
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”. 
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Najważniejsze informacje  

 
 USA - Produkcja przemysłowa w USA w sierpniu wzrosła o 0,4 proc. Mdm 

 EUROLAND - Produkcja przemysłowa w strefie euro w lipcu wzrosła o 1,5 proc. Mdm 

 POLSKA - Inflacja w sierpniu wyniosła rdr 5,5 proc., a mdm 0,3 proc. – GUS 

 RAPORTY OKRESOWE PRZEDSTAWIĄ M.IN.: AUTOPARTNER, BOGDANKA, 

ENEA, ERG, GOBARTO, GPW, LUBAWA, MABION, PANOVA, PHN, ULMA, 

WIELTON. 

 
 
 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

14:00 Polska 
  Inflacja bez cen 
administrowanych 

b.d. 4.7% r/r sierpień 

14:00 Polska 
  Inflacja bez cen 
najbardziej 
zmiennych 

b.d. 3.3% r/r sierpień 

14:00 Polska 
  Inflacja bez cen 
żywności i energii 

3.9% r/r 3.7% r/r sierpień 

14:00 Polska 
  Inflacja - 15% 
średnia obcięta 

b.d. 3.6% r/r sierpień 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:00 Szwajcaria 
  Prognozy 

gospodarcze SECO 
b.d. b.d. III kw. 

10:00 Włochy 
 Bilans handlu 

zagranicznego 

6.2 mld 

EUR 

5.68 mld 

EUR 
lipiec 

11:00 
Strefa 

Euro 

  Bilans handlu 

zagranicznego n.s.a. 
b.d. 

18.1 mld 

EUR 
lipiec 

11:00 
Strefa 

Euro 

  Bilans handlu 

zagranicznego 

s.a. 

15.5 mld 

EUR 

12.4 mld 

EUR 
lipiec 

14:00 
Strefa 

Euro 

Wystąpienie 

publiczne prezes 

ECB (Christine 

Lagarde) 

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

czwartek, 16 września 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 355.23 -0.87% 

WIG30 2 856.83 -0.72% 

mWIG40 5 370.44 0.67% 

sWIG80 21 677.67 -0.27% 

WIG 71 711.50 -0.46% 

NCIndex 479.99 0.17% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20U2120 2 361 -0,63% 32 867 25 961 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 173  43.80% 600 718 49.00% 

SPADEK 178  45.06% 607 841 49.58% 

BEZ ZM. 44  11.14% 17 365 1.42% 

RAZEM 395 100.00% 1 225 924 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

BRASTER 0.800  17.47% 117 275 

BUMECH 7.52  10.59% 1 529 262 

LIBET 2.81  8.91% 129 528 

AMBRA 24.0  7.14% 1 399 975 

SATIS 1.880  7.12% 599 279 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

OPENFIN 1.310  -10.88% 259 095 

UNIBEP 12.05  -5.12% 196 454 

MIRBUD 4.280  -4.68% 1 201 127 

MOSTALPLC 26.7  -4.30% 385 580 

SYNEKTIK 29.55  -3.75% 276 886 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 34 814.39 0.68% 

NASDAQ 15 161.53 0.82% 

S&P500 4 480.70 0.85% 

FTSE 100 7 016.49 -0.25% 

CAC 40 6 583.62 -1.04% 

DAX XETRA 15 616.00 -0.68% 

RTS  1 766.67 0.69% 

BUX 52 317.91 -0.14% 

NIKKEI 225  30 323.31 -0.62% 

HANG SENG (godz. 8:21) 24 573.37 -1.84% 

BOVESPA 115 062.54 -0.96% 

MERVAL 78 488.50 -0.63% 

CECE EUR  1,456 47 -0.98% 

NTX EUR  1,063 30 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.1811 -0.07% 

EUR/PLN 4.5615 0.00% 

USD/PLN 3.8619 0.05% 

USD/JPY 109.2620 -0.10% 

GBP/USD 1.3837 -0.08% 

EUR/CHF 1.0865 -0.04% 

CHF/PLN 4.1985 0.05% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1792.650 -0.20% 

