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Najważniejsze informacje

FW20U2120


KGHM - KGHM: produkcja miesięczna miedzi płatnej wyższa o 8 proc. w porównaniu
do roku ubiegłego



Grupa Kęty podniosła prognozę zysku netto w 2014 r. do 170 mln zł



POLSKA - Produkcja budowlano-montażowa w czerwcu rdr wzrosła o 4,4 proc. – GUS



POLSKA - Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu wzrosła o 8,6 proc. rdr –
GUS



RAPORTY - Raport okresowy przedstawi: PARTNER, SFKPOLKAP, AT&T, Capital
One Financial, Intel, Twitter Inc.

WZROST
SPADEK
BEZ ZM.
RAZEM

Godz.
14:00

Urząd
Polska

Raport

Prognoza

Podaż pieniądza
M3

Poprzednio

7.8% r/r

9.0% r/r

Okres

Zmiana
0,93%
1,04%
2,08%
1,71%
1,49%
0,67%

KONTRAKT NA WIG20
Kurs
Zmiana
Wol.
2227 +1,46%
15 900

LOP
45 432

STATYSTYKA RYNKU
Akcje
Obroty (tys.)
216
55,38%
571 929
63,48%
119
30,51%
324 475
36,01%
55
14,10%
4 602
0,51%
390 100,00%
901 006 100,00%

NAJWIĘKSZE WZROSTY
Kurs
Zmiana
PLAZACNTR
4,9300
+42,49%
STALPROFI
13,35
+14,59%
COGNOR
3,690
+11,31%
FORTE
52,00
+10,40%
BOWIM
10,60
+9,50%

Obrót
1 405 772
1 807 520
9 547 307
593 144
6 737 110

NAJWIĘKSZE SPADKI
Kurs
Zmiana
0,2960
-9,62%
61,1
-7,98%
3,580
-7,01%
12,60
-3,89%
0,701
-3,71%

Obrót
538 511
16 730 332
598 070
5 893 252
506 458

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia
POLSKA

INDEKSY
Kurs
2 241,97
2 690,18
4 881,82
20 301,84
67 093,95
481,16

URSUS
MABION
06MAGNA
EUROCASH
PRAIRIE

czerwiec

ZAGRANICA

Źródło: GUS, NBP, ESPI

INDEKSY

ZAGRANICA
Godz.

Region

Raport

Prognoza

Poprzednia

Okres

108

107

lipiec

16

19

lipiec

-0.50%

-0.50%

lipiec

-

-

lipiec

08:45

Francja

Indeks zaufania
biznesu

12:00

Wlk.
Brytania

Wskaźnik zamówień
wg CBI

13:45

Strefa
Euro

Stopa depozytowa

14:30

Strefa
Euro

Konferencja prasowa po
posiedzeniu ECB

14:30

USA

Wnioski o zasiłek dla
bezrobotnych

350 tys.

360 tys.

tydzień

16:00

USA

Sprzedaż domów na
rynku wtórnym

5.9 mln

5.8 mln

czerwiec

16:00

USA

Indeks wskaźników
wyprzedzających Conference Board

16:30

USA

17:00

USA

0.9%

1.3%

czerwiec

Tygodniowa zmiana
zapasów gazu

b.d.

55 mld

tydzień

Indeks Kansas City
Fed dla przemysłu

b.d.

