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GPW 
KOMENTARZ PORANNY  
Wczorajsza sesja zakończyła się nieznacznym spadkiem indeksów, a skala strat nie przekroczyła 0,4%. TuŜ po otwarciu WIG-20 
wytyczył dzienne maksimum na 2243 pkt., po czym w kolejnych godzinach odnotował spadek do 2218 pkt. Centralnie na wsparciu, 
wynikającym z równości fal spadkowych oraz 61,8 % zniesienia wzrostu 2172 do 2290 pkt. pojawił się popyt i w tym nie ma nic 
dziwnego. Pytaniem pozostaje czy wzrost o 23 pkt., czyli nieco ponad 1% w ciągu ponad 4 godzin handlu moŜe stanowić zapowiedź 
nowej fali wzrostowej. Mam wraŜenie, iŜ poprzednie zwyŜki były inicjowane z duŜo większym impetem, co z kolei zachęcało do 
zakupów innych inwestorów. W tym przypadku ta dynamika jest rozczarowująca jeśli weźmiemy pod uwagę, iŜ indeks winie 
zwyŜkować powyŜej ostatniego maksimum na 2290 pkt. i testować kolejne bariery w rejonie 2340 pkt. Ale mimo tych zastrzeŜeń 
takiej ewentualności wykluczyć nie moŜna, choć kolejne godziny winny przynieść dynamiczne przyspieszenie wzrostów. NajbliŜszy 
opór znajduje się na 2241 pkt., a w razie jego przebicia będę liczył na test 2254 lub teŜ ostatnich maksimów na: 2284 i 2290 pkt. 
NajbliŜsze wsparcie znajduje się na 2223 pkt., a spadek poniŜej tego poziomu będzie zapowiadał test wczorajszego dna na 2218 
pkt. Spadek poniŜej tego wsparcia będzie wyrazem słabości strony popytowej i będzie istotnie redukował prawdopodobieństwo 
wykreowania kolejnej fali wzrostowej. Większą wtedy rangę trzeba będzie przypisać czarnym korpusom i systematycznej podaŜy na: 
zniŜkującej średniej z 15 sesji i linii trendu spadkowego. Kolejne wsparcie to 2194 pkt., a w razie jego przebicia kolejne wsparcie 
znajduje się na 2172 pkt. W przypadku przebicia tego poziomu będę oczekiwał na test 2154 pkt. lub teŜ 2087 pkt. W krótkim terminie 
cały czas wierzę w kolejną falę wzrostową, która nieco nadbije ostatnie maksimum na 2290 pkt. Oczywiście moŜliwe są alternatywne 
scenariusze, co wynika z faktu, iŜ WIG-20 ma kłopot z pokonaniem 2285 pkt., który wynika z 50% zniesienia ostatniej fali spadkowej 
z 2402 do 2165 pkt., podczas gdy S&P 500 skorygował cały spadek o ponad 62% i cały czas kupujący zdają się utrzymywać 
kontrolę nad rynkiem. Wiem, Ŝe na Europę się teraz patrzy przez pryzmat Grecji i międzynarodowy kapitał utrzymuje zachowawcze 
podejście do inwestycji w tym regionie, co przejawia się, choćby w relatywnie słabej korekcie na DAX-ie. Ten ostatni sprawia 
wraŜenie, jakby korektę juŜ zakończył i sposobił się do startu kolejnej fali spadkowej (wykres jest czytelny, jak mało kiedy), która w 
tym miejscu winna być niezwykle dynamiczna, gdzie w dość krótkim czasie indeks ten winien przebyć spory dystans poniŜej 5100 w 
neutralnych załoŜeniach, choć moŜna sobie wyobrazić równieŜ ruch do 4680 pkt lub teŜ niŜej. Tomasz Jerzyk 

