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Zlecenia, przelewy w dniach 29.12.2017 - 2.01.2018
W związku z wejściem w życie od stycznia 2018 nowych regulacji unijnych MIFID II i koniecznością
dostosowania rozwiązań technologicznych do dyrektywy MIFID II, począwszy od 29-12-2017 (22:00) do
02-01-2018 nastąpi aktualizacja systemów transakcyjnych. Oznacza to możliwość wystąpienia
czasowych ograniczeń w dostępie do systemów transakcyjnych.
Przedstawiamy harmonogram składania zleceń i przelewów w okresie 29.12.2017 - 2.01.2018 r.:
DATA

ZLECENIA

PRZELEWY
Dyspozycje przelewów zewnętrznych

Wszystkie zlecenia, które nie zostaną

przyjęte do godziny 10:30 będą wykonane

29 grudnia

zrealizowane do dnia 29 grudnia 2017 r.,

29 grudnia 2017 r.

2017

tracą ważność w tym dniu, po

Przelewy złożone po godzinie 10:30 będą

zakończeniu sesji giełdowej.

wykonane
2 stycznia 2018 roku.

1 stycznia

BRAK SESJI GIEŁDOWEJ - zlecenia nie

2018

będą przyjmowane.

Dyspozycje przelewów zewnętrznych
złożone w tym dniu będą wykonywane dnia
2 stycznia 2018 r. od godziny 12:00.

BRAK SESJI GIEŁDOWEJ
Zlecenia na instrumenty notowane na
giełdzie warszawskiej na sesję
03-01-2018 (i pozostałe sesje w 2018 r.)
można będzie składać od 02-01-2018 od
2 stycznia

godz. 17:00. Ze względów niezależnych od

Przelewy zewnętrzne będą wykonywane od

2018

DM BOŚ, istnieje możliwość przesunięcia

godziny 12:00.

terminu składania zleceń o czym
poinformujemy w odrębnym komunikacie.
Zlecenia na rynki zagraniczne można
będzie składać
od 02-01-2018 od godz. 08:00.

Szczegóły dostępne w Zarządzeniu nr 3 Dyrektora DM BOŚ z 22 grudnia 2017 roku.

Więcej o MIFID II »

Wyższe limity wpłat na IKE i IKZE w 2018 r.
W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
określające limity wpłat na IKE i IKZE w 2018 roku.
Wysokość limitu w 2018 roku wyniesie:
dla IKZE - 5 331,60 zł,
dla IKE - 13 329 zł.

Oznacza to, że wykorzystanie limitu na 2017 r. w grudniu 2017 roku oraz limitu na 2018 rok w styczniu
tego roku i uaktywnienie usługi amIKE, pozwoli inwestorowi skorzystać z aktywnych Strategii Równowaga, Dekada, Dynamika.
Przez pierwsze 3 miesiące usługa amIKE oferowana jest bez opłaty za zarządzanie.
Dodatkowo, zyski ze środków zgromadzonych na rachunku IKE nie są opodatkowane "podatkiem
Belki".
Wyniki Strategii Równowaga, Dekada, Dynamika »
Opłaty za usługę amIKE »

DM BOŚ po raz 12 na podium rankingu SII
Z wielką radością informujemy, że DM BOŚ po raz 12 znalazł się na podium rankingu Najlepszych
Biur Maklerskich w Polsce, organizowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych i
opublikowanego na portalu Bankier.pl.
W tegorocznej edycji rankingu najwyższe noty otrzymaliśmy za bezawaryjność i szybkość platformy
internetowej. Inwestorzy wysoko ocenili funkcjonalność platformy informatycznej oraz profesjonalizm
pracowników biura. Kolejny rok na podium czyni nas najlepiej ocenianym brokerem w historii tego
rankingu. Sukcesywnie poszerzając ofertę o innowacyjne rozwiązania, dziś w standardzie dla
wymagających, DM BOŚ zapewnia dostęp do rynków giełdowych polskich i zagranicznych,
foreksowych, funduszy inwestycyjnych i rynku energii. Oferuje wysoką jakość obsługi rachunków

