
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  

 
 USA - Sprzedaż detaliczna w lutym spadła o 0,4 proc. mdm 

 STREFA EURO - Produkcja przemysłowa w strefie euro w styczniu wzrosła o 0,7 proc. 

mdm 

 POLSKA - Inflacja w lutym wyniosła rdr 18,4 proc., a mdm 1,2 proc. – GUS 

 
 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

14:00 Polska 
Saldo rachunku 
bieżącego 

-1000 mln 
EUR 

-2526 mln 
EUR 

styczeń 

14:00 Polska 
Saldo obrotów 
towarowych 

b.d. 
-2716 mln 

EUR 
styczeń 

14:00 Polska 
Inflacja bez cen 
żywności i energii 

11,6% r/r 11,5% r/r styczeń 

14:00 Polska 
Inflacja bez cen 
najbardziej 
zmiennych 

b.d. 15% r/r styczeń 

14:00 Polska 
Inflacja bez cen 
administrowanych 

b.d. 17,1% r/r styczeń 

14:00 Polska 
Inflacja - 15% 
średnia obcięta 

b.d. 14,4% r/r styczeń 

14:00 Polska 
Inflacja bez cen 
żywności i energii 

11,7% r/r b.d. luty 

14:00 Polska 
Inflacja bez cen 
najbardziej 
zmiennych 

b.d. b.d. luty 

14:00 Polska 
Inflacja bez cen 
administrowanych 

b.d. b.d. luty 

14:00 Polska 
Inflacja - 15% 
średnia obcięta 

b.d. b.d. luty 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

czwartek, 16 marca 2023,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 707,42 -2,73% 

WIG30 2 101,55 -2,71% 

mWIG40 4 388,34 -2,91% 

sWIG80 19 341,00 -2,24% 

WIG 56 844,08 -2,64% 

NCIndex 332,22 -1,25% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20H2320 1709 -2,62% 89,3k 51 406 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 67 17,59% 49 440 3,95% 

SPADEK 268 70,34% 1 202 258 95,96% 

BEZ ZM. 46 12,07% 1 224 0,09% 

RAZEM 381 100,00% 1 252 923 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

SFINKS 1,100 19,57% 3 086 770 

SILVANO 7,60 11,76% 178 445 

MIRACULUM 1,50 10,70% 371 410 

KETY 531,00 5,57% 23 299 011 

PRAGMAINK 4,30 4,12% 195 462 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

BOGDANKA 39,28 -8,01% 7 192 181 

JSW 44,10 -6,90% 43 068 575 

MOLECURE 22,20 -6,72% 820 036 

WOJAS 8,76 -6,61% 817 318 

RAFAKO 1,450 -6,45% 1 059 903 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 31 874,57 -0,87% 

NASDAQ 11 434,05 +0,05% 

S&P500 3 891,93 -0,73% 

FTSE 100 7 344,45 -3,83% 

CAC 40 6 885,71 -3,58% 

DAX XETRA 14 735,26 -3,27% 

RTS  934,61 -0,25% 

BUX 41 807,29 +0,02% 

NIKKEI 225  27 010,61 -0,80% 

HANG SENG (godz. 8:21) 19 164,40 -1,92% 

BOVESPA 102 675,45 -0,25% 

MERVAL 209 824,20 -4,82% 

CECE EUR  1,423 24 -0,42% 

NTX EUR  1,080 88 -0,27% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,0606 +0,26% 

EUR/PLN 4,7016 -0,02% 

USD/PLN 4,4328 -0,28% 

USD/JPY 133,136 -0,16% 

GBP/USD 1,2071 +0,12% 

EUR/CHF 0,9851 -0,10% 

CHF/PLN 4,7723 +0,08% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1917,850 -0,40% 

MIEDŹ (LME) 8555,00 -3,92% 

ROPA BRENT 74,220 -0,08% 

ROPA WTI 68,030 -0,23% 
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ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:00 Szwajcaria 
Prognozy 

gospodarcze SECO  
- - I kw. 

10:00 Czechy 
Saldo rachunku 

bieżącego 
b.d. 

