
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  

 
 CD PROJEKT - Sprzedaż gry "Cyberpunk 2077" w '20 wyniosła 13,7 mln kopii, poniżej 

oczekiwań 

 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: 7LEVELS, ALTUSTFI, BOOMBIT, 

CASPAR, CORMAY, ELZAB, INTERFERI, ITMTRADE, KRVITAMIN, MEGARON, 

MIRACULUM, MOSTALPLC, NWAI, ORGANIC, OVOSTAR, SELENAFM, SONEL, 

TALEX, TENDERHUT, WAWEL, ZREMB, American Express, Honeywell. 

 USA - Liczba nowych bezrobotnych w USA w ub. tygodniu wyniosła 547 tys.; 

oczekiwano 617 tys. 

 POLSKA- GUS potwierdził dynamikę PKB w '20 na poziomie: -2,7 proc. 

 POLSKA - Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu wzrosła o 15,2 proc. rdr – 
GUS 

 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

14:00 Polska 
Podaż pieniądza 
M3 14.1% r/r 16.3% r/r marzec 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:15 Francja 

Indeks PMI dla 

przemysłu - wst.. 59.0 59.3 kwiecień 

09:15 Francja 

Indeks PMI dla 

usług - wst.. 44.0 48.2 kwiecień 

09:30 Niemcy 

Indeks PMI dla 

przemysłu - wst.. 65.9 66.6 kwiecień 

09:30 Niemcy 

Indeks PMI dla 

usług - wst.. 50.8 51.5 kwiecień 

10:00 

Strefa 

Euro 

Indeks PMI dla 

przemysłu - wst.. 62.0 62.5 kwiecień 

10:00 

Strefa 

Euro 

Indeks PMI dla usług - 

wst.. 49.1 49.6 kwiecień 

10:30 

Wlk. 

Brytania 

Indeks PMI dla 

usług - wst.. 59.0 56.3 kwiecień 

10:30 

Wlk. 

Brytania 

Indeks PMI dla 

przemysłu - wst.. 58.8 58.9 kwiecień 

15:45 USA 

Indeks PMI dla 

przemysłu - wst.. 60.5 59.1 kwiecień 

15:45 USA 

Indeks PMI dla 

usług - wst.. 61.7 60.4 kwiecień 

16:00 USA 

Sprzedaż nowych 

domów 885 tys. 775 tys. marzec 

16:30 

Strefa 

Euro 

Wystąpienie 

publiczne prezes 

ECB (Christine 

Lagarde) b.d. b.d. b.d. 

19:00 USA 

Liczba wież 

wiertniczych dla 

rynku ropy b.d. 344 tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 

piątek, 23 kwietnia 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 989,73 0,37% 

WIG30 2 357,09 0,42% 

mWIG40 4 394,30 0,77% 

sWIG80 19 162,11 0,90% 

WIG 59 376,35 0,50% 

NCIndex 500,40 0,00% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20M2120 1990 +0,05% 18100 33760 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 212  54,22% 581 340 63,85% 

SPADEK 131  33,50% 304 419 33,44% 

BEZ ZM. 48  12,28% 24 696 2,71% 

RAZEM 391 100,00% 910 455 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

 RANKPROGR 2,280 (+40,31%) 1 739 249 

 SERINUS 0,740 (+13,85%) 4 031 612 

 PUNKPIRAT 0,554 (+10,80%) 364 919 

 AGROTON 5,94 (+10,00%) 412 711 

 IMCOMPANY 21,00 (+9,66%) 903 802 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

 NEXITY 10,25 (-26,79%) 206 041 

 MERCATOR 232,00 (-9,38%) 108 503 tys 

 KPPD 56,50 (-8,87%) 235 271 

 SANOK 21,40 (-7,36%) 2 074 083 

 XTPL 76,10 (-4,88%) 191 896 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 33815,9 -0,94% 

NASDAQ 13818,41 -0,94% 

S&P500 4134,98 -0,92% 

FTSE 100 6938,24 0,62% 

CAC 40 6267,28 0,91% 

DAX XETRA 15320,52 0,82% 

RTS  1501,77 2,57% 

BUX 42906,48 0,36% 

NIKKEI 225  28948,23 -0,82% 

HANG SENG (godz. 8:21) 28941 0,65% 

BOVESPA 119371,48 -0,60% 

MERVAL 47122,62 -1,04% 

CECE EUR  1 270,76 -1,19% 

NTX EUR  890,29 -0,67% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,2026 0,10% 

