. stanowisko do testowania ogniw paliwowych. Koncern ogłosił zapytanie 
ofertowe na jego dostawę. Odpowiedzi można składać do 22 marca. 

XTPL XTPL otrzymała patent w Niemczech 

XTPL otrzymała walidację Niemieckiego Urząd Patentów i Znaków Towarowych dla patentu na metodę precyzyjnego 
sterowania pozycją głowicy drukującej oraz kontroli odległości pomiędzy głowicą drukującą i podłożem, podała spółka. 
Procedura zgłoszeniowa dla tego patentu została rozpoczęta 15 kwietnia 2019 roku. Jest to również data, od której 
obowiązuje ochrona wynalazku. 

SANTANDER Santander BP wyemituje obligacje nieuprzywilejowane o łącznej wartości do 1,9 mld zł 

Santander Bank Polska zdecydował o emisji obligacji nieuprzywilejowanych o łącznej wartości nominalnej do 1,9 mld zł, 
w ramach ustanowionego programu emisji - podał bank w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 



                                                          BIULETYN PORANNY  

        Strona | 4  
 

 

Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja Amerykańska: W trakcie sesji w USA eurodolar zanotował podbicie zmienności po odczycie inflacji. Ostatecznie 

jednak para kierowała się na północ, osiągając 1,07482 USD. 

Sesja Azjatycka: Podczas obrotu w Azji główna para walutowa spada po wyznaczeniu lokalne maksimum w rejonie 
1,07579 USD. Pod lekka presja znajduje się wycena juana. 

Konrad Ryczko 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Ceny konsumpcyjne (CPI) w lutym wzrosły o 6 proc. w ujęciu rdr 

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w lutym wzrosły o 6 proc. w ujęciu rdr, a mdm wzrosły o 0,4 
proc. - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Oczekiwano wzrostu o 6 proc. rdr i o 0,4 proc. mdm. 
Inflacja w USA jest na najniższym poziomie od września 2021 r. 

WLK. BRYTANIA Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii w okresie XI-I wyniosła 3,7 proc. 

Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii w okresie XI-I wyniosła 3,7 proc., wobec 3,7 proc. w X-XII - podało w komunikacie 
biuro statystyczne. Analitycy spodziewali się, że w tym czasie stopa bezrobocia wyniesie 3,8 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

BANKI Kryzys bankowy w USA nie powinien mieć reperkusji w Polsce – premier 

Kryzys bankowy w USA nie powinien mieć reperkusji w Polsce - poinformował premier Mateusz Morawiecki na briefingu. 
"Bacznie przyglądamy się sytuacji na rynku finansowym w USA. Widzę reakcję FED, reakcję sekretarz skarbu i sądzę, 
że nie będzie żadnego problemu związanego z rozlaniem się upadłości SVB na inne części sektora bankowego w USA, 
a co dopiero mówić o Europie czy Polsce" - powiedział. 

BANKI Rząd nie wyklucza przedłużenia wakacji kredytowych w '24 – premier 

Rząd nie przesądza, ale i nie wyklucza przedłużenia wakacji kredytowych na 2024 r. - poinformował premier Mateusz 
Morawiecki. Dodał, że uzależnione jest to m. in. od tempa spadku inflacji. "Nie przesądzamy, ale i nie wykluczamy tego, 
czy wakacje kredytowe będą przedłużone na kolejny rok. Uzależniamy to od tempa spadku inflacji i od projekcji stóp 
procentowych, która zostanie zaproponowana późniejszą wiosną przez NBP" - powiedział Morawiecki na konferencji. 
"Taka opcja jest. Jeżeli trzeba będzie ulżyć kredytobiorcom, to my to przeprowadzimy" - dodał. 

RZAD Rząd przyjął we wtorek projekt dotyczący programu "Pierwsze mieszkanie" 

Rząd przyjął we wtorek projekt dotyczący programu "Pierwsze mieszkanie" - poinformował premier Mateusz Morawiecki 
w trakcie konferencji. Program zakłada m. in. kredyt hipoteczny z 2-proc. oprocentowaniem dla osób do 45 roku życia 
nabywających pierwsze mieszkanie i specjalne konto oszczędnościowe na cele mieszkaniowe. 