30

lipiec

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat

DJIA
NASDAQ
S&P500
FTSE 100
CAC 40
DAX XETRA
RTS
BUX
NIKKEI 225
HANG SENG
BOVESPA
MERVAL
CECE EUR
NTX EUR

EUR/USD
EUR/PLN
USD/PLN
USD/JPY
GBP/USD
EUR/CHF
CHF/PLN

Kurs
34 798,00
14 631,95
4 358,69
6 998,28
6 464,48
15 422,50
1 586,12
47 882,56
27 548,00
27 658,39
125 929,30
65 832,21
1 627,74
1 191,07
WALUTY
Kurs
1,17959
4,57535
3,87875
110,141
1,37178
1,08225
4,22752

Zmiana
0,83%
0,92%
0,82%
1,70%
1,85%
1,36%
1,20%
0,55%
0,58%
1,70%
0,42%
3,85%
0,56%
0,86%
Zmiana
-0,01%
-0,11%
-0,10%
-0,13%
0,02%
0,00%
-0,11%

SUROWCE (KONTRAKTY)
Kurs
Zmiana
ZŁOTO
1 800,00
-0,19%
MIEDŹ (LME)
9 303,00
0,63%
ROPA BRENT
71,96
-0,37%
ROPA WTI
70,11
-0,27%

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”.

BIULETYN PORANNY

Informacje dnia
KGHM

KGHM: produkcja miesięczna miedzi płatnej wyższa o 8 proc. w porównaniu do roku ubiegłego
Produkcja miesięczna miedzi płatnej w całej grupie kapitałowej KGHM wyniosła 65,0 tys. ton, co oznacza 8 proc. wzrost
w porównaniu do roku ubiegłego - podał w środę w komunikacie KGHM, przedstawiając wstępne wyniki produkcyjne i
sprzedażowe za czerwiec 2021 r.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

Informacje ze spółek
PO ZAMKNIĘCIU SESJI
KGHM

KGHM: produkcja miesięczna miedzi płatnej wyższa o 8 proc. w porównaniu do roku ubiegłego
Produkcja miesięczna miedzi płatnej w całej grupie kapitałowej KGHM wyniosła 65,0 tys. ton, co oznacza 8 proc. wzrost
w porównaniu do roku ubiegłego - podał w środę w komunikacie KGHM, przedstawiając wstępne wyniki produkcyjne i
sprzedażowe za czerwiec 2021 r.

PGE

Grupa PGE zidentyfikowała przesłanki do przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów
Grupa PGE zidentyfikowała przesłanki do przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów - podała spółka w
komunikacie.

PGNIG

Exalo Drilling z grupy PGNiG będzie wiercić u brzegów Tanzanii
Spółka Exalo Drilling z grupy PGNiG podpisała kontrakt z PanAfrican Energy Tanzania Ltd. operatorem na złożu
gazowym wokół wyspy Songo Songo u brzegów Tanzanii. Polska firma wykona tam rekonstrukcje odwiertów, wywierci
też tzw. otwór boczny.

MOSTOSTAL WARSZAWA

Mostostal Warszawa szacuje zysk netto w pierwszym półroczu na 18 mln zł
Mostostal Warszawa szacuje, że wypracował 18 mln zł skonsolidowanego zysku netto w pierwszym półroczu 2021 roku
- podała spółka w komunikacie. Rok wcześniej zysk sięgnął 0,7 mln zł. Szacunkowe przychody grupy wyniosły 558 mln
zł i były o 17 proc. niższe niż przed rokiem. Zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 18 proc. do 54 mln zł.

UNIBEP

Unibep ma umowę na budowę inwestycji mieszkaniowej za ok. 120 mln zł
Unibep podpisał umowę z Victorią Dom na realizację w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlanych w
ramach inwestycji mieszkaniowej w Warszawie - podała spółka w komunikacie. Wynagrodzenie za wykonanie inwestycji
wynosi łącznie ok. 120 mln zł netto.

KERNEL

Kernel sprzedał 273,1 tys. ton oleju w okresie kwiecień-czerwiec
Kernel Holding sprzedał 273,1 tys. ton oleju słonecznikowego w czwartym kwartale roku obrotowego 2020/21, co
oznacza spadek o 44 proc. rok do roku - podała spółka w komunikacie.

