
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w Wydziale Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi 
rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji 
rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”.  

 

Wydział Obsługi Klienta 
 
 

BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
 CD PROJEKT - Po lutowym cyberataku na CD Projekt wewnętrzne dane spółki pojawiły 

się w internecie 

 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: IBSM. 

 USA - Ceny konsumpcyjne w USA w V wzrosły o 0,6 proc. mdm; rdr wzrosły 5 proc. 
 EUROLAND- EBC pozostawił stopy bez zmian; podtrzymał zwiększone tempo 

programu skupu aktywów PEPP 
 POLSKA- Państwowy Dług Publiczny na koniec I kw. '21 wzrósł do 1.152.655,2 mln zł - 

MF 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

14:00 Polska 
  Protokół z 
posiedzenia RPP b.d. b.d. Maj 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:00 Hiszpania   Inflacja CPI 

0.4% 

m/m 

2.7% r/r 

1.2% m/m 

2.2% r/r maj 

09:00 Hiszpania   Inflacja HICP 

0.5% 

m/m 

2.4% r/r 

1.1% m/m 

2.0% r/r maj 

09:00 Turcja 

 Produkcja 

przemysłowa b.d. 16.6% r/r kwiecień 

10:30 

Wlk. 

Brytania 

Wystąpienie 

publiczne szefa 

BoE (Andrew 

Bailey) b.d. b.d. b.d. 

14:30 Kanada 

  Wykorzystanie mocy 

produkcyjnych 80.5% 79.2% I kw. 

15:00 Polska 

Wystąpienie 

publiczne szefa 

NBP (Adam 

Glapiński) b.d. b.d. b.d. 

16:00 USA 

Indeks 

Uniwersytetu 

Michigan - wst.. 83.5 82.9 czerwiec 

16:00 USA 

Oczekiwania 

inflacyjne 

krótkoterminowe - 

wst.. 4.6 4.6 czerwiec 

16:00 USA 

Oczekiwania 

inflacyjne 

długoterminowe - 

wst.. b.d. 3.1 czerwiec 

19:00 USA 

Liczba wież 

wiertniczych dla 

rynku ropy b.d. 359 tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

piątek, 11 czerwca 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2236,89 +0,83% 

WIG30 2676,99 +0,79% 

mWIG40 4898,34 +0,12% 

sWIG80 20982,73 -0,05% 

WIG 66507,19 +0,59% 

NCIndex 502,81 +1,23% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol, LOP 

FW20M2120 2 242 +1,04% 16 723 39 224 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 170  42,93% 732 344 63,75% 

SPADEK 171  43,18% 413 302 35,98% 

BEZ ZM. 55  13,89% 3 098 0,27% 

RAZEM 396 100,00% 1 148 744 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

ORZBIALY 24,90  +26,40% 1 168 990 

IFSA 1,60  +25,00% 129 694 

PHOTON 13,1  +11,02% 481 056 

AGORA 11,00  +10,00% 1 274 948 

KSGAGRO 4,19  +7,99% 817 504 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

11BIT 487,0  -8,89% 18 690 329 

VENTUREIN 2,48  -8,15% 112 932 

KOMPUTRON 4,34  -6,67% 128 285 

ARTIFEX 13,75  -6,14% 213 111 

GETIN 1,288  -5,15% 1 915 834 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 34 466,24 0,06% 

NASDAQ 14 020,33 0,78% 

S&P500 4 239,18 0,47% 

FTSE 100 7 088,18 0,10% 

CAC 40 6 546,49 -0,26% 

DAX XETRA 15 571,22 -0,06% 

RTS  1 677,36 0,16% 

BUX 48 475,07 0,56% 

NIKKEI 225  28 948,73 -0,03% 

HANG SENG (godz. 8:21) 28 905,12 0,58% 

BOVESPA 130 076,17 0,13% 

MERVAL 68 144,63 0,06% 

CECE EUR  1 270,76 -1,19% 

NTX EUR  890,29 -0,67% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,219 0,15% 

EUR/PLN 4,4706 0,11% 

USD/PLN 3,6672 -0,03% 

USD/JPY 109,392 0,00% 

GBP/USD 1,4178 0,06% 

EUR/CHF 1,0891 0,03% 

CHF/PLN 4,1048 0,09% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1904,2 0,16% 

