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Finansowa Marka Roku 2019 - DM BOŚ nagrodzony!
2019.03.04
Miło nam poinformować, że Dom Maklerski BOŚ został kolejny raz nagrodzony znakiem Finansowa
Marka Roku w kategorii Dom Maklerski. W uzasadnieniu czytamy: „Za oferowanie usług i produktów
najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym. DM BOŚ to ekspert rynku finansowego z wieloletnim
doświadczeniem. W 2018 roku firma została nagrodzona w kategorii Najlepszy Dom Maklerski 2018
podczas Konferencji FxCuffs – największego w Europie Środkowo-Wschodniej spotkania zrzeszającego
branżę rynku inwestycyjnego. Dodatkowo biuro otrzymało nagrody w kategorii Najlepszy Polski Broker
Forex 2018 i Najlepszy Polski Broker CFD 2018, co jest potwierdzeniem uznania za najlepsze usługi .
DM BOŚ od lat zajmuje miejsce na podium wśród najlepszych, oferując klientom wysokiej jakości
produkty oraz wspierając inwestorów licznymi szkoleniami, analizami, rekomendacjami czy
komentarzami ekspertów.” Dziękujemy za docenienie naszej jakości i profesjonalizmu i zapraszamy do
korzystania z naszych usług!

Podsumowanie Roku Giełdowego 2018. Nagrody dla DM BOŚ!
2019.02.27
26 lutego 2019 roku w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odbyła się
uroczystość podsumowująca Rok Giełdowy 2018. W Gali udział wzięli przedstawiciele
najważniejszych instytucji rynku kapitałowego – emitentów, domów maklerskich, banków, firm
inwestycyjnych oraz organizacji i stowarzyszeń branżowych. Wyróżniono tych, 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
Nagrodę GPW w kategorii „Lider rynku instrumentów pochodnych” za najwyższą aktywność na
rynku kontraktów terminowych w 2018 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.

Zmiana dokładności kroków notowań na GPW

4 marca 2019 GPW wprowadza zwiększoną dokładność kroków notowań do 4 miejsc po przecinku.
Zmiana będzie dotyczyła akcji, funduszy typu ETF oraz kontraktów terminowych na akcje i waluty i
wynika z konieczności dostosowania się do standardu panującego na europejskich giełdach.
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Oznacza to, że instrument notowany przed 4 marca 2019 z dokładnością do 1 grosza np.: 1.25 PLN, może
być notowany z większą dokładnością np.: 1.2579 PLN. Zasady przyporządkowania danego instrumentu
do określonej dokładności opisują regulacje giełdowe: Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w
systemie UTP.
Dokadno notowa do 4 miejsc po przecinku zostaa zaimplementowana w systemach transakcyjnych DM BO.
Zalecamy pobranie najnowszych wersji aplikacji: bossaMobile, bossaNOL3, bossaStatica4 oraz Automaty Bossa.
Brak aktualizacji ww. aplikacji oznacza, e nie bdzie moliwe zoenie zlecenia z limitem do 4 miejsc po przecinku a prezentacja
notowa bdzie ograniczona do dokadnoci 2 miejsc po przecinku.

Więcej o nowych krokach notowań:
blogi.bossa.pl - Nowe kroki notowań na GPW »
Edukacja - Kroki notowań »

Nasz Analityk w pierwszej trójce.
Michał Pietrzyca znalazł się w pierwszej trójce najlepiej typujących analityków technicznych w 2018
roku wg Gazety Giełdy Parkiet. Inwestując zgodnie ze wskazówkami Michała, można było zarobić w
2018 roku aż 19%. Tym samym po raz kolejny analitycy przekonują, że ich metody są skuteczne.
Analizy Michała Pietrzycy można przeczytać w następujących publikacjach, dostępnych dla klientów DM
BOŚ na http://bossa.pl/analizy/:
poranna analiza techniczna,
krajowa spółka dnia,

zagraniczna spółka dnia,
sygnały techniczne spółek z GPW,
wideo Bossafx,
czwartkowe webinary: "Tendencje i sygnały na rynkach akcji",
Biuletyn Bossafund.

Michałowi gratulujemy!

