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EUR-USD, dane dzienne Informacje gospodarcze 
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W kraju 
 
W styczniu ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury dla Polski wyniósł 89,3 
wobec 90,6 w grudniu - podał Główny Urząd Statystyczny. 
 
Wykorzystanie mocy produkcyjnych w styczniu w przemyśle spadło do 77,5% 
z 79,5% rok temu - podał GUS. 
 
Ceny biletów kolejowych powinny być obniżone, a wszystkie spółki PKP 
powinny podjąć zdecydowane działania oszczędnościowe - powiedział premier 
Mateusz Morawiecki, w trakcie konferencji prasowej. 
 
Rząd planuje od września przekazać uczniom czwartych klas nieodpłatnie 
laptopy, koszt programu wynosi 760 mln zł plus VAT - poinformował minister 
w Kancelarii Premiera Janusz Cieszyński. 
 
We wtorek Komisja Finansów Publicznych odrzuciła wszystkie 77 poprawek do 
ustawy budżetowej na 2023 r., jakie zostały zgłoszone w Senacie. 
 
Ze świata 
 
Indeks nastrojów niemieckich konsumentów GfK na luty wyniósł -33,9 pkt. 
wobec -37,6 pkt. miesiąc wcześniej - podała w komunikacie grupa badań 
rynkowych GfK. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie -33,3 pkt. 
 
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, 
przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w styczniu 47,0 pkt. wobec 47,1 
pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku 
szacowano, że indeks wyniesie 48,0 pkt. 
 
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, 
przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w styczniu 50,4 pkt. wobec 49,2 
pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku 
szacowano, że indeks wyniesie 49,5 pkt. 
 
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, 
przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w styczniu 50,8 pkt. wobec 49,2 
pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku 
szacowano 49,5 pkt. 
 
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, 
przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w styczniu 49,2 pkt. wobec 49,5 
pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku 

szacowano 49,8 pkt. 
 
Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze 
przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w styczniu 
2023 r. 46,8 pkt. wobec 46,2 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I 
wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 46 pkt. 
 
Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym 
przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w styczniu 2023 r. 46,6 
pkt. wobec 44,7 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. 
Analitycy spodziewali się 45 pkt. 
 
Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez Markit Economics, 
wyniósł w styczniu 2023 r. 46,6 pkt. wobec 45 pkt. w poprzednim miesiącu - 
podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 46,4 pkt. 
 
Amerykański wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed w styczniu 2023 
r. spadł do -11 pkt. z 1 pkt. miesiąc wcześniej - poinformował oddział Fed w 
Richmond. 
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USD-PLN, dane dzienne 
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CHF-PLN, dane dzienne 
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Źródło: Refinitiv, opracowanie własne 
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Rynek walutowy i rynek akcji Komentarz 

poziom
zmiana 

dzienna

Rynek walutowy %

EUR-PLN 4,7096 0,08

USD-PLN 4,3260 0,01

CHF-PLN 4,6882 -0,07

EUR-USD 1,0885 0,16

Rynek akcji pkt %

WIG20 1919 -0,24

DAX 15 093 -0,07

SP500 4 017 -0,07

TOPIX 1 973 1,42  

 
PMI dają nadzieję na uniknięcie recesji 
 
Najnowsze, wstępne odczyty PMI w strefie euro były lepsze od oczekiwań 
analityków i wskazują na powolne odpuszczanie wcześniejszych tendencji 
spadkowych. Indeks PMI dla przemysłu pnie się powoli w górę – w styczniu 2023 
wyniósł 48,8 wobec 47,8 miesiąc wcześniej, wskazując na coraz skromniejsze 
spadki w przemyśle. Sytuacja wygląda jednak różnie w zależności od kraju. W 
Niemczech indeks PMI w przemyśle zniżkuje drugi miesiąc z rzędu (do 47), 
sugerując lekką korektę wcześniejszego odbicia tego wskaźnika. We Francji indeks 
siódmy miesiąc rósł i przebił w styczniu pułap 50 (50,8), sygnalizując możliwy 
powrót do wzrostów w przemyśle. Sytuacja w usługach w strefie euro wciąż wygląda 
lepiej niż w przemyśle. PMI w usługach w strefie euro wzrósł do 50,7 z 49,8 w 
grudniu. Takie same tendencje występują w Niemczech. We Francji natomiast PMI w 
usługach systematycznie obniża się, choć poziom PMI był w styczniu tylko lekko 
poniżej 50 (49,2). W strefie euro powoli zmniejszają się ograniczenia podażowe oraz 
maleje presja na wzrost cen producentów. Także dane o PMI w USA pozytywnie 
zaskoczyły. Choć poziom wskaźników zarówno dla przemysłu, jak i usług jest niższy 
w porównaniu ze strefą euro, to widać postęp. Takie dane o PMI wskazują na 
poprawę perspektyw gospodarczych i zwiększają prawdopodobieństwo uniknięcia 
recesji. 
 
