STANDARD DLA
WYMAGAJĄCYCH
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Najlepszy Dom Maklerski
2020 roku w rankingu
Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
Podobnie jak w 2019, 2012, 2011 i 2008.

Dom Maklerski BOŚ
Legendarna „bossa” - jest jednym z najdłużej działających domów

maklerskich w Polsce. Wielokrotnie nagradzany za jakość świadczonych
usług – przez klientów za innowacyjność, niezawodność systemów

transakcyjnych, edukację i bezpieczeństwo obrotu, przez branżę za
zaangażowanie i wkład w rozwój rynku.

Dołącz i przekonaj się dlaczego DM BOŚ jest tak wysoko ocenianym
brokerem w rankingu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.*

Bossa Giełda

| Akcje, kontrakty, sesja to prawdziwe życie bossy

Giełda, akcje, kontrakty, sesja to
prawdziwe życie bossy. Usługi maklerskie
świadczone w obrocie na giełdach
papierów wartościowych są jednym
z filarów działalności firmy.
Szczególną pozycję wypracowaliśmy
sobie w segmencie instrumentów
pochodnych na GPW - od lat jesteśmy
aktywnym członkiem, animatorem i mamy
największy udział w obrotach.

Bossa FX

W podobnych kategoriach liczymy się też
na New Connect. Dla tych którzy lubią
podróże mamy giełdy zagraniczne.
Klienci cenią ofertę giełdową DM BOŚ za
platformy transakcyjne, szerokość oferty,
edukację, narzędzia wspierające handel
i wsparcie analityczne*.

| Systemy dla aktywnych / wsparcie dla początkujących

Unikalne narzędzia i systemy dla
aktywnych - wsparcie, kursy i szkolenia
dla początkujących.
System transakcyjny bossaFX to
klasyczne MT4, które w formule CFD
pozwala na inwestowanie w pary
walutowe, indeksy giełdowe, metale
szlachetne, surowce energetyczne
i towary rolne.

Bossa Fund

Jeśli rozumiesz giełdę i rynek pochodnych
nie jest dla ciebie tajemnicą –
bossaFX pozwala na dywersyfikowanie
portfela. Proste narzędzia dla
początkujących i zaawansowane dla
wymagających. Kalkulator FX, analizator
stóp zwrotu i korelacji walutowych,
sentyment rynku czy automatyzacja
handlu Meta Quotes.

| Pomagamy budować portfele inwestycyjne

Połączenie wygodnego serwisu
transakcyjnego zbierającego
informacje o posiadanych funduszach
z rozbudowanym serwisem
informacyjnym i edukacyjnym
– to właśnie Bossafund.

Inwestorzy mają do wyboru ponad 300
funduszy - można nie tylko kupować
i sprzedawać fundusze ale również
poznać swój profil inwestycyjny i wybrać
fundusze najbardziej dostosowane do
indywidualnych oczekiwań.

Bossa Zagranica

Giełdowe IKE i IKZE

bossaZagranica to dostęp do
rynków akcji na giełdach USA i Europy.
Giganci światowego rynku są równie
dostępni jak spółki z WIG20. Zagranica to
płynność, zmienność i ekspozycja na
instrumentach i rynkach dająca szansę
realizacji różnorodnych strategii
inwestycyjnych.

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)
i Indywidualne Konto Zabezpieczenia
Emerytalnego (IKZE) prowadzone
w formie rachunków maklerskich
to dodatkowe możliwości tworzące tzw.
III filar emerytalny. W ramach IKE i IKZE
możesz inwestować, korzystając z ulg
w podatku dochodowym i zwolnień
z podatku od zysków kapitałowych na
rynku polskim oraz rynkach zagranicznych.

Mamy w ofercie m.in. akcje, ADR,
GDR i ETF notowane na: NASDAQ, NYSE,
NYSE MKT, LSE , Frankfurt Xetra, Euronext
Paris, Euronext Brussels, Euronext
Amsterdam, SIX Swiss Exchange.

Doradztwo
inwestycyjne
Dowolnie dostosuj poziom
zaangażowania w inwestycje
i samodzielnie podejmuj decyzje w jakim
zakresie skorzystać z rekomendacji.
Oszczędź czas i pieniądze - analizę spółek
i bieżących informacji przekaż
specjalistom.
Zapraszamy – z portfelem aktywów
o minimalnej wartości 300 tys. PLN.

Dla zbyt zajętych mamy usługę amIKE,
gdzie to my zbudujemy i poprowadzimy
dla ciebie portfel IKE/IKZE.

Zarządzanie
Indywidualne podejście, stały kontakt
i opieka w zakresie tworzenia
i nadzorowania strategii inwestycyjnej
klienta. Aktywne zarządzanie, możliwość
elastycznego dostosowania składu
portfela, zmiany strategii, płynność
i dostęp do powierzonych środków.
Atrakcyjne opłaty i koszty zarządzania:
zapraszamy od 50 tys. zł dla portfeli
standardowych i 500 tys. zł dla
portfeli indywidualnych.

