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GPW 
KOMENTARZ PORANNY  
Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów, jedynie sWIG80 utrzymał poziom z sesji środowej. Sprzedający 
przewaŜali przez większą część sesji, a w WIG-20 testował poziom wsparcia na 2245 pkt. Tam pojawił się popyt, który 
próbował zmienić wymowę sesji, ale na końcowym fixingu ponownie do głosu doszli sprzedający. Przedział 2244-5 pkt. 
wytycza najbliŜsze wsparcie, a jego przebicie będzie zapowiadało test 2231 lub teŜ 2226 pkt. Sygnałem słabości dla 
indeksu będzie przebicie poziomu 2217 pkt. co z kolei winno przełoŜyć się na test 2172 pkt. Poziom ten ma waŜne 
znaczenie w krótkim terminie, a jego przebicie winno zapowiadać test dołka na 2165 lub teŜ poziomu 2154 pkt. W 
przypadku silniejszego spadku będę oczekiwał na test 2087 lub teŜ 2049 pkt. NajbliŜszy opór dla indeksu wytycza 2273 
pkt., a w razie jego przebicia będę zwracał uwagę na linię trendu spadkowego, która znajduje się na 2280 pkt. W 
przypadku jej przebicia podaŜ winna pojawić się na 2304 lub teŜ 2337 pkt. Sygnałem poprawy dla indeksu będzie przebicie 
poziomu 2348 pkt. Wczorajsza sesja była pewnym zaskoczeniem przynajmniej jeśli chodzi o sytuacja na innych rynkach. W 
ostatnich tygodniach rynki europejskie zachowują wyraźnie słabiej od indeksów amerykańskich, bo to utrudnia stawianie 
prognoz. Dzisiejsza sesja winna rozpocząć się od spadku, a podstawowym pytaniem pozostaje czy kupować na poziomach 
wsparcia (rejon 2226 pkt.), w oczekiwaniu na kolejną falę wzrostową, która nadbije maksimum na 2290 pkt. Myślę, Ŝe jeśli 
utrzymamy załoŜenie o załamanej fali wzrostowej tak naleŜy postąpić, bowiem od dna na 2172 pkt uformował się czytelny 
impuls, który winien być skorygowany, co ma właśnie miejsce, ale po zakończeniu korekty winna mieć zwyŜka o podobnej 
skali. To jest mój preferowany wariant oznaczeń, a alternatywą jest, iŜ do załamania nie doszło, a wzrost do 2290 pkt. 
korygował jedynie spadek od szczytu na 2402 pkt. W takim wypadku obecny ruch byłby wieńcząca cały impuls piątą falą. 
Potencjalnym celem winien w takim wariancie być poziom 2154 pkt., po czym dopiero wtedy winna mieć miejsce korekta 
całego spadku z siłą podobną do rynków amerykańskich. Są pewne niuanse, które dopuszczają równieŜ inne scenariusze, 
ale myślę, Ŝe rozstrzygnięcia winny zapaść w najbliŜszych dniach. Tomasz Jerzyk 

KOMENTARZ TERMINOWY   
Kontrakt odnotował spadek do 2260 pakt., ale sytuacja techniczna nie uległa istotnej zmianie. Co prawda sprzedający 
przełamali przyspieszoną linię trendu wzrostowego, ale mam wraŜenie, iŜ spadek mieści się w ramach naturalnej korekty, 
która przybrała formę rozszerzającego się klina (w ostatnich tygodniach podobny wzór pojawił się na S&P 500). NajbliŜszy 
opór wytycza linia trendu spadkowego, która znajduje się na 2270, a w razie jej przebicia będę oczekiwał na test 
wczorajszego maksimum na 2278 pakt. Przebicie tego poziomu będzie zapowiadało test kolejnych barier, których jest dość 
sporo na wyŜszych poziomach: ostatnie maksimum na 2286; dolne ograniczenie luki bessy na 2291; 50% zniesienia 
spadku 2417-2166 na 2292; 38,2% zniesienia całego spadku na 2304. Ewentualne sforsowanie tych poziomów będzie 
sugerowało test 2322 lub teŜ 2342. Kluczowy opór znajduje się na 2356 pkt. NajbliŜsze wsparcie znajduje się 2243 pkt., a  
w razie jego przełamania będę oczekiwał na test 2228 lub teŜ 2221 pkt. Sygnałem słabości będzie przebicie 2215 pkt. 
Kluczowy poziom wsparcia znajduje się na 2170 pkt. Na podstawie obecnej sytuacji moŜna sobie wyobrazić szereg 
moŜliwych scenariuszy. Od dna na 2170 pakt. widać wyraźny impuls wzrostowy, który wczoraj był korygowany. Pytaniem 
pozostaje czy potencjał korekcyjny został juŜ wyczerpany, czy teŜ spadek zostanie jeszcze pogłębiony do 2228 lub teŜ 
2221 pkt. Po korekcie kontrakt winien wykreować kolejną falę wzrostową. Otwierałbym pozycje długie w rejonie tych 
wsparć, natomiast w przypadku wzrostu sygnałem do otwierania pozycji długich i zarazem zamykania krótkich winno być 
przebicie 2278 pkt. Tomasz Jerzyk 