-7,77 mld 

CZK 
styczeń 

10:00 Włochy Inflacja CPI - fin.. 

0,3% 

m/m  

9,2% 

r/r 

0,1% m/m  

10% r/r 

luty 

13:30 USA 
Indeks Fed z 

Filadelfii 
-15,5 -24,3 marzec 

13:30 USA 
Pozwolenia na 

budowę domów 

1335 

tys.  
1339 tys.  luty 

13:30 USA 
Rozpoczęte budowy 

domów 

1310 

tys.  
1309 tys.  luty 

13:30 USA 
Wnioski o zasiłek 

dla bezrobotnych 
205 tys.  211 tys.  tydzień 

13:30 Kanada 
Sprzedaż 

hurtowników 
3% m/m -0,8% m/m styczeń 

13:30 USA Ceny eksportu 
-0,1% 

m/m 
0,8% m/m luty 

13:30 USA 

Ceny eksportu 

bez towarów 

rolniczych 

b.d. 0,8% m/m luty 

13:30 USA Ceny importu -0,2% m/m -0,2% m/m luty 

13:30 USA 
Ceny importu bez 

ropy 
b.d. 0,3% m/m luty 

14:15 
Strefa 

Euro 

Stopa 

refinansowa 
3,50% 3,00% marzec 

14:15 
Strefa 

Euro 
Stopa depozytowa 3,00% 2,50% marzec 

14:45 
Strefa 

Euro 

Konferencja 

prasowa po 

posiedzeniu ECB 

- - marzec 

15:30 USA 

Tygodniowa 

zmiana zapasów 

gazu 

b.d. -84 mld  tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 
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Informacje dnia 

 

POLSKA Zużycie energii elektrycznej w Polsce w lutym spadło o 1,8 proc. rdr 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

BORYSZEW Boryszew ma umowę na dostawę elementów do e-aut za ok. 200 mln euro w l. 2024-2034 

Boryszew podpisał umowę (list nominacyjny) z jednym z wiodących dostawców dla przemysłu samochodowego na 
dostawę przez spółki Grupy Boryszew przewodów gumowych do układu klimatyzacji, z przeznaczeniem do montażu w 
samochodach elektrycznych, na lata 2024-2034, podała spółka. Szacunkowa wartość dostaw w tym okresie wynosi 
około 200 mln euro. 

PEPCO Dealz liczy na podwojenie liczby sklepów w Polsce do końca 2023 r. 

Sieć Dealz, będąca częścią Pepco Group, chce podwoić w Polsce liczbę swoich sklepów do końca 2023 roku. Spółka 
liczy na to, że pomoże w tym nowo otwarte pierwsze w kraju Centrum Dystrybucyjne - poinformowała spółka w 
komunikacie prasowym. 

ALUMETAL Alumetal rekomenduje wypłatę łącznej dywidendy w wysokości 13,82 zł na akcję 

Alumetal postanowił zarekomendować przeznaczenie 156,09 mln zł z zysku netto za 2022 r., wynoszącego 156,25 mln 
zł oraz kwoty 56,98 mln zł pochodzącej z utworzonego z zysku kapitału zapasowego spółki na wypłatę dywidendy, co 
oznacza wypłatę 13,82 zł na akcję, podała spółka. 

ALUMETAL Alumetal miał 245,34 mln zł zysku netto, 293,47 mln zł zysku EBITDA w 2022 r. 

Alumetal odnotował 245,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 
w 2022 r. wobec 151,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. 

ALUMETAL Alumetal planuje zwiększyć ilości sprzedaży i wypełnienie mocy produkcyjnych w 2023 r. 

Alumetal planuje zwiększyć ilości sprzedaży i wypełnienie posiadanych mocy produkcyjnych w 2023 r., zapowiedziała 
prezes Agnieszka Drzyżdżyk. 