Tendencje spadkowe w podaży pieniądza pogłębiają się. Dynamika podaży 
pieniądza M3 obniżyła się w grudniu do 5,4% r/r wobec 5,6% r/r miesiąc wcześniej, 
pozostając w tendencji spadkowej zapoczątkowanej w 2H’20. Roczne tempo wzrostu 
depozytów gospodarstw domowych zgromadzonych w bankach pozostaje najniższe 
od 1Q’05 i wyniosło w grudniu 3,2% r/r. Wciąż pogłębia się spadek depozytów 
bieżących gospodarstw domowych (-13,5% r/r w grudniu). Depozyty terminowe (do 
dwóch lat) gospodarstw domowych rosną coraz szybciej (w grudniu 104,4% r/r). 
Szósty miesiąc z rzędu kurczą się kredyty gospodarstw domowych (-4,8% r/r). 
Utrzymuje się i pogłębia spadek zarówno kredytów konsumpcyjnych, jak i 
mieszkaniowych. W przypadku przedsiębiorstw dynamika depozytów nieco w 
grudniu odbiła – do 11,6% r/r wobec 9,1% r/r miesiąc wcześniej. Utrzymuje się 
spadek depozytów bieżących, a depozyty terminowe (do 2 lat) skurczyły się drugi 
miesiąc z rzędu. Wzrost kredytów dla przedsiębiorstw powoli słabnie (do 8,9% r/r w 
grudniu). Kredyt obrotowy rośnie wciąż wyraźnie szybciej niż inwestycyjny. 
 
Nastroje wśród polskich przedsiębiorstw pozostają pesymistyczne. Według 
badań GUS o koniunkturze w poszczególnych sektorach gospodarki w styczniu 
2023, tak jak miesiąc wcześniej, firmy w większości badanych obszarów gospodarki 
negatywnie oceniły koniunkturę. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury wciąż 
znajduje się poniżej średniej długookresowej we wszystkich obszarach. Jedynie, 
podobnie jak w grudniu, podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa 
oraz informacja i komunikacja oceniają koniunkturę relatywnie korzystnie. 
Najbardziej pesymistyczne pozostają przedsiębiorstwa w budownictwie oraz 
zakwaterowaniu i gastronomii. Badane przedsiębiorstwa w handlu hurtowym i 
detalicznym za najbardziej nasilającą się barierę wzrostu w ciągu 2022 r. uznały 
wysokie odsetki bankowe. We wszystkich obszarach gospodarki w stosunku do 
sytuacji sprzed 12 miesięcy istotnie wzrósł także czynnik związany z niepewną 
sytuację makroekonomiczną. 
 
Kurs EUR-USD ponownie prawie bez zmian. Dobre dane o PMI nie poruszyły 
pary walutowej EUR-USD, choć dolar nieznacznie się osłabił. Kurs wzrósł zaledwie o 
0,14% i zakończył dzień na poziomie 1,088. Aż do decyzyjnego posiedzenia Fed i 
EBC na początku lutego nie spodziewamy się większych zmian. Sytuację może 
jedynie zmienić jutrzejszy wstępny odczyt o PKB w 4Q’22 dla USA. 
 
Kurs EUR-PLN także bez zmian. Kurs pozostał na poziomie 4,7, takim jak dzień 
wcześniej, z minimalnym osłabieniem złotego. 
 
Krajowa krzywa dochodowości pozostaje stabilna. SPW pozostają pod 
wpływem rynków bazowych. Wczoraj nastąpiła korekta poniedziałkowego 
nieznacznego osłabienie długu. Rentowności na dłuższym końcu obniżyły się wczoraj 
o ok. 6 p.b.   
 
Dziś o 10:00 GUS opublikuje Biuletyn Statystyczny za grudzień i poznamy m. in. 
dane o stopie bezrobocia rejestrowanego za grudzień. Z zagranicy o 10:00 
poznamy najnowszy odczyt indeksu klimatu gospodarczego instytutu Ifo dla 
Niemiec. 
 
Zachęcamy do korzystania z naszego serwisu internetowego (tutaj), na którym 
można znaleźć aktualne i archiwalne publikacje. 

W 

Rynek pieniężny i rynek długu 

poziom
zmiana 

dzienna

Rynek pieniężny % p.b.

1M WIBOR 6,86 0

3M WIBOR 6,93 -2

6M WIBOR 6,99 -1

Obligacje skarbowe, PLN % p.b.

2Y 6,07 0

5Y 5,95 -5

10Y 6,00 -6
 

poziom
zmiana 

dzienna

Spread PL vs DE p.b. p.b.

DE2Y 352 4

DE5Y 376 -1

DE10Y 384 -1

Spread PL vs US p.b. p.b.

