
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  

 
 PGNIG - PGNiG OD ma umowę sprzedaży LNG ze spółką Bisek-Asfalt 

 USA - Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła 

do 419 tys.  

 RAPORTY - Raport okresowy przedstawi: NWAI, American Express 

 
 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

10:00 Polska Stopa bezrobocia 5.9% 6.1% czerwiec 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:15 Francja 
Indeks PMI dla 
przemysłu - wst.. 

58.3 59.0 lipiec 

09:30 Niemcy 
Indeks PMI dla 
usług - wst.. 

59.5 57.5 lipiec 

09:30 Szwecja Inflacja PPI b.d. 7.9% r/r czerwiec 

10:00 
Strefa 
Euro 

Indeks PMI dla 
przemysłu - wst.. 

62.5 63.4 lipiec 

10:30 
Wlk. 
Brytania 

Indeks PMI dla usług - 
wst.. 

62.0 62.4 lipiec 

10:30 
Wlk. 
Brytania 

Indeks PMI dla 
przemysłu - wst.. 

62.7 63.9 lipiec 

14:30 Kanada Sprzedaż detaliczna -3.0% m/m -5.7% m/m maj 

15:45 USA 
Indeks PMI dla 
przemysłu - wst.. 

61.9 62.1 lipiec 

19:00 USA 
Liczba wież 
wiertniczych dla 
rynku ropy 

b.d. 380 tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

piątek, 23 lipca 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 229,86 -0,54% 

WIG30 2 676,36 -0,51% 

mWIG40 4 872,44 -0,19% 

sWIG80 20 373,81 0,35% 

WIG 66 882,41 -0,32% 

NCIndex 482,31 0,24% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20U2120 2213 -0,63% 10 600 44 055 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 183  46,92% 322 317 49,16% 

SPADEK 154  39,49% 325 013 49,57% 

BEZ ZM. 53  13,59% 8 359 1,27% 

RAZEM 390 100,00% 655 689 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

MOSTALPLC 17,00 45,30% 1 394 835 

MOSTALWAR 8,06 16,81% 2 736 146 

REMAK 24,00 10,09% 121 549 

ORZBIALY 24,00 10,09% 127 123 

UNIMOT 44,80 9,00% 1 019 005 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

RADPOL 3,10 -4,02% 431 302 

MONNARI 2,97 -3,88% 225 394 

STALPROFI 12,85 -3,75% 726 542 

VISTAL 3,60 -3,74% 277 748 

CLNPHARMA 37,50 -3,72% 2 310 461 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 34 823,35 0,07% 

NASDAQ 14 684,60 0,36% 

S&P500 4 367,48 0,20% 

FTSE 100 6 968,30 -0,43% 

CAC 40 6 481,59 0,26% 

DAX XETRA 15 514,54 0,60% 

RTS  1 599,74 0,86% 

BUX 47 756,88 -0,26% 

NIKKEI 225  27 548,00 0,58% 

HANG SENG 27 418,00 -0,88% 

BOVESPA 126 146,70 0,17% 

MERVAL 65 675,09 -0,24% 

CECE EUR  1 629,92 0,13% 

NTX EUR  1 191,74 0,67% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,17700 -0,02% 

EUR/PLN 4,56526 0,04% 

USD/PLN 3,87860 0,05% 

USD/JPY 110,255 0,10% 

GBP/USD 1,37639 0,01% 

EUR/CHF 1,08272 0,04% 

CHF/PLN 4,21659 0,01% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1 805,10 -0,02% 

MIEDŹ (LME) 9 409,00 1,14% 

ROPA BRENT 73,58 -0,28% 

ROPA WTI 71,69 -0,31% 
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Informacje dnia 

 

PGNiG PGNiG OD ma umowę sprzedaży LNG ze spółką Bisek-Asfalt 

PGNiG Obrót Detaliczny podpisało ze spółką transportową Bisek-Asfalt umowę sprzedaży skroplonego gazu ziemnego 
LNG. To największa tego typu umowa w historii spółki - poinformowali przedstawiciele PGNiG OD na czwartkowym 
briefingu. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

SOLAR COMPANY Solar zaprosił do sprzedaży do 593.700 akcji po 5,5 zł za sztukę 

Solar Company zaprosił do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 593.700 akcji spółki, stanowiących 19,79 proc. 
kapitału zakładowego - podała spółka w komunikacie. Cena nabycia jednej akcji wynosi 5,5 zł. 