 
Indeks 18.02.   zmiana 
WIG 20 2250,8  � -1,37% 
WIG 38586,5  � -0,78% 
mWIG40 2308,6  � -0,30% 
WIG-Banki 5649,8  � -2,40% 
WIG-Budowl 5141,0  � -0,54% 
WIG-Info 1184,2  � -0,55% 
WIG-Media 3239,1  � 2,64% 
WIG-SpoŜ. 3296,3  � 1,23% 
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KOMENTARZ DO SESJI W USA 
Przed rozpoczęciem wczorajszej sesji powiało niepokojem. Wszystko za sprawą cotygodniowych danych z rynku pracy, które kolejny 
raz okazały się gorsze od oczekiwań szerokiego rynku. Zgodnie z raportem, w tygodniu zakończonym 13 lutego, liczba złoŜonych 
wniosków o zasiłki dla bezrobotnych wzrosła o 33 tys., do 473 tys. Prognozy analityków były w tym zakresie znacznie bardziej 
optymistyczne i zakładały poziom 435 tys. Warto przy tym zwrócić uwagę, iŜ średnia czterotygodniowa zanotowała niewielki spadek 
tj. o 1,0 tys. do 468,5 tys. Gorszy od konsensusu okazał się takŜe odczyt dot. liczby osób kontynuujących pobieranie zasiłku, tym 
razem ich liczba nie zmieniła się i wyniosła 4,538 mln wobec prognoz na poziomie 4,5 mln. Spokój na Wall Street powrócił po drugiej, 
waŜnej publikacji tego dnia. Mianowicie indeksu FED Filadelfia, mierzącego nastroje wśród przedsiębiorców sektora wytwórczego 
stanów Filadelfii, Delaware oraz Pensylwanii. Wzrósł on bowiem do 17,6 pkt. z 15,2 pkt miesiąc wcześniej (prog.17 pkt.). Indeks ten 
oficjalnie postrzegany jest  jako jeden z kluczowych wskaźników wyprzedzających koniunkturę w tamtejszej gospodarce. Informacja 
ta podziałała kojąco na stronę popytową, która zresztą przyzwyczaiła się juŜ, Ŝe dane z rynku pracy są ich kulą u nogi. Tym niemniej 
warto pamiętać, Ŝe dane z rynku pracy jako ostatnie reagują na zmiany w gospodarce. O ile w przeszłości  obserwowano szybsze 
reakcje wśród przedsiębiorców w kontekście wzrostu zatrudnienia podczas przechodzenia gospodarki w stan oŜywienia, o tyle 
obecna sytuacja jest bardziej złoŜona i wiąŜe się z niską przewidywalnością przyszłych wydarzeń, co hamuje ich skłonność do 
zwiększania miejsc pracy. W związku z czym poprawiające się z miesiąca na miesiąc odczyty wskaźników wyprzedzających 
koniunkturę są dobrym prognostykiem dla spadku bezrobocia. Pomimo kolejnej sesji wzrostowej, wśród spółek których kapitalizacja 
spadła znalazł się Wal-Mart, a przesłanką do opróŜniania portfeli z papierów tej spółki był nie najlepszej jakości raport za IV kw.’09. 
Faktem jest, Ŝe zysk spółki (1,17 USD/akcję vs. prog. 1,12 USD/akcję) okazał się lepszy niŜ przewidywali to analitycy, niemniej 
jednak rynek negatywnie przyjął spadek przychodów poniŜej konsensusu rynkowego. W efekcie akcje największej sieci handlowej w 
USA  potaniały o 1,1%. Warto dodać, Ŝe był to jedyny przedstawiciel indeksu Dow Jones, którego kapitalizacja wczoraj się  
zmniejszyła. Silnie zachowywali się natomiast przedstawiciele sektora surowcowego, min. Freeport (+2,5%) oraz Newmont Mining 
(+2%). Zyskiwały takŜe akcje Procter & Gamble (+0,8%) po tym jak prezes spółki podczas konferencji na Florydzie stwierdził, Ŝe 
spółka wraca do wzrostu. W ostatecznym rozrachunku amerykańskie indeksy rosły trzeci dzień z rzędu, przy czym wyniki 
czwartkowej sesji są następujące: Dow Jones 0,81%, S&P500 +0,66%, Nasdaq +0,61%. Michał Witkowski 

