
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 - Ceny konsumpcyjne w lipcu pozostały bez zmian w ujęciu mdm, a rdr o wzrosły o 

8,5 proc. 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:00 Turcja 
Saldo rachunku 

bieżącego 

-3,5 mld 

USD 

-6,47 mld 

USD 
czerwiec 

14:30 USA 
Wnioski o zasiłek 

dla bezrobotnych 
263 tys.  260 tys.  tydzień 

14:30 USA Inflacja PPI 

0,3% 

m/m  

10,4% 

r/r 

1,1% m/m 

11,3% r/r 
lipiec 

14:30 USA 
Inflacja bazowa 

PPI 

0,4% m/m  

7,7% r/r 

0,4% m/m  

8,2% r/r 

lipiec 

16:30 USA 
Tygodniowa zmiana 

zapasów gazu 
b.d. 41 mld  tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

czwartek, 11 sierpnia 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 694,11 0,59% 

WIG30 2 072,89 0,52% 

MWIG40 4 181,55 0,01% 

SWIG80 17 722,26 0,13% 

WIG 54 955,75 0,42% 

NCINDEX 317,43 0,20% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20U2220 1698 0,35% 35 032 51 860 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 153 41,46% 622 336 79,79% 

SPADEK 158 42,82% 153 778 19,71% 

BEZ ZM. 58 15,72%       3 829 0,50% 

RAZEM 369 100,00% 779 943 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

OTLOG 17.95 18,09% 1 380 596 

RAFAKO 1.832 15,51% 5 966 962 

BAHOLDING 0.599 12,81% 504 827 

MEDINICE 13.44 7,69% 251 248 

CIGAMES 2.080 7,44% 2 809 942 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

BIOMAXIMA 27.55 -8,01% 523 341 

RYVU 39.50 -5,62% 315 172 

ZEPAK 33.50 -5,23% 2 993 564 

GREENX 0.758 -4,89% 620 878 

MLSYSTEM 72.30 -4,62% 753 447 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 33 309.51 1.63% 

NASDAQ 12 854.81 2.89% 

S&P500 4 210.24 2.13% 

FTSE 100 7 507.11 0.25% 

CAC 40 6 523.44 0.52% 

DAX XETRA 13 700.93 1.23% 

RTS  1 118.40 0.19% 

BUX 44 130.61 3.27% 

NIKKEI 225  27 812.99 -0.67% 

HANG SENG (godz. 8:21) 19 963.06 1.80% 

BOVESPA 110 235.76 1.46% 

MERVAL 122 129.90 0.17% 

CECE EUR  1,314 47 +1.89% 

NTX EUR  1,012 19 +1.64% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.0276 -0.21% 

EUR/PLN 4.6723 -0.01% 

USD/PLN 4.5463 0.23% 

USD/JPY 133.1640 0.26% 

GBP/USD 1.2185 -0.20% 

EUR/CHF 0.9705 0.00% 

CHF/PLN 4.8145 0.00% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1799.750 -0.42% 

MIEDŹ (LME) 7 976.00 0,06% 

ROPA BRENT 97.060 0.01% 

ROPA WTI 91.580 0.07% 
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Informacje dnia 

 

TAURON, RAFAKO Tauron i Rafako rozpoczęły mediacje w sprawie bloku w Jaworznie 

Rafako i eksploatująca nowy blok energetyczny w Jaworznie spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) rozpoczęły 
mediacje przed Prokuratorią Generalną - poinformowały w środę wieczorem obie spółki. Mediacje dotyczą wypracowania 
nowego terminu, po którym blok w Jaworznie ma pracować bez usterek. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

BNP PARIBAS Zysk netto BNP Paribas BP w II kw. '22 wyniósł 257,7 mln zł, zgodny z oczekiwaniami 

Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w II kwartale 2022 roku wzrósł do 257,7 mln zł z 132 mln zł rok wcześniej - 
poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami ń rynku, który spodziewał się, że wyniesie 
on 255,4 mln zł. 

AC Zysk netto AC w I półr. 2022 r. wzrósł do 15,7 mln zł 

Zysk netto AC w pierwszym półroczu 2022 r. wzrósł do 15,7 mln zł z 14,1 mln zł przed rokiem - wynika z raportu 
okresowego spółki. W samym drugim kwartale zysk, według wyliczeń PAP Biznes, wyniósł ok. 8,7 mln zł, wobec 
oczekiwanego przez rynek poziomu 7,6-8 mln zł zysku. 

DATAWALK DataWalk wyemituje do 274,1 tys. akcji po cenie 155 zł za walor 

Zarząd DataWalk zdecydował o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, poprzez emisję do 
274,1 tys. akcji z ceną 155 zł za walor, bez prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy - poinformowała spółka. Firma 
planuje zainwestować środki w zwiększenie zatrudnienia, rozwija jednocześnie bardziej skalowalne formy sprzedaży. 