DOM DEVELOPMENT Dom Development miał w IV kw. 150,7 mln zł zysku netto j. d. wobec 150,9 mln zł konsensusu 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

SCOPE FLUIDICS Strategia Scope Fluidics: Min. 5 nowych projektów do 2025, 2 transakcje strateg. do 2028 

Strategia Scope Fluidics zakłada m.in. posiadanie w portfolio co najmniej pięciu nowych projektów, w tym co najmniej 
dwóch w formie spółek celowych, do końca 2025 r. oraz doprowadzenie do co najmniej dwóch transakcji strategicznych 
do końca 2028 r., podała spółka. Scope Fluidics ocenia, że po wypłacie dywidendy będzie miała wystarczające środki 
do rozwoju grupy kapitałowej w perspektywie trzech lat. 

DATAWALK DataWalk 'naświetli' temat AI w części strateg. konferencji wynikowej w poł. IV – wywiad 

DataWalk planuje "naświetlić" temat sztucznej inteligencji (AI), której będzie poświęcona część strategiczna konferencji 
wynikowej w połowie kwietnia, poinformował ISBtech prezes Paweł Wieczyński. 

FFIL ŚNIEŻKA Śnieżka chce w kolejnych latach przeznaczać zyski na dywidendę oraz zmniejszanie zadłużenia 

Śnieżka planuje redukcję nakładów inwestycyjnych, a zyski w kolejnych latach przeznaczać na wypłatę dywidendy oraz 
zmniejszanie zadłużenia - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas środowej wideokonferencji. Docelowo 
Śnieżka chce obniżyć zadłużenie do poziomu 1x EBITDA. 

KGHM KGHM prowadzi rozmowy z Grupą Azoty o zaangażowaniu w rozbudowę Portu Morskiego Police 

KGHM prowadzi rozmowy z Grupą Azoty o zaangażowaniu w rozbudowę Portu Morskiego Police - poinformowała Grupa 
Azoty w komunikacie prasowym. 

FFIL ŚNIEŻKA Priorytetem Śnieżki jest m.in. stopniowy powrót do rentowności sprzed pandemii 

Priorytetem Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka na ten rok i kolejne lata jest m.in. poprawa rentowności i stopniowy powrót 
do jej poziomu sprzed pandemii, poinformował prezes Piotr Mikrut. Spółka liczy się z tym, że 2023 może być kolejnym 
rokiem spadku sprzedaży w ujęciu wolumenowym. 

BOWIM Bowim szacuje jednostkowy zysk netto w '22 na 103,76 mln zł, a przychody na 2,66 mld zł 

Bowim szacuje jednostkowy wynik netto w 2022 r. na 103,76 mln zł, co stanowi spadek o 39,2 mln zł w porównaniu do 
2021 r. - podała spółka w komunikacie. Jednostkowe przychody ze sprzedaży wzrosły o 274,5 mln zł do 2,66 mld zł, a 
zysk operacyjny spadł o 50 mln zł do 164,56 mln zł. 

CLOUD TECHNOLOGIES Akcjonariusze Cloud Technologies złożyli oferty sprzedaży 543.862 akcji spółki 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Cloud Technologies złożono oferty sprzedaży 543.862 
akcji spółki. Stopa redukcji wyniesie 62,29 proc. - poinformowała spółka w komunikacie. 
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PEPCO Pepco Group: Dealz uruchomił swoje pierwsze centrum dystrybucyjne w Polsce 

Sieć Dealz, będąca częścią Pepco Group, otworzyła w Łyszkowicach (powiat łowicki) swoje pierwsze centrum 
dystrybucyjne w Polsce, podał Dealz. 

LW BOGDANKA Do końca lipca zakończy się proces związany z wykupem Bogdanki przez Skarb Państwa – Sasin 

Do końca lipca zakończy się proces związany z wykupem Bogdanki przez Skarb Państwa - poinformował na briefingu 
szef resortu aktywów państwowych Jacek Sasin. 

NOVATURAS Novaturas spodziewa się w '23 osiągnąć 210-225 mln euro przychodów oraz 3-5 mln euro EBITDA 

Grupa Novaturas, operator turystyczny w krajach nadbałtyckich, spodziewa się w 2023 r. obsłużyć 270-290 tys. 
pasażerów i osiągnąć 210-225 mln euro przychodów oraz 3-5 mln euro EBITDA - podała spółka w komunikacie. 