 
 

Indeks 18.02. zmiana
FTSE 5325,1 � 0,92%
DAX 5680,4 � 0,57%
BUX 21898,0 � -1,15%
RTS 1404,0 � -0,49%
ISE 100 52449,8 � -1,55%

Indeks 18.02. zmiana
Dow J. 10392,9 � 0,81%
S&P 500 1106,8 � 0,66%
Nasdaq 2241,7 � 0,69%
Bovespa 68602,0 � 0,90%

Indeks 19.02. zmiana
NIKKEI 10123,6 � -2,05%
HangSen 19904,0 � -2,54%
Shanghai 3018,1 � 1,09%

Indeks 18.02. zmiana
Ropa 77,93 � 0,78%
Miedź 7238,3 � 1,93%
Złoto 1102,93 � -1,28%
Srebro 15,81 � -1,53%

Indeks 18.02. zmiana
EURPLN 4,00 � 0,24%
USDPLN 2,97 � 1,10%
CHFPLN 2,73 � 0,31%
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GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

LOTOS Wynik Lotosu za IV kw., oczyszczony ze zdarze ń jednorazowych, zbli Ŝony do konsensusu 
Wynik Grupy Lotos za IV kw. 2009 r., oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych, powinien być zbliŜony do konsensusu 
rynkowego. Wynik operacyjny grupy za 2010 r. moŜe być zbliŜony do wyniku za 2009 r. lub trochę lepszy. Grupa Lotos moŜe 
zacząć wypłacać dywidendę począwszy od podziału zysku za 2011 r. 
Komentarz: Zgodne z naszymi oczekiwaniami, zakładającymi 110 mln zł zysku netto w IV kw.’09 (EBIT na poziomie 81 mln 
zł). Zgodnie z naszymi szacunkami, Lotos zaraportuje dodatni wynik na poziomie netto wyłącznie dzięki zyskowi na 
rewaluacji zapasów (71 mln zł) oraz zyskowi na kredytach denominowanych w USD (55 mln zł). (Paweł Burzyński)   

KGHM Szacowany zysk netto KGHM za 2009 roku wyniósł 2,5 mld zł, czyli był ponad 10 proc. wy Ŝszy od przewidywanego w 
projekcji 
KGHM zaktualizował swoją prognozę na 2009 rok, zwiększając wielkość przychodów do 11,1 mld zł (400 mln zł powyŜej 
konsensusu) oraz zysku netto do 2,5 mld zł (120 mln zł powyŜej konsensusu). Wzrost zysku netto wynika z braku 
jednorazowych odpisów o większej wielkości w IV kw.’09. PowyŜsze liczby implikują przychody/zysk netto za IV kw.’09 na 
poziomie odpowiednio 3,4 mld zł i 650 mln zł, niemal zgodnie z naszymi prognozami i znacznie powyŜej konsensusu. 
Komentarz: Bardzo dobra krótkoterminowa wiadomość, zaskakująca rynek i w całości zgodna z naszymi oczekiwaniami. 
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe zgodnie z naszymi szacunkami, wyniki KGHM za IV kw.’09 uwzględniają ponad 200 mln zł straty na 
transakcjach zabezpieczających. JeŜeli w dalszej części kwartału nie miałaby miejsce istotna zmiana cen miedzi z obecnych 
poziomów, zysk netto KGHM za I kw.’10 mógłby wynieść grubo powyŜej 800 mln zł. Podtrzymujemy rekomendację Kupuj dla 
spółki. (Paweł Puchalski, CFA) 

