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Polska nadal z najwyższą roczną dynamikę 

zharmonizowanego CPI w UE w styczniu 

Według danych Eurostatu nasz kraj nadal charakteryzował się najwyższą wartością rocznej 

dynamiki zharmonizowanego wskaźnika CPI w Unii Europejskiej (i okolicach). Za Polską z 

+3,6 proc. roczną zmianą CPI plasowały się Islandia (+3,4 proc.), Węgry (+2,9 proc.), 

Norwegia (+2,7 proc.) Czechy (+2,2 proc.) oraz Szwecja (+1,9 proc.). Żaden z tych krajów nie 

należy do strefy euro. Na drugim biegunie była Grecja z -2,4 proc. roczną dynamiką CPI. 

 

Grecję można scharakteryzować jako peryferyjnego - z geograficznego punktu widzenia - 

członka strefy euro, Polskę zaś jako centralnie położony kraj spoza strefy euro, co być może 

wpływa na powyższe wyniki. Styczniowa różnica pomiędzy rocznymi dynamiki 

zharmonizowanych wskaźników CPI dla Polski i Grecji wynosiła 6 pkt. proc. i w okresie 

minionego pół roku była na poziomie poprzednio widzianym w 2000 roku. 
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Pod względem rocznej zmiany rocznej dynamiki zharmonizowanego CPI przodowały kraje 

nordyckie - Islandia, Norwegia i Szwecja nie należące do strefy euro (czy też w ogólne do 

UE), a największa deceleracja dynamik CPI nastąpiła w Grecji, Słowenii, Litwie, Łotwie i 

Słowacji należących do strefy euro. 

 

WIG-20 zdołał wczoraj obronić linię wsparcia przechodzącą przez minima indeksu z grudnia, 

stycznia i lutego (+0,8 proc.). Poza NCIndex (-0,5 proc.) pozostałe główne indeksy polskiego 

rynku akcji rosły wczoraj (najsilniej o 1,7 proc. mWIG-40). 
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Chyba raczej dosyć niespodziewanie cena kontraktów na S&P 500 obroniła wczoraj linię 

wachlarza startującą z marcowego dołka i przechodzącą przez minima z końca października i 

końca stycznia i dziś rano rosła o 0,2 proc. Azji powielała w czwartkowy poranek ten wzrost 

(spadał tylko - o 0,4 proc. -nowozelandzki NZX50). Najsilniej - aż o 3,5 proc. - rósł dziś 

koreański Kospi. 

 

Spółka PGO (C/Z 15,81, C/WK 0,48, kapitalizacja 139 mln zł) została w tym miejscu 

wspomniana 6 sierpnia ub. r. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 1,45 zł. 

Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała na zamknięcie 1,44 zł. Zwiększenie w wezwaniu po 

1,45 zł i transakcji pakietowej przez TDJ udziałów w PGO do 95,61%, czyni przesłanki stojące 

za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki pół roku temu nieaktualnymi.  
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Kurs akcji spółki Ferrum (C/WK 1,92, kapitalizacja 226 mln zł) specjalizującej się w produkcji 

rur do przesyłu mediów przebywa obecnie w okolicach dolnego ograniczenia 23-letniego 

kanału trendu wzrostowego, poziomego wsparcia wyznaczanego przez minima kursu z 

ostatnich 17 lat oraz na opadającej linii oporu wyznaczanej przez szczytu kursu z lat 2006-

2020. 

 

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie 

w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć zerową roczną dynamikę publikowanego 

przez Hong Kong Rating & Valuation Department indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w 

Hangkongu: 

 

... skok wartości publikowanego przez Federation of Korean Industries wskaźnika 

oczekiwanej koniunktury gospodarczej w marcu do najwyższego poziomu od marca 2011: 
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... -24,5 proc. roczną dynamikę rejestracji nowych samochodów osobowych w strefie euro w 

styczniu: 

 

... -3,6 proc. roczną dynamikę PKB w Niemczech w IV kw. ub. r.: 

 

... wzrost wartości publikowanego przez INSEE wskaźnika koniunktury w przemyśle Francji 

w lutym: 
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... najwyższą od stycznia 2010 roczną dynamikę nowych zamówień eksportowych na 

Tajwanie w styczniu (+41,3 proc.): 

 

... wartość publikowanego przez Getulio Vargas Foundation wskaźnika zaufania 

konsumentów w Brazylii w lutym: 

 

... najwyższą od 2006 roku zannualizowaną liczbę pozwoleń na budowę domów mieszkalnych 

w USA w styczniu: 
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.. zannualizowaną liczbę sprzedanych w USA nowych domów mieszkalnych w styczniu: 

 

... oraz nowy rekord średniej ceny nowych domów sprzedanych w USA w styczniu (+6,5 proc. 

r/r): 

 

Wojciech Białek 

Zastrzeżenie prawne 
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Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. 

Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń 

inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych 

potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach 

wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) 

osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) 

zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź 

(4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte 

opracowaniem. W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub 

„publikacji handlowej” w rozumieniu 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, 

bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 

NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w 

sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 

Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy 

zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, 

w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego 

Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, 

prawdziwości lub dokładności. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności 

za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za 

ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Opracowanie nie 

powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i 

implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej. 

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub 

krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub 

innych instrumentach finansowych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym 

nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru 

Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20. Powielanie bądź publikowanie w 

jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie 

materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego 

Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest prawnie chronione zgodnie z 

Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych. 

 

 

 

 


