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Wydział Obsługi Klienta 

BIULETYN PORANNY 
Najważniejsze informacje  

 
 PGNIG - PGNiG: Wolumen sprzedaży gazu wyniósł szacunkowo 9,37 mld m3 w IV 

kw. 

 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: GKSKAT, Altria Group, MasterCard, 

McDonald’s, Visa. 

 USA- Fed utrzymał główną stopę procentową w USA w przedziale 0-0,25 proc.  

 NIEMCY- Indeks nastrojów niemieckich konsumentów GfK na luty wyniósł -15,6 pkt. 

 POLSKA- Stopa bezrobocia w grudniu wyniosła 6,2 proc. wobec 6,1 proc. w listopadzie 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

POLSKA 
Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 

Wskaźnik 
Wyprzedzający 
Koniunktury wg 
BIEC b.d. 161.1 styczeń 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

ZAGRANICA 
Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

11:00 

Strefa 

Euro 

Indeks nastrojów 

biznesu b.d. -0.41 styczeń 

11:00 

Strefa 

Euro 

Indeks nastrojów w 

gospodarce b.d. 90.4 styczeń 

11:00 

Strefa 

Euro 

Indeks nastrojów 

konsumentów -15.5 -13.9 styczeń 

11:00 

Strefa 

Euro 

Indeks nastrojów 

producentów -7.2 -7.2 styczeń 

11:00 

Strefa 

Euro 

Indeks nastrojów w 

usługach -17.7 -17.4 styczeń 

14:00 Niemcy Inflacja CPI - wst.. 

0.5% m/m 

0.7% r/r 

0.5% m/m 

-0.3% r/r styczeń 

14:00 Niemcy 

Inflacja HICP - 

wst.. 

0.3% m/m 

0.5% r/r 

0.6% m/m 

-0.7% r/r styczeń 

14:30 Kanada 

Pozwolenia na 

budowę domów b.d. 12.9% m/m grudzień 

14:30 USA 

PKB 

(annualizowany) - 

wst.. 4.0% 33.4% IV kw. 

14:30 USA 

Deflator PKB - 

wst.. 2.4% k/k 3.7% k/k IV kw. 

14:30 USA PCE core - wst.. 1.5% k/k 3.4% k/k IV kw. 

14:30 USA 

Konsumpcja 

prywatna 

(annualizowana) - 

wst.. b.d. 41.0% IV kw. 

14:30 USA 

Saldo obrotów 

towarowych 

-83.4 mld 

USD 

-85,49 mld 

USD grudzień 

14:30 USA 

Wnioski o zasiłek 

dla bezrobotnych 875 tys. 900 tys. tydzień 

16:00 USA 

Sprzedaż nowych 

domów 877 tys. 841 tys. grudzień 

16:30 USA 

Tygodniowa 

zmiana zapasów 

gazu -140 mld -187 mld tydzień 

17:00 USA 

Indeks Kansas 

City Fed dla 

przemysłu b.d. 12 styczeń 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

czwartek, 28 stycznia 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1929,21 -2,66% 

WIG30 2265,69 -2,61% 

mWIG40 4066,64 -1,46% 

sWIG80 16762,13 -1,49% 

WIG 56453,85 -2,30% 

NCIndex 517,70 -3,26% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20H2120 1 931 -2,82% 33 249 41 370 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 74  18,45% 1 911 466 62,39% 

SPADEK 282  70,32% 1 137 749 37,13% 

BEZ ZM. 45  11,22% 14 667 0,48% 

RAZEM 401 100,00% 3 063 882 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

SERINUS 0,750  +31,58% 7 097 147 

MARVIPOL 6,86  +15,10% 2 324 720 

IPOPEMA 5,00  +5,93% 299 016 

GAMFACTOR 17,490  +5,36% 410 894 

CDPROJEKT 315,8  +5,27% 1 804 277 591 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

PBG 0,048  -29,12% 136 647 

ATLANTIS 0,620  -17,11% 4 539 230 

ENERGOINS 1,160  -11,11% 124 769 

GROCLIN 1,370  -11,04% 192 280 

MONNARI 1,895  -9,33% 402 735 

  

ZAGRANICA 

INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 30 303,17 -2,05% 

NASDAQ 13 270,60 -2,61% 

S&P500 3 750,77 -2,57% 

FTSE 100 6 567,37 -1,30% 

CAC 40 5 459,62 -1,16% 

DAX XETRA 13 620,46 -1,81% 

RTS  1 393,02 -2,10% 

BUX 43 077,24 -0,99% 

NIKKEI 225  28 197,42 -1,53% 

HANG SENG (godz. 8:21) 28 660,00 -2,18% 

BOVESPA 115 882,30 -0,50% 

MERVAL 49 970,41 1,02% 

CECE EUR  1 423,90 -2,20% 

NTX EUR  1 034,73 0,00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,2095 -0,06% 