MIEDŹ (LME) 9488.50 0.87% 

ROPA BRENT 75.660 0.21% 

ROPA WTI 72.800 0.30% 

 



                                                          BIULETYN PORANNY  

        Strona | 2  
 

14:15 Kanada 
  Rozpoczęte 

budowy domów 
269 tys. 272.2 tys. sierpień 

14:30 USA 
  Sprzedaż 

detaliczna 

-1% 

m/m 
-1.1% m/m sierpień 

14:30 USA 
  Sprzedaż bez 

samochodów 

-0.2% 

m/m 
-0.4% m/m sierpień 

14:30 USA 
Sprzedaż bez 

samochodów i paliw 
b.d. -0.7% m/m sierpień 

14:30 USA 
  Indeks Fed z 

Filadelfii 
44457 44305 wrzesień 

14:30 Kanada 
  Sprzedaż 

hurtowników 

-1.9% 

m/m 
-0.8% m/m lipiec 

14:30 USA 
  Wnioski o zasiłek dla 

bezrobotnych 

317 

tys. 
310 tys. tydzień 

16:00 USA 

  Zapasy 

niesprzedanych 

towarów 

0.5% m/m 0.8% m/m lipiec 

16:30 USA 

Tygodniowa 

zmiana zapasów 

gazu 

b.d. 52 mld tydzień 

22:00 USA 
  Miesięczny napływ 

kapitałów netto 
b.d. 

31.5 mld 

USD 
lipiec 

22:00 USA 

  Napływ 

kapitałów 

długoterminowych 

60.5 mld 

USD 

110.9 mld 

USD 
lipiec 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 
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Informacje dnia 
 

TAURON Tauron miał 483,06 mln zł straty netto, 1 183 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2021 

Tauron Polska Energia odnotował 483,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki 
dominującej w II kw. 2021 r. wobec 133,98 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PKN ORLEN Spółki Grupy Orlen zawarły umowę sektorową ws. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej 

Pięć spółek Grupy Orlen zaangażowanych w projekty energetyczne na Morzu Bałtyckim podpisało tzw. umowę 
sektorową wyznaczającą kierunki rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Przyjęty dokument to efekt 
prac inwestorów, przedsiębiorstw, instytucji i organizacji - podał koncern. 

MERCATOR Mercator Medical miał ok. 114 mln zł zysku netto w II kw., zgodnie z szacunkami 

Mercator Medical miał 113,8 mln zł zysku netto w drugim kwartale 2021 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży 
wyniosły 535,7 mln zł, a EBITDA 118,4 mln zł - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu półrocznego 
spółki. Wyniki są zgodne ze zaktualizowanymi w zeszłym tygodniu szacunkami. 

PGE PGE zdecydowało o odwróceniu odpisów; szacuje zysk netto w I półr. '21 na 2.694 mln zł 

PGE zakończyło prace nad testami na utratę wartości aktywów i stwierdziło wystąpienie przesłanek do odwrócenia 
odpisu w segmencie Energetyki Odnawialnej w wysokości ok. 40 mln zł - podał PGE w komunikacie. Wpływ 
dokonanego odwrócenia odpisów na wynik netto grupy to ok. 32 mln zł. Grupa szacuje zysk netto w pierwszym 
półroczu 2021 r. na ok. 2.694 mln zł. 

ŚNIEŻKA FFiL Śnieżka miała 20,17 mln zł zysku netto, 32,7 mln zł EBITDA w II kw. 2021 r. 

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 20,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego 
akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 33,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w 
raporcie. 