BZ WBK Spółki leasingowe BZ WBK chc ą w '10 wyleasingowa ć środki trwałe warte1,5 mld zł 
BZ WBK Leasing oraz BZ WBK Finanse & Leasing, spółki leasingowe z grupy BZ WBK prognozują, Ŝe wartość 
wyleasingowanych w 2010 roku środków trwałych wyniesie ok. 1,5 mld zł, czyli będzie o około 10 proc. większa niŜ w 2009 
roku. 

LOTOS Wynik Lotosu za IV kw., oczyszczony ze zdarze ń jednorazowych, zbli Ŝony do konsensusu 
Wynik Grupy Lotos za IV kw. 2009 r., oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych, powinien być zbliŜony do konsensusu 
rynkowego. Wynik operacyjny grupy za 2010 r. moŜe być zbliŜony do wyniku za 2009 r. lub trochę lepszy. Grupa Lotos moŜe 
zacząć wypłacać dywidendę począwszy od podziału zysku za 2011 r. 
Komentarz: Zgodne z naszymi oczekiwaniami, zakładającymi 110 mln zł zysku netto w IV kw.’09 (EBIT na poziomie 81 mln 
zł). Zgodnie z naszymi szacunkami, Lotos zaraportuje dodatni wynik na poziomie netto wyłącznie dzięki zyskowi na 
rewaluacji zapasów (71 mln zł) oraz zyskowi na kredytach denominowanych w USD (55 mln zł). (Paweł Burzyński)   

LOTOS Wiceprezes rozwa Ŝa wypłat ę dywidend ę pocz ąwszy od zysków uzyskiwanych w 2011 
Komentarz:  W pełni zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Zakładamy, Ŝe Lotos będzie wypłacał w postaci dywidendy 30% 
swoich zysków. (Paweł Burzyński) 

PKN ORLEN PKN Orlen rozwa Ŝa wariant pozyskania partnera dla Orlen Lietuva 
PKN Orlen rozwaŜa wariant pozyskania w przyszłości partnera strategicznego dla swej litewskiej spółki zaleŜnej Orlen 
Lietuva, jednak dotychczas nie prowadził w tej sprawie Ŝadnych rozmów. 

PKN ORLEN Sprzeda Ŝ MoŜejek przez PKN Orlen byłaby bł ędem - szef Kancelarii Premiera Litwy 

TVN Zarząd TVN proponuje wypłat ę 0,31 zł dywidendy z zysku 2009 roku 
Zarząd TVN proponuje wypłatę 0,31 zł dywidendy za 2009 roku, czyli w dolnym przedziale polityki dywidendowej 30-50 proc. 
zysku. Podejście to będzie utrzymane aŜ platforma "n" osiągnie dodatnie wolne przepływy pienięŜne. 

TVN Dynamika rynku reklamy TV i internetowej w '10 na niskim, jednocyfrowym poziomie – TVN 
Grupa TVN przewiduje, Ŝe w 2010 roku rynek reklamy telewizyjnej i internetowej typu dispaly wzrośnie w niskim, tempie 
jednocyfrowym. 

TVN Grupa TVN ostro Ŝna co do pozytywnej EBITDA "n" w całym 2010 roku 
Grupa TVN jest ostroŜna co do osiągnięcia przez platformę cyfrową "n" pozytywnej EBITDA w całym 2010 roku. Spodziewa 
się, Ŝe EBITDA platformy będzie pozytywna w drugim i trzecim kwartale. 

TVN TVN zmieni podej ście do dywidendy najwcze śniej w 2012 roku 
Grupa TVN, która zakłada, Ŝe do czasu uzyskania dodatnich wolnych przepływów pienięŜnych przez platformę "n" będzie 
wypłacać dywidendę w dolnym przedziale 30-50 proc. zysku, spodziewa się, Ŝe zmiana tego podejścia moŜe nastąpić 
najwcześniej w 2012 roku. 