EUR/PLN 4,5464 0,02% 

USD/PLN 3,7588 0,08% 

USD/JPY 104,2750 0,12% 

GBP/USD 1,3669 0,00% 

EUR/CHF 1,0753 -0,07% 

CHF/PLN 4,2281 0,09% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1833,000 -0,30% 

MIEDŹ (LME) 7 811,50 -0,39% 

ROPA BRENT 55,120 -0,29% 

ROPA WTI 52,480 0,13% 
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Informacje dnia 
 

PGNIG PGNiG: Wolumen sprzedaży gazu wyniósł szacunkowo 9,37 mld m3 w IV kw. 

Szacowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) 
wyniósł 31,64 mld m3 w 2020 r. wobec 30,65 mld m3 zanotowanych rok wcześniej, podało PGNiG. W samym IV kw. 
sprzedaż wyniosła szacunkowo 9,37 mld m3 wobec 9,18 mld m3 rok wcześniej. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PGNIG PGNiG chce w '23 wydobyć 5,3 mld m sześc. gazu, prognozy nie uwzględniają akwizycji – prezes 

PGNiG prognozuje wzrost wydobycia gazu ziemnego do 2023 roku do 5,3 mld metrów sześciennych rocznie. Prezes 
PGNiG Paweł Majewski zastrzega, że prognozy nie obejmują potencjalnych akwizycji złóż w Norwegii, a zakładany 
spadek wydobycia w Polsce tłumaczy sytuacją związaną z pandemią koronawirusa. 

MARVIPOL Marvipol: Liczba sprzedanych mieszkań i lokali usługowych w IV kw. to 702 

Liczba sprzedanych przez Marvipol mieszkań i lokali usługowych w IV kwartale ub.r. wyniosła 702 szt., a ich wartość 
sięgnęła 399,8 mln zł, podała spółka. 

FORTE EBITDA Forte w IV kw. wzrosła o 74 proc. do 82 mln zł EBITDA – szacunki 

Forte szacuje, że wynik EBITDA w czwartym kwartale 2020 roku wyniósł 82 mln zł, czyli o 74 proc. więcej niż przed 
rokiem - podała spółka w komunikacie. W całym 2020 roku EBITDA zwiększyła się o 41 proc. do 199 mln zł. 

MABION Mabion chce pozyskać inwestora strategicznego i przeprowadzić dwie emisje akcji 

Mabion w ramach nowej, długoterminowej strategii finansowania działalności, planuje pozyskać inwestora 
strategicznego i i przeprowadzić dwie emisje akcji - podała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

LOTOS Lotos Asfalt dostarczy paliwo dla statku badawczego Baltica 

Paliwo dla statku badawczego Baltica dostarczać będzie spółka Lotos Asfalt - podało w środę biuro prasowe Grupy 
Lotos. Baltica prowadzi m.in. badania oceanograficzne i biologiczno-rybackie na Morzu Bałtyckim. 

ALIOR BANK Fundusz CVC Alior Banku zrealizował zysk na inwestycji w 20% udziałów PayPo 

RBL_VC - fundusz CVC należący do Alior Banku - dotychczasowy udziałowiec i strategiczny inwestor PayPo, 
zakończył inwestycję w spółkę, realizując znaczny zysk, podał Alior Bank. Cały 20-proc. pakiet udziałów w fintechu 
oferującym odroczone płatności został wykupiony przez jej obecnych udziałowców. 

LPP LPP finalizuje pierwszy etap rozwoju kompleksu Fashion Lab w Gdańsku 

LPP oddała do użytku dla pracowników nowy budynek na ul. Łąkowej o łącznej powierzchni 17,5 tys. m2, podwajając 
w ten sposób metraż swojej centrali w Gdańsku, podała spółka. 

PGE Podkarpackie - PGE Obrót dostarczy energię z OZE do PepsiCo 

PGE Obrót z Rzeszowa będzie dostarczać spółce PepsiCo energię elektryczną, która w 100 proc. pochodzić ma z 
odnawialnych źródeł energii. Łączny wolumen dostarczanej do firmy energii w ramach rocznego kontraktu wyniesie ok. 
50 GWh. 

