
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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BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
 USA - Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 332 

tys. 

 EUROLAND - Nadwyżka w handlu strefy euro w lipcu wyniosła 20,7 mld euro 

 POLSKA - Inflacja bazowa w sierpniu wyniosła 3,9 proc. wobec 3,7 proc. przed 

miesiącem – NBP 

 RAPORTY - Raporty okresowe przedstawią: AMICA, ARCHICOM, BOWIM, 
MDIENERGIA, NOVITA, SELENAFM, STARHEDGE, URSUS

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

10:00 Polska 
  Przeciętne 
wynagrodzenie 
brutto 

b.d. 
5851.87 

PLN 
sierpień 

10:00 Polska   Wynagrodzenie 8.7% r/r 8.7% r/r sierpień 

10:00 Polska 
  Zatrudnienie w 
sektorze 
przedsiębiorstw 

b.d. 6361.7 tys. sierpień 

10:00 Polska   Zatrudnienie 1.1% r/r 1.8% r/r sierpień 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
ZAGRANICA 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

10:00 
Strefa 

Euro 

 Saldo rachunku 

bieżącego n.s.a. 
b.d. 24 mld EUR lipiec 

10:00 
Strefa 

Euro 

  Saldo rachunku 

bieżącego s.a. 

22.3 mld 

EUR 

21.8 mld 

EUR 
lipiec 

10:30 
Wlk. 

Brytania 

  Oczekiwania inflacyjne 

konsumentów 
b.d. 2.4% III kw. 

11:00 
Strefa 

Euro 
  Inflacja HICP 

0.4% m/m 

3% r/r 

-0.1% m/m 

2.2% r/r 

sierpień 

11:00 
Strefa 

Euro 
  Inflacja bazowa HICP 

0.3% m/m 

1.6% r/r 

-0.3% m/m 

0.9% r/r 

sierpień 

16:00 USA 
Indeks Uniwersytetu 

Michigan - wst.. 
71.9 70.3 wrzesień 

16:00 USA 

Oczekiwania 

inflacyjne 

krótkoterminowe -

wst.. 

b.d. 4.6 wrzesień 

16:00 USA 

Oczekiwania 

inflacyjne 

długoterminowe - 

wst.. 

b.d. 2.9 wrzesień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

piątek, 17 września 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 357.28 0.09% 

WIG30 2 858.16 0.05% 

mWIG40 5 366.56 -0.07% 

sWIG80 21 555.55 -0.56% 

WIG 71 674.66 -0.05% 

NCIndex 479.39 -0.13% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2120 2 357 -0,21% 14 314 35 220 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 157  39.85% 660 073 50.43% 

SPADEK 184  46.70% 635 316 48.54% 

BEZ ZM. 53  13.45% 13 558 1.04% 

RAZEM 394 100.00% 1 308 947 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

ZREMB 1.370  38.10% 813 180 

BRASTER 0.960  20.00% 167 497 

SKOTAN 2.160  17.07% 733 090 

MERCATOR 168.25  6.76% 38 884 435 

CDRL 24.0  6.67% 145 646 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

URSUS 0.4300  -9.47% 855 092 

CFI 0.244  -9.29% 140 522 

SATIS 1.710  -9.04% 844 919 

GETINOBLE 0.4840  -8.51% 9 660 282 

RAFAKO 1.048  -7.91% 1 114 750 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 34 751.32 -0.18% 

NASDAQ 15 181.92 0.13% 

S&P500 4 473.75 -0.16% 

FTSE 100 7 027.48 0.16% 

CAC 40 6 622.59 0.59% 

DAX XETRA 15 651.75 0.23% 

RTS  1 755.64 -0.62% 

BUX 52 331.31 0.03% 

NIKKEI 225  30 479.52 0.52% 

HANG SENG (godz. 8:21) 24 777.00 0.44% 

BOVESPA 113 794.28 -1.10% 

MERVAL 79 738.13 1.59% 

CECE EUR  1,456 47 -0.98% 

NTX EUR  1,063 30 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.1772 (+0.06%) 

EUR/PLN 4.5706 (+0.02%) 

USD/PLN 3.8829 (-0.05%) 

USD/JPY 109.8720 (+0.16%) 

GBP/USD 1.3805 (+0.06%) 

EUR/CHF 1.0911 (0.00%) 

CHF/PLN 4.1892 (+0.01%) 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1760.850 (+0.38%) 

MIEDŹ (LME) 9392.00 (-1.02%) 

ROPA BRENT 75.530 (-0.12%) 

ROPA WTI 72.470 (-0.15%) 
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Informacje dnia 
 

ENEA Enea miała 313,82 mln zł zysku netto, 729,63 mln zł EBITDA w II kw. 2021 r. 