BBI DEVELOPMENT Współkontrolowana przez BBI Development spółka chce sprzedać "Centrum Praskie Koneser" 

Zarząd współkontrolowanej przez BBI Development i grupę Liebrecht&Wood spółki zdecydował o podjęciu działań 
zmierzających do sprzedaży projektu "Centrum Praskie Koneser" - podała spółka w komunikacie. 

WORK SERVICE NWZ Work Service zdecydowało ws. emisji do 76.733.945 akcji 

Akcjonariusze Work Service zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 
76.733.945 akcji serii X po cenie emisyjnej 1,45 zł za sztukę - wynika z podjętych przez czwartkowe NWZ uchwał. Emisja 
nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów, którzy zostali wskazani przez 
zarząd spółki. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

CEZ CEZ podtrzymuje cel 57-60 mld CZK EBITDA oraz 17-20 mld CZK skor. zysku netto w 2021 r. 

Grupa CEZ podtrzymała, że w 2021 roku spodziewa się osiągnąć 57-60 mld CZK EBITDA oraz 17-20 mld CZK 
skorygowanego zysku netto - podał CEZ w prezentacji. 

IZOSTAL, FERRUM, 
STALPROFIL 

Oferta Izostalu, Ferrum i Stalprofilu za 66,4 mln zł wybrana przez Gaz-System 

Oferta konsorcjum w składzie Izostal (lider), Ferrum (partner) i Stalprofil (partner), warta 54 mln zł netto (66,4 mln zł 
brutto) została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System na 
"Dostawę izolowanych rur stalowych na potrzeby Gazociągu Gustorzyn - Wronów oraz Dolna Odra zamówienie nr 2", 
podały spółki, 

INPRO Inpro planuje emisję obligacji do kwoty 35 mln zł 

Grupa Inpro podpisała z Michael / Ström Dom Maklerski umowę o organizację emisji obligacji na okaziciela do kwoty 35 
mln zł z terminem zapadalności 48 miesięcy - podała spółka w komunikacie. 

UNIMOT Unimot chce mieć 72 stacje Avia na koniec lipca, 80 - na koniec wakacji 

Unimot planuje uruchomić do końca lipca sześć kolejnych stacji paliw Avia, w tym dwie własne, podała spółka. Kierowcy 
mogą już tankować na stacjach Avia w Słubicach, Zielonej Górze, Wólce Jagielczyńskiej, Piaskowicach i w Radomsku, 
a już niebawem również w Pieniężnie. Od początku sierpnia pod marką Avia, w ramach Grupy Unimot, będą działać 72 
obiekty, a na koniec wakacji ma być ich 80. 

PGNiG PGNiG OD ma umowę sprzedaży LNG ze spółką Bisek-Asfalt 

PGNiG Obrót Detaliczny podpisało ze spółką transportową Bisek-Asfalt umowę sprzedaży skroplonego gazu ziemnego 
LNG. To największa tego typu umowa w historii spółki - poinformowali przedstawiciele PGNiG OD na czwartkowym 
briefingu. 

TAURON Tauron wydłużył składanie zgłoszeń na prezesa i wiceprezesów do 30 lipca 

Rada nadzorcza Tauron Polska Energia wydłużyła do 30 lipca 2021 r. termin składania zgłoszeń w postępowaniu 
kwalifikacyjnym na następujące stanowiska w zarządzie VI wspólnej kadencji: prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu 
ds. finansów, wiceprezesa zarządu ds. strategii i rozwoju, wiceprezesa zarządu ds. handlu, podała spółka. 

BNP PARIBAS BP, 
SANTANDER BP 

BNP Paribas BP i Santander BP sfinansują projekty PV R.Power warte 242 mln zł 

BNP Paribas Bank Polska oraz Santander Bank Polska podpisały umowę na sfinansowanie portfela 7 elektrowni 
słonecznych R.Power o łącznej mocy 91 MWp, które wygrały ubiegłoroczne aukcje OZE, podał BNP Paribas BP. Wartość 
umowy to 242 mln zł. 

PEKAO Prezes Pekao: Dynamiczna akcja kredytowa, konsumpcja na poziomie sprzed pandemii 

Bank Pekao odnotowuje dynamiczny wzrost akcji kredytowej zarówno w segmencie kredytów mieszkaniowych, jak i 
inwestycyjnych oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), poinformował ISBnews.TV prezes Leszek Skiba. 
Jednocześnie dane banku wskazują, że popyt konsumencki powrócił do poziomu sprzed pandemii. 