KERNEL

Kernel zmniejszył przerób ziarna słonecznikowego o 33% r/r w IV kw. r. obr.
Kernel przerobił 617,5 tys. ton ziarna słonecznikowego w IV kw. roku obrotowego 2020/2021 (tj. w okresie kwiecieńczerwiec 2021 r.), co oznacza spadek o 33% r/r, podała spółka. W całym roku obrotowym było to 3,18 mln ton (spadek
o 7% r/r).

INTERSPORT

Intersport Polska miał 26,41 mln zł straty netto w r. obr. 2020/2021
Intersport Polska odnotował 26,41 mln zł straty netto w roku obrotowym 2020/2021 (trwającym od 1 kwietnia 2020 r. do
31 marca 2021 r.) wobec 6,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ECHO

Echo Investment uruchamia program premii długoterminowej dla prezesa i wiceprezesa
Echo Investment podpisało z prezesem Nicklasem Lindbergiem i wiceprezesem Maciejem Drozdem umowy ws. premii
długoterminowej, której wysokość będzie uzależniona od wzrostu wartości spółki mierzonej sumą wypłaconych dywidend
i wzrostem kursu akcji na GPW - podała spółka w komunikacie.

ZE PAK

ZE PAK ma decyzję środowiskową dla wytwórni wodoru w Elektrowni Konin
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) otrzymał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Elektrowni
Konin, podała spółka.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI
PZU

Prezes PZU: strategia UKNF dokumentem niesłychanie cennym
Zaprezentowana w środę strategia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego jest dokumentem niesłychanie cennym oceniła podczas panelu zorganizowanego po prezentacji strategii UKNF prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła

PGE, TAURON

PGE i Tauron mają porozumienie ws. pilotażu sieci LTE450
PGE Polska Grupa Energetyczna i Tauron Polska Energia zawarły porozumienie w sprawie pilotażu usług sieci łączności
specjalnej w technologii LTE w pasmie 450MHz na obszarze koncesyjnym Tauronu, podało PGE. Porozumienie w tej
sprawie podpisały PGE Systemy oraz spółka dystrybucyjna Tauronu, które podejmą działania zmierzające do wdrożenia
sieci LTE450 na obszarze Tauron Dystrybucja.
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KGHM

Sprzedaż miedzi przez KGHM w czerwcu wyniosła 65,7 tys. ton, spadek rdr o 3 proc.
Sprzedaż miedzi przez KGHM w czerwcu 2021 roku wyniosła 65,7 tys. ton, co oznacza spadek rdr o 3 proc. Produkcja
miedzi płatnej wyniosła w tym czasie 65 tys. ton, czyli wzrosła o 8 proc. rdr - poinformował KGHM w komunikacie
dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych.

PGNIG, BUDIMEX

PGNiG wybrało Budimex do prac w Ciepłowni Kawęczyn za 156,2 mln zł netto
Oferta Budimeksu, warta 156,24 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym
PGNiG Termika na "Budowę kotłowni gazowo-olejowej (KGO) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz
powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn", podała spółka.

ING

ING BSK spełnia wymagania kwalifikujące do wypłaty do 100 proc. dywidendy z zysku za '20
ING Bank Śląski spełnia wymagania kwalifikujące do wypłaty do 100 proc. dywidendy z zysku za 2020 r. - poinformował
bank w komunikacie. Bank podał, że KNF zaleca ograniczenie ryzyka poprzez niepodejmowanie, bez uprzedniej
konsultacji z organem nadzoru, innych działań niż wypłata dywidendy z zysku za 2020 rok.

OAT

OncoArendi ma licencję oprogramowania do projektowania cząsteczek firmy Cresset
OncoArendi nabyło licencję oprogramowania Flare do projektowania cząsteczek od angielskiej firmy Cresset, które
będzie wykorzystywane przez OncoArendi w prowadzonych programach badawczych, podała spółka.

