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ALLEGRO- Skorygowana EBITDA Allegro w IV kw. 2020 roku wyniosła 533,5 mln zł
RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: ALDA, ALLEGRO, Aviva, Costco
Wholesale.





USA- Indeks PMI w usługach USA wyniósł w lutym 59,8 pkt.
EUROLAND - Indeks PMI w usługach strefy euro w lutym wyniósł 45,7 pkt.
POLSKA- RPP pozostawiła wszystkie stopy procentowe bez zmian, referencyjna nadal
0,10 proc.
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wobec 488,1 mln zł konsensusu.
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Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat
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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Informacje dnia
ALLEGRO

Skorygowana EBITDA Allegro w IV kw. 2020 roku wyniosła 533,5 mln zł wobec 488,1 mln zł konsensusu
Allegro miało w czwartym kwartale 2020 roku 260,6 mln zł zysku netto wobec 123,9 mln zł zysku rok wcześniej.
Konsensus zakładał 214,5 mln zł zysku netto.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

Informacje ze spółek
PO ZAMKNIĘCIU SESJI
ALLEGRO

Allegro prognozuje w '21 roku wzrost skoryg. EBITDA o średnie kilkanaście proc. Rdr
Allegro prognozuje w '21 roku wzrost skoryg. EBITDA o średnie kilkanaście proc. rdr - podała spółka w komunikacie
prasowym. Skorygowana EBITDA grupy w 2020 roku wzrosła o 30,8 proc. do 1,75 mld zł. Zarząd prognozował zwyżkę
wyraźnie powyżej 20 proc.

ALLEGRO

Allegro chce w 2021 roku rozwijać sprzedaż eksportową polskich sprzedawców
Allegro chce w 2021 roku rozwijać sprzedaż eksportową polskich sprzedawców - podała spółka w komunikacie
prasowym. Allegro ma obecnie ponad 128 tys. sprzedawców, a liczba ofert przekroczyła 200 mln. Na koniec 2020 r., z
platformy e-commerce Grupy korzystało około 13 mln aktywnych kupujących.

LOKUM DEWELOPER

Lokum Deweloper przydzielił obligacje o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł
Lokum Deweloper dokonał przydziału 100.000 obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, pod warunkiem
ich opłacenia najpóźniej 5 marca - poinformowała spółka w komunikacie.

MABION

Pierwsze przychody z produkcji szczepionki w '21
Mabion ocenia, że w tym roku można spodziewać się pierwszych przychodów z produkcji szczepionki przeciw COVID19 dla firmy Novavax, ale obecnie ciężko jest oszacować potencjalną wysokość marży oraz ile dawek spółka będzie
finalnie produkować - poinformował zarząd podczas wideokonferencji. Spółka nie spodziewa się wpływu nowej
współpracy na projekt MabionCD20, podano również.

BIOMED LUBLIN

Zysk netto Biomedu Lublin w 2020 r. wzrósł rdr o 79 proc. do 4,4 mln zł.
Zysk netto Biomedu Lublin w 2020 r. wzrósł w porównaniu do 2019 r. o 79 proc. do 4,4 mln zł, a przychody wzrosły o 2,7
proc. do 40,2 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

MABION

Adam Pietruszkiewicz został powołany na członka zarządu Mabionu
Adam Pietruszkiewicz złożył rezygnację z członkostwa w radzie nadzorczej Mabionu. Jednocześnie rada nadzorcza
spółki podjęła dziś uchwałę o powołaniu Adama Pietruszkiewicza z dniem 3 marca 2021 roku na członka zarządu spółki,
podała spółka w komunikacie.

IMPEL

Nutit ogłasza przymusowy wykup akcji Impela po 13,05 zł/akcję
Nutit ogłasza przymusowy wykup 844.158 akcji Impela, uprawniających do 4,73 proc. głosów na WZ, po 13,05 zł za
akcję - poinformował pośredniczący w transakcjiTrigon Dom Maklerski.

SUWARY

Suwary chcą wypłacić 1,25 zł dywidendy na akcję
Suwary rekomendują wypłatę 5,77 mln zł dywidendy, czyli 1,25 zł na akcję, z zysku za rok obrotowy zakończony 30
września 2020 r. - podała spółka w komunikacie. Zarząd proponuje, by dniem dywidendy był 13 kwietnia 2021 r., a jej
wypłata nastąpiła w dwóch transzach: kwota 0,63 zł dywidendy na akcję 28 kwietnia, a 0,62 zł na akcję 28 czerwca 2021
r, podano również.