TVN Zgoda RN TVN na po Ŝyczkę dla rozliczenia transakcji kupna udziałów w platfo rmie 'n' 
Rada Nadzorcza TVN wyraziła zgodę na techniczne modyfikacje mechanizmu realizacji transakcji nabycia udziałów w 
platformie cyfrowej 'n' oraz na udzielenie przez TVN poŜyczek w celu rozliczenia transakcji. 

LPP Główne wnioski z konferencji: 
� LLP zadecyduje w maju o moŜliwej wypłacie dywidendy z zysków za 2009, 
� spółka dostrzega podobną, średnią sprzedaŜ w sklepach jak w 2009, 
� planuje takŜe zwiększyć powierzchnię komercyjną o 14% do 328 tys. m2 (inwestycja 75 mln zł na 40 tys. m2 nowej 

powierzchni komercyjnej, 80-90 sklepów), 
� odwołując się do wypowiedzi wiceprezesa, przychody w 2010 winny mieścić się w przedziale 2,4-2,5 mld zł, a 

moŜliwy zysk netto powinien wynieść 200 mln zł. 

PBG PBG sfinalizowało nabycie 17,7 mln akcji (25%+ jedna akcja) w Energomonta Ŝu Południe 

CYFROWY POLSAT Cyfrowy Polsat podpisał z Telewizj ą Polsat umowy na rozprowadzenie jej programów 
Łączna wartość tych umów nie będzie niŜsza niŜ 179,6 mln zł. 

 
 

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

APATOR Spółka zaleŜna Apator Metrix podpisała kontrakt o wartości 14,4 mln zł na dostawę na gazomierze do końca 2010. 

GANT DEVELOPMENT Gant Development otrzymał pozwolenie na budowę swojej pierwszej inwestycji mieszkaniowej w Warszawie. Pierwszy etap 
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budowy, w ramach którego ma powstać 280 mieszkań, ruszy prawdopodobnie na wiosnę. Deweloper nie wyklucza kolejnych 
inwestycji w Warszawie. 

MERA SCHODY Mera Schody, spółka notowana na rynku NewConnect, planuje przenosiny na rynek główny warszawskiej giełdy. Walne 
zgromadzenie akcjonariuszy zaakceptowało uchwałę w tej sprawie. Przenosinom prawdopodobnie nie będzie towarzyszyła 
emisja akcji, jednak spółka nie wyklucza emisji juŜ po rozpoczęciu notowań na GPW. 

RADPOL Trzech akcjonariuszy Rurgazu objęli 1,7 mln akcji nowej emisji Radpolu w zamian za sprzedaŜ Rurgazu.  
 
 

TRANSAKCJE  

BIPROMET Pan Andrzej Suflida zwiększył swój udział do 5,0256% z 4,9856%. 

ENERGOMONTAś 
POŁUDNIE 

Pan Andrzej Hołda zwiększył swój udział do 6,96% z 0,21%. 

I&B SYSTEM Pan Paweł Narkiewicz zwiększył swój udział do 6,0343% z 5,4074%. 

WIELTON Ipopema TFI zmniejszyła swój udział w spółce do 37,62% z 39,89%. 
 Opracowanie: Michał Witkowski, Adam Nowakowski, Kamil Budziński 
  