MIEDŹ (LME) 9 977,50 0,86% 

ROPA BRENT 72,5 0,17% 

ROPA WTI 70,26 0,13% 
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Informacje dnia 
 

CD PROJEKT Po lutowym cyberataku na CD Projekt wewnętrzne dane spółki pojawiły się w internecie 

Po lutowym cyberataku na CD Projekt wewnętrzne dane spółki, w tym informacje kadrowe i finansowe dotyczące 
pracowników i kontrahentów związanych z produkcją gry CyberPunk 2077, pojawiły się w internecie - poinformował CD 
Projekt w komunikacie prasowym. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

ATENDE Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych wezwało Atende do zapłaty 5,45 mln zł kar umownych 

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych wezwało Atende do zapłaty 5,45 mln zł kar umownych - podała spółka 
w komunikacie. 

ECHO Lisala chce, by Echo zwiększyło dywidendę za 2020 rok do 0,25 zł na akcję 

Spółka Lisala, główny akcjonariusz Echo Investment z udziałem na poziomie 66 proc., zaproponowała, by za 2020 rok 
spółka deweloperska wypłaciła dywidendę na akcję w wysokości 0,25 zł zamiast rekomendowanych przez zarząd 0,20 
zł - poinformowało Echo w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PZU, PEKAO PZU złożyło wniosek o wypłatę do 3,21 zł dywidendy na akcję Banku Pekao 

PZU, jako akcjonariusz Banku Pekao, złożyło wniosek o uzupełnienie porządku obrad walnego zgromadzenia Pekao 
zwołanego na 11 czerwca o wypłatę dywidendy w trzech wariantach: 3,21 zł na akcję, 2,14 zł na akcję lub 1,07 zł na 
akcję - poinformował bank w komunikacie. 

PKN ORLEN, LOTOS Zakup ropy naftowej powinien być scentralizowany – Obajtek 

Zakup ropy naftowej powinien być scentralizowany dla dwóch polskich koncernów paliwowych - powiedział w czwartek 
prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. 

PKN ORLEN, ENERGA Energa Green Development zajmie się rozwojem lądowych OZE w Grupie Orlen 

Energa Green Development - nowo powołana spółka zależna Energi - zajmie się rozwojem lądowych odnawialnych 
źródeł energii w zintegrowanej Grupie Orlen, podała spółka. Podmiot będzie odpowiedzialny zarówno za 
przygotowywanie projektów, jak też nadzór nad ich budową, podano również. 

PGE PGE Energia Odnawialna rozpoczyna budowę 20 farm fotowoltaicznych w oparciu o umowę PPA 

PGE Energia Odnawialna rozpoczyna budowę 20 jednomegawatowych farm fotowoltaicznych. Elektrownie będą 
realizowane niezależnie od systemu aukcyjnego, w oparciu o długoterminową umowę sprzedaży energii elektrycznej 
(PPA) podpisaną z PGE - podała PGE EO w komunikacie. 

CI GAMES Wartość sprzedaży 'SGWC' wyniosła 69,4 mln zł na koniec marca 

Łączne skonsolidowane przychody ze sprzedaży gry "Sniper Ghost Warrior Contracts" w okresie od dnia premiery, tj. 
22 listopada 2019 r., do 31 marca 2021 r. wyniosły 69,4 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie. 

11 BIT STUDIOS 11bit studios liczy na podpisanie 1-2 umów wydawniczych do końca roku 

11bit studios liczy na podpisanie 1-2 umów wydawniczych i chce zapowiedzieć także dwa tytuły nowych własnych gier 
do końca tego roku, poinformowała spółka. 

11 BIT STUDIOS 11 bit studios podtrzymuje plany wydania wersji mobilnej "Frostpunka" w '21 

W tym roku powinna zostać wydana gra "Frostpunk" w wersji mobilnej, a także odbyć się premiera gry planszowej - 
poinformowali w czwartek przedstawiciele 11 bit studios. Spółka podała, że opiekę artystyczną nad antologią w 
uniwersum "Frostpunka" objął pisarz Jacek Dukaj, podano również. 

KRUK Kruk przydzielił 700.000 obligacji, redukcja zapisów wyniosła 28,2 proc. 