KOMENTARZ TERMINOWY   
Po wczorajszej sesji układ techniczny wykresu nie zmienił się. Nadal zatem kluczową barierą podaŜową pozostaje zakres: 2299 – 
2304 pkt, zbudowany na bazie zniesienia 38.2% całego ruchu spadkowego. Warto przypomnieć, Ŝe w przypadku indeksu WIG20 
analogiczną strefę oporu jest: 2293 – 2298 pkt (równieŜ wypada tutaj zniesienie 38.2%). Dopiero zanegowanie zatem wskazanych 
barier cenowych w znaczącym stopniu poprawiłoby sytuację techniczną wykresów i wskazywałoby jednocześnie na pogłębiającą się 
przewagę popytu. Dlatego właśnie zlecenie zabezpieczające dla preferowanych obecnie krótkich pozycji utrzymywałbym ponad 
poziomem: 2304 pkt. Trzeba jednak obiektywnie przyznać, Ŝe kupujący w bardzo enigmatyczny i mało przekonywujący sposób 
inicjują obecnie swoje rynkowe działania. Cały czas zatem musimy uwzględniać wariant związany z kontynuacją ruchu spadkowego i 
moŜliwością dotarcia kontraktów do obszaru wsparcia: 2168 – 2175 pkt, bądź zakresu: 2152 – 2156 pkt. Wydaje się jednak, Ŝe 
właśnie ten ostatni przedział cechuje się większą wiarygodnością, gdyŜ jego podstawę konstrukcyjną stanowi waŜne zniesienie 
Fibonacciego: 1.13. Technicznym sygnałem potwierdzającym w wizualny sposób słabość rynku byłoby zanegowanie znanej nam juŜ 
zapory popytowej: 2215 – 2218 pkt. Wczoraj bykom udało się wybronić wskazany przedział, choć skala odreagowania – biorąc pod 
uwagę istotność tej strefy – nie była wcale duŜa. Pozywanie odniósłbym się na pewno do jedynie krótkotrwałego naruszenia 
poziomu: 2215 pkt, po którym byki ponownie zaczęłyby wywierać presję na rynku. Wskazywałoby to bowiem, Ŝe kupującym 
rzeczywiście zaleŜy na obronie wymienionej zapory popytowej. To z kolei mogłoby w konsekwencji doprowadzić do 
wykrystalizowania się ruchu wzrostowego. Paweł Danielewicz (Komentarz stanowi fragment opracowania "Analiza Futures - Przed 
Otwarciem")  

 
Indeks 24.02.   zmiana 
WIG 20 2233,1  � -0,32% 
WIG 38447,2  � -0,23% 
mWIG40 2305,6  � -0,25% 
WIG-Banki 5578,4  � -0,31% 
WIG-Budowl 5163,2  � 0,88% 
WIG-Info 1143,2  � -0,66% 
WIG-Media 3232,7  � 0,15% 
WIG-SpoŜ. 3483,8  � 1,69% 
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KOMENTARZ DO SESJI W USA 
W środę uwaga inwestorów skupiona byłą przede wszystkim na wystąpieniu przed amerykańskim Kongresem szefa Fed, 
Bena Bernanke. Było to konsekwencją ostatnich ruchów Rezerwy Federalnej, która podniosła stopę dyskontową banków i 
wywołała lawinę obaw związanych z zacieśnianiem polityki pienięŜnej w niedługim juŜ horyzoncie czasu. Wypowiedź 
Bernanke w zasadzie niczym się nie róŜniła od tego, co uczestnicy rynku mogli juŜ wysłuchać w minionych miesiącach, tym 
niemniej ponowne potwierdzenie prawdopodobnego utrzymania stóp procentowych „przez dłuŜszy okres czasu” na 
rekordowo niskich poziomach wlało nieco spokoju w poczynaniu inwestorów, którzy z większym entuzjazmem ruszyli by 
napełniać swoje portfele akcjami. Wobec powyŜszego na dalszy plan zeszły rozczarowujące dane z amerykańskiego rynku 
nieruchomości, według których styczniowa sprzedaŜ nowych domów spadła o 11,2%, do 309 tys. z 348 tys. (po rewizji) i 
wobec prognozy zakładającej wzrost do 360 tys. Spośród dziesięciu głównych sektorów, najlepiej zachowywały się akcje 
spółek finansowych (+1,7%), z kolei maruderami i zarazem jedynym sektorem kończącym dzień pod kreską były spółki 
surowcowe (-0,1%). Ostatecznie, wszystkie trzy główne indeksy zakończyły dzień z około 1% zyskami. Czwartek 
zapowiada się niezmiernie ciekawie. O ile napięcie związane z wystąpieniem (jego kontynuacją) Bena Bernanke przejdzie 
na dalszy plan, o tyle uczestników rynku czekają jeszcze przed sesją publikacje istotnych danych makroekonomicznych: 
styczniowe zamówienia na dobra trwałego uŜytku (prog. +1,0% m/m) oraz budzące wiele negatywnych emocji w ostatnim 
czasie cotygodniowe dane o liczbie nowozłoŜonych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, które z pewnością wykreują 
sentyment graczy w początkowej fazie handlu. Adam Nowakowski 