EUR/PLN 4,5637 0,02% 

USD/PLN 3,7946 -0,08% 

USD/JPY 107,8750 -0,10% 

GBP/USD 1,3855 0,12% 

EUR/CHF 1,1024 0,05% 

CHF/PLN 4,1399 -0,03% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1783,550 0,01% 

MIEDŹ (LME) 9462,5 0,71% 

ROPA BRENT 65,720 0,05% 

ROPA WTI 61,850 -0,02% 
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Informacje dnia 

 

CD PROJEKT Sprzedaż gry "Cyberpunk 2077" w '20 wyniosła 13,7 mln kopii, poniżej oczekiwań 

Sprzedaż gry "Cyberpunk 2077" w 2020 roku wyniosła ponad 13,7 mln kopii - podał producent gry CD Projekt. Średnia 
prognoz analityków zebranych przez PAP Biznes wynosiła 14,7 mln. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

CD PROJEKT CD Projekt miał 1154,33 mln zł zysku netto, 1157,08 mln zł zysku EBIT w 2020 r. 

CD Projekt odnotowało 1 154,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w 2020 r. wobec 175,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1 
157,08 mln zł wobec 180,29 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 138,88 mln 
zł w 2020 r. wobec 521,27 mln zł rok wcześniej. 

CD PROJEKT Informacje o sprzedaży "Cyberpunk 2077" w I kw. po wynikach kwartalnych 

CD Projekt zamierza poinformować o sprzedaży "Cyberpunk 2077" w I kw. podczas konferencji po wynikach kwartalnych, 
które są zaplanowane na 31 maja. Prawdopodobnie nie będą to dokładne dane sprzedażowe - poinformował wiceprezes 
Piotr Nielubowicz. 

CD PROJEKT Zarząd CD Projekt rekomenduje 5 zł dywidendy za akcję 

Zarząd CD Projekt rekomenduje przeznaczenie na dywidendę kwoty 503,69 mln zł z zysku za 2020 r., co daje 5 zł 
dywidendy za akcję - poinformowała spółka w komunikacie. 

CD PROJEKT CD Projekt planuje darmowy update edycji nextgen 'CP2077' dla posiadaczy gry 

CD Projekt planuje darmowy update edycji nextgen gry "Cyberpunk 2077" dla dotychczasowych konsolowych 
posiadaczy gry, poinformował prezes Adam Kiciński. 

PGE PGE EJ1 będzie nadzorował pełnomocnik rządu ds. infrastruktury energetycznej 

Nadzór właścicielski nad spółką PGE EJ1 będzie sprawował pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury 
energetycznej - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. PGE EJ1 ma przygotować 
inwestycję w elektrownie jądrowe. 

PKO BP Koszty składek na BFG obciążą wyniki grupy PKO BP w I kw. w wysokości 309,5 mln zł 

Koszty składek na BFG w grupie PKO BP w pierwszym kwartale 2021 r., z uwzględnieniem obciążeń PKO Banku 
Hipotecznego, wynoszą 309,5 mln zł - poinformował bank w komunikacie. 

PEKAO Składka Pekao na fundusz przymusowej restrukturyzacji wynosi 168,8 mln zł 

Wysokość ustalonej przez BFG dla Banku Pekao SA składki rocznej należnej za 2021 r. na fundusz przymusowej 
restrukturyzacji banków wynosi 168,8 mln zł - poinformował bank w komunikacie. 

MBANK Składka mBanku na fundusz przymusowej restrukturyzacji wynosi 122 mln zł 

Wysokości ustalonej przez BFG dla mBanku składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2021 
rok wynosi 122,03 mln zł - poinformował bank w komunikacie. 

KERNEL Kernel sprzedał 371,9 tys. ton oleju w okresie styczeń-marzec 

Kernel Holding sprzedał 371,9 tys. ton oleju w trzecim kwartale roku obrotowego 2020/21, co oznacza spadek o 2 proc. 
rok do roku - podała spółka w komunikacie. 

GETIN Składka Getinu na fundusz przymusowej restrukturyzacji wynosi 20,97 mln zł 

Składka Getin Noble Banku na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2021 rok wynosi 20,97 mln zł - 
poinformował bank w komunikacie. 