Enea odnotowała 313,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
II kw. 2021 r. wobec 543,81 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

GPW Zysk netto GPW w II kw. wyniósł 45,2 mln zł, zbliżony do szacunków 

Grupa GPW w drugim kwartale 2021 roku wypracowała 45,2 mln zł zysku netto, o 4 proc. więcej niż przed rokiem - 
poinformowała giełda w raporcie. Wynik jest zbliżony do szacunków spółki z początku września. 

RANK PROGRESS Rank Progress miał wstępnie 1,36 mln zł zysku netto w I poł. 2021 r. 

Rank Progress odnotował wstępnie 1 359 tys. zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2021 r, podała spółka 
prezentując szacunkowe dane. 

ATAL Atal podwyższył wartość programu emisji obligacji do 240 mln zł 

Atal podwyższył wartość programu emisji obligacji do 240 mln zł, a także ustalił warunki emisji obligacji serii AY, podała 
spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

TAURON Tauron liczy na powrót bloku 910 MW w Jaworznie do pracy 25 II 2022 r. 

Tauron Polska Energia zakłada, że blok 910 MW w Jaworznie wróci do pracy 25 lutego 2022 r., poinformował 
wiceprezes Jerzy Topolski. 

TAURON Tauron pracuje nad pozyskaniem finansowania 

Tauron pracuje nad pozyskaniem finansowania - poinformowali przedstawiciele Tauronu na czwartkowej 
wideokonferencji. 

TAURON Tauron jest w trakcie przygotowywania wniosku taryfowego do URE 

Tauron jest w trakcie przygotowywania wniosku do URE, dotyczącego taryfy na energię dla gospodarstw domowych 
na przyszły rok, może go złożyć pod koniec października - poinformował Krzysztof Surma, wiceprezes Tauronu ds. 
finansów. Wskazał na istotny wzrost cen energii na rynku. 

TAURON Tauron nie zakłada wysokiej wyceny Tauronu Wydobycie i zmiany długu grupy po transakcji 

Tauron nie spodziewa się istotnie wysokiej wyceny Tauronu Wydobycie. Nie zakłada też istotnej zmiany poziomu długu 
netto grupy po transakcji sprzedaży tych aktywów na rzecz Skarbu Państwa - poinformował Krzysztof Surma, 
wiceprezes Tauronu ds. finansów. 

CCC Adam Marciniak nowym wiceprezesem CCC 

Rada nadzorcza CCC powołała Adama Marciniaka na stanowisko wiceprezesa - podało CCC w komunikacie. Liczbę 
członków zarządu zwiększono tym samym do 7. 

KĘTY Grupa Kęty nie przyjmie ofert na zakup Segmentu Opakowań Giętkich 

Grupa Kęty w oparciu o przeprowadzoną analizę otrzymanych ofert nabycia Segmentu Opakowań Giętkich (SOG) 
zdecydowała o zakończeniu procesu rozpoznania zainteresowania potencjalnych inwestorów nabyciem segmentu - 
poinformowała spółka w komunikacie. Grupa Kęty nie przyjmie złożonych ofert. 

BUDIMEX Oferta Budimeksu na prace modernizacyjne na Odrze wybrana jako najkorzystniejsza 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie wybrało ofertę 
Budimeksu jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na prace modernizacyjne na Odrze granicznej - 
poinformowała spółka w komunikacie. 

DEVELIA Develia wprowadziła do oferty 128 lokali w ramach iwestycji Kaskady Różanki 

Develia rozpoczęła sprzedaż 128 mieszkań w ramach inwestycji Kaskady Różanki we Wrocławiu, podała spółka. 
Zakończenie budowy planowane jest do końca 2022 roku. Ceny zaczynają się od 8 499 zł brutto za m2. 

BOGDANKA Zysk netto Bogdanki w II kw. wyniósł 41 mln zł wobec 3 mln zł rok wcześniej 

Skonsolidowany zysk netto Bogdanki w drugim kwartale 2021 roku wyniósł 41,05 mln zł wobec 3 mln zł zysku przed 
rokiem - podała spółka w raporcie. W całym pierwszym półroczu Bogdanka miała ok. 91,4 mln zł zysku netto wobec 
szacowanych wcześniej 92 mln zł zysku netto. 