 
 

Indeks 24.02. zmiana
FTSE 5342,9 � 0,52%
DAX 5615,5 � 0,20%
BUX 21320,0 � -0,51%
RTS 1410,1 � 0,62%
ISE 100 49659,6 � -3,42%

Indeks 24.02. zmiana
Dow J. 10374,2 � 0,89%
S&P 500 1105,2 � 0,97%
Nasdaq 2235,9 � 1,01%
Bovespa 66399 � -0,63%

Indeks 25.02. zmiana
NIKKEI 10102,0 � -0,95%
HangSen 20357,1 � -0,54%
Shanghai 3060,5 � 1,27%

Indeks 24.02. zmiana
Ropa 79,73 � 1,10%
Miedź 7122,5 � 0,29%
Złoto 1093,45 � -0,18%
Srebro 15,80 � -0,39%

Indeks 24.02. zmiana
EURPLN 3,99 � 0,31%
USDPLN 2,96 � 0,81%
CHFPLN 2,73 � 0,27%

Waluty

Europa

Ameryka Płn. i Płd.

Azja

Towary i surowce
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GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

PKN ORLEN Zysk netto PKN Orlen w IV kw. '09 wyniósł  302 mln zł, lekko poni Ŝej konsensusu 
Zysk netto grupy PKN Orlen przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w czwartym kwartale 2009 roku 302 
mln zł wobec 4,89 mld zł straty rok wcześniej. Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się zysku netto średnio na 
poziomie 315 mln zł, a przedział oczekiwań wahał się od 97,2 mln zł do 660 mln zł. 

PKN ORLEN Zysk netto grupy kapitałowej Anwil w cały m 2009 roku wyniósł 66,7 mln zł 

PKN ORLEN Surgutnieftiegaz mo Ŝe wymieni ć akcje MOL na Mo Ŝejki - "RBK-daily" 
Surgutnieftiegaz, jeden z największych koncernów naftowych w Rosji, moŜe oddać swój pakiet akcji węgierskiego MOL 
polskiemu PKN Orlen w zamian za Orlen Lietuva, tj. rafinerię w MoŜejkach, na Litwie. 

PKO BP Strategia na lata 2010-2012: 
• PKO BP planuje, Ŝe do 2012 roku jego aktywa przekroczą 200 mld zł, wskaźnik kosztów do dochodów będzie poniŜej 45 

proc., ROE powyŜej 16 proc., ROA powyŜej 2 proc., a CAR powyŜej 12 proc.; 
• PKO BP planuje, Ŝe w 2012 roku jego zysk netto przekroczy 4 mld zł, a wynik na działalności biznesowej będzie powyŜej 

11 mld zł; 
• PKO BP chce by do 2012 roku portfel kredytowy wyniósł ponad 160 mld zł, a depozyty były powyŜej 160 mld zł. Kapitały 

własne przekroczyć mają 25 mld zł; 
• Strategia nie określa polityki dywidendowej banku. 

PEKAO Standard & Poor's Ratings Services utrzymała oceny ratingowe Pekao SA. Perspektyw ę ocen ratingowych 
utrzymano jako "stabiln ą" 

PGNIG Regulator energii b ędzie Ŝądał wyja śnienia od PGNIG zwi ązanego z wnioskiem taryfowym 

ASSECO POLAND, 
TPSA 

Trzy konsorcja zło Ŝyły oferty w przetargu przy Baltic Arenie, w tym As seco z TP SA 
Trzy konsorcja złoŜyły oferty w przetargu na wybór Partnera Technologicznego Stadionu Piłkarskiego w Gdańsku. 
Konsorcjum TP SA, Asseco Systems, Auditel Ingenieria y Servicios i Abantia Polska złoŜyło ofertę o wartości 80,42 mln zł 
netto. 

JW CONSTRUCTION Wyniki w 2010 mog ą okazać się lepsze r/r – Wiceprezes 
Spółka zamierza dodać do obecnej oferty dodatkowe 1 tys. mieszkań. W całym 2010 roku JWC planuje sprzedać 1,2 -1,3 tys 
mieszkać vs. 830 w ubiegłym roku. W styczniu spółka sprzedała 85 mieszkań i w nadchodzących miesiącach sprzedaŜ 
powinna się zawierać w przedziale 80-90 mieszkań. JWC jest gotowe do wypłaty dywidendy z zysku za 2009. 