BOŚ Składka BOŚ Banku na fundusz restrukturyzacji BFG to 15,29 mln zł w br. 

Wysokość ustalonej dla Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji 
banków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) należnej za 2021 rok wynosi 15,29 mln zł (z uwzględnieniem 
korekty składki wniesionej za 2020 r. w kwocie -59,2 tys. zł), podał bank. 

CIECH Ciech miał 123,18 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w 2020 r. 

Ciech odnotował 123,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2020 r. wobec 105,26 
mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

CIECH Grupa Ciech prognozuje 700-735 mln zł znormalizowanej EBITDA w '21 

Ciech prognozuje, że w 2021 roku skonsolidowana EBITDA znormalizowana będzie się mieściła w przedziale 700-735 
mln zł, co oznacza wzrost o ok. 20-25 proc. w stosunku do zaraportowanego wyniku skonsolidowanego z 2020 roku - 
poinformowała spółka w komunikacie. 

CIECH Ciech wydał w '20 na inwestycje blisko 700 mln zł, zysk netto wzrósł do 128 mln zł 

Grupa Ciech w 2020 roku przeprowadziła inwestycje o wartości blisko 700 mln zł, z czego największą część stanowiły 
środki przeznaczone na nową warzelnię soli w Niemczech, która przygotowuje się do rozruchu po zakończeniu głównych 
prac budowlanych - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Zysk netto grupy z działalności kontynuowanej 
wyniósł w zeszłym roku 128 mln zł wobec 119 mln zł konsensusu. 

ERBUD Onde z Grupy Erbud przejęło IDE Projekt specjalizujący się w projektach dla OZE 
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Onde SA (wcześniej PBDI SA) - spółka z Grupy Erbud - kupiła 100% udziałów w biurze projektowym IDE Projekt, 
zajmującym się projektowaniem w branży odnawialnych źródeł energii, podał Erbud. 

FORTE EBITDA Forte w I kw. wzrosła o 44 proc. do 59 mln zł – szacunki 

Forte szacuje, że skonsolidowany wynik EBITDA w pierwszym kwartale 2021 roku wyniósł 59 mln zł, czyli o 44 proc. 
więcej niż przed rokiem - podała spółka w komunikacie. 

POLWAX Polwax miał 3,03 mln zł zysku netto, 5,88 mln zł zysku EBIT w 2020 r. 

Polwax odnotował 3,03 mln zł jednostkowego zysku netto w 2020 r. wobec 55,58 mln zł straty rok wcześniej, podała 
spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 5,88 mln zł wobec 58,5 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży 
sięgnęły 216,52 mln zł w 2020 r. wobec 215,55 mln zł rok wcześniej. 

SECO WARWICK Seco - Warwick chce wypłacić 0,55 zł dywidendy na akcję 

Zarząd Seco/Warwick rekomenduje walnemu zgromadzeniu, aby z zysku netto za 2020 rok przeznaczyć na dywidendę 
4,9 mln zł, co dałoby wypłatę w wysokości 0,55 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. 

ML SYSTEM ML System: PP Porty Lotnicze chce testować 'Covid Detector' na lotnisku Chopina 

ML System podpisała z Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze" list intencyjny dotyczący nawiązania 
współpracy w zakresie wykorzystania urządzenia "Covid Detector", podała spółka. Porty Lotnicze zadeklarowały 
możliwość rozpoczęcia testów urządzenia na terenie Lotniska Chopina w Warszawie. 

APLISENS Aplisens miał 14,45 mln zł zysku netto, 22,27 mln zł EBITDA w 2020 r. 

Aplisens odnotował 14,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
2020 r. wobec 14,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

ACG Akcjonariusze AC SA zdecydują 19 maja o wypłacie 2,2 zł dywidendy na akcję 

Akcjonariusze AC SA zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 19 maja br., o wypłacie dywidendy 
z części zysku w kwocie 22,16 mln zł, co daje 2,2 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał. 

PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna ma list intencyjny z podmiotem z branży PV 

Polska Grupa Fotowoltaiczna (PGF) podpisała list intencyjny dotyczący ustalenia warunków inwestycji w podmiot 
posiadający wiedzę, kwalifikacje oraz bogate doświadczenie w branży fotowoltaicznej, w szczególności w obszarze 
montażu, serwisu i sprzedaży instalacji fotowoltaicznych, podała spółka. 