ARCTIC PAPER Arctic Paper miało 215,87 mln zł zysku netto, 330,06 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2022 r. 

Arctic Paper odnotował 215,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w II kw. 2022 r. wobec 18,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

PKP CARGO Strata netto PKP Cargo w pierwszym półroczu wyniosła 42,4 mln zł 

Strata netto PKP Cargo w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosła, według szacunków, 42,4 mln zł - poinformowała spółka. 
Przed rokiem strata sięgnęła 130 mln zł. 

PUŁAWY Puławy wstrzymują do odwołania produkcję melaminy 

Od czwartku 11 sierpnia produkcja melaminy w spółce zostaje całkowicie wstrzymana do odwołania - poinformowały w 
komunikacie zakłady azotowe Puławy. Wyjaśniono, że ma to związek z rekordowo wysokimi cenami gazu oraz 
znaczącym obniżeniem popytu na melaminę. 

SYNEKTIK Synektik podpisał w Czechach umowę na system robotyczny da Vinci za 5,7 mln euro 

Synektik podpisał ze szpitalem w Libercu w Czechach umowę na dostawę systemu robotycznego da Vinci - 
poinformowała spółka. Łączna wartość kontraktu to 5,7 mln euro. 

ZM ROPCZYCE ZM Ropczyce miały 12,82 mln zł zysku netto, 17,3 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022 r. 

Zakłady Magnezytowe Ropczyce odnotowały 12,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom 
jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 12,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

SESCOM Sescom zdecydował o zakończeniu działalności segmentu usług serwisowych dla małego biznesu 

Sescom podjął decyzję o zakończeniu działalności operacyjnej segmentu usług serwisowych dla małego biznesu i 
konsumentów - FIXFM oraz połączeniu spółki FIXFM, odpowiedzialnej za rozwój segmentu, ze spółką Sescom, podała 
spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PZU TFI PZU przejęło zarządzanie 1,4 mld zł aktywów spółek Grupy PZU z Litwy i Łotwy 

TFI PZU zwiększyło wielkość zarządzanych aktywów o około 1,4 mld zł dzięki pozyskaniu trzech zagranicznych klientów 

instytucjonalnych, należących do grupy PZU, podało Towarzystwo.  

PKN KOWR nie skorzystał z prawa nabycia akcji połączeniowych PKN Orlen 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) nie skorzystał z prawa nabycia akcji emisji połączeniowej PKN Orlen 
skierowanej do akcjonariuszy Grupy Lotos, podał PKN Orlen. 

GROCLIN Groclin podpisał porozumienia inwestycyjne z akcjonariuszami, pozyskał 3 mln zł 

Groclin zawarł porozumienie inwestycyjne ze znaczącymi akcjonariuszami spółki, w tym Dawidem Urbanem oraz 
Gerstner Managementholding. Spółka pozyskała 3 mln zł kapitału obrotowego na realizację inwestycji - podał Groclin. 

RAFAKO KE zatwierdziła 22 mln euro polskiej pomocy publicznej na restrukturyzację spółki Rafako 

Komisja Europejska poinformowała w środę, że zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy publicznej, plan 
udzielenia przez Polskę ok. 22 mln euro (100 mln zł) pomocy restrukturyzacyjnej spółce Rafako. 
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MOL MOL przelał opłatę za tranzyt ropy "Przyjaźnią"; dostawy mogą ruszyć za kilka dni 

Węgierski koncern MOL przelał należność za tranzyt ropy naftowej ukraińskim odcinkiem rurociągu "Przyjaźń", dzięki 
czemu dostawy surowca mogą ruszyć południowym odcinkiem ropociągu w ciągu kilku dni - poinformowała spółka w 
środę. 

PHARMENA Pharmena liczy na dobre wyniki w II kw., rozmawia o rozszerzeniu sprzedaży zagr. – wywiad 

Pharmena liczy, że systematycznie powiększane portfolio produktów i zdywersyfikowana sprzedaż przyczyni się do 
utrzymania dobrych wyników w II kwartale, poinformował ISBnews prezes Konrad Palka. 

LENA Lena Lighting szacuje wzrost zysku netto w I półroczu o 28 proc., do 4,83 mln zł 
Lena Lighting szacuje, że jej skonsolidowany zysk netto w pierwszym półroczu 2022 roku wzrósł o 28 proc., do 4,83 
mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Przychody zwiększyły się w ciągu sześciu miesięcy o 21 proc. i wyniosły 
81,3 mln zł. 

MARVIPOL Mariusz Książek został powołany na prezesa Marvipolu na kolejną kadencję 

Mariusz Wojciech Książek został powołany do zarządu Marvipol Development i pełnienia funkcji prezesa zarządu na 
kolejną dwuletnią kadencję, trwającą od 12 sierpnia 2022 roku do 12 sierpnia 2024 roku, podała spółka. 

