
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  

 
 USA - Ceny konsumpcyjne w USA w sierpniu wzrosły o 0,3 proc. w ujęciu mdm, a rdr 

wzrosły o 5,3 proc. 

 UK - Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii w okresie V-VII 2021 wyniosła 4,6 proc. 

 POLSKA - Rząd zdecydował o podwyższeniu płacy minimalnej w '22 do 3.010 zł 

 RAPORTY OKRESOWE PRZEDSTAWIĄ M.IN.: 06MAGNA, AILLERON, AMBRA, CFI, 

FORTE, MERCATOR, SNIEZKA, TAURONPE, TRAKCJA 

 
 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

10:00 Polska Inflacja CPI - fin.. 
0.2% m/m 

5.4% r/r 
0.4% m/m 

5.0% r/r 
sierpień 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:45 Francja Inflacja CPI - fin.. 

0.6% m/m 

1.9% r/r 

0.1% m/m 

1.2% r/r 

sierpień 

08:45 Francja Inflacja HICP - fin.. 

0.7% m/m 

2.4% r/r 

0.1% m/m 

1.5% r/r 

sierpień 

10:00 Włochy Inflacja CPI - fin.. 

0.5% m/m 

2.1% r/r 

0.5% m/m 

1.9% r/r 

sierpień 

11:00 
Strefa 

Euro 

  Produkcja 

przemysłowa s.a. 
0.5% m/m -0.3% m/m lipiec 

11:00 
Strefa 

Euro 

 Produkcja 

przemysłowa w.d.a. 
6% r/r 9.7% r/r lipiec 

13:00 USA 
  Wnioski o kredyt 

hipoteczny 
b.d. -1.9% tydzień 

14:20 Japonia 

Wystąpienie 

publiczne szefa 

BoJ (Haruhiko 

Kuroda) 

b.d. b.d. b.d. 

14:30 USA   Ceny eksportu 0.5% m/m 1.3% m/m sierpień 

14:30 USA 
  Ceny eksportu bez 

towarów rolniczych 
b.d. 1.6% m/m sierpień 

środa, 15 września 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 376.01 -0.49% 

WIG30 2 877.55 -0.31% 

mWIG40 5 334.70 0.09% 

sWIG80 21 737.12 0.14% 

WIG 72 040.73 0.33% 

NCIndex 479.17 0.23% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20U2120 2 376 0,42% 32 548 31 840 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 157  39.55% 1 175 203 53.80% 

SPADEK 190  47.86% 1 005 348 46.02% 

BEZ ZM. 50  12.59% 3 813 0.17% 

RAZEM 397 100.00% 2 184 364 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

URSUS 0.4555  32.80% 1 379 049 

APSENERGY 3.90  20.00% 645 569 

BOGDANKA 42.80  10.88% 51 529 459 

SERINUS 0.8789  9.86% 9 932 119 

AGORA 9.40  8.05% 2 860 037 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

ZEPAK 21.10  -16.27% 49 938 846 

SATIS 1.755  -14.39% 5 498 314 

ARTIFEX 14.00  -7.28% 737 071 

MERCATOR 147.95  -6.95% 99 654 413 

RANKPROGR 2.86  -6.23% 1 583 291 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 34 577.57 -0.84% 

NASDAQ 15 037.76 -0.45% 

S&P500 4 443.05 -0.57% 

FTSE 100 7 034.06 -0.49% 

CAC 40 6 652.97 -0.36% 

DAX XETRA 15 722.99 0.14% 

RTS  1 754.60 0.20% 

BUX 52 392.39 -1.00% 

NIKKEI 225  30 539.46 -0.43% 

HANG SENG (godz. 8:21) 25 282.12 -0.86% 

BOVESPA 116 180.55 -0.19% 

MERVAL 78 989.23 -1.34% 

CECE EUR  1,456 47 -0.98% 

NTX EUR  1,063 30 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.1806 0.03% 

EUR/PLN 4.5504 0.01% 

USD/PLN 3.8544 -0.02% 

USD/JPY 109.5980 -0.10% 

GBP/USD 1.3806 -0.01% 

EUR/CHF 1.0861 0.03% 

CHF/PLN 4.1896 -0.01% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1805.350 -0.01% 