PKN ORLEN PKN Orlen obniża ceny gazu dla klientów biznesowych do 353 zł/MWh 

PKN Orlen obniża ceny gazu dla klientów biznesowych o 55 proc. względem ceny z początku 2023 roku - z 793 zł/MWh 
do 353 zł/MWh - poinformował na Twitterze prezes koncernu Daniel Obajtek. 

NOVATURAS Przychody Novaturas wzrosły wstępnie o 36% r/r do 12,8 mln euro w lutym 

Novaturas miał 12,8 mln euro przychodów w lutym br. (+36% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. W tym 
czasie Novaturas obsłużył ok. 12,2 tys. klientów (+6,4% r/r). 

UNIBEP Unibep ma umowę na realizację inwestycji 'Abrahama 14' za 32,1 mln zł 

Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanej pn. "Abrahama 14" 
w Warszawie, podała spółka. Przedmiotem umowy jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z 
usługami. W budynku o wysokości 8 kondygnacji nadziemnych znajdzie się 67 lokali mieszkalnych, 2 lokale usługowe i 
80 miejsc parkingowych w garażu podziemnym. Wynagrodzenie za wykonanie inwestycji wynosi 32,1 mln zł netto. 
Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w I kw. 2023 roku, a zakończenie w IV kw. 2024 r. 

ACTION Action chce zwiększyć kwotę przeznaczoną na buyback do 30 mln zł 

Action chce zwiększyć kwotę przeznaczoną na nabywanie akcji własnych do 30 mln zł - wynika z projektów uchwał WZ 
zwołanego na 14 kwietnia. 

OT LOGISTICS OT Logistics sfinalizowało sprzedaż akcji Luka Rijeka; zawarło ugodę z Allianz 

OT Logistics zakończyło I etap transakcji sprzedaży akcji w Luka Rijeka, zawierając przyrzeczoną umowę sprzedaży na 
rzecz Port Acquisitions i przenosząc skutecznie wszystkie obecnie posiadane akcje w spółce, podało OT Logistics. W 
następnym etapie transakcji zostaną dokonane płatności cen oraz pozostałe czynności. Ponadto OT Logistics zawarło 
ugodę z Allianz, który zobowiązał się do wycofania wniosku o upadłość spółki oraz pozwu arbitrażowego. 

AGORA Grupa Agora wykaże w I kw. '23 wstępnie 45,3 mln zysku z tytułu ponownej wyceny udziałów w Eurozet 

Grupa Agora wykaże w pierwszym kwartale 2023 r. zysk we wstępnej wysokości 45,3 mln zł z tytułu ponownej wyceny 
uprzednio posiadanych 400 udziałów Eurozet - poinformowała Agora w komunikacie. 

BUDIMEX Oferta Budimeksu za 186,2 mln zł najkorzystniejsza w przetargu GDDKiA 

Oferta Budimeksu została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na 
rozbudowę drogi krajowej nr 65 na odcinku Gąski - Ełk. Wartość oferty to 186,2 mln zł - podała spółka w komunikacie. 

KERNEL Wezwanie na Kernela spełnia wymogi formalne, GPW nie postawi dodatkowych warunków – prezes 

Wezwanie na akcje Kernel Holding spełnia wszelkie wymogi formalne, dlatego GPW nie rozważa postawienia głównemu 
akcjonariuszowi dodatkowych warunków wycofania tej spółki z giełdy - poinformował prezes GPW Marek Dietl w 
kuluarach konferencji The Polish Capital Market Development Days 2023 w Londynie 

ING BSK ING BSK uruchamia odroczone płatności dla firm we współpracy z PragmaGO 

ING BSK uruchamia odroczone płatności dla firm do 60 dni, we współpracy z PragmaGO, podał bank 

PKN ORLEN Orlen: słoma zbóż kupowana od rolników posłuży w zakładzie w Jedliczu do produkcji bioetanolu 