ARCTIC PAPER Rottneros miało 35 mln zł zysku netto w I poł. 2021 roku 
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Rottneros AB - szwedzka spółka zależna Arctic Paper - odnotowało 35 mln zł zysku netto, 75 mln zł EBITDA przy 507 
mln zł przychodów w I poł. 2021 r., podał Arctic Paper. 

PEKAO Bank Pekao wprowadził EKO kredyty na finansowanie m.in. fotowoltaiki i e-aut 

Bank Pekao udostępnił klientom EKO kredyty celem wsparcia finansowania celów ekologicznych, w tym m.in. instalacji 
fotowoltaicznych oraz samochodów elektrycznych, podał bank. 

DEVELIA Develia rozpoczęła sprzedaż 81 lokali w Gdańsku 

Develia rozpoczęła sprzedaż 81 lokali w ramach w osiedla Marinus w Gdańsku - poinformował deweloper w komunikacie. 

TRAKCJA Trakcja miała wstępnie 26,5 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2021 r. 

Trakcja miała 26,5 mln zł jednostkowej straty netto przy 317,35 mln zł przychodów ze sprzedaży w I połowie 2021 r., 
podała spółka, prezentując wstępne dane. 

ULTIMATE GAMES Ultimate Games miało wstępnie 7,6 mln zł jedn. zysku netto w I poł. 2021 r. 

Ultimate Games odnotowało 16,8 mln zł przychodów całkowitych, 9,2 mln zł zysku brutto i 7,6 mln zł zysku netto w I 
połowie 2021 r., podała spółka, prezentując wstępne dane jednostkowe. 

MOSTOSTAL WARSZAWA Mostostal Warszawa miał szacunkowo 18 mln zł skons. zysku netto w I poł. 2021 r. 

Mostostal Warszawa odnotował 18 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 54 mln zł zysku brutto ze sprzedaży przy 558 
mln zł przychodów ze sprzedaży w I poł. 2021 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. 

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 kwiecień-
czerwiec 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). 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja Amerykańska: W trakcie sesji w USA obserwowaliśmy podbicie zmienności na głównej parze walutowej, co było 

efektem zakończenia posiedzenia EBC. Eurodolar wpierw przetestował 1,1830 USD aby następnie spaść do 1,17565 
USD. 

Sesja Azjatycka: Podczas obrotu w Azji główna para walutowa stabilizuje się. Inwestorzy będą czekać na 
przyszłotygodniowy Fed. Sesja w Azji mija pod znakiem lekkich spadków indeksów. 

Konrad Ryczko 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

STREFA EURO EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe 

Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe - podano w komunikacie po posiedzeniu 
banku. EBC podał, że program skupu aktywów PEPP będzie trwał przynajmniej do końca marca 2022 r. 

USA Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła do 419 tys. 

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 419 tys. 
- poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych 
wyniesie 350 tys. wobec 368 tys. poprzednio, po korekcie z 360 tys. 

USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w czerwcu wyniosła 5,86 mln 

Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w czerwcu wyniosła 5,86 mln w ujęciu rocznym vs oczekiwane 5,9 mln - 
podało w raporcie Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors). 

USA Indeks wyprzedzający koniunktury Conference Board w czerwcu wzrósł o 0,7 proc. 

Amerykański indeks wyprzedzający koniunktury Conference Board w czerwcu wzrósł o 0,7 proc. - podała Conference 
Board. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

PODAŻ PIENIĄDZA Podaż pieniądza (M3) w czerwcu wzrosła o 7,4 proc. rdr, mdm wzrosła o 0,2 proc. – NBP 

Podaż pieniądza (M3) w czerwcu wzrosła o 7,4 proc. rdr, do 1.876.000,6 mln zł - podał Narodowy Bank Polski. W ujęciu 
miesięcznym podaż pieniądza wzrosła o 0,2 proc. 

DEFICYT Deficyt sektora finansów w Polsce w I kw. wyniósł 2,6 proc. PKB – Eurostat 

Wyrównany sezonowo deficyt sektora finansów publicznych w Polsce w I kwartale 2021 roku wyniósł 2,6 proc. PKB - 
podał Eurostat. W IV kwartale 2020 roku deficyt wyniósł 2,4 proc. PKB. 

DŁUG PUBLICZNY Polski dług publiczny po I kw. '21 wyniósł 59,1 proc. PKB – Eurostat 

Polski dług publiczny, liczony według metodologii ESA2010, na koniec I kwartału 2021 r. wyniósł 59,1 proc. PKB wobec 
57,5 proc. PKB w IV kw. '20 i wobec 47,5 proc. PKB w I kw. 2020 r. - podał Eurostat. 