NASTROJE W lutym odnotowano poprawę nastrojów konsumentów w Polsce – ARC 

W lutym odnotowano poprawę nastrojów konsumentów w Polsce - wynika z barometru ARC Rynek i Opinia. Wskaźnik 
optymizmu wzrósł w ciągu miesiąca o 3 punkty z poziomu 16 punktów do 19 punktów. Jest on najwyższy na przestrzeni 
ostatniego półrocza. 

RYNEK PRACY Prognoza netto zatrudnienia w Polsce na II kw. '23 wynosi +8 proc. – Manpower 

Prognoza netto zatrudnienia dla Polski na II kwartał 2023 roku, po uwzględnieniu korekty sezonowej, wynosi +8 proc., o 
5 pkt. proc. więcej rdr - podał Manpower. "Oznacza to, że rynek pracy jest nieco bardziej aktywny, niż w poprzednim 
kwartale, a organizacje chętniej chcą powiększać swoje zespoły" - napisano w komentarzu. 

INFLACJA Wskaźnik Przyszłej Inflacji w marcu spadł o 0,6 pkt. mdm – BIEC 

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług 
konsumpcyjnych, w marcu w Polsce spadł o 0,6 pkt. do 94,1 pkt - wynika z badań Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. 
BIEC podaje, że był to ósmy z rzędu spadek jego wartości i jeden z najwolniejszych w tym czasie. 

UBEZPIECZYCIELE Udział ubezpieczycieli w PKB Polski wyniósł w 2021 r. 2,25 proc. – PIU 

Udział ubezpieczyciel w PKB Polski wyniósł w 2021 r. 2,25 proc., oznacza to blisko 59 mld zł wartości dodanej w 
gospodarce - podali najnowsze dostępne dane przedstawiciele Polskiej Izby Ubezpieczeń na konferencji prasowej. 
Sektor ubezpieczeniowy tworzy 221 tys. miejsc pracy. 

ROLNICTWO W I kw. pogłębienie się dekoniunktury w polskim rolnictwie, w II kw. oczekiwana poprawa - IRG SGH 

W I kw. 2023 r. dekoniunktura w polskim rolnictwie pogłębiła się, co jest zgodne z rytmem sezonowych zmian produkcji 
rolnej - wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Sprzyjające czynniki sezonowe i poprawa w otoczeniu 
makrogospodarczym powinny jednak przynieść polepszenie koniunktury w II kw. 

OBLIGACJE Sprzedaż obligacji detalicznych w lutym wyniosła 2,2 mld zł – MF 

Sprzedaż obligacji detalicznych w lutym 2023 r. wyniosła 2,201 mld zł wobec 2,456 mld zł miesiąc wcześniej - podał 
resort finansów w komunikacie. Najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 4-letnie – COI. Nabywcy 
indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 1.203,3 mln zł (55 proc. udział w strukturze sprzedaży). 

TFI Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych spadły w lutym do 273,1 mld zł - Analizy. pl 

Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych na koniec lutego 2023 roku spadły o 140 mln zł i wyniosły 273,1 mld zł, czyli 
o 0,1 proc. mniej niż na koniec stycznia - wynika z raportu portalu Analizy. pl i IZFiA. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
  

Raport okresowy przedstawi: Adobe Systems, ALUMETAL, ARTGAMES, BMW, E.ON, GREENX, OUTDOORZY, 
Telecom Italia, UNILABGAM 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 3RGAMES- GPW-NWZA ws. emisji, w celu realizacji programu motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru oraz 
zmiany statutu. 

 Adobe Systems- NYSE-Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku. 

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

 ARTGAMES- NC-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 ARTIFEX- GPW-NWZA ws. powołania członka RN oraz zmian statutu. 

 ASSECOBS- GPW-Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80. 

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

 E.ON- Euronext-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 GREENX- GPW-Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023. 

 IFIRMA- GPW-Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2022 w wysokości 0,40 zł na akcję. 

 NGGAMES- NC-Dzień pierwszego notowania na NC  55.000.000 akcji serii F oraz 15.000.000 akcji serii G. 

 OUTDOORZY- NC-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 RAFAKO- GPW-Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80. 