MIEDŹ (LME) 9407.00 -2.29% 

ROPA BRENT 74.070 0.19% 

ROPA WTI 70.910 0.14% 
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14:30 USA   Ceny importu 0.3% m/m 0.3% m/m sierpień 

14:30 USA 
  Ceny importu bez 

ropy 
b.d. 0.0% m/m sierpień 

14:30 USA 
  Indeks NY 

Empire State 
18.1 18.3 wrzesień 

14:30 Kanada 
  Inflacja bazowa 

CPI 
b.d. 

0.6% m/m 

3.3% r/r 

sierpień 

14:30 Kanada   Inflacja CPI 

0.1% m/m 

3.9% r/r 

0.6% m/m 

3.7% r/r 

sierpień 

15:15 USA 

  Wykorzystanie 

mocy 

produkcyjnych 

76.3% 76.1% sierpień 

15:15 USA 
  Produkcja 

przemysłowa 
0.5% m/m 0.9% m/m sierpień 

16:30 USA 
  Zmiana zapasów 

ropy 
-3.8 mln brk 

-1.53 mln 

brk 
tydzień 

16:30 USA 
  Zmiana zapasów 

benzyny 
-1.9 mln brk 

-7.21 mln 

brk 
tydzień 

16:30 USA 
  Zmiana zapasów 

destylatów 
-1.3 mln brk 

-3.14 mln 

brk 
tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 
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Informacje dnia 
 

TORPOL Oferta Torpolu za 470 mln zł (z opcją) wybrana na modernizację Olsztyna Głównego 

Oferta Torpolu, warta ok. 470 mln zł brutto (tj. ok. 382,1 mln zł netto), z czego cena za realizację prawa opcji to 60 mln 
zł brutto (ok. 48,8 mln zł netto), została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych na 
modernizację układu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej na stacji Olsztyn Główny, podał Torpol. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PZU KNF nałożyła na PZU blisko 0,4 mln zł kary za 24 przypadki opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowań 

KNF nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń kary pieniężne w łącznej wysokości 397.000 zł za 24 przypadki 
opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowań - poinformowała Komisja w komunikacie. 

DATAWALK Strata netto grupy DataWalk spadła w I półroczu do 1,34 mln zł – szacunki 

Strata netto grupy DataWalk spadła o 70 proc. w pierwszym półroczu 2021 roku do 1,34 mln zł, wobec 4,43 mln zł 
straty netto przed rokiem - wynika ze wstępnych szacunków spółki. 

HUUUGE Skorygowana EBITDA Huuuge w II kw. wyniosła 15,6 mln USD, powyżej oczekiwań 

Skorygowana EBITDA Huuuge w drugim kwartale spadła rok do roku o 43 proc. do 15,6 mln USD - podała spółka w 
raporcie. Wynik jest o 13 proc. wyższy od średniej oczekiwań analityków. 

ASTARTA Astarta inwestuje w ciągu 2 lat ok. 50 mln USD w nową linię technologiczną do przetwarzania soi 

Astarta Holding zainwestuje w ciągu 2 lat około 50 mln USD w nową linię technologiczną do przetwarzania soi - podała 
spółka w komunikacie. 

NEWAG Newag spodziewa się niewielu przetargów na nowy tabor w Polsce w II poł. br. 

Newag spodziewa się niewielu przetargów na nowy tabor w Polsce w II poł. br. 

NEWAG Newag miał 12,71 mln zł zysku netto, 20,18 mln zł zysku EBIT w II kw. 2021 r. 