BUDIMEX Budimex zbuduje drugi terminal na lotnisku w Gdańsku 
Konsorcjum Budimeksu i Korporacji Budowlanej Doraco w ciągu dwóch lat na terenie Portu Lotniczego w Gdańsku zbuduje 
drugi terminal pasaŜerski za 153,5 mln zł. 

 
 

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

AMBRA W drugim półroczu roku obrotowego 2009/2010 Ambra powinna osiągnąć przychody na podobnym poziomie jak w drugim 
półroczu poprzedniego roku, natomiast na poziomie netto w drugim półroczu Ambra wykaŜe znów stratę. Za cały 2009/2010 
rok wynik netto moŜe wynieść ok. 15 mln zł. 

ASBIS Asbis zapowiada, Ŝe bieŜący rok zakończy zyskiem. Celem firmy jest dwucyfrowy wzrost przychodów. Dystrybutor IT 
spodziewa się w tym roku największych wzrostów sprzedaŜy w krajach byłego ZSRR, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce. 

BMP AG SprzedaŜ nokaut.pl za 5,4 mln zł została sfinalizowana. 

BUMECH Całkowita wartość kontraktów podpisanych z KHW w ciągu 12 miesięcy wyniosła 3,5 mln zł. 

CP ENERGIA Spółka zaleŜna K&K podpisała kontrakt z PGNIG na zakup paliwa gazowego za 4,38 mln zł. 

EMPIK M&F Empik Media & Fashion wraz ze swoją spółka zaleŜną Fashion Look podpisał umowę franszyzową z New Look Retailers 
Limited,  na mocy której Fashion Look otrzymała wyłączną licencję na okres 13 lat na otwieranie i prowadzenie sklepów pod 
marką New Look w Polsce. Do końca 2014 r. grupa EM&F planuje otworzyć do 30 sklepów tej marki. 

MONDI Grupa Mondi Świecie wypracowała w 2009 r. 71,4 mln zł zysku netto wobec 141,2 mln zł rok wcześniej. W ramach 
porozumienia z bankami spółka nie wypłaci dywidendy z zysku za 2009 r. 

NWR New World Resources, który miał po czterech kwartałach 2009 roku prawie 62 mln euro straty netto, spodziewa się w tym 
roku  poprawy wyników. Poprawa ta ma nastąpić dzięki wzrostowi cen węgla koksującego i koksu w wyniku oŜywienia na 
rynku stali. Spółka moŜe zanotować zysk w pierwszym kwartale tego roku. 

OPONEO.PL Oponeo.pl przejmie 100 proc. udziałów spółki Favonia Polska, która prowadzi sklepy internetowe w domenach opony.pl i 
ogumienie.pl za 13,2 mln zł. Oponeo.pl planuje zrealizować zakup udziałów ze środków własnych (5,7 mln zł) oraz emisji 
1.267.600 akcji skierowanych do Favonia Trading Ltd. lub środków własnych (7,5 mln zł). 

ORBIS Grupa Orbis ocenia, Ŝe w tym roku moŜliwe jest wypracowanie zysku netto, a oŜywienie na rynku hotelowym moŜe powrócić 
w trzecim kwartale. Orbis wyda w tym roku na inwestycje hotelowe poniŜej 50 mln zł. 

REDAN Po wynikach stycznia spółka nie widzi zagroŜenia dla prognozy 5,8 mln zł zysku netto w 2010 roku. Zakłada lekki wzrost 
sprzedaŜy porównywalnej. 

TECHMEX Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej uchylił upadłość likwidacyjną Techmeksu. 

TELFORCEONE TelForceOne planuje emisję nie więcej niŜ 750 tys. akcji z wyłączeniem prawa poboru, a decyzję o tym mają podjąć 
akcjonariusze na walnym zgromadzeniu 23 marca. Z emisji akcji spółka chce pozyskać ok. 4 mln zł. 