Kruk przydzielił 700.000 obligacji serii AK3 wyemitowanych w ramach VII programu emisji obligacji, a redukcja zapisów 
wyniosła 28,2 proc. - poinformowała spółka w komunikacie. 

COMARCH Comarch ma umowę na budowę data center w USA z The Weitz Company LLC 

Comarch Inc., spółka zależna od Comarchu, podpisała umowę z The Weitz Company LLC na budowę "Comarch Data 
Center" wraz z infrastrukturą w Mesa, w stanie Arizona, podała spółka. Wartość umowy wynosi ok. 72,16 mln zł netto, 
podano również. 

ASBIS Asbis wprowadza urzadzenie 'Perenio Ionic Shield' chroniące przed koronawirusami 

Asbis Enterprises zaprojektował, wyprodukował i wprowadził do oferty innowacyjny dyfuzor jonowy "Perenio Ionic Shield" 
chroniący przez koronawirusami, który zostało zarejestrowany jako aktywne, nieinwazyjne urządzenie medyczne klasy 
I do użytku na rynku Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, podała spółka. 
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KREDYT INKASO Obligatariusze serii F1 zdecydują 2 VII o zmianie warunków emisji 

Kredyt Inkaso zwołało zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii F1 o łącznej wartości nominalnej 210 mln zł na 2 lipca 
2021 r., podała spółka. Celem zgromadzenia jest dokonanie zmiany warunków emisji obligacji, podano również. 

ASSECO SOUTH EASTERN 
EUROPE 

Asseco South Eastern Europe wypłaci 1 zł dywidendy na akcję 

Akcjonariusze Asseco South Eastern Europe zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 rok - 
podała spółka w komunikacie. Ustalenie prawa do dywidendy nastąpi 24 czerwca, a jej wypłata 7 lipca 2021 roku, podano 
również. 

SFINKS POLSKA Akcjonariusze Sfinks Polska chcą emisji do 7 mln akcji serii R 

Mateusz Cacek i Michalina Marzec, akcjonariusze Sfinks Polska, zażądali umieszczenia w porządku obrad zwyczajnego 
walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 30 czerwca 2021 roku, podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału 
zakładowego poprzez emisję do 7 mln akcji serii R z wyłączeniem prawa poboru w całości, podała spółka w komunikacie. 

PHOTON ENERGY Strategia Photon Energy zakłada osiągnięcie w 2024 r. 5-krotn. EBITDA z 2020 r. 

Photon Energy opublikował długoterminową strategię rozwoju na lata 2021-2024, która zakłada osiągnięcie w 2024 r. 
pięciokrotności wyniku EBITDA z 2020 r., podała spółka. 

T-BULL T-Bull ma umowę wykonawczą dotyczącą współfinansowania gry symulatorowej na PC 

Supernova Studio - spółka zależna od T-Bull - zawarła z inwestorem umowę wykonawczą dotyczącą współfinansowania 
trzeciego projektu gry symulatorowej na PC (projektu nr 3), podała spółka w komunikacie. 

ATAL Atal rozpoczął budowę projektu Zakątek Dąbie w Krakowie na 121 mieszkań 

Atal rozpoczął realizację projektu Zakątek Dąbie, podała spółka. W projekcie zaplanowano 121 mieszkań, ceny za m2 
zaczynają się od 10 250 zł brutto, podano również. 

MEDICALGORITHMICS Medicalgorithmics złożył w maju blisko 7,3 tys. wniosków o płatność od ubezpieczycieli 

Medi-Lynx Cardiac Monitoring, amerykańska spółka zależna Medicalgorithmics, złożyła w maju 7.272 wniosków o 
płatność od ubezpieczycieli z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA - 
poinformowała spółka w komunikacie 

CAPITAL PARTNERS Capital Partners zaprasza do składania ofert sprzedaży 5,61 mln akcji spółki po 2,01 zł/szt 

Capital Partners zaprasza do składania ofert sprzedaży 5,61 mln akcji własnych, które stanowią 33 proc. kapitału 
zakładowego - podała spółka w komunikacie. Proponowana cena zakupu wynosi 2,01 zł za akcję, podano również. 