Newag odnotował 12,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II 
kw. 2021 r. wobec 29,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

ALL IN! GAMES All in! Games ma list intencyjny z ARP Games ws. utworzenia nowego podmiotu 

All in! Games zawarł ze spółką ARP Games sp. z o.o. list intencyjny, który określa ramowe zasady współpracy stron na 
etapie przygotowawczym, zmierzające do powołania wspólnie nowego podmiotu na rynku gier komputerowych, podał 
All in! Games. Rozwój projektu realizowanego przez nowy podmiot będzie finansowany ze środków pozyskanych od 
inwestorów prywatnych lub instytucjonalnych. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

LOTOS Spółka Lotos Norge złożyła aplikacje o koncesje w Norwegii 

Spółka Lotos Norge złożyła aplikacje w kolejnej rundzie koncesyjnej APA organizowanej przez norweskie Ministerstwo 
Ropy i Energii. Większość z wnioskowanych obszarów zlokalizowanych jest w miejscach, w których spółka posiada już 
swoje udziały i prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą, min.: Noaka oraz Sleipner - podał Lotos w 
komunikacie prasowym. 

PKO BP RN PKO BP powołała Artura Kurcweila na stanowisko wiceprezesa odpowiedzialnego za obszar technologii 

Rada Nadzorcza PKO BP powołała Artura Kurcweila w skład zarządu banku na stanowisko wiceprezesa 
odpowiedzialnego za obszar technologii - poinformował bank w komunikacie. 

ENERGA Energa OZE rozpoczęła montaż paneli farmy PV Gryf o mocy 20 MW 

Budowa PV Gryf, nowej farmy fotowoltaicznej Energi OZE - spółki zależnej Energi z Grupy Orlen - weszła w 
najważniejszy etap. Rozpoczął się montaż ok. 40 tys. paneli fotowoltaicznych. Farma będzie mieć moc zainstalowaną 
ok. 20 MW. Planowany termin uruchomienia PV Gryf to grudzień 2021 roku, podała Energa. 

TAURON Tauron uruchomił setną stację ładowania pojazdów elektrycznych 

Grupa energetyczna Tauron, która od 2018 r. rozbudowuje sieć ładowarek samochodów elektrycznych, uruchomiła 
setną stację ładowania pojazdów. Cztery najnowsze ładowarki, działające w ramach programu Operator, udostępniono 
w woj. śląskim: w Pyrzowicach, Wiśle, Cieszynie i Bielsku-Białej. 

ALLEGRO Seshashayee Sridhara zrezygnował z powołania na funkcję członka zarządu Allegro.pl 

Seshashayee Sridhara (a.k.a. Mittu Sridhara) zrezygnował z powołania do pełnienia funkcji członka zarządu Allegro.pl 
z powodów osobistych - podało Allegro w komunikacie. Miał on od 1 października zostać Chief Technology Officer. 

FERRUM Ferrum ma 95 mln zł kredytu z Banku Pekao na realizację kontraktu z Gaz-Systemem 

Ferrum zawarło umowę odnawialnego kredytu obrotowego z Bankiem Pekao na finansowanie kontraktu realizowanego 
na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, podała spółka. Wartość kredytu wynosi 95 mln zł. 
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INPRO Grupa Inpro planuje przekazać klientom w 2021 roku około 700 lokali 

Grupa Inpro planuje w całym 2021 roku przekazać klientom około 700 lokali oraz wprowadzić do sprzedaży łącznie 
około 850 mieszkań - podała spółka w komunikacie. 

OEX US dokonał zabezpieczenia na majątku spółki zależnej OEX w wysokości 2,8 mln zł 

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w wyniku przeprowadzonej kontroli, stwierdził 
nadużycie podatkowe w spółce zależnej OEX, OEX E-Business i zdecydował o zabezpieczeniu na majątku tej firmy w 
wysokości ok. 2,8 mln zł - podał OEX w komunikacie. 

AMBRA Ambra chce wypłacić 0,95 zł dywidendy na akcję 

Zarząd Ambry rekomenduje, by za rok obrotowy 2020/2021, zakończony 30 czerwca 2021 roku, wypłacić dywidendę w 
wysokości 0,95 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. 

MLP GROUP MLP Group powiększył o 10 ha bank ziemi pod projekt MLP Poznań West 

MLP Group powiększył o 10 ha bank ziemi, na którym realizowany jest poznański projekt MLP Poznań West, podała 
spółka. Powiększony park logistyczny MLP Poznań West zajmie łącznie około 29 ha i docelowo oferować będzie około 
150 tys. m2 powierzchni. W efekcie będzie to jeden z największych kompleksów logistycznych w regionie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

 

Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar zanotował ruch spadkowy pod 1,18 USD. Umocnienie amerykańskiej waluty wiązane 

jest z odczytem inflacji CPI, gdzie otrzymaliśmy oczekiwane 5,3% podbija scenariusz taperingu. Podczas handlu w Azji 
główna para walutowa konsoliduje. AUD i NZD spadają po słabszych danych makro z Chin.. 