ECHO INVESTMENT Echo Investment sfinalizował przejęcie większościowego pakietu akcji Archicomu 

Echo Investment sfinalizował przejęcie pakietu 66 proc. akcji wrocławskiej spółki deweloperskiej Archicom - 
poinformowała spółka w komunikacie. 

ATM GRUPA ATM Grupa chce wypłacić 0,15 zł dywidendy na akcję 

Zarząd ATM Grupa rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,15 zł na jedną akcję - podała spółka w komunikacie. 

PEKABEX Pekabex rekomenduje 0,34 zł dywidendy na akcję za 2020 r. 

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex rekomenduje 0,34 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 r., podała 
spółka. 

BUDIMEX Budimex: Artur Popko został powołany na prezesa zarządu 

Rada nadzorcza Budimeksu powołała z dniem 20 maja 2021 r. Artura Popko, dotychczasowego wiceprezesa, na funkcję 
prezesa zarządu - dyrektora generalnego Budimex S.A. na okres do końca dziesiątej, wspólnej dla zarządu trzyletniej 
kadencji, podała spółka. 

GRUPA KĘTY Grupa Kęty podniosła prognozę wyników, w tym zysku netto do 434 mln zł w 2021 r. 

Zgodnie ze zaktualizowaną prognozą skonsolidowanych wyników Grupy Kęty na 2021 r., przychody ze sprzedaży 
wyniosą 4 mld zł wobec 3,62 mld zł we wcześniejszej prognozie z grudnia 2020 r., EBITDA wyniesie 694 mln zł (wobec 
624 mln zł), EBIT wyniesie 543 mln zł (wobec 474 mln zł), a zysk netto sięgnie 434 mln zł (wobec 369 mln zł), podała 
spółka. 

ELEKTROTIM Elektrotim rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2020 r. 

Zarząd Elektrotimu przedłożył radzie nadzorczej wniosek dotyczący podziału zysku, zgodnie z którym rekomenduje 
przeznaczenie całości zysku netto za 2020 r. na kapitał rezerwowy, podała spółka. 

ORANGE POLSKA Orange Polska: W kwestii dywidendy istotna aukcja 5G i tempo wyjścia z lockdownu 

Orange Polska uzależnia decyzję dotyczącą ewentualnej wypłaty dywidendy za 2020 r. od uzyskania konkretnych 
informacji dotyczących nadchodzącej aukcji 5G oraz oceny tego, w jakim stanie klienci biznesowi operatora wyjdą z 
kryzysu związanego z pandemią, poinformował członek zarządu ds. finansów Jacek Kunicki. Spółka zapowiedziała na 
czerwiec publikację aktualizacji strategii i wraz z nią chce przedstawić politykę dywidendową. 

GRUPA AZOTY Grupa Azoty przystąpiła do Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru 

Grupa Azoty przystąpiła do Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru, podała spółka. Sojusz został 
zainicjowany przez Komisję Europejską w lipcu 2020 roku, a jego celem jest m.in. wdrożenie wodoru jako 
konkurencyjnego nośnika energii w Europie. 

BNP PARIBAS BNP Paribas BP: Dla 28% Polaków zmiany klimatu są najważniejszym wyzwaniem 

Zmiany klimatyczne są najważniejszym wyzwaniem współczesnego świata zdaniem 28% Polaków, wynika z badania 
przeprowadzonego na zlecenie CSR Consulting oraz Banku BNP Paribas w ramach partnerstwa w Kampanii 17 Celów. 
Tyle samo respondentów za takie wyzwanie uważa konieczność ochrony środowiska. 

PGNIG PGNiG Upstream Norway rozpoczęło wiercenie otworów eksploatac. na złożu Duva 
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PGNiG Upstream Norway wraz z partnerami koncesyjnymi rozpoczęło wiercenie otworów eksploatacyjnych na złożu 
Duva, a oddanie odwiertów do użytku przewidziano w III kw. 2021 roku, podała spółka. 

ONCOARENDI OncoArendi wynajęło 500m2 powierzchni, otworzy laboratorium w Łodzi w br. 