Oferta dla Emitentów
DM BOŚ kompleksowo realizuje transakcje pozyskiwania kapitału przez
emisje akcji lub obligacji oraz obsługuje proces ich dopuszczenia do
obrotu giełdowego. W oparciu o wieloletnie doświadczenie wspiera
klientów w zakresie doboru ścieżki finansowania i ułożenia warunków
transakcji, koordynuje proces przygotowania dokumentacji
emisyjnej a przede wszystkim organizuje spotkania z inwestorami
i obsługuje proces oferowania.
DM BOŚ do każdego projektu podchodzi w sposób indywidualny,
dedykując odpowiedni zespół który zapewnia klientom komfort
i profesjonalizm.

Edukacja
Rynek od lat docenia „bossę” za zaangażowanie w edukację inwestorów i rozwój
rynków giełdowych, funduszy i OTC. DM BOŚ tłumaczy wszystko i do końca.
Działamy m.in. w formule:

blogów i szkoleń

biblioteka bossy

blogi.bossa.pl - oferujemy kontakt z naszymi ekspertami

wspieramy wydawnictwa dotyczące rynku i inwestorów,

którzy publikują książki, polemizują w sieci i są obecni
w mediach;

finansowych”, Zalewski&Zaleśkiewicz, „Czarodzieje rynku.
Rozmowy z wybitnymi traderami.”, J. Schwagger;

on-line oraz szkolenia stacjonarne i webinaria;
w tym wariancie masz szansę porozmawiać z ludźmi

kursów giełdowych
dla początkujących
wybrany zestaw 10 tematów dla inwestorów chcących
rozpocząć przygodę z giełdą;

to już prawie pełna półka publikacji, m. in.
„Droga inwestora. Chciwość i strach na rynkach

media społecznościowe
zobacz jako można merytorycznie korzystać z socjali,
media społecznościowe to nie tylko lajki i pranki.

Wsparcie analityczne
Zespół analityczny DM BOŚ należy do najaktywniejszych na rynku:

Rekomendacje DM BOŚ

Spółka Dnia

tworzymy długoterminowe rekomendacje
fundamentalne oraz krótkoterminowe relatywne dla ok.
80 spółek notowanych na Giełdzie Papierów

analizy techniczne spółek giełdowych, analizowane
okiem nagradzanego przez „Parkiet” (rok 2020 za 2019,
Michał Pietrzyca) technika, w których wskazujemy

Prosto z rynku

Strategia Futures

puls giełdy i puls FX, tworzone na bieżąco komentarze
rynkowe w formie kilkudziesięciu wpisów dziennie, które

codzienny biuletyn analityczny opisujący autorską
strategię inwestycyjną dotyczącą kontraktów na Wig20

Portfele Bossafund

Komentarze i analizy

miesięczny biuletyn, w którym prowadzone są portfele
funduszy inwestycyjnych dostępnych na platformie
Bossafund zróżnicowane pod względem profilu ryzyka dobór funduszy do portfela odbywa się na podstawie
określonych parametrów ratingu i ryzyka;

komentarze i analizy w internecie dotyczące różnych
klas aktywów: giełdy, walut, surowców.

Wartościowych;

dotyczą różnych klas aktywów: akcji, walut, surowców tylko część z nich znajdziesz w mediach;

wybraną spółkę, która powinna być interesująca pod
względem technicznym na najbliższej sesji giełdowej;

opartą na wyznaczonych tygodniowych punktach
zwrotnych (tzw. Pivot points);

Unikalne narzędzia
Zawsze mieliśmy wrażenie, że wyposażenie podstawowe to za mało, dlatego
stale wprowadzamy nowe rozwiązania:

aplikacja BossaMobile

bossaSkaner

również w wersji demo, mobilny
dostęp do rachunku
inwestycyjnego z podglądem
notowań i wykresów,
składaniem zleceń i
zarządzaniem gotówką na
rachunku;

najważniejsze informacje
na temat spółek w jednym miejscu
z narzędziami do wskaźnikowej
analizy fundamentalnej i selekcji
spółek w oparciu o zadane kryteria;

bossa API

Trading View

unikalny interfejs
programowania aplikacji, dzięki
któremu możesz podpiąć swój
soft i komunikować się
bezpośrednio z systemami DM
BOŚ, a w konsekwencji z GPW
i innymi giełdami;

nowość w ofercie, wykresy
notowań w aplikacji
z wachlarzem narzędzi
do zaawansowanej analizy
technicznej, intuicyjne dla
początkujących i dostępne
z przeglądarki www;

bossaStatica5

AmiBroker Professional

aplikacja umożliwiająca
podgląd notowań i analizę
techniczną wykresów;

zaawansowana aplikacja
analizy technicznej z bogatym
wyborem najpopularniejszych
wskaźników dostępnych
poprzez interfejs drag&drop;

zlecenia DDM+
czyli zlecenia giełdowe spoza
schematu: Trailing Stop, One
Triggers Other, One Cancels
Other i One or Other; oczywiste,
i logiczne – i bossa to ma.