Konrad Ryczko   

 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Ceny konsumpcyjne w USA w sierpniu wzrosły o 0,3 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 5,3 proc. 

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w sierpniu wzrosły o 0,3 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 
5,3 proc. - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Oczekiwano +0,4 proc. mdm i +5,3 proc. rdr. 

USA Wzrost wskaźnika optymizmu wśród drobnych przedsiębiorców w USA 

W USA zanotowano wzrost wskaźnika optymizmu wśród drobnych przedsiębiorców. W sierpniu indeks ten wyniósł 
100,1 pkt. wobec 99,7 pkt. miesiąc wcześniej - poinformowała Krajowa Federacja Niezależnej Przedsiębiorczości 
(NFIB) w komunikacie. Analitycy spodziewali się w VIII indeksu 99,0 pkt. 

WIELKA BRYTANIA Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii w okresie V-VII 2021 wyniosła 4,6 proc. 

Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii w okresie V-VII 2021 wyniosła 4,6 proc., wobec 4,7 proc. w IV-VI - podało w 
komunikacie biuro statystyczne. Analitycy spodziewali się, że w tym czasie stopa bezrobocia wyniesie 4,6 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

PRZEMYSŁ Obroty w przemyśle w VI wzrosły w Polsce rdr o 26,7 proc. - GUS 

Obroty w przemyśle w Polsce w czerwcu 2021 roku wzrosły rdr o 26,7 proc. wobec spadku o 1,9 proc. rok wcześniej, a 
obroty na eksport i wywóz wzrosły o 29,9 proc. wobec spadku o 1,0 proc. rok wcześniej - podał GUS w opracowaniu 
kwartalnym. Udział eksportu w obrocie ogółem w Polsce wyniósł 41,1 proc. wobec 40,1 proc. rok wcześniej. 

WSKAŹNIKI CLI dla Polski w sierpniu wzrósł o 2,96 proc. rdr, a mdm wzrósł o 0,11 proc. - OECD 

Wyprzedzający wskaźnik Composite Leading Indicator (CLI) dla Polski w sierpniu wzrósł o 2,96 proc. rdr, a mdm 
wzrósł o 0,11 proc. i wyniósł 100,79 pkt. wobec 100,68 pkt. miesiąc wcześniej po korekcie - podała Organizacja 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 

WYNAGRODZENIA Rząd zdecydował o podwyższeniu płacy minimalnej w '22 do 3.010 zł - MRiPS  

Rada Ministrów przyjęła we wtorek rozporządzenie podwyższające minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r. do 
3.010 zł oraz minimalną stawkę godzinową dla określonych umów cywilnoprawnych w 2022 r. w kwocie 19,70 zł - 
wynika z komunikatu resortu rodziny. 

RYNEK PRACY Prognoza netto zatrudnienia w Polsce na IV kw. '21 wynosi +11 proc. - Manpower 

Prognoza netto zatrudnienia dla Polski na IV kwartał 2021 roku, po uwzględnieniu korekty sezonowej, wynosi +11 
proc. - wynika z badania Manpower. Prognoza netto zatrudnienia to wyrażona w procentach różnica pomiędzy 
odsetkiem firm planujących zwiększać zatrudnienie, a odsetkiem pracodawców planujących redukcję etatów.. 

PRZEDSIĘBIORSTWA Rząd zakłada, że w ramach perspektywy 2021-2027 do ok. 30 tys. przedsiębiorców trafi ok. 140 mld zł 

Rząd zakłada, że w ramach perspektywy 2021-2027 do ok. 30 tys. przedsiębiorców trafi ok. 140 mld zł - podano w 
projekcie ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 
2021-2027. 