OncoArendi Therapeutics podpisało 10-letnią umowę najmu nieruchomości w Łodzi o powierzchni 500 m2, na której 
powstanie nowe laboratorium przeznaczone dla chemii medycznej, podała spółka. Położona w centrum Łodzi 
nieruchomość dostosowana jest do specjalistycznej działalności jaką będzie w niej prowadzić OncoArendi. Laboratorium 
rozpocznie działalność w tym roku. 

PEKABEX Pekabex miał 57,9 mln zł zysku netto, 89,45 mln zł EBITDA w 2020 r. 

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex odnotowała 57,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego 
akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 30,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

ARTIFEX MUNDI Artifex Mundi: Zysk netto na 2021-2022 to 21-25 mln zł wg programu motyw. 

Akcjonariusze Artifex Mundi zdecydowali o utworzeniu programu motywacyjnego na lata obrotowe 2021-2024, podała 
spółka. W ramach programu ustalono cele wynikowe, zakładające że skonsolidowany zysk netto powiększony o koszty 
emisji w latach 2021-2022 wyniesie łącznie 21-25 mln zł, a w latach 2023-2024 sięgnie 25-35 mln zł. 

MENNICA POLSKA Mennica Polska miała 57,82 mln zł zysku netto, 77,73 mln zł zysku EBIT w 2020 r. 

Mennica Polska odnotowała 57,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w 2020 r. wobec 0,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

PUNKPIRATES PunkPirates miało 2,21 mln zł zysku netto, 0,76 mln zł zysku EBIT w 2020 r. 

PunkPirates odnotowało 2,21 mln zł jednostkowego zysku netto w 2020 r. wobec 5,52 mln zł straty rok wcześniej, podała 
spółka w raporcie. 

TIM TIM miał 37,14 mln zł zysku netto, 80,45 mln zł EBITDA w 2020 r. 

TIM odnotował 37,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 
r. wobec 19,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: 7LEVELS, ALTUSTFI, BOOMBIT, CASPAR, CORMAY, ELZAB, INTERFERI, ITMTRADE, 

KRVITAMIN, MEGARON, MIRACULUM, MOSTALPLC, NWAI, ORGANIC, OVOSTAR, SELENAFM, SONEL, TALEX, TENDERHUT, WAWEL, 

ZREMB, American Express, Honeywell. 

 USA - Liczba nowych bezrobotnych w USA w ub. tygodniu wyniosła 547 tys.; oczekiwano 617 tys. 

 POLSKA- GUS potwierdził dynamikę PKB w '20 na poziomie: -2,7 proc. 

 POLSKA - Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu wzrosła o 15,2 proc. rdr - GUS 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA obserwowaliśmy zauważalny spadek SPX i kwotowań eurodolara po doniesieniach medialnych 

iż Biden chce podwyższyć podatek od zysków kapitałowych dla najwięcej zarabiających. Podczas handlu w Azji główna 
para walutowa odbija, osiągając 1,20272 EUR/USD. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Liczba nowych bezrobotnych w USA w ub. tygodniu wyniosła 547 tys.; oczekiwano 617 tys. 

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 547 tys. 
- poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych 
wyniesie 617 tys. wobec 586 tys. poprzednio, po korekcie z 576 tys. Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie 
zasiłku wyniosła zaś 3,674 mln w tygodniu, który skończył się 10 kwietnia - podał resort pracy USA. Analitycy oczekiwali 
3,667 mln wobec notowanych poprzednio 3,708 mln, po korekcie z 3,731 mln. 

USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w marcu wyniosła 6,01 mln w ujęciu rocznym  

Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w marcu wyniosła 6,01 mln w ujęciu rocznym vs oczekiwane 6,19 mln - 
podało w raporcie Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors). 

USA Amerykański indeks wyprzedzający koniunktury w marcu wzrósł o 1,3 proc.  

Amerykański indeks wyprzedzający koniunktury w marcu wzrósł o 1,3 proc. - podała Conference Board. 

EUROLAND Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe 

Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe - podano w komunikacie po posiedzeniu 
banku. EBC podtrzymał zwiększone tempo skupu aktywów w II kw. w ramach programu PEPP, którego wielkość wynosi 
nadal 1,85 bln euro. 

