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EUR-USD, dane dzienne Informacje gospodarcze 
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W kraju 
 
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym 2023 r. spadła o 5,0% w ujęciu 
rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 3,6% - podał Główny Urząd 
Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym 
miesiącu o 10,8% r/r. 
 
Produkcja budowlano-montażowa w lutym 2023 r. wzrosła o 6,6% r/r, a w 
porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 10,6% - podał Główny Urząd 
Statystyczny. 
 
Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w lutym 2023 r. spadła o 39,4% 
r/r, a m/m wzrosła o 14,5% - podał Główny Urząd Statystyczny. 
 
Na koniec lutego 2023 r. w budowie było 819,2 tys. mieszkań, o 5,4%. mniej 
niż w analogicznym miesiącu 2022 r. - podał GUS. 
 
Sprzedaż detaliczna sklepów małoformatowych w lutym wzrosła w Polsce o 
12,2% r/r - wynika z szacunków Polskiej Izby Handlu i firmy badawczej CMR. 
 
Sprzedaż detaliczna supermarketów w lutym wzrosła w Polsce o 22,7% r/r - 
wynika z szacunków Polskiej Izby Handlu i firmy badawczej CMR. 
 
Ceny materiałów budowlanych oraz do domu i ogrodu w lutym wzrosły 
średnio o 15% r/r, po wzroście o 17% w styczniu - podały Polskie Składy 
Budowlane w komunikacie. 
 
Przewidywane na okres najbliższych 12 miesięcy obciążenie Polski spłatą 
zobowiązań zaciągniętych przez rząd wyniosło na koniec lutego 2023 roku 
10.131 mln euro wobec 9.912 mln euro miesiąc wcześniej - wynika z danych 
Narodowego Banku Polskiego. 
 
Wskaźnik pokrycia wydatków FUS wpływami ze składek wynosi 85% - 
poinformowała na briefingu szefowa resortu rodziny Marlena Maląg. 
 
Ceny uprawnień pozostają wysokie, blisko 100 euro/EUA - ocenił w raporcie 
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. 
 
Zerowa stawka VAT na podstawowe produkty żywnościowe będzie 
obowiązywała do końca 2023 roku - wynika z prospektu programu 
emisyjnego Ministerstwa Finansów z 17 marca 2023 r. 
 
Ministerstwo Finansów planuje regularne emisje na rynkach zagranicznych, 

jednak finansowanie to pełni rolę uzupełniającą, a głównym źródłem 
finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa jest rynek krajowy - 
poinformował PAP Biznes resort finansów. 
 
Ze świata 
 
Rząd USA może powtórzyć drastyczne działania, które podjął ostatnio w celu 
ochrony deponentów banków, jeśli mniejsi kredytodawcy będą zagrożeni – 
wynika z tekstu przemówienia, które sekretarz skarbu USA Janet Yellen 
wygłosi na konferencji American Bankers Association w Waszyngtonie we 
wtorek. 
 
Zaufanie niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych w marcu było 
słabsze niż oceniali analitycy - wynika z danych Instytutu ZEW. Raport ZEW 
pokazał, że indeks mierzący oczekiwania tych grup co do wzrostu 
gospodarczego Niemiec wyniósł 13,0 pkt. wobec 28,1 pkt. miesiąc wcześniej. 
Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 15,0 pkt. 
 
Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w lutym wyniosła 4,58 mln w 
ujęciu rocznym vs oczekiwane 4,20 mln - podało w raporcie Krajowe 
Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National 
Association of Realtors). 
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USD-PLN, dane dzienne 
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CHF-PLN, dane dzienne 

4,50

4,55

4,60

4,65

4,70

4,75

4,80

4,85

4,90

22-11 23-01 23-03  

Źródło: Refinitiv, opracowanie własne 
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Rynek walutowy i rynek akcji Komentarz 

poziom
zmiana 

dzienna

Rynek walutowy %

EUR-PLN 4,6806 -0,52

USD-PLN 4,3442 -0,96

CHF-PLN 4,7084 -0,21

EUR-USD 1,0767 0,45

Rynek akcji pkt %

WIG20 1719 1,93

DAX 15 195 1,75

SP500 4 003 1,30

TOPIX 0 -100,00  

 