 
WIADOMOŚCI GOSPODARCZO-POLITYCZNE 

 
MAKROEKONOMIA  
Produkcja przemysłowa w styczniu wzrosła o 8,5 proc. rdr, po wzroście o 7,4 proc. rdr w grudniu 2009 roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem 
spadła o 5,4 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny.  
Ceny produkcji przemysłowej w styczniu roku wzrosły o 0,2 proc. w stosunku do stycznia 2009 roku, a w ujęciu miesięcznym ceny produkcji wzrosły o 
0,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.  
Wzrost produkcji przemysłowej w lutym 2010 roku sięgnie 8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, podobnej dynamiki wzrostu 
produkcji moŜna się spodziewać w całym I kwartale br. - ocenia Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki.  
Bank centralny Japonii  utrzymał stopy procentowe bez zmian - podał bank po zakończeniu swojego posiedzenia w czwartek.  
W Wielkiej Brytanii  w styczniu 2010 r. pierwszy deficyt budŜetowy od 1993 r., kiedy rozpoczęto publikację danych. Wydatki rządowe przewyŜszyły w 
styczniu przychody o 4,3 mld funtów (6,7 mld USD) - poinformowało w czwartek w komunikacie Biuro Narodowej Statystyki w Londynie.  
Międzynarodowy Fundusz Walutowy  wkrótce rozpocznie sprzedaŜ złota na wolnym rynku, 13 proc. swoich rezerw - poinformował MFW.  
Liczba osób  ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu wzrosła w USA o 31 tys. wobec poprzedniego tygodnia i 
wyniosła 473 tys. - poinformował w czwartek Departament Pracy USA.  
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA  w styczniu wzrosły o 1,4 proc. miesiąc do miesiąca, po wzroście poprzednio o 0,4 proc. po 
korekcie - poinformował w czwartek Departament Pracy w komunikacie.  
Ameryka ński indeks wyprzedzaj ący koniunktury  wzrósł w styczniu o 0,3 proc., po wzroście w grudniu o 1,2 proc. - podała w czwartek Conference 
Board.  
Indeks Philadelphia Fed  w lutym wzrósł do 17,6 pkt z 15,2 pkt w styczniu - podał Fed z Filadelfii w czwartek w komunikacie.  
 
OPINIE 
Ministerstwo Finansów  spodziewa się, Ŝe najbliŜsze miesiące przyniosą umiarkowe wzrosty w ujęciu miesiąc do miesiąca wyrównanej sezonowo 
produkcji przemysłowej - poinformował PAP Sławomir Dudek, wicedyrektor Departamentu Polityki Finansowej, Statystyki i Analiz. 
Zdaniem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju  (EBOR), mimo wzrostu PKB, przedsiębiorstwa w regionie jego działania nadal wymagają 
dodatkowego wsparcia, jeśli mają się uporać z wtórnymi skutkami ubiegłorocznego, globalnego kryzysu finansowego, 
 

KALENDARIUM 
 
PIĄTEK, 19 LUTEGO 
CHEMOS - Koniec zapisów na akcje nowej emisji 
Szar - debiut na NewConnect;  
Chemoservis Dwory  - koniec zapisów na akcje nowej emisji;  
Ferrum  - NWZA spółki o zmianach w radzie nadzorczej;  
Radpol - NWZA spółki o umorzeniu ponad 500 tys. akcji i emisji akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej;  
Gant  - ostatni dzień notowań 16.117.900 praw poboru akcji serii N;  
NIEMCY - (8.00) Inflacja PPI (Oczek. -3.9% r/r Poprz. -5.2% r/r) za styczeń 
FRANCJA  - (8.58) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 55.2 pkt. Poprz. 55.4 pkt.) - dane wstępne za luty 
FRANCJA  - (8.58) Indeks PMI dla usług (Oczek. 56 pkt. Poprz. 56.3 pkt.) - dane wstępne za luty 
NIEMCY - (9.28) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 53.9 pkt. Poprz. 53.7 pkt.) - dane wstępne za luty 
NIEMCY - (9.28) Indeks PMI dla usług (Oczek. 52.5 pkt. Poprz. 52.2 pkt.) - dane wstępne za luty 
EUROLAND - (9.58) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 52.6 pkt. Poprz. 52.4 pkt.) - dane wstępne za luty 
EUROLAND - (9.58) Indeks PMI dla usług (Oczek. 52.5 pkt. Poprz. 52.5 pkt.) - dane wstępne za luty 
EUROLAND  - (10.00) Saldo rachunku bieŜącego (Oczek. -0.6 mld EUR Poprz. 0.1 mld EUR) za grudzień 
UK - (10.30) SprzedaŜ detaliczna (Oczek. -0.5% m/m Poprz. 0.3% m/m) za styczeń 
USA - (14.30) Inflacja CPI (Oczek. 0.3% m/m Poprz. 0.1% m/m) oraz inflacja bazowa CPI (Oczek. 0.1% m/m Poprz. 0.1% m/m) za styczeń 
USA - Wyniki kwartalne podaje JC Penney. 
 