PKP CARGO PKP Cargo Connect analizuje uruchomienie połączenia do Wielkiej Brytanii 

PKP Cargo Connect, spółka z Grupy PKP Cargo, analizuje warunki uruchomienia kolejowo-promowego połączenia z 
Polski do Wielkiej Brytanii, w celu znacznego ułatwienia wymiany towarów z Wyspami, podało PKP Cargo. Spółka 
otrzymuje także coraz więcej zleceń na obsługę celną ładunków w imporcie i eksporcie do Zjednoczonego Królestwa. 

MERCATOR MEDICAL Mercator Medical skupił akcje własne za łącznie 30,7 mln zł 

Mercator Medical zakończył pierwszy skup akcji własnych, w ramach którego nabył 252 931 walorów w celu 
umorzenia, za łączną kwotę (tj. w etapie z ub. i tego roku) 30,7 mln zł, podała spółka. 

KRUK Kruk rusza z emisją obligacji o wartości nominalnej do 20 mln zł, w ramach VII programu 

Kruk, w ramach kolejnej emisji obligacji z VII programu, zaoferuje obligacje o łącznej wartości nominalnej nie większej 
niż 20 mln zł - poinformował Kruk w komunikacie. 

MIRBUD Konsorcjum Mirbudu ma umowę na budowę odcinka A18 za 258,7 mln zł brutto 

Konsorcjum Mirbudu, jego spółki zależnej Kobylarnia i Budpolu podpisało umowę z Generalnym Dyrektorem Dróg 
Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na wykonanie zadania pn. "Budowa autostrady A18 Olszyna - Golnice (przebudowa 
jezdni południowej) odcinek 4 od km 50+000 do km 71+533", podał Mirbud. Wartość umowy to 258,7 mln zł brutto. 

GHELAMCO Ghelamco rozpoczęło przygotowania do budowy biurowca The Bridge w Warszawie 

Ghelamco rozpoczęło przygotowania do budowy wieżowca The Bridge u zbiegu ulicy Towarowej i Grzybowskiej w 
Warszawie, podał deweloper. Budynek zaoferuje 47 tys. m2 powierzchni biurowej na 40 piętrach. Przewidywany termin 
zakończenia budowy The Bridge to koniec 2024 r. 
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MARVIPOL Heimstaden Bostad przejmie od Marvipolu trzy inwestycje za 380,9 mln zł 

Heimstaden Bostad przejmie od Marvipolu trzy nowe inwestycje za 380,9 mln zł - podały spółki w komunikatach. 
Heimstaden zyska 647 lokali na wynajem z opcją zakupu kolejnych 60 mieszkań. 

MARVIPOL Marvipol Development sprzedał w IV kw. 702 lokale 

Marvipol Development sprzedał w czwartym kwartale 2020 roku 702 mieszkania i lokale usługowe o łącznej wartości 
399,8 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Deweloper przekazał klientom w tym czasie 443 lokale o łącznej 
wartości 259,5 mln zł. 

DEKPOL Dekpol Budownictwo liczy na wzrost wyników dzięki rozwojowi organicznemu 

Krótkoterminowa strategia Dekpol Budownictwo zakłada organiczny rozwój przedsiębiorstwa, z założeniem jej 
odzwierciedlenia we wzroście wyników finansowych w segmencie generalnego wykonawstwa. Jednym z priorytetów 
jest oparcie rozwoju podstawowej działalności o pozyskiwanie nowych rynków zbytu, dobór portfela zamówień i 
zachowanie dyscypliny kosztowej, poinformował ISBnews prezes Michał Skowron. 

HUUUGE Cena maksymalna akcji w ofercie publicznej Huuuge ustalona na 50 zł 

W ofercie publicznej Huuuge chce wyemitować do 15 mln akcji, a akcjonariusze planują sprzedaż do 18,35 mln 
walorów. Cena maksymalna akcji wynosi 50 zł - podała firma w prospekcie emisyjnym. Wartość oferty publicznej może 
wynieść do ok. 1,5 mld zł, co oznacza, że będzie to największa oferta firmy z branży gier w historii GPW. 

HUUUGE Huuuge Inc. nie planuje wypłaty dywidendy za bieżący rok 

Huuuge Inc. nie planuje wypłaty dywidendy za 2021 r., poinformował prezes Anton Gauffin. 

HUUUGE Huuuge zadowolony z popytu na akcje, podniesienia ceny nie jest niemożliwe - prezes 

Huuuge jest bardzo zadowolone z dużego popytu na akcje spółki, widocznego na początku budowy księgi popytu. 
Podwyższenie ceny oferowanych akcji nie jest niemożliwe - poinformował prezes Anton Gauffin. 