TRAKCJA Trakcja miała 37,55 mln zł straty netto, 15,6 mln zł straty EBITDA w I poł. 2021 

Trakcja odnotowało 37,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I 
poł. 2021 r. wobec 37,99 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

TRAKCJA Portfel zamówień Trakcji miał wartość 2,53 mld zł na koniec czerwca 

Portfel zamówień budowlanych Grupy Trakcja na koniec czerwca br. wyniósł 2 527 mln zł (z wyłączeniem 
konsorcjantów), podała spółka. Oznacza to spadek o ok. 22% r/r. 

AILLERON Ailleron miało 1,88 mln zł zysku netto, 13,4 mln zł EBITDA w I poł. 2021 r. 

Ailleron odnotował 1,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I 
poł. 2021 r. wobec 2,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

SKOTAN Skotan złożył wniosek do KNF ws. zatwierdzenia prospektu dot. emisji akcji serii D 

Skotan złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w związku z emisją 27 
mln akcji serii D - podała spółka w komunikacie. 

MBANK mBank zakończył subskrypcję obligacji o łącznej wartości 500 mln euro 

mBank zakończył subskrypcję obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro 
- podał bank w komunikacie. 

FORTE Forte miało w I półr. 2021 r. 62,2 mln zł zysku netto, wobec 25,5 mln zł straty przed rokiem 

Zysk netto Forte w pierwszym półroczu 2021 roku wyniósł 62,2 mln zł wobec 25,5 mln zł straty przed rokiem - podała 
spółka w w raporcie. W samym drugim kwartale 2021 r. - według obliczeń PAP Biznes - zysk netto wyniósł 35,4 mln zł. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

TAURON Tauron ma list intencyjny ze Skarbem Państwa ws. zbycia 100% Tauron Wydobycie 

Tauron Polska Energia podpisał ze Skarbem Państwa list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia przez Skarb 
Państwa 100% akcji w spółce Tauron Wydobycie, podała spółka. 

PGE PGE i Orsted uruchamiają przetarg na turbiny dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 

PGE i Ørsted rozpoczynają przetarg na dostawcę generatorów turbin wiatrowych dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 
(MFW Baltica) - podały spółki w komunikacie prasowym. 

PKN ORLEN PKN Orlen uruchomił we Włocławku pilotażową instalację bocznikową 

PKN Orlen uruchomił we Włocławku pierwszą w historii firmy pilotażową instalację bocznikową, w której będzie 
testować nowe katalizatory oparte o własne receptury, podał koncern. Kolejne tego typu instalacje mają powstać w 
2023 roku w Płocku. 

PZU PZU będzie ubezpieczać instalacje fotowoltaiczne m.in. gospodarstw domowych 

PZU wprowadza ubezpieczenie m.in. dla gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw i gospodarstw 
rolnych, które wykorzystują ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne lub pompy ciepła do produkcji energii na 
własny użytek - poinformowała w środę spółka. 

CCC CCC uruchomi sklep HalfPrice w Chorwacji pod koniec '21 

Pod koniec tego roku, CCC uruchomi sklep HalfPrice w Zagrzebiu. Chorwacja będzie czwartym rynkiem zagranicznym, 
na którym pojawi się ta marka - podała grupa w komunikacie prasowym. 

ERBUD Erbud ma umowę z SGH na budowę budynku dydaktycznego za 69,8 mln zł netto 

Erbud podpisał ze Szkołą Główną Handlową umowę na budowę budynku dydaktyczno-administracyjnego "Centrum 
Przestrzeni Innowacyjnej" w Warszawie. Wartość kontraktu to ok. 69,8 mln zł netto - podała spółka w komunikacie. 
Termin realizacji przedmiotu umowy określono 24 miesiące od daty rozpoczęcia robót. 

ATAL Atal przewiduje nie mniej niż 5 zł dywidendy na akcję za 2021 r. 

Atal przewiduje, że dywidenda za 2020 r. powinna wynieść nie mniej niż 5 zł na akcję, przy założeniu utrzymania się 
obecnej sytuacji rynku i spółki, poinformował prezes Zbigniew Juroszek. 

ATAL Atal może wydać na grunty ok. 200 mln zł w 2021 r. 

