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Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP na
niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,50
proc. w skali rocznej.
Według Prezesa Rady Polityki Pieniężnej dynamika PKB w 2017 r. w Polsce będzie zbliżona
do 3,5-3,6 proc. rdr.



Rząd w rozwiązaniu problemów dotyczących walutowych kredytów hipotecznych nie może
podejmować

działań,

które

doprowadzą

do

zachwiania

systemu

bankowego,

a frankowicze powinni szukać pomocy w sądach - poinformował prezes PiS Jarosław
Kaczyński.


Według danych Komisji Nadzoru Finansowego zysk netto sektora bankowego w 2016 roku
wyniósł 13,91 mld PLN, co oznacza wzrost o 24,3 proc. w stosunku do 2015r.
Wynik odsetkowy wzrósł w 2016 r. o 7,6 proc. do 38,06 mld PLN.
Wynik z prowizji spadł o 5,4 proc. do 12,6 mld PLN.



Według Prezesa Banku Pekao większe zainteresowanie mikroprzedsiębiorstwami oraz
małymi i średnimi firmami może nieznacznie zwiększyć koszty ryzyka banku w przyszłości.
Strategia banku do 2020 roku zakłada zwiększenie liczby klientów o 600 tys.

USA


W centrum uwagi rynków ciągle znajdują się czwartkowe zapowiedzi Donalda Trumpa w
kwestiach polityki fiskalnej. Trump poinformował, że w ciągu 2-3 tygodni przedstawi nowe
propozycje kształtu systemu podatkowego. Rzecznik prasowy Białego Domu, Sean Spicer,
dodał później, iż będzie to największa reforma podatkowa od 1986 r., która dotknie
zarówno przedsiębiorców, jak i indywidualnych podatników.
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Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez
Uniwersytet Michigan, wyniósł w lutym 95,7 pkt. - podano we wstępnym wyliczeniu.
Analitycy spodziewali się wskaźnika na poziomie 98,0 pkt. W styczniu wskaźnik wyniósł
98,5 pkt. - był to jeden z najwyższych odczytów w ostatnim 13-leciu.

SUROWCE


Państwa OPEC wypełniają zapisy porozumienia o ograniczeniu produkcji ropy w 90-proc. podała w raporcie Międzynarodowa Agecja Energii (IEA). Najmocniej wydobycie
ograniczyły: Arabia Saudyjska (470 tys. b/d), Irak (210 tys b/d) i Zjednoczone Emiraty
Arabskie (180 tys. b/d). Kraje których nie obowiązują zapisy porozumienia - Nigeria i Libia
– zwiększyły w sumie w styczniu produkcję o 120 tys. b/d - podaje IEA. Produkcja Iranu
pozostała na niezmienionym poziomie 3,75 mln b/d.
Z wyliczeń IEA wynika, iż produkcja w ramach OPEC spadła w styczniu przeciętnie o 1 mln
b/d w porównaniu do grudnia do 32,06 mln b/d.Według Departamentu Energi USA (DoE)
zapasy ropy naftowej w USA wzrosły w ubiegłym tygodniu o 2,84 mln baryłek, do 488,3
mln baryłek.

NIERUCHOMOŚCI


Według raportu BIK Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe, który
informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych,
wyniosła +41,5 proc. w styczniu 2017 r. Oznacza to, że w styczniu 2017 r., w przeliczeniu
na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na
kwotę wyższą o 41,5 proc. w porównaniu ze styczniem 2016 r."



Dom Development rozpoczął sprzedaż 89

lokali w nowej inwestycji Osiedla Forma

w Warszawie. Docelowo na osiedlu zaplanowano 281 lokali.
Termin planowanego przekazania gotowych lokali to III kwartał 2018 roku.

Gold Finance Spółka z o.o. ul. Chopina 9/13, 05-800 Pruszków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290556,
NIP 534-237-16-76 , REGON 141153906, której kapitał zakładowy wynosi 5 400 000 zł. wpłacony w całości.

USA - S&P500
Na S&P500 kolejne historyczne szczyty. Zamknięcie na 2.315 pkt.

POLSKA – WIG30
WIG30 najwyżej od sierpnia 2015r. Zamknięcie na 2.505 pkt. silne wykupienie na świecach
tygodniowych.
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EURUSD
Korekta na EURUSD po odbiciu od oporu MA100. Zamknięcie na 1.0638.

EURPLN
Złotówka wciąż w konsolidacji na lutowych dołkach. Zamknięcie 4.2963.
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