HUUUGE Huuuge Inc. analizuje ok. 60 firm jako potencjalne cele do przejęcia 

Huuuge Inc. analizuje około 60 firm, producentów gier na urządzenia mobilne, pod kątem ewentualnych przejęć, 
poinformowali przedstawiciele spółki. 

HUUUGE Huuuge Inc. nie rozważa obecnie podniesienia ceny za akcję w ofercie publicznej 

Huuuge Inc. jest zadowolone z popytu na akcje w ofercie publicznej i nie rozważa obecnie ewentualnego podniesienia 
ceny za akcję, poinformował CEO Anton Gauffin. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Zmiany w akcjonariacie 
 
 

MOSTOSTAL ZABRZE Fundusze Quercus TFI mają poniżej 5 proc. Mostostalu Zabrze 

Fundusze zarządzane przez Quercus TFI zmniejszyły zaangażowanie w Mostostalu Zabrze do 4,58 proc. głosów na 
WZ - podał Mostostal w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar spadł do 1,20577 USD podczas gdy na giełdach zagościła czerwień. FED bez 

większych zaskoczeń. Podczas handlu w Azji eurodolar próbuje powrócić nad 1,21 USD. Juan testuje 1-tygodniowe 
maksima. 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Fed utrzymał główną stopę procentową w USA w przedziale 0-0,25 proc.  

Fed utrzymał główną stopę procentową w USA w przedziale 0-0,25 proc. - podano w komunikacie po posiedzeniu. Fed 
zamierza przeprowadzać skup aktywów do czasu osiągnięcia postępów w dochodzeniu do celu inflacyjnego i pełnego 
zatrudnienia. 

USA Skupianie się na momencie wyjścia z okresu luźnej polityki monetarnej jest obecnie przedwczesne – Powell 

Skupianie się na momencie wyjścia z okresu luźnej polityki monetarnej jest obecnie przedwczesne - powiedział prezes 
Fedu Jerome Powell podczas wideokonferencji w środę po posiedzeniu Rezerwy. 

USA Zamówienia na dobra trwałe w USA w grudniu wzrosły o 0,2 proc. mdm  

Zamówienia na dobra trwałe w USA w grudniu wzrosły o 0,2 proc. mdm wobec wzrostu miesiąc wcześniej o 0,9 proc. 
mdm - poinformował Departament Handlu USA we wstępnym wyliczeniu. Oczekiwano +0,9 proc. 

USA W USA zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA 

W USA zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks wyrównany sezonowo zniżkował o 
4,1 proc. w tygodniu zakończonym 22 stycznia 2021 - podało w komunikacie Stowarzyszenie Banków Hipotecznych 
(MBA). 

NIEMCY Indeks nastrojów niemieckich konsumentów GfK na luty wyniósł -15,6 pkt.  

Indeks nastrojów niemieckich konsumentów GfK na luty wyniósł -15,6 pkt. wobec -7,5 pkt. miesiąc wcześniej, po 
korekcie z -7,3 pkt. - podała w komunikacie grupa badań rynkowych GfK. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

BEZROBOCIE Stopa bezrobocia w grudniu wyniosła 6,2 proc. wobec 6,1 proc. w listopadzie - GUS 

Stopa bezrobocia w grudniu 2020 r. wyniosła 6,2 proc. wobec 6,1 proc. w listopadzie - podał Główny Urząd 
Statystyczny. Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w grudniu 1.046,4 tys. 
wobec 1.025,7 tys. osób w listopadzie. Wcześniej Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii informowało, że według 
szacunków resortu stopa bezrobocia w grudniu wzrosła do 6,2 proc. 

BEZROBOCIE Wzrost bezrobocia w miesiącach zimowych nie powinien przekroczyć 1 pkt proc. - MRPiT 

Wzrost bezrobocia w miesiącach zimowych nie powinien przekroczyć 1 pkt proc. - oceniło Ministerstwo Rozwoju, 
Pracy i Technologii, komentując dane GUS. 

INFLACJA W styczniu poglądy konsumentów wskazują na przesunięcie oczekiwań w kierunku znacznie wyższej inflacji - 
GUS 

Najnowsze, styczniowe badania Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na przesunięcie oczekiwań konsumentów 
w kierunku znacznie wyższej inflacji w Polsce niż miało to miejsce jeszcze w ubiegłym miesiącu. 