Grupa Orlen kupi od polskich rolników słomę zbóż, która będzie wykorzystywana do produkcji bioetanolu drugiej 
generacji - zapowiedział koncern. Według PKN Orlen wydajność budowanej obecnie w zakładzie w Jedliczu instalacji 
wyniesie 25 tys. ton bioetanolu rocznie 

TORPOL Torpol złożył w przetargu PKP PLK ofertę z najniższą ceną 

Torpol złożył w przetargu PKP PLK na opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych, w ramach 
prac na obwodnicy towarowej Poznania, ofertę z najniższą ceną - podała spółka w komunikacie. Cena złożonej przez 
Torpol oferty to ok. 1,467 mld zł brutto tj. ok. 1,192 mld zł netto. 

BBO DEVELOPMENT BBI Development zawarło list intencyjny ws. zagranicznej inwestycji mieszkaniowej 

BBI Development zawarło z zagranicznym podmiotem branży deweloperskiej (inwestorem) list intencyjny dotyczący 
prowadzenia negocjacji w celu utworzenia konsorcjum dla pozyskania od zewnętrznych instytucji finansowania oraz 
gwarancji finansowych dla budowy infrastruktury niezbędnej dla inwestycji mieszkaniowej realizowanej za granicą, 
zakładającej budowę osiedli mieszkaniowych, podało BBI. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja Amerykańska: W trakcie sesji w USA eurodolar odbil z okolic 1,05162 USD. Wsparciem dla nastrojów były 

doniesienia iż SNB wesprze płynnościowo Credit Suisse w razie potrzeby. 

Sesja Azjatycka: Podczas obrotu w Azji eurodolar kontynuuje odbicie, osiągając 1,06145 USD. Indeksy w Azji pozostają 
jednak na lekkich minusach. 

Konrad Ryczko 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

STREFA EURO Produkcja przemysłowa w strefie euro w styczniu wzrosła o 0,7 proc. mdm 

Produkcja przemysłowa w strefie euro w styczniu wzrosła o 0,7 proc. mdm, podczas gdy poprzednio spadła o 1,3 proc., 
po korekcie z -1,1 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat. Analitycy spodziewali się, że 
produkcja mdm wzrośnie o 0,3 proc. 

USA Wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA o 6,5 proc. 

W USA zanotowano wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA - indeks wyrównany sezonowo wzrósł o 6,5 
proc. w tygodniu zakończonym 10 marca - podało w komunikacie Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA). 

USA Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w lutym spadły o 0,1 proc. mdm 

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w lutym spadły o 0,1 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, rok do roku 
wzrosły o 4,6 proc. - poinformował Departament Pracy w komunikacie. 

USA Sprzedaż detaliczna w USA w lutym spadła o 0,4 proc. mdm 

Sprzedaż detaliczna w USA w lutym spadła o 0,4 proc. miesiąc do miesiąca - podali statystycy Departamentu Handlu. 
Analitycy oczekiwali, że sprzedaż spadnie o 0,3 proc. 

USA Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork (Empire Manufacturing) w marcu spadł do 24,6 pkt. 

Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork (Empire Manufacturing) w marcu spadł do 24,6 pkt. z -5,8 pkt. miesiąc 
wcześniej - podała nowojorska Rezerwa Federalna (Central Bank of New York). 

USA Indeks nastrojów wśród amerykańskich firm budowlanych wzrósł w marcu do 44 pkt. 

Indeks nastrojów wśród amerykańskich firm budowlanych, przygotowany przez National Association of Home Builders 
(NAHB), wzrósł w marcu do 44 pkt. wobec 42 pkt. w poprzednim miesiącu - poinformowała NAHB w komunikacie. 

CHINY Bank centralny Chin pozostawił stopy procentowe bez zmian 

Bank centralny Chin pozostawił stopy procentowe bez zmian - podał Ludowy Bank Chin (PBOC) w komunikacie. 

CHINY Produkcja przemysłowa Chin w ujęciu rdr YTD wzrosła w lutym o 2,4 proc. 