SONEL Sonel ma umowę z Tauron Dystrybucja w wysokości 31,1 mln zł brutto 

Foxytech, spółka zależna Sonel, zawarła umowę z Tauron Dystrybucja na dostawę statycznych bezpośrednich liczników 
energii elektrycznej z wbudowanym modemem LTE wraz z antenami. Wartość umowy wynosi 31,1 mln zł brutto, czyli 
25,3 mln zł netto - podał Sonel w komunikacie. 

SECO/WARWICK Seco - Warwick wypłaci 0,55 zł dywidendy na akcję 

Akcjonariusze Seco/Warwick zdecydowali, aby z zysku netto za 2020 rok przeznaczyć na dywidendę 4,9 mln zł, co daje 
0,55 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 1 lipca, natomiast 
jej wypłata ma nastąpić 15 lipca, podano również. 

TRANS POLONIA Akcjonariusze Trans Polonia zdecydowali o wypłacie 5,07 mln zł dywidendy 

Akcjonariusze Trans Polonia zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 5,07 
mln zł. Dywidenda zostanie wypłacona z zysku netto za 2020 r. w wysokości 2,37 mln zł oraz z kapitału zapasowego (z 
zysków zatrzymanych) w wysokości 2,7 mln zł, tj. 0,27 zł na akcję, podano również. 

MENNICA POLSKA Mennica Polska wypłaci 0,70 zł dywidendy na akcję, więcej niż rekomendował zarząd 

Walne zgromadzenie Mennicy Polskiej zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę w formie dywidendy 35,8 mln zł, czyli 
0,70 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. 

MAXCOM Akcjonariusze Maxcom zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję 

Akcjonariusze Maxcom zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 2,7 mln zł na dywidendę, co 
oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA była widoczna próba podbicia eurodolara do okolic 1,22172 USD. Ostatecznie impuls okazał się 

nietrwały, a rynek czeka na dzisiejsze EBC i dane dot. inflacji z USA. Podczas obrotu w Azji główna para walutowa 
nieznacznie spada. W dalszym ciągu jesteśmy jednak w ramach konsolidacji z ostatnich dni. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Ceny konsumpcyjne w USA w V wzrosły o 0,6 proc. mdm; rdr wzrosły 5 proc. 

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w maju wzrosły o 0,6 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 5 
proc. - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Oczekiwano +0,4 proc. mdm i +4,7 proc. rdr. Inflacja 
bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wzrosła o 0,7 proc. mdm i 3,8 proc. rdr. Oczekiwano 
+0,4 proc. mdm i +3,4 proc. rdr. Miesiąc wcześniej zasadniczy CPI wzrósł o 0,8 proc. mdm, a rdr wzrósł o 4,2 proc. 
Bazowy CPI miesiąc wcześniej wzrósł o 9 proc. mdm i 3 proc. rdr. 

USA Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 376 tys.  

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 376 tys. 
- poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych 
wyniesie 370 tys. wobec 385 tys. poprzednio. 

EUROLAND EBC pozostawił stopy bez zmian; podtrzymał zwiększone tempo programu skupu aktywów PEPP 

Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe - podano w komunikacie po posiedzeniu 
banku. EBC podtrzymał zwiększone tempo skupu aktywów w najbliższym kwartale w ramach programu PEPP, którego 
wielkość wynosi nadal 1,85 bln euro. 

EUROLAND Jesteśmy daleko od naszego celu inflacyjnego - Lagarde 

Jesteśmy daleko od naszego celu inflacyjnego i presja inflacyjna nie wygląda tak, jak chcielibyśmy, żeby wyglądała po 
pandemii - powiedziała prezes EBC Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu EBC. 

EUROLAND EBC bardziej optymistycznie nastawiony do perspektyw wzrostu PKB eurolandu niż 3 m-ce temu – Lagarde  

Jesteśmy nieco bardziej optymistycznie nastawieni do perspektyw wzrostu PKB eurolandu niż byliśmy 3 miesiące temu 
- powiedziała w czwartek podczas konferencji prasowej prezes EBC Christine Lagarde. Dodała, że jest zbyt wcześnie 
na wygaszanie programu PEPP. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

RYNEK PRACY Barometr Ofert Pracy w V wzrósł o 35,1 pkt. do 290,1 pkt. - BIEC, KM WSIiZ 

Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w maju w 
Polsce wzrósł wobec kwietniowego odczytu o 35,1 pkt. do 290,1 pkt. - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych 
oraz Katedra Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 

DŁUG Państwowy Dług Publiczny na koniec I kw. '21 wzrósł do 1.152.655,2 mln zł - MF 

Państwowy Dług Publiczny (PDP) na koniec I kw. 2021 r. wyniósł 1.152.655,2 mln zł, co oznacza wzrost o 3,7 proc. 
(40.849,1 mln zł) w ujęciu kwartał do kwartału - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie. Dług sektora instytucji 
rządowych i samorządowych (EDP) wyniósł na koniec I kwartału 2021 roku 1.389.836,8 mln zł, co oznaczało wzrost o 
4,0 proc. 