inwestycyjnych, świadczy usługę zarządzania aktywami oraz wspiera inwestorów licznymi szkoleniami,
analizami, rekomendacjami oraz komentarzami analityków.
Ranking domów maklerskich SII powstał na podstawie wyników Ogólnopolskiego Badania Inwestorów,
które Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych organizuje już od 15 lat. W tegorocznej edycji badania
wzięło udział 4711 inwestorów indywidualnych.
Dziękujemy Państwu za okazane nam zaufanie i zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Analityk DM BOŚ pokonał rynek - Michał Pietrzyca najlepszy we wrześniu!
Miło nam poinformować, że nasz analityk Michał Pietrzyca osiągnął najlepszy wynik w comiesięcznym
zestawieniu przygotowywanym przez analityków technicznych, inwestując w akcje spółki notowanej na
GPW. Zgodnie z Jego wskazówkami, można było zarobić 8,9 proc.
Analizy Michała Pietrzycy można przeczytać w następujących publikacjach, dostępnych dla klientów DM
BOŚ:
poranna analiza techniczna,
krajowa spółka dnia,
zagraniczna spółka dnia,
sygnały techniczne spółek z GPW,
wideo Bossafx,
czwartkowe webinary : „Tendencje i sygnały na rynkach akcji”,
Biuletynie Bossafund.

Michałowi gratulujemy!

XV edycja Ogólnopolskiego Badania Inwestorów
W imieniu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych zapraszamy do udziału w XV edycji
Ogólnopolskiego Badania Inwestorów. Celem badania jest stworzenie profilu inwestorów
indywidualnych w Polsce, poznanie ich potrzeb i preferencji inwestycyjnych. Na podstawie tego badania
powstaje ranking Domów Maklerskich, publikowany przez Bankier.pl
Udział w ankiecie jest dobrowolny i anonimowy. Wszyscy uczestnicy badania, którzy podadzą swój adres
e-mail, mają szanse wygrać cenne nagrody, ufundowane przez SII - m.in. iPad, iPody Shuffle oraz książki
o tematyce giełdowej.

Kwestionariusz dostępny jest na stronie: obi.sii.org.pl. Udział w badaniu można wziąć do 15
października 2017 r.
Zachęcamy do udziału w badaniu i liczymy na Państwa opinie.

Inwestorzy BossaFX najskuteczniejsi na polskim rynku Forex
W ogłoszonym 14 lipca 2017 r. przez portal Bankier.pl rankingu brokerów forex według wyników
inwestycyjnych klientów osiągniętych na rynku Forex, platforma BossaFX kolejny raz zajęła pierwsze
miejsce. Ranking został przygotowany już po raz czwarty na podstawie danych o zyskowności klientów
na rynku Forex publikowanych w związku z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego.
Klienci BossaFX osiągnęli najlepsze na rynku wyniki inwestycyjne za II kwartał 2017 r. w kategorii
kontraktów CFD na surowce oraz akcje – w obu przypadkach odsetek zyskownych przekraczał 43%. We
wszystkich pozostałych kategoriach czyli CFD na waluty, indeksy giełdowe oraz obligacje inwestorzy
BossaFX zajęli drugie miejsca a odsetek zyskownych wahał się pomiędzy 38% a 55%.
„Naszym klientom i aktywnym inwestorom należą się ogromne wyrazy uznania bo odnoszą wspaniałe
sukcesy na bardzo trudnym rynku. Od czterech kwartałów, w czasie których publikowane są wyniki
klientów w związku z wytycznymi KNF, nasi inwestorzy konsekwentnie znajdują się w ścisłej czołówce.” –
powiedział Sebastian Zadora, Dyrektor Wydziału Sprzedaży Instrumentów Finansowych w DM BOŚ.
Platforma BossaFX już po raz trzeci zajęła pierwsze miejsce w rankingu publikowanym przez Bankier.pl.
Tylko w jednej z wcześniejszych edycji zestawienia zajęła miejsce drugie.
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„Obserwując taką serię danych trudno zakładać, że mamy do czynienia z przypadkiem. Myślę, że swoje
wyniki nasi klienci zawdzięczają przede wszystkim własnej wiedzy, doświadczeniu rynkowemu, zdrowemu
rozsądkowi i kontroli własnych emocji. Nasza rola w tym sukcesie to dostarczenie niezawodnej, stabilnej
platformy, uczciwych warunków handlu oraz profesjonalnej obsługi.” – powiedział Zadora. Pełny ranking
na stronie Bankier.pl

Giełda Energii - DM BOŚ po raz kolejny nagrodzony!
Z przyjemnością informujemy, że Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. po raz kolejny został
nagrodzony Statuetką Platynowy Megawat 2016 – nagrodą za największą aktywność na rynkach gazu

wśród domów maklerskich w roku 2016, przyznaną przez TGE. Wręczenie nagród odbyło się 5 czerwca
2017 r. podczas dorocznej konferencji Forum Obrotu, dla członków Towarowej Giełdy Energii S.A.
i członków Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Jesteśmy dumni z otrzymanego wyróżnienia,
które potwierdzaja nasze zaangażowanie i profesjonalizm. Dziękujemy naszym Klientom i Partnerom za
ich aktywność i okazywane od lat zaufanie!