Atal może wydać w tym roku grunty kwotę zbliżoną do tej z 2018 r., gdy wyniosła 197 mln zł, poinformował dyrektor 
finansowy Andrzej Biedronka-Tetla. 

ATAL Atal: Nasz model dewelopera mieszkaniowego ma przed sobą jeszcze min. 6-7 lat 

Atal nie jest zainteresowany projektami mieszkaniowymi budowanymi na wynajem (PRS) i ocenia, że w obecnym, 
"tradycyjnym" modelu może z sukcesem działać jeszcze minimum 6-7 lat, poinformował prezes Zbigniew Juroszek. 

PEKABEX Pekabex Bet ma umowę na budowę parku handlowego w Kępnie 

Pekabex Bet, spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, zawarł umowę z L.I. Invest Company na 
budowę zespołu budynków parku handlowego w Kępnie (5 budynków usługowych o pow. handlowej do 2000 m2 oraz 
1 budynku usług gastronomii) z parkingami, drogami manewrowymi, instalacjami wewnętrznymi i pylonem 
reklamowym, podał Pekabex. 

HUUUGE Huuuge prowadzi rozmowy z 3-4 podmiotami ws. potencjalnych akwizycji 

Huuuge prowadzi rozmowy w sprawie potencjalnych akwizycji z trzema - czterema podmiotami, które reprezentują 
zarówno producentów jak i wydawców gier, wynika ze słów prezesa Antona Gauffina. 

INPRO Inpro wyemituje czteroletnie obligacje o łącznej wartości do 35 mln zł 

Inpro wyemituje do 35 tys. czteroletnich zabezpieczonych obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 35 
mln zł - podała spółka w komunikacie. 

NOVATURAS Przychody Novaturas wstępnie wzrosły o 106% r/r do 59,5 mln euro w I-VIII 2021 

Przychody Grupy Novaturas wyniosły 15,3 mln euro w sierpniu, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. 
Narastająco w okresie styczeń-sierpień przychody wyniosły 59,5 mln euro i były o 106% wyższe r/r. 

SWISSMED Lux Med i Bruno Hangartner nabyli w wezwaniu 2.040.337 akcji Swissmedu 

Lux Med i Bruno Hangartner nabyli w wezwaniu 2.040.337 akcji Swissmed Centrum Zdrowia, w tym 2.030.287 na 
Giełdzie Papierów Wartościowych oraz 10.050 akcji poza rynkiem regulowanym - podał pośredniczący w wezwaniu 
PKO BM. 

WIELTON Spełniły się warunki wypłaty dywidendy przez Wielton w łącznej kwocie 0,33 zł na akcję 

Spełniły się warunki do wypłaty przez Wielton dywidendy z zysku osiągniętego w 2020 roku w łącznej kwocie 19,9 mln 
zł, czyli 0,33 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. 

MDI ENERGIA MDI Energia ma umowę na budowę elektrociepłowni na biogaz rolniczy za 16,5 mln zł 

MDI Energia podpisała ze spółką PGB Energetyka 20 umowę na budowę elektrociepłowni na biogaz rolniczy o mocy 
0,999 MW w gminie Wyrzysk - poinformowała spółka w komunikacie. Wynagrodzenie za wykonanie umowy to 16,5 
mln zł netto. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar zanotował ponowny spadek w kierunku 1,18025 USD. Rynek czeka na 

przyszłotygodniowe posiedzenie Fed. Podczas obrotu w Azji obserwujemy ponowny spadek eurodolara. Dodatkowo 
NZD nie utrzymał zwyżek po mocnym wskazaniu z zakresu PKB. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

ŚWIAT Światowy dług w II kwartale wzrósł o 4,8 bln USD do 296 bln USD - IIF 

Światowy dług w II kwartale wzrósł o 4,8 bln USD do 296 bln USD – wynika z raportu IIF. IIF podaje, że jest to 
najwyższy poziom w historii. 