Produkcja przemysłowa Chin w ujęciu rdr YTD wzrosła w lutym o 2,4 proc. - poinformowało w komunikacie biuro 
statystyczne w Pekinie. 

CHINY Sprzedaż detaliczna w Chinach wzrosła o 3,5 proc. rdr YTD w lutym 

Sprzedaż detaliczna w Chinach wzrosła o 3,5 proc. rdr YTD w lutym - poinformowało w komunikacie biuro statystyczne 
w Pekinie. Analitycy prognozowali +3,5 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

 
POLSKA 
 

INFLACJA Inflacja w lutym wyniosła rdr 18,4 proc., a mdm 1,2 proc. – GUS 

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2023 r. wzrosły rdr o 18,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem 
ceny wzrosły o 1,2 proc.- podał Główny Urząd Statystyczny. W styczniu, po przeszacowaniu koszyka wag, ceny rdr 
wzrosły o 16,6 proc., a mdm wzrosły o 2,5 proc. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w lutym 
o 18,7 proc. rdr i wzrostu o 0,9 proc. mdm. 

INFLACJA Ceny żywności podbiły w lutym inflację o 0,44 pkt. proc. 

Ceny żywności podbiły w lutym inflację o 0,44 pkt. proc. - wynika z danych GUS. "W lutym w porównaniu z poprzednim 
miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie 
żywności (o 1,8 proc.), rekreacji i kultury (o 2,3 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 2,4 proc. oraz 
mieszkania (o 0,5 proc., które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,44 pkt. proc., po 0,14 pkt. proc. i o 0,13 pkt. proc." 
- napisał GUS. 

RATING Japońska agencja JCR potwierdziła rating Polski na poziomie "A" z perspektywą stabilną 

Japan Credit Rating Agency potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A" oraz w walucie 
krajowej na poziomie "A+" - podała agencja w komunikacie. Perspektywy obu ratingów są stabilne. 

STOPY PROCENTOWE Kolejne podwyżki stóp coraz mniej prawdopodobne, za wcześnie na dyskusję o obniżkach - prezes NBP 

Kolejne podwyżki stóp stają się coraz mniej prawdopodobne, ale jednocześnie jest jeszcze zbyt wcześnie, aby zacząć 
dyskutować o ewentualnych obniżkach stóp procentowych - przekazał prezes NBP Adam Glapiński, w liście odczytanym 
na Forum Bankowym w Warszawie. 

HANDEL ZAGRANICZNY Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po styczniu '23 wyniosła 1,5 mld EUR – GUS 

Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po styczniu 2023 r. wyniosła 1,5 mld EUR - podał Główny 
Urząd Statystyczny. 

EKSPORT Udział Niemiec w polskim eksporcie po styczniu spadł do 27,2 proc. z 27,9 proc. w ub. roku – GUS 

Udział Niemiec w polskim eksporcie po styczniu spadł do 27,2 proc. z 27,9 proc. w analogicznym okresie poprzedniego 
roku - podał GUS. 
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PRODUKCJA 
PRZEMYSŁOWA 

Produkcja przemysłowa w Polsce w I wzrosła o 0,3 proc. rdr – Eurostat 

Produkcja przemysłowa w Polsce, wyrównana dniami roboczymi, wzrosła w styczniu o 0,3 proc. rdr, po wzroście o 5,9 
proc. rdr miesiąc wcześniej - podał Eurostat. 

SZARA STREFA Udział szarej strefy w Polsce w '23 r. może wzrosnąć do 19,6 proc. PKB – IPAG 

Udział szarej strefy w Polsce w 2023 r. może wzrosnąć do 19,6 proc. PKB - szacuje Instytut Prognoz i Analiz 
Gospodarczych. Czynnikami skłaniającymi do działalności w szarej strefie są m. in. inflacja, skutki wojny w Ukrainie, 
dalszy wzrost obciążeń dla przedsiębiorców i wzrost minimalnego wynagrodzenia. 