 Telecom Italia- Euronext-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 UNILABGAM- NC-Publikacja raportu za 2022 rok. 

POLSKA 

 Polska- (10:00) Inflacja CPI - fin.. (Oczek. 2,4% m/m 17,2% r/r Poprz.0,1% m/m 16,6% r/r) za styczeń 

 Polska- (10:00) Inflacja CPI - fin.. (Oczek. 0,8% m/m 18,6% r/r Poprz.2,4% m/m 17,2% r/r) za luty 

ZAGRANICA 

 Francja- (08:45) Inflacja CPI - fin.. (Oczek. 0,9% m/m 6,2% r/r Poprz.0,4% m/m 6% r/r) za luty 

 Francja- (08:45) Inflacja HICP - fin.. (Oczek. 1% m/m 7,2% r/r Poprz.0,4% m/m 7% r/r) za luty 

 Czechy- (09:00) Inflacja PPI (Oczek. 0,4% m/m 17% r/r Poprz.5,8% m/m 19% r/r) za luty 

 Słowacja- (09:00) Inflacja CPI (Oczek. [,1% m/m 15,1% r/r Poprz.2,6% m/m 15,2% r/r) za luty 

 Strefa Euro- (11:00) Produkcja przemysłowa w.d.a. (Oczek. 0,3% r/r Poprz.-1,7% r/r) za styczeń 

 Strefa Euro- (11:00) Produkcja przemysłowa s.a. (Oczek. 0,5% m/m Poprz.-1,1% m/m) za styczeń 

 USA- (12:00) Wnioski o kredyt hipoteczny (Oczek.  Poprz.7,40%) za tydzień 

 Kanada- (13:15) Rozpoczęte budowy domów (Oczek. 225 tys.  Poprz.215,4 tys. ) za luty 

 USA- (13:30) Indeks NY Empire State (Oczek. -7,9 Poprz.-5,8) za marzec 

 USA- (13:30) Inflacja PPI (Oczek. 0,3% m/m 5,4% r/r Poprz.0,7% m/m 6% r/r) za luty 

 USA- (13:30) Inflacja bazowa PPI (Oczek. 0,4% m/m 5,2% r/r Poprz.0,5% m/m 5,4% r/r) za luty 

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

 USA- (13:30) Sprzedaż bez samochodów (Oczek. -0,1% m/m Poprz.2,3% m/m) za luty 

 USA- (13:30) Sprzedaż bez samochodów i paliw (Oczek.  Poprz.2,6% m/m) za luty 

 USA- (15:00) Indeks rynku nieruchomości - NAHB (Oczek. 40 Poprz.42) za marzec 

 USA- (15:00) Zapasy niesprzedanych towarów (Oczek. 0,1% m/m Poprz.0,3% m/m) za styczeń 

 USA- (15:30) Zmiana zapasów ropy (Oczek. 0,6 mln brk Poprz.-1,69 mln brk) za tydzień 

 USA- (15:30) Zmiana zapasów benzyny (Oczek. -2 mln brk Poprz.-1,13 mln brk) za tydzień 

 USA- (15:30) Zmiana zapasów destylatów (Oczek. -1,1 mln brk Poprz.0,14 mln brk) za tydzień 

 USA- (21:00) Miesięczny napływ kapitałów netto (Oczek.  Poprz.28,6 mld USD) za styczeń 

 USA- (21:00) Napływ kapitałów długoterminowych (Oczek.  Poprz.152,8 mld USD) za styczeń 

 Nowa Zelandia- (22:45) PKB s.a. (Oczek. -0,2% k/k 3,3% r/r Poprz.2% k/k 6,4% r/r) za IV kw. 

 

 

Źródło: www.interia.pl, www.yahoo.com, www.statistics.gov.uk, www.europa.eu.int, www.briefing.com, www.destatis.de, www.nbp.pl, www.stat.gov.pl, 
www.rzeczpospolita.pl, www.mf.gov.pl 
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Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w Wydziale Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOS SA) wyłącznie w celach informacyjnych 
i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji 
rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady 
inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm., dalej: 
Ustawa), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Niniejsze opracowanie jest publikacją 
handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z 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 rapo rt 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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