PMPG

PMPG zaprasza do składania ofert sprzedaży 500 tys. akcji spółki
MPG Polskie Media zaprasza do składania ofert sprzedaży 500.000 akcji własnych, które stanowią 4,81 proc. kapitału
zakładowego - podała spółka w komunikacie. Proponowana cena zakupu wynosi 2,50 zł za akcję, podano również.

KOGENERACJA

Kogeneracja miała wstępnie ok. 124 mln zł zysku netto w 2020 r.
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja odnotował wstępnie ok. 124 mln zł skonsolidowanego zysku netto
przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r., podała spółka w komunikacie.

STALEXPORT

Stalexport Autostrady miał 87,26 mln zł zysku netto
Stalexport Autostrady odnotował 87,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki
dominującej w 2020 r. wobec 75,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł
100,29 mln zł, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 289,55 mln zł, podano również.

IMPEL

Nutit ogłasza przymusowy wykup akcji Impela po 13,05 zł/akcję
Nutit ogłasza przymusowy wykup 844.158 akcji Impela, uprawniających do 4,73 proc. głosów na WZ, po 13,05 zł za
akcję - poinformował pośredniczący w transakcjiTrigon Dom Maklerski.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET
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PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI
ALLEGRO

Allegro ma list z Modern-Expo na dostawę automatów paczkowych, chce mieć 1.500 urządzeń w '21
Allegro podpisało list intencyjny z polską spółką Modern - Expo na dostawę automatów paczkowych do odbioru i
nadawania przesyłek. Do końca tego roku platforma planuje budowę sieci 1.500 urządzeń w polskich miastach - podało
Allegro w komunikacie prasowym. W ramach pierwszej fazy spółka chce uruchomić łącznie 3.000 automatów.

PKO BP

Masterlease z Grupy PKO BP celuje we wzrost sprzedaży o 20% r/r w 2021 r.
Plany Masterlease z Grupy PKO Banku Polskiego obejmują m.in. wzrost sprzedaży o 20% r/r w 2021 r. i zakupy
inwestycyjne samochodów za ok. 250 mln zł w I półroczu br., poinformował prezes Tomasz Jabłoński.

PEKAO

Pekao w ramach zwolnień grupowych chce rozwiązać umowy o pracę z nie więcej niż 1.110 pracownikami
Bank Pekao zamierza do końca czerwca przeprowadzić proces zwolnień grupowych, w ramach którego rozwiązanie
umowy o pracę ma nastąpić z nie więcej niż 1.110 pracownikami banku, co stanowi około 8 proc. wszystkich
zatrudnionych - poinformował Pekao w komunikacie.

ALIOR BANK

KNF zgodziła się na powołanie Iwony Dudy na stanowisko prezesa Alior Banku
Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Iwony Dudy na stanowisko prezesa Alior Banku - podała
KNF w komunikacie. Komisja zgodziła się także na powołanie Wojciecha Hanna na stanowisko prezesa Banku Ochrony
Środowiska.

ORANGE

Orange Polska udostępnił usługę zdalnego potwierdzania tożsamości mojeID
Orange Polska udostępnił swoim użytkownikom mojeID, usługę zdalnego potwierdzania tożsamości, dostarczaną przez
KIR, podano w komunikacie.

PGE

PGE wystawi do aukcji 150 MW w fotowoltaice, szuka akwizycji lądowych farm wiatrowych
PGE planuje wystawić do aukcji ponad 150 MW w dużych i małych projektach fotowoltaicznych - poinformował
wiceprezes PGE Paweł Strączyński. Z inwestycjami w budowę nowych lądowych farm wiatrowych koncern na razie się
wstrzymuje, ale jest zainteresowany akwizycjami farm już istniejących i pracujących.

MBANK

Marek Lusztyn ma zgodę KNF na objęcie funkcji członka zarządu mBanku
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na powierzenie Markowi Lusztynowi funkcji członka zarządu
nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności mBanku, podała Komisja.

BOŚ

Akcjonariusze BOŚ będą głosować ws. wyrażenia zgody na zawieranie ugód dot. Kredytów
Akcjonariusze BOŚ będą głosować nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez bank ugód
dotyczących walutowych kredytów hipotecznych oraz zasad ustalenia i zatwierdzenia warunków, na jakich ugody będą
zawierane - wynika z projektów uchwał na NWZ BOŚ zwołane na 30 marca.

BOŚ

Wojciech Hann ma zgodę KNF na objęcie funkcji prezesa zarządu BOŚ Banku
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Wojciecha Hanna na stanowisko
prezesa zarządu Banku Ochrony Środowiska (KNF), podała Komisja.