EUROLAND Wygaszanie programu PEPP byłoby przedwczesne i nie było dyskutowane na posiedzeniu EBC - Lagarde 

Wygaszanie programu PEPP byłoby przedwczesne i nie było dyskutowane na czwartkowym posiedzeniu EBC - 
powiedziała w czwartek podczas konferencji prasowej prezes EBC Christine Lagarde. Dodała, że dane wskazują na 
powrót strefy euro na ścieżkę wzrostu w II kw. 

EUROLAND W krótkim terminie perspektywy gospodarcze w strefie euro przysłania niepewność - Lagarde  

W krótkim terminie perspektywy gospodarcze w strefie euro przysłania niepewność wynikająca z nawrotu pandemii i 
wolnego rozpędzania się programów szczepień - powiedziała prezes EBC Christine Lagarde na konferencji po 
posiedzeniu EBC. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

PKB GUS potwierdził dynamikę PKB w '20 na poziomie: -2,7 proc. 

GUS potwierdził dynamikę PKB w '20 na poziomie: -2,7 proc. - podał GUS. GUS zrewidował dane za 2019 rok. Według 
ostatecznego szacunku PKB w 2019 r. wzrósł o 4,7 proc., w porównaniu z 2018 r., wobec wcześniej opublikowanego 
wzrostu o 4,5 proc. 

BUDŻET W 2020 r. na walkę z pandemią i wsparcie poszkodowanych wydatki sektora wyniosły 103,25 mld zł - GUS 

W 2020 r. na walkę z pandemią i wsparcie poszkodowanych wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych 
wyniosły w Polsce 103,25 mld zł - podał GUS. GUS podał, że wraz z dotychczas przekazywanymi danymi EDP, wszystkie 
kraje należące do Unii Europejskiej zobowiązane zostały do opracowania nowej tablicy zawierającej dane dotyczące 
działań wprowadzonych w kontekście epidemii COVID-19. 

PRZEMYSŁ Produkcja budowlano-montażowa w marcu rdr spadła o 10,8 proc. - GUS 

Produkcja budowlano-montażowa w marcu 2021 r. spadła o 10,8 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem 
wzrosła o 34,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. 

SPRZEDAŻ Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu wzrosła o 15,2 proc. rdr - GUS 

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu 2021 r. wzrosła 15,2 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym 
wzrosła o 15,0 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym 
miesiącu o 17,1 proc. rdr. 

SPRZEDAŻ Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej wzrósł w III do 9,5 proc. - GUS 

Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej wzrósł w marcu w Polsce do 9,5 proc. z 8,6 proc. w lutym - 
podał GUS. GUS podał, że w marcu w porównaniu z lutym 2021 r. odnotowano wzrost wartości sprzedaży detalicznej 
przez internet w cenach bieżących o 28,8 proc. Według GUS, wzrost udziału sprzedaży przez internet zaobserwowano 
w większości grup, przy czym znaczny wykazały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy „tekstylia, odzież, obuwie” 
(z 23,8 proc. przed miesiącem do 32,0 proc.), a także podmioty z grup „prasa, książki, pozostała sprzedaż w 
wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 22,8 proc. do 26,4 proc.) oraz „meble, rtv, agd” (z 15,9 proc. do 18,9 
proc.). 
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KONIUNKTURA W kwietniu wskaźniki koniunktury w większości obszarów były na lepszym poziomie niż w marcu - GUS 

W kwietniu w Polsce wskaźniki koniunktury w większości obszarów były na lepszym poziomie niż w marcu - podał w 
czwartek GUS. 

NIERUCHOMOŚCI W okresie I-III deweloperzy przekazali do użytkowania 30,4 tys. mieszkań, o 1,2 proc. mniej rdr - GUS 

W okresie styczeń-marzec deweloperzy przekazali do użytkowania 30,4 tys. mieszkań, o 1,2 proc. mniej rdr - podał GUS. 
Według GUS, deweloperzy oddali do użytkowania 57,0 proc. ogólnej liczby mieszkań. 

NIERUCHOMOŚCI Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w marcu wzrosła o 60,5 proc. rdr - GUS 

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w marcu 2021 r. wzrosła o 60,5 proc. rdr, a mdm wzrosła o 87 proc. - 
podał Główny Urząd Statystyczny. 