 
 

TRANSAKCJE  

CHEMOSERVIS-DWORY Petro Remont sprzedał 2,2 mln akcji po średniej cenie 0,07 zł w dniach 10-11 lutego br. 
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TELFORCEONE Springfield Investments zmniejszył swój udział do 40,55% z 44,51%. 
 Opracowanie: Michał Witkowski, Adam Nowakowski, Kamil Budziński 
  

 
WIADOMOŚCI GOSPODARCZO-POLITYCZNE 

 
MAKROEKONOMIA  
Rada Polityki Pieni ęŜnej  na zakończonym w środę posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie, główna stopa NBP wynosi 
nadal nie mniej niŜ 3,50 proc. Zdaniem RPP inflacja w najbliŜszych miesiącach będzie się obniŜać, m.in. ze względu na efekt bazy oraz niską presję 
popytową. 
Strefa euro -  nowe zamówienia w przemyśle strefy euro wzrosły w grudniu 2009 mdm o 0,8 proc., po wzroście w listopadzie o 2,7 proc. po korekcie 
Strefa euro -  indeks nastrojów niemieckich konsumentów GfK na marzec 2010 spadł do 3,2 pkt z 3,3 pkt w lutym, po korekcie 
Strefa euro -  deficyt budŜetowy Niemiec za rok 2009 wyniósł 79,3 mld euro, a nie jak podawano w styczniu 77,2 mld euro - poinformował Federalny 
Urząd Statystyczny z siedzibą w Wiesbaden 
USA - sprzedaŜ nowych domów w USA spadła w styczniu do 309 tysięcy w ujęciu rocznym . 
USA- zanotowano większy spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA 
USA - zapasy ropy naftowej w USA wzrosły w ubiegłym tygodniu o 3,03 mln baryłek, czyli o 0,9 proc., do 337,54 mln baryłek 
 
OPINIE  
Minister Michał Boni , szef zespołu doradców strategicznych premiera uwaŜa, Ŝe w lutym 2010 r. bezrobocie moŜe jeszcze urosnąć, ale w marcu i 
kwietniu sytuacja na rynku pracy powinna zacząć się poprawiać. 
Ministerstwo Gospodarki -  z najnowszych, opublikowanych w środę prognoz Departamentu Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki wynika, Ŝe 
wzrost PKB w 2010 roku powinien być na poziomie ok. 3 proc., jednak w scenariuszu optymistycznym moŜna się spodziewać, Ŝe będzie on jeszcze 
wyŜszy 
NBP - z projekcji Narodowego Banku Polskiego wynika, Ŝe inflacja w tym roku z 50 proc. prawdopodobieństwem, przy załoŜeniu, Ŝe stopy procentowe 
nie ulegną zmianie, znajdzie się w przedziale 1,3-2,2 proc., a dynamika PKB wyniesie 2,1-4,1 proc. 
GUS - w lutym i marcu stopa bezrobocia będzie nadal rosnąć i przekroczy 13 proc., zaś na przełomie II i III kwartału spadnie do 11 proc. - powiedział 
PAP Janusz Witkowski, wiceprezes GUS. Jego zdaniem, zatrudnienie rosnąć będzie w przemyśle przetwórczym, transporcie oraz w usługach, zaś w 
lecie nastąpi redukcja zatrudnienia w górnictwie i wydobywaniu. Zdaniem Witkowskiego, w kolejnych miesiącach 2010 roku wynagrodzenia rosnąć będą 
w tempie 3-4 proc. rdr. 
RPP - kwestia podwyŜek stóp procentowych istnieje w perspektywie średniookresowej, sygnalizowanie ich obecnie byłoby przedwczesne - oceniła w 
wywiadzie dla PAP ElŜbieta Chojna-Duch, członek Rady Polityki PienięŜnej. Jej zdaniem obecnie inflacja nie stanowi głównego problemu. 
Poinformowała równieŜ, ze decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie RPP podjęła jednomyślnie, natomiast nie było 
konsensusu co do nieformalnego nastawienia Rady 
USA - szef amerykańskiej Rezerwy Federalnej Ben Bernanke przed kongresem USA w środę powiedział, ze oŜywienie w gospodarce amerykańskiej 
jest w początkowej fazie, dlatego wciąŜ konieczne są niskie stopy procentowe w celu pobudzenia popytu konsumentów oraz przedsiębiorstw 
 