AB

Grupa AB nie wyklucza wyższej dywidendy niż w ub.r., prowadzi rozmowy z Amazonem
Grupa AB nie wyklucza wypłaty dywidendy w kwocie wyższej niż w ubiegłym roku. Prowadzi też rozmowy z Amazonem
w kwestii rozszerzenia współpracy, poinformował prezes Andrzej Przybyło.

MABION

Mabion i PFR mają porozumienie dot. potencjalnej inwestycji do 40 mln zł
Mabion podpisał porozumienie z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) na mocy którego, spółka może pozyskać do 40
mln zł na zwiększenie mocy produkcyjnych, szczególnie związanych z potencjalną współpracą z Novavax, podał Mabion.
Porozumienie między Mabion a PFR ma charakter niewiążący.

MABION

Mabion może dostarczyć szczepionkę Novavax do Polski zaraz po jej dopuszczeniu
Mabion będzie w stanie dostarczyć na polski rynek szczepionkę spółki Novavax, którą będzie produkować, praktycznie
następnego dnia po dopuszczeniu tego produktu do obrotu przez Europejską Agencję Leków. Decyzji o dopuszczeniu
można się spodziewać w ciągu kilku tygodniu, poinformował zastępca przewodniczącego rady nadzorczej Mabionu
Maciej Wieczorek.

VOTUM

Votum liczy, że w I kw. przychody w segmencie roszczeń bankowych będą wyższe niż w IV kw.
Votum ocenia, że perspektywa ewentualnych ugód z bankami nie zniechęca klientów banków do wystąpienia na drogę
sądową i w I kwartale 2021 roku przychody grupy w segmencie dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych mogą
być wyższe niż w IV kwartale 2020 roku - poinformował prezes Bartłomiej Krupa.

IMMOBILE

GK Immobile wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad Dlako
Grupa Kapitałowa Immobile (GK Immobile) złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w
sprawie przejęcia kontroli nad Dlako, podał Urząd.

AMICA

Grupa Amica ma umowę sponsorską z klubem piłkarskim Atletico Madryt
Electrodomesticos Iberia, należąca do Grupy Amica i działająca na Półwyspie Iberyjskim pod marką Fagor, podpisała
umowę sponsorską z klubem piłkarskim Atletico Madryt, stając się partnerem żeńskiej drużyny piłki nożnej Atletico,
podała Amica. Kontrakt będzie obowiązywać do końca sezonu 2023-2024.

CELON PHARMA

Celon Pharma może opublikować wyniki badań klinicznych II fazy nad esketaminą za kilka tygodni
Celon Pharma może opublikować za kilka tygodni pełne wyniki badań klinicznych II fazy nad esketaminą, łącznie z
wynikami 6-tygodniowej obserwacji - wynika z wypowiedzi prezesa Macieja Wieczorka. Spółka jest obecnie w procesie
due dilligence z kilkoma firmami zainteresowanymi projektem.

CELON PHARMA

Celon Pharma szuka partnera do rozwoju Salmeksu w USA, możliwe własne badania
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Celon Pharma chce jak najszybciej znaleźć partnera na rynku amerykańskim, z którym będzie rozwijał lek Salmex, ale
rozważa także przeprowadzenie samodzielnie badań klinicznych i nie wyklucza komercjalizacji Salmeksu w USA na
własną rękę, poinformował wiceprezes Jacek Glinka. Poszukiwanie partnera w USA może potrwać od kilku do kilkunastu
miesięcy.
K2

Grupa K2 miała wstępnie 7,9 mln zł EBIT, 14,6 mln zł EBITDA w 2020 r.
Grupa K2 odnotowała 7,9 mln zł zysku operacyjnego w 2020 r. wobec 1,4 mln zł straty operacyjnej rok wcześniej, podała
spółka, prezentując wstępne dane. Wynik EBITDA szacowany jest na 14,6 mln zł wobec 6,5 mln zł rok wcześniej.

PKP CARGO

PKP Cargo miało szacunkowo 224,3 mln zł straty netto w 2020 r.
PKP Cargo odnotowało 224,3 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2020 r., podała spółka, prezentując szacunkowe
dane.

RONSON

Ronson Development ma przedwstępną umowę kupna działki w Warszawie za 15,85 mln zł
Spółka zależna Ronson Development zawarła przedwstępną umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego działki
położonej na warszawskim Ursynowie, o powierzchni około 2,4 tys. m kw. - podała spółka w komunikacie. Cena została
ustalona na 15,85 mln zł netto.

RONSON

Ronson rozpoczął przedsprzedaż 70 mieszkań w 'Grunwaldzka 240' w Poznaniu
Ronson Development rozpoczął przedsprzedaż inwestycji Grunwaldzka 240 w Poznaniu, w której powstanie 70
mieszkań, podała spółka.