Sprzedaż detaliczna bardziej ”pod kreską” 
 
Dynamika sprzedaży detalicznej w lutym w ujęciu r/r była po raz drugi od 
blisko dwóch lat ujemna. Spadek sprzedaży detalicznej w cenach stałych 
pogłębił się w lutym do -5,0% r/r, po spadku o 0,3% r/r w styczniu. Ten 
odczyt był jednocześnie dużo niższy od naszych i rynkowych oczekiwań. Po 
wyrównaniu sezonowym sprzedaż w lutym ‘23 skurczyła się o 4,1% m/m po 
wzroście o 2,7% m/m w styczniu. Dane z początku roku wskazują na 
pogłębianie się kryzysu w sprzedaży – trend spadkowy ma miejsce od 2Q’22. 
Ten obraz pokrywa się z badaniami koniunktury konsumenckiej GUS. W lutym, 
pomimo lekkiej ponownej poprawy, nastroje gospodarstw domowych 
pozostawały słabe. Dodatkowo najbardziej pogorszyły się możliwości 
dokonywania ważnych zakupów. Na podstawie wczorajszych danych GUS o 
zatrudnieniu i wynagrodzeniach można wnioskować, że fundusz wynagrodzeń 
realnie w dalszym ciągu się kurczy (roczna dynamika), co odzwierciedlają 
bieżące dane o sprzedaży. Napięte budżety gospodarstw domowych skutkują 

ograniczeniem konsumpcji, co zapewne zobaczymy w słabszym wyniku PKB w 
1Q’23. Więcej o danych piszemy tutaj. 
 
Sytuacja w budownictwie powoli poprawia się, choć nie we wszystkich 
kategoriach. Odsezonowany indeks produkcji budowlano-montażowej był w 
lutym wyższy o 0,8% m/m. W ujęciu r/r produkcja budowlano-montażowa 
wzrosła w lutym o 6,6% wobec o 2,4% r/r miesiąc wcześniej. Utrzymuje się 
rozdźwięk pomiędzy danymi z poszczególnych kategorii. Ponownie silnie 
wzrosła aktywność w obszarze związanym z budową obiektów infrastruktury 
(21,5% r/r w lutym), a następnie w robotach budowlanych specjalistycznych. 
Tu czynnikiem wspierającym może być rok wyborczy. Sytuacja w obszarze 
budowy budynków wygląda zupełnie inaczej. Aktywność skurczyła się czwarty 
miesiąc z rzędu (do -2,8% r/r w lutym). Ciągle dają się we znaki efekty 
zaostrzonej polityki kredytowej, obniżającej popyt na nowe mieszkania. W 
okresie styczeń-luty ‘23 liczba pozwoleń na budowę była niższa o 34,3% r/r, a 
liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto spadła o 31,7% r/r. 
 
Dolar ponownie z lekkim osłabieniem. Kurs EUR-USD czwarty dzień z 
rzędu rośnie, zamykając wtorek na poziomie ok. 1,076. Osłabienie dolara jest 
powiązane z obecnym kryzysem bankowym. Dziś decyzja Fed ws. stóp 
procentowych, a następnie wystąpienie prezesa Fed. Jedną z ważniejszych 
kwestii pozostaje reakcja Fed na bieżącą sytuację, jej decyzje ws. stóp 
procentowych i dalsza komunikacja banku odnośnie determinacji walki z 
inflacją. 
 
Lekkie umocnienie złotego. Po czterech dniach konsolidacji wczoraj kurs 
EUR-PLN nieco się obniżył, skończywszy dzień na poziomie 4,68. Negatywne 
zaskoczenie na danych o sprzedaży detalicznej nie zaszkodziło złotemu, a 
sytuacja w budownictwie zaskoczyła in plus. Złoty najprawdopodobniej 
skorzystał też z uspokajania sytuacji na rynkach bazowych. 
 