PKO BP

PKO BP chce wyeliminować ekspozycję na sektor wydobywczy węgla do 2030 r.
PKO BP chce wyeliminować ekspozycję na sektor wydobywczy węgla do 2030 roku oraz zwiększyć zielone finansowanie
o co najmniej 5 proc. rdr - poinformował bank w komunikacie prasowym. Bank podał, że przyjął wskaźniki w obszarze
ESG i włączył je do celów niefinansowych grupy na kolejne lata.

RADPOL

Radpol miał wstępnie 10,64 mln zł EBITDA w I poł. 2021
Radpol miał wstępnie 10,64 mln zł EBITDA (wobec 7,48 mln zł rok wcześniej) przy 82,27 mln zł przychodów (wobec
65,47 mln zł rok wcześniej) w I półroczu 2021 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

ALUMETAL

Alumetal miał wstępnie 38,5 mln zł znormalizowanego zysku netto w II kw.
Alumetal odnotował 53,5 mln zł wyniku EBITDA (+404% r/r) oraz 38,5 mln zł znormalizowanego zysku netto (+763% r/r)
przy 539,9 mln zł przychodów ze sprzedaży (+237% r/r) i 58,3 tys. ton dostarczonych wyrobów (+154% r/r) w II kw. br.,
podała spółka, powołując się na wstępne dane.

EUROCASH

Eurocash zamknie 59 z 414 sklepów własnych Delikatesy Centrum do końca br.
Eurocash zamknie 59 z 414 sklepów własnych z Delikatesy Centrum do końca br. z uwagi na możliwość wdrożenia
programów naprawczych w poszczególnych sklepach oraz dokona odpisu 80 mln zł w II kw. br., podała spółka.
Ostateczna kwota odpisu będzie znana po przeglądzie półrocznego sprawozdania finansowego.

ASBIS

Przychody Asbisu w czerwcu wzrosły o 43 proc. rdr do ok. 240 mln USD
"Czerwiec to kolejny miesiąc wysokich dwucyfrowych wzrostów naszych przychodów. (...) Te wyniki są wyższe od
naszych oczekiwań i jeśli wzrosty będą kontynuowane na tym poziomie, dokonamy korekty opublikowanej prognozy" powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Serhei Kostevitch.

SANTANDER BP

KNF wyznaczyła maksymalny poziom dywidendy Santander BP na 30% zysku za 2020
Santander Bank Polska otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) odnoszące się do polityki
dywidendowej banku w II poł. 2021 r., według której bank spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 100%
dywidendy z zysku za 2020 r., podał bank. Jednocześnie Komisja, po zastosowaniu dodatkowych kryteriów związanych
z portfelem kredytów walutowych banku, uznała, że maksymalny poziom dywidendy za ub.r. może wynieść 30% zysku
za 2020 r.

STALPROFIL

Stalprofil szacuje, że w I półroczu 2021 r. zysk netto wzrósł do 55,5 mln zł
"Dynamiczny wzrost wyników wypracowanych przez Spółkę w I półroczu 2021r. jest przede wszystkim efektem trwającej
dobrej koniunktury rynkowej na rynku wyrobów hutniczych, tj. wzrostu r/r popytu na stal, a przede wszystkim,
niespotykanego wzrostu cen wyrobów hutniczych, obserwowanego od grudnia 2020" - napisano w raporcie.

BANK HANDLOWY

Po otrzymaniu zalecenia z KNF, Bank Handlowy potwierdza 1,2 zł dywidendy/akcję
Bank Handlowy otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) odnoszące się do polityki
dywidendowej banku w II poł. 2021 r., według której bank spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 100%
dywidendy z zysku za 2020 r., podał bank. Zarząd banku stwierdził, że wobec spełnienia się warunku wypłaty dywidendy
- zgodnie z decyzją czerwcowego walnego zgromadzenia - na dywidendę zostanie przeznaczone 156,79 mln zł, co
oznacza wypłatę w wysokości 1,2 zł na akcję.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET
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Wydarzenia gospodarcze
WALUTY