PRZEDSIĘBIORSTWA W VI odsetek firm ze wzrostem nowych zamówień wyższy niż tych ze spadkiem - PIE, BGK 

W czerwcu, po raz pierwszy od początku roku, we wszystkich grupach wielkościowych firm odnotowano większy udział 
przedsiębiorstw, w których wystąpił wzrost nowych zamówień towarów i usług, niż tych ze spadkiem zamówień - wynika 
z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raporty okresowe przedstawią m.in.: IBSM.  
    

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 CAPTORTX-Wprowadzenie do obrotu na GPW 871.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G. 

 CCC-NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i 
praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki na zabezpieczenie roszczeń 
wynikających z m.in. umowy kredytowej. 

 DECORA-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję. 

 DREWEX-NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na 
okaziciela serii J w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w RN. 

 IBSM-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 IMAGIS-Dzień pierwszego notowania na NC 500 akcji serii D, 50.202.137 akcji serii J, 5.000.000 akcji serii K. 

 KANCELWEC-NWZA ws. zmiany statutu, w tym rozszerzenia przedmiotu działalności spółki oraz wyboru członka do RN. 

 LENA-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję. 

 PATENTUS-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020. 

 PEKAO-ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 rok. 

 R22-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,57 zł na akcję. 

 SONEL-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję. 

 TALANX-Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW. 

 THEDUST-Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii F od inwestorów. 

 TORPOL-ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2020. 

POLSKA 

 Polska- (14:00) Protokół z posiedzenia RPP za maj 

 Polska- (15:00) Wystąpienie publiczne szefa NBP (Adam Glapiński) 

  

ZAGRANICA 

 Hiszpania- (09:00) Inflacja CPI (Oczek. 0.4% m/m 2.7% r/r Poprz.1.2% m/m 2.2% r/r) za maj 

 Hiszpania- (09:00) Inflacja HICP (Oczek. 0.5% m/m 2.4% r/r Poprz.1.1% m/m 2.0% r/r) za maj 

 Turcja- (09:00)  Produkcja przemysłowa (Poprz.16.6% r/r) za kwiecień 

 Wlk. Brytania- (10:30) Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey) 

 Kanada- (14:30) Wykorzystanie mocy produkcyjnych (Oczek. 80.5% Poprz.79.2%) za I kw. 

 USA- (16:00) Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. (Oczek. 83.5 Poprz.82.9) za czerwiec 

 USA- (16:00) Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe - wst. (Oczek. 4.6 Poprz. 4.6) za czerwiec 

 USA- (16:00) Oczekiwania inflacyjne długoterminowe - wst. (Poprz. 3.1) za czerwiec 

 USA- (19:00) Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (Poprz.359) za tydzień 

Źródło: www.interia.pl, www.yahoo.com, www.statistics.gov.uk, www.europa.eu.int, www.briefing.com, www.destatis.de, www.nbp.pl, www.stat.gov.pl, 
www.rzeczpospolita.pl, www.mf.gov.pl 
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Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w Wydziale Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOS SA) wyłącznie w celach informacyjnych 
i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji 
rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady 
inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm., dalej: 
Ustawa), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Niniejsze opracowanie jest publikacją 
handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w 
odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Inwestor wykorzystuje informacje 
zawarte w niniejszym raporcie na własne ryzyko i odpowiedzialność. DM BOŚ SA dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich 
publikacji, jednak DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za  wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej 
publikacji lub zawartych w niej informacji. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób 
zainteresowanych. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ SA. W przypadku klientów DM BOŚ 
SA, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze 
ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulam in), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu 
Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. DM BOŚ SA jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja 
Nadzoru Finansowego. 
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