MERCATOR Mercator Medical miał 402,08 mln zł zysku netto, 410,62 mln zł EBIT w I poł. br. 

Mercator Medical odnotował 402,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w I poł. 2021 r. wobec 230,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 
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MIRBUD Oferta Mirbudu za 79,4 mln zł brutto wybrana do budowy hali remontowej czołgów 

Oferta Mirbudu, warta 79 420 383,35 zł brutto, na budowę hali remontowej z przeznaczeniem do wykonania obsługi i 
napraw czołgów Leopard 2 została wybrana w przetargu Stołecznego Zarządu Infrastruktury, podała spółka. 

GRUPA AZOTY Grupa Azoty uruchomiła pilotażową instalację kwasów humusowych w Tarnowie 

Grupa Azoty uruchomiła w nowo powstałym centrum wdrożeniowym w Tarnowie pilotażową linię do produkcji kwasów 
humusowych, o zdolnościach produkcyjnych rzędu 2 500 ton rocznie dla podstawowego produktu Tohumus, podała 
spółka. 

AILLERON Ailleron rozmawia ws. akwizycji z 5 spółkami; do podpisania umowy powinno dojść w '21 

Zarząd Ailleronu prowadzi intensywne rozmowy w sprawie akwizycji z 5 spółkami. Do podpisania umowy powinno 
dojść jeszcze w 2021 roku - poinformował w czwartek prezes Rafał Styczeń. 

ASBIS Asbis liczy na dobry III i IV kw. i przekroczenie obecnej prognozy finansowej 

Asbis Enterprises oczekuje bardzo dobrych wyników w III i IV kwartale 2021 r. i nie wyklucza przekroczenia 
podwyższonej prognozy finansowej, ogłoszonej w ubiegłym miesiącu, poinformował ISBnews członek zarządu Costas 
Tziamalis. 

PHN PHN miał 6 mln zł zysku netto, 26,7 mln zł skoryg. EBITDA w II kw. 2021 r. 

Polski Holding Nieruchomości PHN odnotował 6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom 
jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 42,8 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

AUTO PARTNER Zysk netto Auto Partnera wzrósł w II kw. o 71 proc. do 55,6 mln zł 

Zysk netto Auto Partnera wzrósł w II kw. 2021 roku o 71 proc. do 55,6 mln zł, a przychody zwiększyły się o 48 proc. do 
587,2 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. EBITDA wzrosła w tym okresie o 56 proc. do 75,8 mln 
zł. 

FORTE Forte miało 35,29 mln zł zysku netto, 40,61 mln zł zysku EBIT w II kw. 2021 r. 

Forte odnotowało 35,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II 
kw. 2021 r. wobec 21,07 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 40,61 mln zł 
wobec 2,53 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 309,97 mln zł w II kw. 2021 
r. wobec 154,4 mln zł rok wcześniej. 

AMBRA Ambra oczekuje poprawy wyników w roku 2021/22, ale marże będą niższe 

Ambra dostrzega rosnącą presję kosztową, dlatego zakłada, że w tym roku obrotowym nie powtórzy marż z roku 
2020/21. Zarząd widzi jednak potencjał do poprawy wyników rdr - poinformowali przedstawiciele spółki. Ambra 
zakłada, że jej średnioroczny CAPEX wzrośnie w kolejnych latach do ok. 25 mln zł. 

ŚNIEŻKA FFiL Śnieżka jest 'umiarkowanie zadowolona' z III kwartału br. 

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest "umiarkowanie zadowolona" z dotychczasowego przebiegu III kwartału, który dla 
wyników grupy ma największe znaczenie, poinformował prezes Piotr Mikrut. 

ŚNIEŻKA FFiL Śnieżka nie zamierza wycofywać się z Białorusi 

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka nie zamierza wycofać się z rynku białoruskiego, a jej spółka w tym kraju pozostaje 
rentowna, poinformował prezes Piotr Mikrut. 

NEUCA Spółka zależna Neuki ma umowę inwestycyjną ws. nabycia 100 proc. udziałów Exom Group 

Clinscience, spółka zależna Neuki, zawarła z dotychczasowymi akcjonariuszami Exom Group umowę inwestycyjną, na 
podstawie której zobowiązała się do nabycia 100 proc. udziałów tej firmy - podała Neuca w komunikacie. 

MABION Mabion miał 2,5 mln zł straty netto, 4,43 mln zł straty EBIT w II kw. 2021 r. 