Sesja Amerykańska: W trakcie sesji w USA eurodolar podbił z 1,17591 USD do 1,18043 USD. Trwa odreagowanie na
wycenach bardziej ryzykownych aktywów co jest niekorzystne dla wycen m.in. dolara czy japońskiego jena.
Sesja Azjatycka: Podczas handlu w Azji główna para walutowa pozostaje stabilna. Juan testuje 1-tygodniowe maksima,
a giełdy w Chinach rosną.
Konrad Ryczko

Źródło: BOSSAFX

ZAGRANICA
ŚWIAT

Globalny wzrost gospodarczy w 2021 roku wyniesie 6 proc.- MFW
Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa powiedziała w środę, że globalny wzrost
gospodarczy w 2021 roku wyniesie 6 proc. Ostrzegła, że ożywienie gospodarcze po pandemii Covid-19 będzie
spowolnione, jeśli nie przyspieszy kampania szczepień.

ŚWIAT

Liczba turystycznych podróży zagr. na świecie spadła w okresie I-V o 65 proc. rdr – UNWTO
Liczba turystycznych podróży zagranicznych na świecie w okresie styczeń-maj. spadła o 65 proc. w porównaniu do tego
samego okresu 2020 roku - ocenia agencja ONZ ds. turystyki UNWTO. W porównaniu do tego samego okresu 2019
roku liczba przyjazdów międzynarodowych turystów była o 85 proc. niższa.

Źródło: PAP, ISB, IAR

POLSKA
PRODUKCJA BUDOWLANOMONTAŻOWA

Produkcja budowlano-montażowa w czerwcu rdr wzrosła o 4,4 proc. – GUS

PRODUKCJA BUDOWLANOMONTAŻOWA

Produkcja budowlano-montażowa w lipcu wzrośnie o ok. 11,8 proc. – MRPiT

SPRZEDAŻ

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu wzrosła o 8,6 proc. rdr – GUS

Produkcja budowlano-montażowa w czerwcu 2021 r. wzrosła o 4,4 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem
wzrosła o 12,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu
produkcji budowlano-montażowej w czerwcu rdr o 7,1 proc., a w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrostu o 16,4 proc.
Produkcja budowlano-montażowa w lipcu wzrośnie o około 11,8 proc. - oceniają analitycy resortu rozwoju, pracy i
technologii, komentując dane GUS.
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2021 r. wzrosła 8,6 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym
wzrosła o 3,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym
miesiącu o 13,0 proc. rdr. Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w
cenach stałych w czerwcu rdr o 8,6 proc. i wzrost mdm o 2,6 proc. W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez
PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 11,5 proc. rdr.

SPRZEDAŻ

Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej spadł w VI do 8,1 proc. – GUS
Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej spadł w czerwcu w Polsce do 8,1 proc. z 9,1 proc. w maju podał GUS. GUS podał, że spadek udziału sprzedaży przez internet zaobserwowano w większości grup, przy czym
znaczny wykazały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy „tekstylia, odzież, obuwie” z 21,3 proc. przed miesiącem
do 18,6 proc., a także podmioty z grup „meble, rtv, agd” odpowiednio z 18,3 proc. do 16,2 proc. oraz „prasa, książki,
pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych

MIESZKANIA

Na koniec VI w budowie było 867,7 tys. mieszkań, o 4,7 proc. więcej rdr – GUS
Na koniec czerwca w budowie było 867,7 tys. mieszkań, o 4,7 proc. więcej niż przed rokiem - podał GUS. W maju w
budowie było 860,2 tys. mieszkań.

MIESZKANIA

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w czerwcu wzrosła o 37,2 proc. rdr – GUS
Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w czerwcu 2021 r. wzrosła o 37,2 proc. rdr, a mdm spadła o 10,9 proc. podał Główny Urząd Statystyczny.