KALENDARIUM 
 
CZWARTEK, 25 LUTEGO  
PKN Orlen i BPH -  Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2009 roku 
Dolno śląskie Surowce Skalne  - Początek zapisów w transzy indywidualnej i instytucjonalnej 
śurawie Wie Ŝowe -  Wprowadzenie do obrotu 517.875 akcji serii D 
EKO Holding -  ostatni dzień budowy księgi popytu w ofercie publicznej 
Kable -  NWZA w sprawie zmiany statutu spółki 
Jago -  NWZA w sprawie upowaŜnienia zarządu do ustanowienia zastawu rejestrowego na akcjach spółki 
Niemcy (10:00) -  Publikacja stopy bezrobocia za luty. Prognoza i poprz. 8,2% 
USA (14:00) -  Publikacja danych o dynamice zamówień na dobra trwałgo uŜytku za styczeń. Prognoza 1,5%m/m; poprz. 1% m/m.  
USA (14:30) -  Zamówienia na dobra bez środków transportu za styczeń. Prognoza 0,9%m/m; poprz. 1,4%m/m 
USA (14:30) -  Publikacja danych o nowych podaniach o zasiłki dla bezrobotnych za ostatni tydzień. Prognoza 465 tys.; poprz. 473 tys.  
USA (15:00) -  Wystąpienie szefa Fed w Kongresie 
USA (16:00) -  Indeks cen nieruchomości – FHFA za grudzień. Prognoza 0,6%m/m; poprz. 0,7%m/m 
 
PIĄTEK, 26 LUTEGO 
KGHM - Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2009 roku. 
Eko Holding -  Ogłoszenie ceny oferowanych akcji w ofercie publicznej oraz ich liczby w poszczególnych transzach. Początek przyjmowania zapisów na 
akcje w ofercie publicznej. 
Dolno śląskie Surowce Skalne  - Koniec zapisów w transzy indywidualnej i instytucjonalnej 
POLIMEXMS - WZA w sprawie połączenia ze spółkami zaleŜnymi m.in. Naftobudową i EnergomontaŜem Północ 
EUROLAND (11:00)  - Publikacja wskaźnika inflacji HICP za styczeń. Prognoza: -0,7% m/m i 1,0% r/r; poprz. 0,3% m/m i 0,9% r/r.  
USA (14:30) -  Publikacja zrewidowanych danych o dynamice PKB za IV kwartał 2009 roku. Prognoza: 5,6%; poprz.2,2%.  
USA (14:30) -  Publikacja zweryfikowanych danych o deflatorze PKB za IV kwartał. Prognoza: 0,6%; poprz. 0,4%.  
USA (15:45) -  Publikacja wskaźnika Chicago PMI za luty. Prognoza 59 pkt.; poprz. 61,5 pkt.  
USA (15:55) -  Publikacja zrewidowanych danych indeksu nastrojów konsumentów Michigan za luty. Prognoza 73,9 pkt.; poprz. 72,8 pkt.  
USA (16:00) -  Publikacja wielkości sprzedaŜy domów na rynku wtórnym za styczeń. Prognoza 5,5 mln; poprz. 5,45 mln 
 
PONIEDZIAŁEK, 01 MARCA  
BRE - Raport roczny za 2009 rok 
BIOTON - Raport za IV kwartał 2009 
GUS (9:00) - Indeks PMI dla przemysłu za luty. Prognoza 51,9 pkt.; poprz. 51 pkt. 
EUROLAND (9:58) -  Indeks PMI dla przemysłu za luty. Prognoza 54,1 pkt.; poprz. 52,4 pkt. 
MF (10:00) - Prognoza inflacji Ministerstwa Finansów za luty. Prognoza 3,2%r/r; poprz. 3,5%r/r 
EUROLAND (10:00) -  Stopa bezrobocia za styczeń. Poprz. 10% 
USA (14:30) -  Dochody (prog.0,3%m/m; poprz. 0,4%m/m) i wydatki (prog.0,4%m/m; poprz. 0,2%m/m) Amerykanów za styczeń. 
USA (16:00) -  Indeks ISM dla przemysłu za luty. Prognoza 58,2 pkt.; poprz. 58,4 pkt. 
USA (16:00) -  Wydatki na inwestycje budowlane w styczniu. Prognoza -0,7%m/m; poprz. -1,2%m/m 
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USA (14:30) -  Zamówienia na dobra na trwałego uŜytku 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 Renewable Energies ER - BNPIREER Index
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BNP Paribas Global Waste Management ER - BNPIEEER Index 
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BNP Paribas Global Energy Efficiency ER - BNPIGWER 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 24.02. zmiana
BNPIBZNE 701,8924 � -0,25%
BNPIREER 188,4913 � -0,42%
BNPIEEER 175,2258 � -1,02%
BNPIGWER 147,8748 � -1,23%
BNPIWAER 138,3958 � -0,52%
BNPITPER 183,0254 � -0,15%
BNPIGIER 214,8062 � -0,72%
KMAI8ER 104,1364 � 0,00%

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. 
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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. 

 