Mabion odnotował 2,5 mln zł jednostkowej straty netto w II kw. 2021 r. wobec 10,98 mln zł straty rok wcześniej, podała 
spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 4,43 mln zł wobec 12,35 mln zł straty rok wcześniej. Przychody z usług 
badań i rozwoju sięgnęły 1,59 mln zł w II kw. 2021 r. wobec braku przychodów rok wcześniej. 

MABION Zakład Mabionu gotowy do rozpoczęcia komercyjnej produkcji antygenu dla Novavax 

Zakład Mabionu pod względem wyposażenia i możliwości produkcyjnych jest gotowy do rozpoczęcia produkcji 
antygenu dla Novavax w skali komercyjnej, poinformował prezes Krzysztof Kaczmarczyk. W ramach realizacji 
zamówienia nr 2, wynikającego z umowy ramowej zawartej w marcu br. przez Mabion i Novavax, faktura zaliczkowa 
wystawiona przez Mabion na kwotę 15,23 mln USD została uregulowana przez Novavax w lipcu. 

MABION MabionCD20 ma zostać podany pierwszemu pacjentowi w IV kw.; transfer produkcji szczepionki na COVID-19 
zakończony 

Mabion planuje pierwsze podanie leku MabionCD20 pacjentowi w ramach badania klinicznego na IV kw. 2021 roku - 
poinformowała spółka w komunikacie. Prace związane z transferem procesu produkcji szczepionki przeciw COVID-19 
zostały zakończone i spółka jest gotowa do rozpoczęcia produkcji w skali komercyjnej. 

ULMA Ulma miała 4,75 mln zł zysku netto, 27,32 mln zł EBITDA w I poł. 2021 r. 

Ulma Construccion odnotowała 4,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w I poł. 2021 r. wobec 8,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 
6,24 mln zł wobec 10,33 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 27,32 mln zł wobec 32,57 mln zł rok 
wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 85,32 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 93,82 mln zł rok 
wcześniej. 

WIELTON Marża EBITDA Wieltonu wzrosła w I półroczu do 7 proc. 

Marża EBITDA grupy Wielton wzrosła w I półroczu 2021 roku do 7 proc., czyli do poziomu całorocznego celu, z 2,9 
proc. przed rokiem - podała spółka w komunikacie prasowym. Wielton rozpoczął prace nad nową strategią grupy. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar spadł do 1,17495 USD. Wycena USD podbita została danymi makro, w postaci 

wskazania sprzedaży detalicznej. Podczas handlu w Azji eurodolar próbuje odrobić część strat. Ponadto obserwujemy 
spadek wyceny juana, co wiązane jest z kłopotami Evergrande. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 332 tys.  

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 332 
tys. - poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych 
bezrobotnych wyniesie 330 tys. wobec 312 tys. poprzednio, po korekcie z 310 tys. 

USA Sprzedaż detaliczna w USA w sierpniu wzrosła o 0,7 proc. mdm 

Sprzedaż detaliczna w USA w sierpniu wzrosła o 0,7 proc. miesiąc do miesiąca - podali statystycy Departamentu 
Handlu. Analitycy oczekiwali, że sprzedaż spadnie o 0,8 proc. 

USA Indeks aktywności wytwórczej Philadelphia Fed we wrześniu wzrósł do 30,7 pkt.  

Indeks aktywności wytwórczej Philadelphia Fed we wrześniu wzrósł do 30,7 pkt. z +19,4 pkt. miesiąc wcześniej - podał 
Fed z Philadelphii w czwartek w komunikacie. 

EUROLAND Nadwyżka w handlu strefy euro w lipcu wyniosła 20,7 mld euro 

Nadwyżka w handlu strefy euro w lipcu wyniosła 20,7 mld euro, bez uwzględniania czynników sezonowych (nsa), 
wobec nadwyżki 18,1 mld euro w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie Eurostat. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

INFLACJA Inflacja bazowa w sierpniu wyniosła 3,9 proc. wobec 3,7 proc. przed miesiącem - NBP 

Inflacja bazowa w sierpniu wyniosła 3,9 proc. wobec 3,7 proc. przed miesiącem - podał NBP. W relacji rok do roku 
inflacja: 

- po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 5,1 proc., wobec 4,7 proc. miesiąc 
wcześniej; 

- po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,8 proc., wobec 3,3 proc. miesiąc wcześniej; 

- po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,9 proc., wobec 3,7 proc. miesiąc wcześniej; 

- tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, 
wyniosła 4,1 proc., wobec 3,6 proc. miesiąc wcześniej. 