USA Produkcja przemysłowa w USA w sierpniu wzrosła o 0,4 proc. mdm 

Produkcja przemysłowa w USA w sierpniu wzrosła o 0,4 proc. mdm - podała Rezerwa Federalna USA. Oczekiwano 
+0,5 proc. mdm, wobec +0,8 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +0,9 proc. 

WIELKA BRYTANIA Ceny konsumpcyjne w Wielkiej Brytanii w sierpniu w ujęciu rdr wzrosły o 3,2 proc.  

Ceny konsumpcyjne w Wielkiej Brytanii w sierpniu w ujęciu rdr wzrosły o 3,2 proc. - podał w komunikacie urząd 
statystyczny. Analitycy spodziewali się wzrostu o 2,9 proc., po zwyżce poprzednio o 2,0 proc. 

EUROLAND Produkcja przemysłowa w strefie euro w lipcu wzrosła o 1,5 proc. mdm 

Produkcja przemysłowa w strefie euro w lipcu wzrosła o 1,5 proc. mdm, podczas gdy poprzednio spadła o 0,1 proc., po 
korekcie z -0,3 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat. Analitycy spodziewali się, że 
produkcja mdm wzrośnie o 0,6 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

INFLACJA Inflacja w sierpniu wyniosła rdr 5,5 proc., a mdm 0,3 proc. – GUS 

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2021 r. wzrosły rdr o 5,5 proc., a w porównaniu z poprzednim 
miesiącem ceny wzrosły o 0,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że w 
sierpniu ceny rdr wzrosły o 5,4 proc., a mdm wzrosły o 0,2 proc. 

INFLACJA Wskaźnik Przyszłej Inflacji we wrześniu wzrósł o 0,2 pkt mdm - BIEC 

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i 
usług konsumpcyjnych, we wrześniu wzrósł o 0,2 pkt do 85,4 pkt - wynika z badań Biura Inwestycji i Cykli 
Ekonomicznych. BIEC podaje, że wskaźnik rośnie nieprzerwanie od lipca ubiegłego roku i nic nie wskazuje na to, aby 
w najbliższym czasie presja inflacyjna uległa ograniczeniu. 

HANDEL ZAGRANICZNY Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po lipcu wyniosła 3,1 mld euro - GUS 

Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po lipcu 2021 r. wyniosła 3,1 mld euro - podał Główny Urząd 
Statystyczny. 

PRZEMYSŁ Produkcja przemysłowa w Polsce w VII wzrosła o 12,5 proc. rdr - Eurostat 

Produkcja przemysłowa w Polsce, wyrównana dniami roboczymi, wzrosła w lipcu o 12,5 proc. rdr, po wzroście o 18,3 
proc. rdr miesiąc wcześniej - podał Eurostat. 

RYNEK PRACY Koszty pracy w Polsce w II kw. '21 wzrosły o 7,9 proc. rdr - Eurostat 

Nominalne godzinowe koszty pracy w II kwartale 2021 r. w Polsce wzrosły o 7,9 proc. rdr, po wzroście o 5,8 proc. rdr w 
I kwartale i o 5,6 proc. w II kwartale 2020 roku - podał Eurostat. Płace wzrosły w II kw. o 7,9 proc., a pozostałe 
komponenty wynagrodzenia wzrosły również o 7,9 proc. W przemyśle koszty pracy wzrosły w II kw. o 7,1 proc. po 
wzroście o 5,2 proc. w I kw., w budownictwie - wzrosły o 8,4 proc. po wzroście o 4,2 proc. w I kw., a w usługach - 
poszły w górę o 7,2 proc. po wzroście o 3,6 proc. w I kw. 

BUDŻET Stan środków walutowych na koniec VIII spadł do 9,78 mld euro z 10,2 mld euro na koniec VII - MF 

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec sierpnia 2021 r. wyniósł łącznie 9.781,3 mln euro 
wobec 10.203,3 mln euro na koniec lipca - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie. Resort finansów 
poinformował, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w sierpniu dokonano płatności w 
walutach obcych: równowartość 3,6 mln euro w przypadku kapitału i równowartość 15,7 mln euro w przypadku 
odsetek. 