KONIUNKTURA W lipcu wskaźniki koniunktury na poziomie zbliżonym do czerwcowego – GUS 

W lipcu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości prezentowanych obszarów gospodarki kształtuje się na 
poziomie zbliżonym do notowanego w czerwcu br. - podał GUS. W większości badanych obszarów odnotowuje się 
poprawę składowych „diagnostycznych”, natomiast w przypadku „prognostycznych” - brak zmian lub pogorszenie. 
Najlepiej i jednocześnie korzystnie koniunkturę oceniają jednostki z sekcji informacja i komunikacja, natomiast 
najbardziej pesymistycznie – podmioty z sekcji budownictwo. 

ZATRUDNIENIE W lipcu firmy z sektora przemysłowego spodziewają się wzrostu zatrudnienia o 0,4 proc. – GUS 

W lipcu firmy z sektora przemysłowego spodziewają się wzrostu zatrudnienia o 0,4 proc. - podał GUS. W firmach 
budowlanych spadek zatrudnienia może wynieść 2,5 proc. Handel hurtowy zakłada utrzymanie poziomu zatrudnienia, a 
handel detaliczny oczekuje spadku zatrudnienia o 0,3 proc. W transporcie i gospodarce magazynowej zatrudnienie ma 
wzrosnąć o 0,3 proc., a w zakwaterowaniu i gastronomii wzrost zatrudnienia ma wynieść 6,4 proc. 

STOPY PROCENTOWE W czerwcu za podwyższeniem stopy referencyjnej o 15 pb głosowało trzech członków RPP - komunikat NBP 

W czerwcu za podwyższeniem stopy referencyjnej o 15 pb głosowali członkowie RPP: Eugeniusz Gatnar, Łukasz Hardt 
i Kamil Zubelewicz - podał NBP w komunikacie. Przeciw podwyżce byli członkowie RPP - Adam Glapiński, Grażyna 
Ancyparowicz, Cezary Kochalski, Eryk Łon, Rafał Sura, Jerzy Żyżyński i Jerzy Kropiwnicki. 

KREDYTY Wartość kredytów konsumpcyjnych ogółem wzrosła w VI o 770,1 mln zł mdm – NBP 

Wartość udzielonych przez banki kredytów konsumpcyjnych ogółem w czerwcu wzrosła mdm o 770,1 mln zł i wyniosła 
202.778,4 mln zł - wynika z danych NBP. Z tego wartość kredytów konsumpcyjnych w złotych wzrosła mdm o 778,9 mln 
zł i wyniosła 199.399,7 mln zł. 

KREDYTY Wartość kredytów na nieruchomości dla gosp. domowych w VI wzrosła o 4.281,5 mln zł mdm – NBP 

Wartość udzielonych przez banki kredytów na nieruchomości dla gospodarstw domowych ogółem w czerwcu wzrosła, w 
porównaniu z poprzednim miesiącem, o 4.281,5 mln zł i wyniosła 504.897,5 mln zł - wynika z danych NBP. Wartość 
kredytów w walutach wzrosła mdm o 111,8 mln zł do 112.292,2 mln zł. Wartość kredytów w złotych wzrosła mdm o 
4.169,8 mln zł do 392.605,3 mln zł. 

ODSETKI Banki w VI wypłaciły gospodarstwom domowym odsetki od depozytów w wysokości 863,0 mln zł – NBP 

Banki w czerwcu 2021 r. wypłaciły gospodarstwom domowym odsetki od depozytów w wysokości 863,0 mln zł wobec 
1.817,0 mln zł w czerwcu 2020 roku - wynika z danych NBP. Przedsiębiorstwa otrzymały odsetki w wysokości 13,1 mln 
zł wobec 113,4 mln zł przed rokiem. 

KAPITAŁ OPIEKUŃCZY Koszt dla budżetu kapitału opiekuńczego w '22 to 3,15 mld zł, 30,4 mld zł w 10 lat – osr 

Koszt dla budżetu kapitału opiekuńczego w '22 to 3,15 mld zł, a 30,4 mld zł w ciągu 10 lat - podano w ocenie skutków 
projektu ustawy. Resort rodziny skierował do konsultacji projekt ustawy wprowadzającej kapitał opiekuńczy. Jest to jeden 
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z elementów Polskiego Ładu. Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwać na każde drugie i kolejne dziecko w 
rodzinie w wieku od 12 do 36 miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tysięcy złotych na dziecko. 