PKB Agencja Fitch podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski w '21 do 5,7 proc. 

Agencja ratingowa Fitch podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 do 5,7 proc., a na 2022 r. pozostawiła 
szacunek 4,5 proc. - wynika z opublikowanego w czwartek raportu Fitch. 

STOPY PROCENTOWE Możliwe utrzymanie stóp proc. na obecnym poziomie także przez część '22 - Łon, RPP 

Żeby wspierać proces ożywienia gospodarczego w Polsce, być może warto utrzymać stopy procentowe na obecnym 
poziomie nie tylko do końca 2021 r., ale także przez jakąś część 2022 r. - napisał członek RPP Eryk Łon. Dodał, że 
decyzje będą zależeć od najbliższych projekcji inflacji w listopadzie i marcu. 

STOPY PROCENTOWE Pierwsza podwyżka stóp proc. powinna być niewielka - Kropiwnicki, RPP 

Pierwsza podwyżka stóp proc. powinna być niewielka - powiedział członek RPP Jerzy Kropiwnicki. Dodał, że wśród 
światowych banków centralnych zmienia się paradygmat, który nakazywał wcześniej zakończenie skupu aktywów 
przed podwyżkami stóp procentowych. 

RYNEK PRACY Wskaźnik wolnych miejsc pracy w II kw. w Polsce wyniósł 1,2 proc. - Eurostat 

Wskaźnik wolnych miejsc pracy w II kwartale w Polsce wyniósł 1,2 proc., wobec 0,9 proc. w I kwartale - podał Eurostat. 
W przemyśle i budownictwie wskaźnik wyniósł 1,4 proc. wobec 1,1 proc. w I kwartale. W usługach wyniósł 1,3 proc. 
wobec 0,9 proc. w I kwartale. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 

 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 AMICA-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku. 

 ARCHICOM-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku. 

 ASSECOBS-Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80. 

 BOWIM-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku. 

 CAPTORTX-Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80. 

 CREEPYJAR-Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80. 

 DEBICA-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,72 zł na akcję. 

 GLCOSMED-Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80. 

 HUUUGE-S144-Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40. 

 MCI-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,54 zł na akcję. 

 MDIENERGIA-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku. 

 MEDICALG-Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80. 

 NOVAVIS-NWZA ws. połączenia spółek. 

 NOVITA-Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku. 

 PBKM-Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80. 

 PBKM-Wprowadzenie do obrotu na GPW 99.661 akcji zwykłych na okaziciela serii K. 

 SANWIL-Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80. 

 SELENAFM-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 SNIEZKA-Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80. 

 STALPROD-Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80. 

 STARHEDGE-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku. 

 ULTGAMES-Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80. 

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

POLSKA 

 Polska- (10:00) Przeciętne wynagrodzenie brutto (Oczek. b.d. Poprz.5851.87 PLN) za sierpień 

 Polska- (10:00) Wynagrodzenie (Oczek. 8.7% r/r Poprz.8.7% r/r) za sierpień 

 Polska- (10:00) Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (Poprz.6361.7 tys.) za sierpień 

 Polska- (10:00) Zatrudnienie (Oczek. 1.1% r/r Poprz.1.8% r/r) za sierpień 

ZAGRANICA 

 Słowacja- (09:00) Inflacja HICP (Oczek. 3.3% r/r Poprz.2.9% r/r) za sierpień 

 Strefa Euro- (10:00)  Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (Poprz.24 mld EUR) za lipiec 

 Strefa Euro- (10:00) Saldo rachunku bieżącego s.a. (Oczek. 22.3 mld EUR Poprz.21.8 mld EUR) za lipiec 

 Wlk. Brytania- (10:30) Oczekiwania inflacyjne konsumentów (Poprz.2.4%) za III kw. 

 Strefa Euro- (11:00) Inflacja HICP (Oczek. 0.4% m/m 3% r/r Poprz.-0.1% m/m 2.2% r/r) za sierpień 

 Strefa Euro- (11:00) Inflacja bazowa HICP (Oczek. 0.3% m/m 1.6% r/r Poprz.-0.3% m/m 0.9% r/r) za sierpień 

 USA- (16:00) Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. (Oczek. 71.9 Poprz.70.3) za wrzesień 

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

 USA- (16:00) Oczekiwania inflacyjne długoterminowe - wst. (Poprz.2.9) za wrzesień 

 USA- (19:00) Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (Poprz.401) 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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