Lekka korekta na polskim długu. Rentowności polskich SPW skorygowały 
przedwczorajsze spadki o ok. 5 p.b. W dalszym ciągu rentowności utrzymują 
się poniżej 6%.  
 
Dziś o 10:00 poznamy koniunkturę konsumencką za marzec oraz koniunkturę 
w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach za marzec. 
O 14.00 NBP opublikuje dane o podaży pieniądza M3 i czynnikach jego kreacji 
za luty. Za granicą o 10:00 opublikowane zostaną dane dotyczące bilansu 
płatniczego w strefie euro. Jednakże najważniejszym wydarzeniem będzie 
decyzja FOMC w sprawie stóp procentowych w USA. Oczekiwana jest kolejna 
podwyżka stóp procentowych. 
 
Zachęcamy do korzystania z naszego serwisu internetowego (tutaj), na którym 
można znaleźć nasze aktualne i archiwalne publikacje. 

e 

Rynek pieniężny i rynek długu 

poziom
zmiana 

dzienna

Rynek pieniężny % p.b.

1M WIBOR 6,86 0

3M WIBOR 6,90 -2

6M WIBOR 6,96 0

Obligacje skarbowe, PLN % p.b.

2Y 5,88 6

5Y 5,91 6

10Y 6,00 4
 

poziom
zmiana 

dzienna

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

DE2Y 331 -20

DE5Y 362 -16

DE10Y 372 -14

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

US2Y 171 -20

US5Y 216 -12

US10Y 239 -9  
 

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/komentarze-specjalne/komentarz-2.html
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

8:00 Niemcy Inflacja PPI, % luty 15,8 14,5 17,6

10:00 Polska Produkcja przemysłowa r/r, % luty -1,2 0,8 1,8

10:00 Polska Ceny produkcji sprzedanej przemysłu r/r luty 18,4 17,7 20,1

10:00 Polska Wynagrodzenie r/r, % luty 13,6 11,9 13,5

10:00 Polska Zatrudnienie r/r, % luty 0,8 1,0 1,1

11:00 strefa euro Bilans handlu zagranicznego s.a., mln EUR styczeń -11,3 -16000,0 -13400,0

Wtorek

0:00 Japonia Dzień wolny

10:00 Polska Sprzedaż detaliczna r/r, % luty -5,0 -1,5 0,1

10:00 Polska Produkcja budowlano-montażowa r/r, % luty 6,6 1,3 2,4

11:00 Niemcy Indeks instytutu ZEW marzec 13,0 15,0 28,1

16:00 USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym, mln luty 4,6 4,2 4,0

Środa

10:00 strefa euro Saldo rachunku bieżącego s.a. styczeń 15,9

12:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny, % marzec 6,5

14:00 Polska Podaż pieniądza M3 luty 6,5 6,9

15:30 USA Zmiana zapasów ropy, tys. brk marzec -1800,0 1550,0

19:00 USA Decyzja FOMC ws. stóp procentowych, % marzec 4,75 4,75

19:30 USA Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC marzec

Czwartek

10:00 Polska Stopa bezrobocia, % luty 5,5 5,5

13:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tys. marzec 198,0 192,0

15:00 USA Sprzedaż nowych domów, tys. luty 650,0 670,0

Piątek

9:15 Francja Indeks PMI dla przemysłu marzec 48,0 50,5

9:15 Francja Indeks PMI dla usług marzec 52,5 53,1

9:30 Niemcy Indeks PMI dla przemysłu marzec 47,0 47,3

9:30 Niemcy Indeks PMI dla usług marzec 51,0 50,9

10:00 strefa euro Indeks PMI dla przemysłu marzec 49,0 48,8

10:00 strefa euro Indeks PMI dla usług marzec 52,5 52,7

13:30 USA Zamówienia na dobra bez środków trans. m/m, % luty 0,2 0,8

13:30 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku m/m, % luty 0,3 -4,5

14:45 USA Indeks PMI dla przemysłu marzec 47,0 46,9

14:45 USA Indeks PMI dla usług marzec 50,3 50,6
 

 
 
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. 