NEUCA

Akcjonariusze Neuki zdecydowali o skupie do 100 tys. akcji za maks. 90 mln zł
Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Neuka zmieniło wcześniejsze uchwały ws. programu skupu
akcji własnych tak, że obecnie zarząd jest upoważniony do nabywania w terminie do 31 grudnia 2021 roku nie więcej
niż 100 tys. sztuk akcji własnych za kwotę do 90 mln zł. Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym
wyniesie 900 zł za jedną akcję, przy czym łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20% kapitału
zakładowego spółki.

VRG

Przychody VRG w lutym wyniosły ok. 78,2 mln zł, wzrost o 2,5 proc. rdr
Skonsolidowane przychody VRG w lutym 2021 roku wyniosły około 78,2 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 2,5 proc. w
porównaniu do lutego 2020 roku - poinformowała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku przychody VRG
wyniosły około 111,4 mln zł i były niższe rdr o około 27,9 proc.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET
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Wydarzenia gospodarcze
WALUTY

Podczas obrotu w USA obserwowaliśmy nieco mocniejszego dolara pod słabszym odczycie raportu ADP. Rynek czeka
na dzisiejsze wystąpienie Powella. Słabsze nastroje z USA przeniosły się również do Azji. Eurodolar oscyluje nad 1,20
USD, podczas gdy Nikkei traci 2,13%.
Konrad Ryczko

Źródło: BOSSAFX

ZAGRANICA
USA

W firmach w USA przybyło w lutym 117 tys. miejsc pracy - raport ADP
W firmach w USA przybyło w lutym 117 tys. miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Services.
Analitycy oceniali, że raport ADP wskaże na wzrost miejsc pracy w USA o 177 tys.

USA

W USA zanotowano wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA
W USA zanotowano wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks wyrównany sezonowo zwyżkował o 0,5
proc. w tygodniu zakończonym 19 lutego - podało w komunikacie Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA).

USA

Indeks PMI w usługach USA wyniósł w lutym 59,8 pkt. - Markit
Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez Markit Economics,
wyniósł w lutym 59,8 pkt. wobec 58,3 pkt. w poprzednim miesiącu - podano końcowym wyliczeniu.

USA

Indeks PMI composite w USA wyniósł w lutym 59,5 pkt.
Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lutym 59,5 pkt. wobec 58,7 pkt. w
poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu.

USA

Wskaźnik aktywności w usługach w USA w lutym wyniósł 55,3 pkt.- ISM
Wskaźnik aktywności w usługach w USA w lutym wyniósł 55,3 pkt., wobec 58,7 pkt. w poprzednim miesiącu - podał
Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 58,7 pkt.

EUROLAND

Wskaźnik PPI w strefie euro w styczniu: +1,4 mdm, a rdr 0,0
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w strefie euro wzrosły o 1,4 proc. w styczniu 2021 r., licząc miesiąc do
miesiąca, a rok do roku pozostały bez zmian - podał w komunikacie europejski urząd statystyczny Eurostat. Analitycy
szacowali: mdm +1,5 proc., a rdr +0,1 proc.

EUROLAND

Indeks PMI w usługach strefy euro w lutym wyniósł 45,7 pkt. - Markit
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w
lutym 45,7 pkt. wobec 45,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano wskaźnik na 44,7
pkt. PMI composite wyniósł 48,8 pkt. wobec 47,8 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Szacowano 48,1 pkt.

NIEMCY

Indeks PMI w Niemczech w usługach w lutym wyniósł 45,7 pkt. - Markit
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w
lutym 45,7 pkt. wobec 46,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano, że
indeks wyniesie 45,9 pkt. Composite wyniósł 51,1 pkt., wobec 50,8 pkt. miesiąc wcześniej. Szacowano 51,3 pkt.

Źródło: PAP, ISB, IAR

POLSKA
STOPY PROCENTOWE

RPP pozostawiła wszystkie stopy procentowe bez zmian, referencyjna nadal 0,10 proc.
Rada Polityki Pieniężnej na jednodniowym posiedzeniu w dn. 3 marca utrzymała wszystkie stopy procentowe NBP na
niezmienionym poziomie, referencyjna stopa nadal wynosi 0,10 proc. w skali rocznej - podał NBP w komunikacie.