ZADŁUŻENIE

Przewidywane spłaty zobowiązań w najbliższych 12 miesiącach to 10.253 mln euro – NBP
Przewidywane na okres najbliższych 12 miesięcy obciążenie Polski spłatą zobowiązań, zaciągniętych przez rząd,
wyniosło na koniec czerwca 10.253 mln euro wobec 10.144 mln euro na koniec maja - wynika z danych Narodowego
Banku Polskiego. Stan aktywów rezerwowych Polski na koniec czerwca 2021 r. wyniósł 134.113,7 mln euro.

KONIUNKTURA

Kantar Consumer Index spadł w lipcu o 1,3 pkt. do -18,5 pkt. – Kantar
Kantar Consumer Index spadł w lipcu w Polsce o 1,3 pkt. do -18,5 pkt. - wynika z najnowszego badania Kantar. "Wynik
Kantar Consumer Index w lipcu to rezultat niewielkiej zmiany wszystkich wskaźników. Wskaźnik percepcji sytuacji
ekonomicznej kraju spadł o 1,3 pkt. i wynosi -24,6 pkt. Ocena sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych spadła o
1,2 pkt., osiągając wartość -12,3 pkt." - napisano w komentarzu do badania.

KONIUNKTURA

W lipcu poprawa zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich – GUS
W lipcu odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do
poprzedniego miesiąca - podał Główny Urząd Statystyczny. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK),
syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 13,5 i był o 1,3 pkt proc. wyższy w stosunku
do poprzedniego miesiąca. Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący
oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 0,8 pkt proc. w stosunku do
poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -8,2.

Źródło: PAP, ISB, IAR
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Kalendarium najbliższych wydarzeń
DZIŚ
WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK



















ABAK- Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
CLNPHARMA- Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
EFEKT- Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
ESKIMOS- ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
GPW- Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,50 zł na akcję.
IZOSTAL- Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
KRKA- Wypłata dywidendy 5 euro na akcję.
MOSTALPLC- Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
PARTNER- Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
PKNORLEN- Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,50 zł na akcję.
POLTRONIC- ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 rok oraz wypłaty dywidendy.
SAKANA- Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
SFKPOLKAP- Publikacja raportu za 2020 rok.
WORKSERV- NWZA ws. uchylenia uchwał nr 3 i 7 NWZ z 27 listopada 2020 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji
zwykłych na okaziciela serii X, wyłączenia prawa poboru oraz zatwierdzenia dokooptowanego członka RN.
AT&T- Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
Capital One Financial- Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
Intel- Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
Twitter Inc.- Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
POLSKA

 Polska- (14:00) Podaż pieniądza M3 (Oczek. 7.8% r/r Poprz.9.0% r/r) za czerwiec
ZAGRANICA











Francja- (08:45) Indeks zaufania biznesu (Oczek. 108 Poprz.107) za lipiec
Wlk. Brytania- (12:00) Wskaźnik zamówień wg CBI (Oczek. 16 Poprz.19) za lipiec
Strefa Euro- (13:45) Stopa refinansowa (Oczek. 0.0% Poprz.0.0%) za lipiec
Strefa Euro- (13:45) Stopa depozytowa (Oczek. -0.50% Poprz.-0.50%) za lipiec
Strefa Euro- (14:30) Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB za lipiec
USA- (14:30) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Oczek. 350 tys. Poprz.360 tys.) za tydzień
USA- (16:00) Sprzedaż domów na rynku wtórnym (Oczek. 5.9 mln Poprz.5.8 mln) za czerwiec
USA- (16:00) Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board (Oczek. 0.9% Poprz.1.3%) za czerwiec
USA- (16:30) Tygodniowa zmiana zapasów gazu (Oczek. b.d. Poprz.55 mld) za tydzień
USA- (17:00) Indeks Kansas City Fed dla przemysłu (Oczek. b.d. Poprz.30) za lipiec

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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p.kalbarczyk@bossa.pl
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+48 22 504 32 27
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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 (Regula min), 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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