Nagrody dla liderów polskiego rynku kapitałowego. DM BOŚ nagrodzony!
22 marca 2017 roku w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odbyła się
uroczystość podsumowująca Rok Giełdowy 2016. W Gali udział wzięli przedstawiciele
najważniejszych instytucji rynku kapitałowego – emitentów, domów maklerskich, banków, firm
inwestycyjnych oraz organizacji i stowarzyszeń branżowych. Nagrody przyznano tym, którzy w
minionym roku osiągnęli najlepsze wyniki i przyczynili się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego.
Wśród nagrodzonych znalazł się Dom Maklerski BOŚ S.A., który otrzymał następujące nagrody:
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. - za najwyższy udział lokalnego animatora w
obrotach akcjami na Głównym Rynku w 2016 roku.
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. - za najwyższy udział w wolumenie obrotów
kontraktami terminowymi na akcje 2016 roku.
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. - za wysoką jakość raportowania transakcji do
KDPW_TR w 2016 roku.
Branża od lat docenia wysiłki DM BOŚ w rozwój rynku kapitałowego w Polsce. Każda nagroda i
wyróżnienie są dla nas cenne i stają się motywacją do dalszych starań i wysiłku na rzecz jakości usług i
produktów, oferowanych naszym Klientom.

Statuetka "Byk i Niedźwiedź" dla DM BOŚ!
Z radością informujemy, że DM BOŚ został Domem Maklerskim Roku 2016 według Gazety Giełdy i
Inwestorów Parkiet. Statuetki „Byki i Niedźwiedzie” za rok 2016 wręczone zostały podczas uroczystej
gali w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. „Parkiet” podkreśla: „DM BOŚ oferuje
klientom jedną z najszerszych gam produktowych na rynku. W 2016 r., mimo że na rynku akcji
obserwowaliśmy spadek obrotów, broker zwiększył swoją aktywność względem 2015 r. o ponad 14 proc.
Tradycją stało się także, że nie ma sobie równych na rynku kontraktów terminowych. Instytucja
wprowadziła na główny parkiet pięć spółek. Za pośrednictwem DM BOŚ inwestorzy mogą handlować nie
tylko na GPW, ale także na giełdach zagranicznych oraz na rynku forex.”

- To kolejny dobry dla nas rok mimo niesprzyjającego otoczenia rynkowego. Podziękowania dla klientów
za aktywność i zaufanie – powiedział Radosław Olszewski, prezes DM BOŚ.
W uzasadnieniu nagrody dla DM BOŚ czytamy: ”Ma sposób na wymagający rynek: szeroka gama
produktów, wysokie technologie, profesjonalna obsługa, w końcu wzrost obrotów na rynku akcji”.
Dziękujemy za uznanie! Ta nagroda jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i motywacją do dalszych
starań o najlepsze i innowacyjne rozwiązania oferowane naszym Klientom.

Uczymy inwestowania z SII
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska rozpoczął współpracę ze Stowarzyszeniem Inwestorów
Indywidualnych przy projekcie Portfel SII. Portfel SII to edukacyjny projekt mający na celu pokazać
w praktyce jak zbudować, zarządzać i kontrolować portfel inwestycyjny oraz jak analizować papiery
wartościowe.
Ekspert SII inwestuje realne 30 tysięcy złotych. Wszystkie transakcje dokonywane są na rzeczywistym
rachunku maklerskim założonym w DM BOŚ. W ramach projektu, średnio co dwa tygodnie, dokonywane
są transakcje na tym rachunku. Każda decyzja, związana z papierami wartościowymi zgromadzonymi na
rachunku, jest uzasadniania przez ekspertów. Wszystkie objaśnienia są dostępne dla członków SII i
klientów DM BOŚ na www.sii.org.pl.
Nie trzeba być członkiem SII by uzyskać dostęp do pełnej wersji Portfela SII. Klienci DM BOŚ
otrzymują kod promocyjny, dzięki któremu uzyskają dostęp do Portfela SII. Wystarczy, że zarejestrują
się na www.sii.org.pl podając swoje dane oraz wpisując kod promocyjny. Po pozytywnej weryfikacji
podanych danych SII przyzna dostęp do pełnej wersji serwisu.

Zapoznaj się z Instrukcją.