PONIEDZIAŁEK. 22 LUTEGO  
Dolno śląskie Surowce Skalne  - początek budowy księgi popytu;  
EFH śurawie Wie Ŝowe  - NWZA ws. zmian w statucie spółki;  
GUS - (14.00) Koniunktura w przemyśle (Poprz. 0 pkt.) za luty 
GUS - (14.00) Koniunktura w budownictwie (Poprz. -15 pkt.) za luty 
GUS - (14.00) Koniunktura w handlu (Poprz. -5 pkt.) za luty 
GUS - (14.00) Koniunktura w usługach za luty 
USA - wskaźnik aktywności wytwórczej Chicago Fed za I (14.30)  
USA - wskaźnik aktywności wytwórczej Dallas Fed za II (16.30)  
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WTOREK, 23 LUTEGO  
Eko Holding  - początek budowy księgi popytu w publicznej ofercie 13.245.000 akcji;  
Lotos  - publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2009;  
TP SA - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2009 rok;  
Agora  - publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2009 roku;  
GUS - poda dane o sprzedaŜy detalicznej i stopie bezrobocia w styczniu 2010 roku. (10.00) 
Niemcy  - publikacja wskaźnika Ido za II (10.00)  
USA - publikacja wskaźnika cen domów S&P/Schillerowski za XII 2009 (15.00)  
USA - publikacja wskaźnika zaufania konsumentów opracowanego przez Konferencje Bardo za II (16.00)  
USA - publikacja wskaźnika aktywności wytwórczej Richmond Fed za II (16.00)  
 

DZISIEJSZE KOMENTARZE NA GOR ĄCO W INWESTOR ONLINE 
 
USA - (14.30) Inflacja CPI (Oczek. 0.3% m/m Poprz. 0.1% m/m) za styczeń 
 
Uwaga! Dane publikowane s ą niezwłocznie po ich odczycie, natomiast komentarz z kilkuminutowym opó źnieniem 
 
 

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE DM BZWBK 
 

BZ WBK Nowa Era ER - BNPIBZNE Index
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BNP Paribas Global Waste Management ER - BNPIEEER Index 
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BNP Global Water ER - BNPIWAER Index
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BNP Paribas Platinium Index PLN ER - BNPITPER Index
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BNP Paribas Global Infrastructure ER - BNPIGIER Index
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BNP Paribas COMAC Isovol 8 LS ER - KMAI8ER Index
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Indeks 18.02. zmiana
BNPIBZNE 701,3362 � -0,19%
BNPIREER 193,3382 � 0,28%
BNPIEEER 176,1448 � 2,13%
BNPIGWER 149,7800 � 0,94%
BNPIWAER 139,6633 � 0,48%
BNPITPER 182,7849 � 0,03%
BNPIGIER 216,4578 � 1,31%
KMAI8ER 104,3680 � 0,30%

BNP Paribas Indexes

 

• Indeksy wchodzące w skład portfela inwestycyjnego (koszyka indeksów) Certyfikatu BZ WBK Przyjazna Planeta : 1) BNP Paribas Global Renewable 
Energies ER; 2) BNP Paribas Global Energy Efficiency ER; 3) BNP Paribas Global Waste Management ER; 4) BNP Paribas Global Water ER. 

• Indeksy wchodzące w skład portfela inwestycyjnego (koszyka indeksów) Obligacji BZ WBK Infrastruktura+ : 1) BNP Paribas Global Infrastructure ER; 
2) BNP Paribas COMAC Isovol 8 LS ER. 

 
 
Dane do wykresów dostarcza Bloomberg. Źródłem pozostałych danych są PAP, Reuters, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-
ekonomiczne.  
Prezentowana cena ropy odnosi się do notowań najbliŜszej wygaśnięciu serii kontraktu terminowego WTI Crude, notowanego na giełdzie NYMEX. 
Prezentowana cena miedzi odnosi się do jej notowań na Londyńskiej Giełdzie Metali. 
Prezentowana cena złota i srebra to kwotowanie Bloomberga na podstawie dostarczonych notowań instytucji zajmujących się wyceną danego kruszcu. 

Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakŜe DM 
BZ WBK S.A. nie moŜe zagwarantować ich dokładności i pełności.  

Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom 
Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w 
niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. 

 