PRZEMYSŁ Nowe zamówienia w przemyśle w grudniu wzrosły o 7,0 proc. rdr - GUS 

Nowe zamówienia w przemyśle w grudniu 2020 r. wzrosły rdr o 7,0 proc., po wzroście o 15,1 proc. rdr w listopadzie - 
podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym zamówienia w grudniu spadły o 9,9 proc., po wzroście o 1,8 
proc. miesiąc wcześniej. 

PRZEMYSŁ Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w grudniu wzrosły o 9,4 proc. rdr - GUS 

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w grudniu 2020 r. w ujęciu rdr wzrosły o 9,4 proc., po wzroście o 20,7 proc. 
rdr w listopadzie - podał GUS. Nowe zamówienia na eksport w ujęciu miesięcznym spadły w grudniu o 13,6 proc., po 
wzroście o 6,6 proc. w listopadzie. 

HANDEL Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w grudniu wzrosła o 9,4 proc. rdr - GUS 

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w grudniu 2020 r. wzrosła o 9,4 proc. rdr, a mdm spadła o 2,2 proc. - 
podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw hurtowych w grudniu wzrosła o 9,3 proc. rdr, a 
mdm spadła o 1,5 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raporty okresowe przedstawią m.in.: GKSKAT, Altria Group, MasterCard, McDonald’s, Visa. 
 
       

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 CIASTZKRA-NWZA ws. podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany statutu 

 GKSKAT-Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku. 

 Huuuge, Inc.-Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych. 

 PEKABEX-Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 13,86 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Tonsa S.A. ? SICAF - RAIF. 

 Altria Group-Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku. 

 MasterCard-Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku. 

 McDonald's-Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku. 

 Visa-Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021. 

POLSKA 

 Polska- (09:00) Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC (Poprz.161.1) za styczeń 

ZAGRANICA 

 Hiszpania- (09:00) Stopa bezrobocia (Oczek. 16.7% Poprz.16.26%) za IV kw. 

 Węgry- (09:00) Stopa bezrobocia (Poprz.4.4%) za grudzień 

 Szwecja- (09:30) Sprzedaż detaliczna n.s.a. (Poprz.0.8% m/m 5.7% r/r) za grudzień 

 Szwecja- (09:30) Stopa bezrobocia (Poprz.7.7%) za grudzień 

 Strefa Euro- (11:00) Indeks nastrojów biznesu (Poprz.-0.41) za styczeń 

 Strefa Euro- (11:00) Indeks nastrojów w gospodarce (Poprz.90.4) za styczeń 

 Strefa Euro- (11:00) Indeks nastrojów konsumentów (Oczek. -15.5 Poprz.-13.9) za styczeń 

 Strefa Euro- (11:00) Indeks nastrojów producentów (Oczek. -7.2 Poprz.-7.2) za styczeń 

 Strefa Euro- (11:00) Indeks nastrojów w usługach (Oczek. -17.7 Poprz.-17.4) za styczeń 

 Niemcy- (14:00) Inflacja CPI - wst. (Oczek. 0.5% m/m 0.7% r/r Poprz.0.5% m/m -0.3% r/r) za styczeń 

 Niemcy- (14:00) Inflacja HICP - wst. (Oczek. 0.3% m/m 0.5% r/r Poprz.0.6% m/m -0.7% r/r) za styczeń 

 Kanada- (14:30) Pozwolenia na budowę domów (Poprz.12.9% m/m) za grudzień 

 USA-(14:30) PKB (annualizowany) - wst. (Oczek. 4.0% Poprz.33.4%) za IV kw. 

 USA- (14:30) Deflator PKB - wst. (Oczek. 2.4% k/k Poprz.3.7% k/k) za IV kw. 

 USA-(14:30) PCE core - wst. (Oczek. 1.5% k/k Poprz.3.4% k/k) za IV kw. 

 USA-(14:30) Konsumpcja prywatna (annualizowana) - wst. (Poprz.41.0%) za IV kw. 

 USA-(14:30) Saldo obrotów towarowych (Oczek. -83.4 mld USD Poprz.-85,49 mld USD) za grudzień 

 USA-(14:30) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Oczek. 875 tys. Poprz.900 tys.) za tydzień 

 USA-16:00) Sprzedaż nowych domów (Oczek. 877 tys. Poprz.841 tys.) za grudzień 

 USA-(16:00) Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board (Oczek. 0.5% Poprz.0.6%) za grudzień 

 USA- (16:30) Tygodniowa zmiana zapasów gazu (Oczek. -140 mld Poprz.-187 mld) za tydzień 

 USA- (17:00) Indeks Kansas City Fed dla przemysłu (Poprz.12) za styczeń 

 

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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