Informacje zamieszczone w niniejszym materiale mają charakter reklamowy i promocyjny. Dane prezentowane w materiale np.
notowania są danymi historycznymi, mają jedynie charakter informacyjny i poglądowy oraz nie stanowią gwarancji osiągnięcia
podobnych wyników w przyszłości.
Prezentowane informacje nie są materiałem mającym charakter zindywidualizowany i nie stanowią rekomendacji sugerującej
określone zachowania inwestycyjne oraz zobowiązania, że klient osiągnie zysk lub zmniejszy swoje straty. DM BOŚ S.A. nie
gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o
informacje zamieszczone w materiale, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Informacje
zamieszczone w materiale nie stanowią oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) sprzedaży lub kupna
instrumentów finansowych ani też nie stanowią porady inwestycyjnej lub doradztwa inwestycyjnego, nie są też wskazaniem,
iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni
finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u
niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty
pieniędzy.
DM BOŚ S.A. informuje, iż możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego w przypadku konta IKE lub odliczenia od dochodu
wpłat na konto IKZE zależy od indywidualnej sytuacji Klienta i może ulec zmianie w przyszłości.
Ryzyko inwestycyjne wzrasta w przypadku realizowania transakcji z wykorzystaniem narzędzi wspomagających handel w związku z
ryzykiem m.in. generowania przez ten system większej ilości transakcji niż gdyby Klient samodzielnie zawierał transakcje czy
niepoprawnego działania systemu, w szczególności w przypadku niestandardowych warunków rynkowych. Dane uzyskane w
wyniku korzystania z narzędzi mają jedynie charakter informacyjny i poglądowy. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki
korzystania przez Klienta z udostępnionych narzędzi oraz za szkody.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały
informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty
finansowe. Ponadto DM BOŚ S.A. wskazuje, że informacje o instrumentach finansowych oraz związanych z nimi ryzykach podawane
są również przez emitentów na ich stronach internetowych, w szczególności w prospektach emisyjnych, memorandach
informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te dostępne są również w specjalistycznych serwisach informacyjnych.

Pozycja rynkowa

*

Nagroda
DOM MAKLERSKI ROKU

Nagroda Byki i Niedźwiedzie
NAJLEPSZY DOM MAKLERSKI

Nagroda
NAJLEPSZY DOM MAKLERSKI

DM BOŚ wygrał w marcu 2021
ranking Stowarzyszenia Inwestorów
Indywidualnych na Dom Maklerski 2020
roku – podobnie jak w 2019, 2012, 2011
i 2008. W 2020 miał najwyższe oceny
w kategorii „bezawaryjność i szybkość
platformy internetowej” i „dostęp do
rachunków IKE i IKZE”.
Od zawsze na podium rankingu SII.

Nagroda „Byki i Niedźwiedzie” przyznana
w kategorii Najlepszy Dom Maklerski
2020 roku przez redakcję gazety
„Parkiet” 24 marca 2021 – podobnie
jak rok wcześniej.

Nagroda Najlepszy Dom Maklerski Roku
2019 przyznana przez Fundację Invest
Cuffs, podczas konferencji
„ABC Inwestowania” 18-19 września 2020 –
podobnie jak rok wcześniej. W 2019
otrzymaliśmy dodatkowo Cuffs
w kategorii Broker FX i Broker CFD.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-517 ul. Marszałkowska 78/80, wpisana w
Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem
0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000 złotych, wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828. DM BOŚ działa na
podstawie zezwolenia KNF z dnia 18.08.94 r.
Wszelkie informacje w niniejszym materiale, w tym informacje o produktach inwestycyjnych nie są kierowane do osób mających
miejsce zamieszkania lub pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w dowolnej innej jurysdykcji,
w której taki materiał byłby sprzeczny z prawem lub w których zgodne z prawem nabycie produktów inwestycyjnych nie jest
możliwe lub w której nie jest możliwe złożenie oferty. Prawa obowiązujące w danej jurysdykcji określają, czy jest możliwe nabycie
poszczególnych produktów inwestycyjnych w danej jurysdykcji.

CENTRALA
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
(+48) 22 50 43 104
www.bossa.pl

OBSŁUGA KLIENTA

NASZE ODDZIAŁY

801 104 104
(koszt połączeń zgodny
z taryfą operatora)

Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Rzeszów,

makler@bossa.pl

Białystok, Bielsko-Biała, Koszalin, Olsztyn, Szczecin

Warszawa, Wrocław, Praga - CZ

AGENT DM