US2Y 186 3

US5Y 237 -1

US10Y 253 0  
 

Krzywa rentowności PLN 
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Polskie dziesięciolatki – spread do Bunda 
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 Źródło: Refinitiv, opracowanie własne 

 

https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/informacje/serwis-ekonomiczny.html
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Istotne wydarzenia w bieżącym tygodniu 
 

 

 

 

 

 

Godz. Kraj Wydarzenie Okres Aktualna Prognoza Poprzednio

Poniedziałek

0:00 Chiny Dzień wolny

10:00 Polska Produkcja przemysłowa r/r, % grudzień 1,0 1,7 4,5

10:00 Polska Ceny produkcji sprzedanej przemysłu r/r grudzień 20,4 19,4 21,1

10:00 Polska Sprzedaż detaliczna r/r, % grudzień 0,2 1,4 1,6

10:00 Polska Produkcja budowlano-montażowa r/r, % grudzień -0,8 2,6 4,0

Wtorek

0:00 Chiny Dzień wolny

9:50 Francja Indeks PMI dla przemysłu styczeń 50,8 48,9 49,2

9:50 Francja Indeks PMI dla usług styczeń 49,2 48,1 49,2

9:55 Niemcy Indeks PMI dla przemysłu styczeń 47,0 47,4 47,1

9:55 Niemcy Indeks PMI dla usług styczeń 50,4 49,5 49,2

10:00 strefa euro Indeks PMI dla przemysłu styczeń 48,8 47,8 47,8

10:00 strefa euro Indeks PMI dla usług styczeń 50,7 50,1 49,8

14:00 Polska Podaż pieniądza M3 grudzień 5,4 5,9 5,6

15:45 USA Indeks PMI dla przemysłu styczeń 46,8 46,0 46,2

15:45 USA Indeks PMI dla usług styczeń 46,6 45,0 44,7

16:00 USA Indeks Fed z Richmond styczeń -11,0 -5,0 1,0

Środa

0:00 Chiny Dzień wolny

10:00 Niemcy Indeks Instytutu Ifo styczeń 90,3 88,6

10:00 Polska Stopa bezrobocia, % grudzień 5,2 5,1

13:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny, % styczeń 27,90

16:30 USA Zmiana zapasów ropy, tys. brk styczeń 1500,0 8408,0

Czwartek

0:00 Chiny Dzień wolny

14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tys. styczeń 205,0 190,0

14:30 USA Zamówienia na dobra bez środków trans. m/m, % grudzień -0,2 0,1

14:30 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku m/m, % grudzień 2,5 -2,1

14:30 USA PKB (annualizowany), kw/kw % 4Q 2,6 3,2

16:00 USA Sprzedaż nowych domów, tys. grudzień 611,0 640,0

Piątek

0:00 Chiny Dzień wolny

10:00 strefa euro Podaż pieniądza M3 grudzień 4,6 4,8

14:30 USA Wydatki Amerykanów m/m, % grudzień -0,1 0,1

14:30 USA Dochody Amerykanów m/m, % grudzień 0,2 0,4

16:00 USA Indeks Uniwersytetu Michigan styczeń 64,6 64,6
 

 
 
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo ,n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo, w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych w okresie 
wst. - odczyt wstępny, rew. - odczyt zrewidowany, fin. - odczyt finalny 
 

Powyższy materiał (dalej Materiał) został przygotowany przez Dział Analiz Makroekonomicznych Alior Bank SA . Właścicielem Materiału  jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 
Powielanie bądź publikowanie Materiału lub jego części bez pisemnej zgody Alior Bank S.A. jest zabronione.  

Materiał ma charakter informacyjny, w szczególności  nie stanowi: rekomendacji inwestycyjnej 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 uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, rekomendacji udzielonej w związku ze świadczeniem  usługi doradztwa inwestycyjnego (usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na 
podstawie odrębnej umowy o doradztwo inwestycyjne), porady inwestycyjnej o charakterze ogólnym, badania inwestycyjnego, jak również nie może być traktowany jako usługa doradztwa 

podatkowego bądź prawnego.  

Alior Bank S.A. podjął starania aby Materiał został sporządzony w sposób rzetelny, z  zachowaniem zasad metodologicznej poprawności oraz z należytą starannością.  
Materiał wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień sporządzenia. Alior Bank S.A. nie zobowiązuje się do aktualizacji Materiału po dniu publikacji. Materiał został sporządzony 

na podstawie ogólnodostępnych informacji, uznanych przez Dział Analiz Makroekonomicznych za wiarygodne, przy czym  Alior Bank S.A. ani sporządzający Materiał pracownicy nie ponoszą 

odpowiedzialności za rzetelność oraz prawdziwość materiałów źródłowych sporządzonych przez podmioty trzecie, a wykorzystanych do opracowania Materiału.  
Materiał może zawierać prognozy co do zdarzeń przyszłych, które są niepewne  oraz są obaczone ryzykiem błędu.   

Podejmując decyzje inwestycyjne Klient powinien kierować się własną, niezależną oceną. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych. 

Źródłem danych są m.in. GUS, NBP, PAP, Refinitiv, Bloomberg, GPW, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. 