INTERWENCJE WALUTOWE

RPP podtrzymuje, że NBP może stosować interwencje FX - komunikat RPP
RPP ponownie wskazuje na brak trwalszego i wyraźnego dostosowania kursu PLN i podtrzymuje, że NBP może
stosować interwencje walutowe w celu wzmocnienia oddziaływania luzowania polityki pieniężnej na gospodarkę - wynika
z komunikatu po posiedzeniu RPP. NBP będzie nadal skupował obligacje na rynku wtórnym i oferował kredyt wekslowy.

INFLACJA

Inflacja z 50-proc. prawdopodobieństwem w '21 ukształtuje się w przedziale 2,7–3,6 proc. - projekcja DAE NBP
Inflacja w Polsce z 50-proc. prawdopodobieństwem w 2021 r. ukształtuje się w przedziale 2,7–3,6 proc., w 2022 r. w
przedziale 2,0–3,6 proc., a w 2023 r. w przedziale 2,2–4,2 proc. - wynika z najnowszej projekcji Departamentu Analiz
Ekonomicznych NBP. Według DAE, dynamika PKB Polski z 50-proc. prawdopodobieństwem znajdzie się w przedziale
2,6–5,3 proc. w 2021 r., 4,0–6,9 proc. w 2022 r. oraz 4,0–6,8 proc. w 2023 r.
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Kalendarium najbliższych wydarzeń
Raporty okresowe przedstawią m.in.: ALDA, ALLEGRO, Aviva, Costco Wholesale.
DZIŚ
WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK






























ADIUVO-NWZA ws. zmiany statutu.
ALDA-Publikacja raportu za 2020 rok.
ALLEGRO-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
BIK-Początek zapisów na sprzedaż akcji po 14,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez NREP NSF IV HOLDING 2 S.A R.L.
IFIRMA-Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2020 w wysokości 0,05 zł na akcję.
KRUSZWICA-Dzień wykupu akcji spółki przez Koninklijke Bunge po cenie 66,30 zł za akcję.
KRUSZWICA-Wprowadzenie do obrotu na GPW 650 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
MILKILAND-NWZA
STAPORKOW-Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.080.908 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
Aviva-Publikacja raportu za 2020 rok.
Costco Wholesale-Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2020/2021.
POLSKA
PolskaZAGRANICA
Węgry- (09:00) Bilans handlu zagranicznego - fin. (Oczek. 310 mln EUR Poprz.836 mln EUR) za grudzień
Węgry-(09:00) Sprzedaż detaliczna w.d.a. (Poprz.-4.0% r/r) za styczeń
Słowacja-(09:00) Sprzedaż detaliczna (Poprz.-0.6% r/r) za styczeń
Strefa Euro-(11:00) Stopa bezrobocia (Oczek. 8.3% Poprz.8.3%) za styczeń
Strefa Euro-(11:00) Sprzedaż detaliczna s.a. (Oczek. -1.1% m/m Poprz.2.0% m/m) za styczeń
Strefa Euro-11:00) Sprzedaż detaliczna w.d.a. (Oczek. -1.2% r/r Poprz.0.6% r/r) za styczeń
USA-(13:30) Raport Challengera (Poprz.79.55 tys.) za luty
Kanada- (14:30) Wydajność pracy (Poprz.-10.3%) za IV kw.
USA- (14:30) Jednostkowe koszty pracy - fin. (Oczek. 6.7% k/k Poprz.-7.0% k/k) za IV kw.
USA- (14:30) Wydajność pracy - fin. (Oczek. -4.7% k/k Poprz.5.1% k/k) za IV kw.
USA- (14:30) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Oczek. 775 tys. Poprz.730 tys.) za tydzień
USA- (16:00) Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. (Oczek. 1.4% m/m Poprz.1.7% m/m) za styczeń
USA- (16:00) Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. (Oczek. 3.4% m/m Poprz.1.2% m/m) za styczeń
USA- (16:00) Zamówienia w przemyśle (Oczek. 2.1% m/m Poprz.1.1% m/m) za styczeń
USA- (16:30) Tygodniowa zmiana zapasów gazu (Poprz.-338 mld) za tydzień
USA- (18:05) Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
Australia- (22:30) Indeks PSI dla usług (Poprz.54.3) za luty

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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ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa
tel. 022 50 43 104; 801 104 104
fax. 022 50 43 100
http://bossa.pl

Wydział Wsparcia i Obsługi Klienta
Marek Pokrywka
Dyrektor Wydziału
+48 22 504 31 75
m.pokrywka@bossa.pl

Piotr Kalbarczyk

Maciej Guzek

Makler Papierów Wartościowych
+48 22 504 32 43
p.kalbarczyk@bossa.pl

Makler Papierów Wartościowych
+48 22 504 32 27
m.guzek@bossa.pl

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 (Regula min), 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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