ŚRODKI WALUTOWE Stan środków walutowych na koniec lutego wzrósł do 9,25 mld EUR z 7,79 mld EUR – MF 

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec lutego 2023 r. wyniósł łącznie 9.251,2 mln euro wobec 
7.790,7 mln euro na koniec poprzedniego miesiąca - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

 
 
 

Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raport okresowy przedstawi: CDA, CFG, DOMDEV, FedEx, GHYDROGEN, IMAGEPWR, STARWARD 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 4MASS- NC-Dzień pierwszego notowania na NC 1.671.444 akcji zwykłych na okaziciela serii B. 

 CDA- NC-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 CFG- NC-Publikacja raportu za 2022 rok. 

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

 FedEx- NYSE-Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2022/2023. 

 GHYDROGEN- NC-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 IMAGEPWR- NC-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 JSW- GPW-NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń planowanego finansowania dłużnego dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., 
powiadomienia o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu XI kadencji oraz udostępnienie protokołu z tego 
postępowania. 

 STARWARD- NC-Publikacja raportu za 2022 rok. 

POLSKA 

 Polska- (14:00) Saldo rachunku bieżącego (Oczek. -1000 mln EUR Poprz.-2526 mln EUR) za styczeń 

 Polska- (14:00) Saldo obrotów towarowych (Oczek.  Poprz.-2716 mln EUR) za styczeń 

 Polska- (14:00) Inflacja bez cen żywności i energii (Oczek. 11,6% r/r Poprz.11,5% r/r) za styczeń 

 Polska- (14:00) Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (Oczek.  Poprz.15% r/r) za styczeń 

 Polska- (14:00) Inflacja bez cen administrowanych (Oczek.  Poprz.17,1% r/r) za styczeń 

 Polska- (14:00) Inflacja - 15% średnia obcięta (Oczek.  Poprz.14,4% r/r) za styczeń 

 Polska- (14:00) Inflacja bez cen żywności i energii (Oczek. 11,7% r/r Poprz.) za luty 

 Polska- (14:00) Inflacja bez cen najbardziej zmiennych za luty 

 Polska- (14:00) Inflacja bez cen administrowanych za luty 

 Polska- (14:00) Inflacja - 15% średnia obcięta za luty 

ZAGRANICA 

 Szwajcaria- (09:00) Prognozy gospodarcze SECO  za I kw. 

 Czechy- (10:00) Saldo rachunku bieżącego (Oczek.  Poprz.-7,77 mld CZK) za styczeń 

 Włochy- (10:00) Inflacja CPI - fin.. (Oczek. 0,3% m/m 9,2% r/r Poprz.0,1% m/m 10% r/r) za luty 

 USA- (13:30) Indeks Fed z Filadelfii (Oczek. -15,5 Poprz.-24,3) za marzec 

 USA- (13:30) Pozwolenia na budowę domów (Oczek. 1335 tys.  Poprz.1339 tys. ) za luty 

 USA- (13:30) Rozpoczęte budowy domów (Oczek. 1310 tys.  Poprz.1309 tys. ) za luty 

 USA- (13:30) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Oczek. 205 tys.  Poprz.211 tys. ) za tydzień 

 Kanada- (13:30) Sprzedaż hurtowników (Oczek. 3% m/m Poprz.-0,8% m/m) za styczeń 

 USA- (13:30) Ceny eksportu (Oczek. -0,1% m/m Poprz.0,8% m/m) za luty 

 USA- (13:30) Ceny eksportu bez towarów rolniczych (Oczek.  Poprz.0,8% m/m) za luty 

 USA- (13:30) Ceny importu (Oczek. -0,2% m/m Poprz.-0,2% m/m) za luty 

 USA- (13:30) Ceny importu bez ropy (Oczek.  Poprz.0,3% m/m) za luty 

 Strefa Euro-(14:15) Stopa refinansowa (Oczek. 3,50% Poprz.3,00%) za marzec 

 Strefa Euro-14:15) Stopa depozytowa (Oczek. 3,00% Poprz.2,50%) za marzec 

 Strefa Euro- (14:45) Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB za marzec 

 USA- (15:30) Tygodniowa zmiana zapasów gazu (Oczek.  Poprz.-84 mld ) 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 informacj i 
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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