MLP GROUP MLP Group zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2026 r. w ramach strategii ESG 

MLP Group opublikował strategię ESG, w której założył cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2026 r., podała 
spółka. 

GTC GTC zainwestuje 115 mln euro w projekt parku innowacji w Kildare w Irlandii 

Globe Trade Centre (GTC) podpisał umowę dotyczącą inwestycji o wartości 115 mln euro we wspólny z 
międzynarodowymi inwestorami projekt parku innowacji w Kildare w Irlandii, podała spółka, Jest to pierwsza transakcja 
w ramach nowej orientacji strategii. 

GTC GTC zdecydował o włączeniu nowych obszarów inwestycji w realizowaną strategię 

Globe Trade Centre (GTC) zdecydował o zmianie orientacji strategii w kierunku realizacji inwestycji w wybrane, nowe 
sektory rynku, których profil może odbiegać od podstawowego zakresu działalności, podała spółka. 

BOŚ BOŚ w I półroczu 2022 r. zanotował blisko 84 mln zł zysku netto 

W pierwszym półroczu 2022 r. Grupa BOŚ osiągnęła zysk netto w wysokości 83,9 mln zł wobec 6,9 mln zł w 
analogicznym okresie ubiegłego roku - podał BOŚ w środowym komunikacie. 

TORPOL Torpol miał wstępnie 65,2 mln zł zysku netto w I poł. 2022 r. 

Torpol odnotował 65,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2022 r. według wstępnych danych wobec 20,3 mln 
zł zysku rok wcześniej, podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja amerykańska: Podczas sesji w USA amerykański dolar wyraźnie się osłabił po niższym od oczekiwań odczycie 

inflacji w Stanach Zjednoczonych. W rezultacie, kurs EUR/USD wystrzelił w górę, przekraczając poziom 1,03 i 
wypracowując dzienne maksimum w rejonie 1,0368.  

Sesja azjatycka: Sesja w Azji upływa pod znakiem odrabiania strat przez dolara, aczkolwiek ruch wzrostowy tej waluty 
w relacji do pozostałych głównych walut: euro, jena, franka czy funta, jest relatywnie niewielki w porównaniu do skali 
wczorajszych zniżek. 

.Dorota Sierakowska 

 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Ceny konsumpcyjne w USA w lipcu pozostały bez zmian w ujęciu mdm, a rdr o wzrosły o 8,5 proc. 

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w lipcu pozostały bez zmian w ujęciu mdm, a rdr o wzrosły o 
8,5 proc. - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Oczekiwano 0,2 proc. mdm i 8,7 proc. rdr. 

USA Zapasy amerykańskich hurtowników w czerwcu wzrosły o 1,8 proc. mdm 

Zapasy amerykańskich hurtowników w czerwcu wzrosły o 1,8 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - poinformował w 
końcowym odczycie Departament Handlu wobec wstępnego szacunku 1,9 proc. 

CHINY Ceny konsumpcyjne w Chinach wzrosły w lipcu o 2,7 proc. rdr 

Ceny konsumpcyjne w Chinach wzrosły w lipcu o 2,7 proc. rdr - podało biuro statystyczne. Analitycy spodziewali się +2,9 
proc., po wzroście miesiąc wcześniej o 2,5 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

KONIUNKTURA Miesięczny Indeks Koniunktury, mierzący nastroje gospodarcze firm, spadł w sierpniu o 3,8 pkt. - PIE, BGK 

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK), mierzący nastroje gospodarcze przedsiębiorstw w Polsce, spadł w sierpniu o 3,8 
pkt. do poziomu 98,6 pkt. - wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Banku Gospodarstwa Krajowego. W 
kolejnych miesiącach spowolnienie gospodarcze i rosnąca inflacja będą prawdopodobnie wpływać na dalsze 
pogarszanie się nastrojów firm. 

KONIUNKTURA Lipiec kolejnym miesiącem spowolnienia w przemyśle; o pogorszeniu informują firmy prywatne i publiczne - 
IRG SGH 

Lipiec jest kolejnym miesiącem spowolnienia w przemyśle przetwórczym, o pogorszeniu się koniunktury informują 
zarówno firmy prywatne, jak i publiczne - wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Wskaźnik 
koniunktury IRG SGH (IRGIND) w lipcu zmniejszył swoją wartość o 4,3 pkt. Obecnie wynosi ona -12,2 pkt. W skali roku 
wartość wskaźnika obniżyła się o 14,7 pkt. 