WSKAŹNIKI W kwietniu odnotowano nieznaczną poprawę nastrojów konsumentów - GUS 

W kwietniu odnotowano nieznaczną poprawę zarówno obecnych jak i przyszłych nastrojów konsumentów - podał w 
czwartek GUS. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji 
indywidualnej, wyniósł -22,5 i był o 0,5 pkt proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wyprzedzający wskaźnik 
ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji 
indywidualnej, wzrósł o 0,4 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -19,8. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raporty okresowe przedstawią m.in.: 7LEVELS, ALTUSTFI, BOOMBIT, CASPAR, CORMAY, ELZAB, INTERFERI, 
ITMTRADE, KRVITAMIN, MEGARON, MIRACULUM, MOSTALPLC, NWAI, ORGANIC, OVOSTAR, SELENAFM, SONEL, 
TALEX, TENDERHUT, WAWEL, ZREMB, American Express, Honeywell. 
 
       

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 7LEVELS-Publikacja raportu za 2020 rok. 

 ALTUSTFI-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 BOOMBIT-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 CASPAR-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 CORMAY-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 DOMDEV-Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.000 akcji serii AC, 80.000 akcji serii AD. 

 ELZAB-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 INTERFERI-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 ITMTRADE-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 KRVITAMIN-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 MEGARON-Publikacja raportu za 2020 rok. 

 MIRACULUM-Publikacja raportu za 2020 rok. 

 MOSTALPLC-Publikacja raportu za 2020 rok. 

 NWAI-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 ORGANIC-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 OVOSTAR-Publikacja raportu za 2020 rok. 

 PKOBP-NWZA ws. utworzenia funduszu specjalnego z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat bilansowych, które powstaną w następstwie 
rozpoznania skutków finansowych ugód z konsumentami, którzy zawarli z bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie 
indeksowane do walut obcych lub denominowane w walutach obcych oraz wydzielenia części kwoty zgromadzonej na kapitale zapasowym i 
przeniesienia jej do tego funduszu, wyrażenia zgody na nabywanie przez bank akcji własnych i in. 

 RESBUD-NWZA ws. wyboru firmy audytorskiej do wykonania audytu sprawozdania finansowego spółki za rok 2020 i 2021. 

 SELENAFM-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 SONEL-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 TALEX-Publikacja raportu za 2020 rok. 

 TENDERHUT-Publikacja raportu za 2020 rok. 

 WAWEL-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 ZREMB-Publikacja raportu za 2020 rok. 

 ZYWIEC-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 16 zł na akcję. 

 American Express-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 Honeywell-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

POLSKA 

 Polska- (14:00) Podaż pieniądza M3 (Oczek. 14.1% r/r Poprz.16.3% r/r) za marzec 

  

ZAGRANICA 

 Francja- (09:15) Indeks PMI dla przemysłu - wst. (Oczek. 59.0 Poprz.59.3) za kwiecień 

 Francja- (09:15) Indeks PMI dla usług - wst. (Oczek. 44.0 Poprz.48.2) za kwiecień 

 Niemcy- (09:30) Indeks PMI dla przemysłu - wst. (Oczek. 65.9 Poprz.66.6) za kwiecień 

 Niemcy- (09:30) Indeks PMI dla usług - wst. (Oczek. 50.8 Poprz.51.5) za kwiecień 

 Strefa Euro- (10:00) Indeks PMI dla przemysłu - wst. (Oczek. 62.0 Poprz.62.5) za kwiecień 

 Strefa Euro- (10:00) Indeks PMI dla usług - wst. (Oczek. 49.1 Poprz.49.6) za kwiecień 

 Wlk. Brytania- (10:30) Indeks PMI dla usług - wst. (Oczek. 59.0 Poprz.56.3) za kwiecień 

 Wlk. Brytania- (10:30) Indeks PMI dla przemysłu - wst. (Oczek. 58.8 Poprz.58.9) za kwiecień 

 USA- (15:45) Indeks PMI dla przemysłu - wst. (Oczek. 60.5 Poprz.59.1) za kwiecień 

 USA- (15:45) Indeks PMI dla usług - wst.. (Oczek. 61.7 Poprz.60.4) za kwiecień 

 USA- (16:00) Sprzedaż nowych domów (Oczek. 885 tys. Poprz.775 tys.) za marzec 

 Strefa Euro- (16:30) Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde)  

 USA- (19:00) Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (Poprz.344) 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 rekomendac ji 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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