DŁUG Sprzedaż obligacji detalicznych w sierpniu wyniosła 3,731 mld zł - MF 

Sprzedaż obligacji detalicznych w sierpniu wyniosła 3,731 mld zł wobec 3,642 mld zł w lipcu - podał resort finansów w 
komunikacie. Od początku roku sprzedaż wyniosła 28,826 mld zł. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 

 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 06MAGNA-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku. 

 AILLERON-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku. 

 AMBRA-Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2020/2021. 

 CFI-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku. 

 CYFRPLSAT-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję. 

 DROZAPOL-Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję. 

 FORTE-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku. 

 GAMEOPS-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,34 zł na akcję. 

 HANDLOWY-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję. 

 MERCATOR-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku. 

 NEWAG-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję. 

 PREFAGRP-NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego. 

 PZU-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,50 zł na akcję. 

 SNIEZKA-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku. 

 SURFLAND-NWZA ws. połączenia SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE SA ze spółką VR FACTORY GAMES sp. z o.o., wyrażenia zgody na 
proponowane zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz wyrażenia zgody na sprzedaż 100% udziałów w spółce zależnej Surfland Systemy 
Komputerowe sp. z o.o. 

 TAURONPE-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku. 

 TRAKCJA-Publikacja skonsolidowanego raportu za I września 2021 roku. 

POLSKA 

 Polska- (09:00)  Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC (Poprz.84.9) za sierpień 

 Polska- (10:00) Inflacja CPI - fin. (Oczek. 0.2% m/m 5.4% r/r Poprz.0.4% m/m 5.0% r/r) za sierpień 

ZAGRANICA 

 Francja- (08:45) Inflacja CPI - fin. (Oczek. 0.6% m/m 1.9% r/r Poprz.0.1% m/m 1.2% r/r) za sierpień 

 Francja- (08:45) Inflacja HICP - fin. (Oczek. 0.7% m/m 2.4% r/r Poprz.0.1% m/m 1.5% r/r) za sierpień 

 Włochy- (10:00) Inflacja CPI - fin. (Oczek. 0.5% m/m 2.1% r/r Poprz.0.5% m/m 1.9% r/r) za sierpień 

 Strefa Euro- (11:00) Produkcja przemysłowa s.a. (Oczek. 0.5% m/m Poprz.-0.3% m/m) za lipiec 

 Strefa Euro- (11:00)  Produkcja przemysłowa w.d.a. (Oczek. 6% r/r Poprz.9.7% r/r) za lipiec 

 USA- (13:00) Wnioski o kredyt hipoteczny (Poprz.-1.9%) za tydzień 

 Japonia- (14:20) Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda) 

 USA- (14:30) Ceny eksportu (Oczek. 0.5% m/m Poprz.1.3% m/m) za sierpień 

 USA- (14:30) Ceny eksportu bez towarów rolniczych (Poprz.1.6% m/m) za sierpień 

 USA- (14:30) Ceny importu (Oczek. 0.3% m/m Poprz.0.3% m/m) za sierpień 

 USA- (14:30) Ceny importu bez ropy (Poprz.0.0% m/m) za sierpień 

 USA- (14:30) Indeks NY Empire State (Oczek. 18.1 Poprz. 18.3) za wrzesień 

 Kanada- (14:30) Inflacja bazowa CPI (Poprz.0.6% m/m 3.3% r/r) za sierpień 

 Kanada- (14:30) Inflacja CPI (Oczek. 0.1% m/m 3.9% r/r Poprz.0.6% m/m 3.7% r/r) za sierpień 

 USA- (15:15) Wykorzystanie mocy produkcyjnych (Oczek. 76.3% Poprz.76.1%) za sierpień 

 USA- (15:15) Produkcja przemysłowa (Oczek. 0.5% m/m Poprz.0.9% m/m) za sierpień 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów ropy (Oczek. -3.8 mln brk Poprz.-1.53 mln brk) za tydzień 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów benzyny (Oczek. -1.9 mln brk Poprz.-7.21 mln brk) za tydzień 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów destylatów (Oczek. -1.3 mln brk Poprz.-3.14 mln brk) 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 
(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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