BUDŻET Nadwyżka w FUS na koniec I półrocza wyniosła 8,5 mld zł - ZUS 

Nadwyżka w FUS na koniec I półrocza 2021 roku wyniosła 8.5 mld zł, o 32,8 proc. mniej rdr - poinformował ZUS. 
Stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych w okresie styczeń–czerwiec osiągnął poziom 80,4 
proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 

 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 AUTOPARTN-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku. 

 BOGDANKA-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku. 

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

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

 GAMEOPS-Wprowadzenie do obrotu na GPW 70.700 akcji zwykłych na okaziciela serii D. 

 GAMEOPS-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,34 zł na akcję. 

 GOBARTO-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku. 

 GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku. 

 KLABATER-Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii E. 

 LUBAWA-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku. 

 MABION-Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku. 

 MCI-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,54 zł na akcję. 

 OAT-Wprowadzenie do obrotu na GPW 36.570 akcji zwykłych na okaziciela serii E. 

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

 PHN-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku. 

 PROVIDENT-NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW. 

 ULMA-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku. 

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

POLSKA 

 Polska- (14:00) Inflacja bez cen administrowanych (Poprz.4.7% r/r) za sierpień 

 Polska- (14:00) Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (Poprz.3.3% r/r) za sierpień 

 Polska- (14:00) Inflacja bez cen żywności i energii (Oczek. 3.9% r/r Poprz.3.7% r/r) za sierpień 

 Polska- (14:00) Inflacja - 15% średnia obcięta (Poprz.3.6% r/r) za sierpień 

ZAGRANICA 

 Czechy- (09:00) Inflacja PPI (Oczek. 0.4% m/m 8.6% r/r Poprz.1.6% m/m 7.8% r/r) za sierpień 

 Szwajcaria- (09:00) Prognozy gospodarcze SECO za III kw. 

 Włochy- (10:00) Bilans handlu zagranicznego (Oczek. 6.2 mld EUR Poprz.5.68 mld EUR) za lipiec 

 Strefa Euro- (11:00) Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (Poprz.18.1 mld EUR) za lipiec 

 Strefa Euro- (11:00) Bilans handlu zagranicznego s.a. (Oczek. 15.5 mld EUR Poprz.12.4 mld EUR) za lipiec 

 Strefa Euro- (14:00) Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde) 

 Kanada- (14:15) Rozpoczęte budowy domów (Oczek. 269 tys. Poprz.272.2 tys.) za sierpień 

 USA- (14:30) Sprzedaż detaliczna (Oczek. -1% m/m Poprz.-1.1% m/m) za sierpień 

 USA- (14:30) Sprzedaż bez samochodów (Oczek. -0.2% m/m Poprz.-0.4% m/m) za sierpień 

 USA- (14:30) Sprzedaż bez samochodów i paliw (Poprz.-0.7% m/m) za sierpień 

 USA- (14:30) Indeks Fed z Filadelfii (Oczek. 18.9 Poprz. 19.4) za wrzesień 

 Kanada- (14:30) Sprzedaż hurtowników (Oczek. -1.9% m/m Poprz.-0.8% m/m) za lipiec 

 USA- (14:30) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Oczek. 317 tys. Poprz.310 tys.) za tydzień 

 USA- (16:00) Zapasy niesprzedanych towarów (Oczek. 0.5% m/m Poprz.0.8% m/m) za lipiec 

 USA- (16:30) Tygodniowa zmiana zapasów gazu (Poprz.52 mld) za tydzień 

 USA- (22:00) Miesięczny napływ kapitałów netto (Poprz.31.5 mld USD) za lipiec 

 USA- (22:00) Napływ kapitałów długoterminowych (Oczek. 60.5 mld USD Poprz.110.9 mld USD) 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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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 jakiejko lwiek 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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