BANKI Złożonych zostało ok. 850 tys. wniosków w sprawie wakacji kredytowych - Pietraszkiewicz, ZBP 

Złożonych zostało ok. 850 tys. wniosków w sprawie wakacji kredytowych - poinformował prezes Związku Banków 
Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. "W chwili, w której rozmawiamy jest ok. 850 tys. wniosków złożonych we wszystkich 
bankach" - poinformował prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz na antenie TVN24. Pytany o 
możliwą ogólną liczbę wniosków, które mogą być złożone, prezes poinformował: "Myśmy szacowali, że będzie to ok. 85 
proc., a nawet zbliżymy się do 95 proc. wszystkich uprawnionych". Dodał, że uprawnionych jest ok. 2,1 mln. 

BRANŻA WINDYKACYJNA Firmy windykacyjne przyjęły w '21 do obsługi 7,7 mln wierzytelności o war. nominalnej 31,9 mld zł – GUS 

W 2021 roku firmy windykacyjne przyjęły do obsługi 7,7 mln wierzytelności o wartości nominalnej 31,9 mld zł - podał 
GUS. Z tego 86,6 proc. stanowiły wierzytelności konsumenckie, a wierzytelności korporacyjne – 13,4 proc. Średnia 
wartość przyjętych do obsługi wierzytelności w 2021 r. wyniosła 4 141 zł, podczas gdy w roku poprzednim 4 275 zł. GUS 
podał, że przedsiębiorstwa windykacyjne według stanu na koniec 2021 r. obsługiwały 17,0 mln czynnych wierzytelności 
o wartości nominalnej 123,2 mld zł, w których 82,7 proc. stanowiły wierzytelności konsumenckie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 

Raport okresowy przedstawi: 4MOBILITY, ABSINVEST, ACARTUS, ACAUTOGAZ, APANET, ASBIS, ASTRO, 

AZTEC, BIOCELTIX, BIZTECH, BNPPPL, BVT, CFG, CFSA, CODEADDIC, DDISTANCE, Deutsche Telekom, 

EC2, EDISON, FMG, GPW, GTRINITY, INVESTEKO, KBJ, LOTOS, LUG, MEGAPIXEL, MOONLIT, NETWISE, 

NOCTILUCA, NOTORIA, PHOTON, REMAK, RONSON, ROVITA, RWE, SDSOPTIC, SEVENET, Siemens, 

SIMTERACT, SIMTERACT, SYGNITY, SZAR, TRUEGS, ZENERIS 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 4MOBILITY- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 ABSINVEST- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 ACARTUS- NC-Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku. 

 ACAUTOGAZ- GPW-Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku. 

 APANET- NC-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku. 

 ASBIS- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 ASTRO- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 AZTEC- NC-Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku. 

 BIOCELTIX- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 BIZTECH- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 BLKCHNLAB- NC-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021. 

 BNPPPL- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 BVT- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 CFG- NC-Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku. 

 CFSA- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 CODEADDIC- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 DDISTANCE- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 Deutsche Telekom- Euronext-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 EC2- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 EDISON- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 ESOTIQ- GPW-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję. 

 FMG- GPW-Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku. 

 GPW- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 GTRINITY- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 INVESTEKO- NC-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku. 

 KBJ- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 LOTOS- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 LUG- NC-Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku. 

 MEGAPIXEL- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 MFO- GPW-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4 zł na akcję. 

 MOONLIT- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 MSM- NC-Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję. 

 NETWISE- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 NOCTILUCA- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 NOTORIA- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 PHOTON- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku. 

 REMAK- GPW-Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku. 

 RONSON- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 ROVITA- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 RWE- Euronext-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 SDSOPTIC- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 SEVENET- NC-Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2021/2022. 

 Siemens- Euronext-Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022. 

 SIMTERACT- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 SIMTERACT- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 SYGNITY- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022. 

 SZAR- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 TIM- GPW-Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję. 

 TRUEGS- NC-Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii H. 

 TRUEGS- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 ZENERIS- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

ZAGRANICA 

 Turcja- (09:00) Saldo rachunku bieżącego (Oczek. -3,5 mld USD Poprz.-6,47 mld USD) za czerwiec 

 USA- (14:30) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Oczek. 263 tys.  Poprz.260 tys. ) za tydzień 

 USA- (14:30) Inflacja PPI (Oczek. 0,3% m/m 10,4% r/r Poprz.1,1% m/m 11,3% r/r) za lipiec 

 USA- (14:30) Inflacja bazowa PPI (Oczek. 0,4% m/m 7,7% r/r Poprz.0,4% m/m 8,2% r/r) za lipiec 

 USA- (16:30) Tygodniowa zmiana zapasów gazu (Oczek. b.d. Poprz.41 mld ) 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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http://www.yahoo.com/
http://www.statistics.gov.uk/
http://www.europa.eu.int/
http://www.briefing.com/
http://www.destatis.de/
http://www.nbp.pl/
http://www.stat.gov.pl/
http://www.rzeczpospolita.pl/
http://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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