BUDŻET Nadwyżka budżetu po VI wyższa niż zapowiadane 25 mld zł - Skuza, MF 

Nadwyżka budżetu po czerwcu jest wyższa niż zapowiadane 25 mld zł - powiedział w Sejmie wiceminister finansów 
Sebastian Skuza. "Po połowie roku ta nadwyżka jest w wysokości nawet wyższej niż podawał premier" - powiedział. 

LEASING Rynek leasingu w okresie I-V '21 wzrósł o 55,9 proc. – ZPL 

Wartość inwestycji sfinansowanych przez firmy leasingowe za pośrednictwem leasingu wyniosła w okresie styczeń-maj 
wyniosła 36,75 mld zł, co oznacza wzrost o 55,9 proc. rdr - poinformował Związek Polskiego Leasingu. Rynek leasingu 
ruchomości w tym okresie wyniósł 31,9 mld zł, co oznacza wzrost o 60,1 proc. 

MOTORYZACJA W dwóch dekadach lipca zarejestrowano o 3,3 proc. mniej nowych samochodów rdr – PZPM 

W dwóch dekadach lipca 2021 roku zarejestrowano w Polsce o 3,3 proc. mniej rdr nowych samochodów osobowych i 
dostawczych - podał Polski Związek Przemysłu Motorowego. Liczba rejestracji aut osobowych spadła o 3,6 proc., a 
dostawczych o 0,8 proc. Liczba rejestracji aut ciężarowych wzrosła o 81,3 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

 
 
 
 
 

Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 APS- ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 rok oraz wypłaty dywidendy. 

 ATCCARGO- Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,46 zł na akcję. 

 BIOMASS- ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020. 

 CAVATINA- Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 7.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B. 

 CORELENS- ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2020 rok. 

 ECHO- Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję. 

 EUROSNACK- Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję. 

 GPW- Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję. 

 INDOS- Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję. 

 INPRO- Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję. 

 LABOPRINT- Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję. 

 LENTEX- Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję. 

 MAKOLAB- Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję. 

 NWAI- Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku. 

 OUTDOORZY- Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję. 

 PRYMUS- Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję. 

 WESTREAL- ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020 z zysku z lat ubiegłych. 

 American Express- Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku. 

POLSKA 

 Polska- (10:00) Stopa bezrobocia (Oczek. 5.9% Poprz.6.1%) za czerwiec 

ZAGRANICA 

 Francja- (09:15) Indeks PMI dla przemysłu - wst.. (Oczek. 58.3 Poprz.59.0) za lipiec 

 Francja- (09:15) Indeks PMI dla usług - wst.. (Oczek. 59.0 Poprz.57.8) za lipiec 

 Niemcy- (09:30) Indeks PMI dla przemysłu - wst.. (Oczek. 64.2 Poprz.65.1) za lipiec 

 Niemcy- (09:30) Indeks PMI dla usług - wst.. (Oczek. 59.5 Poprz.57.5) za lipiec 

 Szwecja- (09:30) Inflacja PPI (Oczek. b.d. Poprz.7.9% r/r) za czerwiec 

 Strefa Euro- (10:00) Indeks PMI dla przemysłu - wst.. (Oczek. 62.5 Poprz.63.4) za lipiec 

 Strefa Euro- (10:00) Indeks PMI dla usług - wst.. (Oczek. 59.5 Poprz.58.3) za lipiec 

 Wlk. Brytania- (10:30) Indeks PMI dla usług - wst.. (Oczek. 62.0 Poprz.62.4) za lipiec 

 Wlk. Brytania- (10:30) Indeks PMI dla przemysłu - wst.. (Oczek. 62.7 Poprz.63.9) za lipiec 

 Kanada- (14:30) Sprzedaż detaliczna (Oczek. -3.0% m/m Poprz.-5.7% m/m) za maj 

 Kanada- (14:30) Sprzedaż bez samochodów (Oczek. -2.0% m/m Poprz.-7.2% m/m) za maj 

 USA- (15:45) Indeks PMI dla przemysłu - wst.. (Oczek. 61.9 Poprz.62.1) za lipiec 

 USA- (15:45) Indeks PMI dla usług - wst.. (Oczek. 64.8 Poprz.64.6) za lipiec 

 USA- (19:00) Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (Oczek. b.d. Poprz.380) 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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+48 22 504 32 43 
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Maciej Guzek 
Makler Papierów Wartościowych 

+48 22 504 32 27  
m.guzek@bossa.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 (Regulamin), 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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