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PLAYWAY - PlayWay miało 199,96 mln zł zysku netto, 118,79 mln zł EBITDA w 2020 r.





Raport okresowy przedstawi: AVATRIX, MBFGROUP, ConocoPhillips, Pfizer, Xilinx
USA - Indeks PMI w USA w przemyśle w IV wyniósł 60,5 pkt. – Markit
POLSKA - Inflacja CPI w kwietniu wyniosła rdr 4,3 proc., mdm 0,7 proc. - szacunek
flash GUS
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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”.

Informacje dnia
PLAYWAY

PlayWay miało 199,96 mln zł zysku netto, 118,79 mln zł EBITDA w 2020 r.
PlayWay odnotowało 199,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki
dominującej w 2020 r. wobec 86,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

Informacje ze spółek
PO ZAMKNIĘCIU SESJI
WOJAS

Wojas miał 15,85 mln zł straty netto, 11,82 mln zł straty EBIT w 2020 r.
Wojas odnotował 15,85 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020
r. wobec 4,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

COMARCH

Comarch miał 120,63 mln zł zysku netto, 277,85 mln zł EBITDA w 2021 r.
Comarch odnotował 120,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej
w 2021 r. wobec 104,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ENTER AIR

Enter Air miał 154,12 mln zł straty netto, 150,53 mln zł straty EBIT w 2020 r.
Enter Air odnotował 154,12 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w
2020 r. wobec 84,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CAPTOR THERAPEUTICS

Captor Therapeutics miał 12,69 mln zł straty netto w 2020 r.
Captor Therapeutics odnotował 12,69 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki
dominującej w 2020 r. wobec 8,31 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

VISTAL GDYNIA

Vistal Gdynia miał 21,33 mln zł straty netto, 6,89 mln zł EBITDA w 2021 r.
Vistal Gdynia odnotował 21,33 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w
2021 r. wobec 254,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

FEERUM

Feerum miało 7,45 mln zł straty netto, 6,5 mln zł straty EBIT w 2020 r.
Feerum odnotowało 7,45 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w
2020 r. wobec 19,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

AILLERON

Ailleron miał 9,43 mln zł zysku netto, 15,52 mln zł zysku EBIT w 2020 r.
Ailleron odnotował 9,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w
2020 r. wobec 0,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ATM GRUPA

ATM Grupa miała 18,44 mln zł zysku netto, 46,64 mln zł EBITDA w 2020 r.
ATM Grupa odnotowała 18,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki
dominującej w 2020 r. wobec 30,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ESOTIQ & HENDERSON

Esotiq & Henderson miał 1,04 mln zł zysku netto, 1,7 mln zł zysku EBIT w IV kw.
Esotiq & Henderson odnotował 1,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki
dominującej w IV kw. 2020 r. wobec 2,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

POLSKI HOLDING
NIERUCHOMOŚCI

PHN miał 45,6 mln zł zysku netto, 94,9 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

COGNOR

Cognor miał 43,04 mln zł zysku netto, 66,77 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 r.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 45,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego
akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 67,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Cognor Holding odnotował 43,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki
dominującej w I kw. 2021 r. wobec 2,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MONNARI TRADE

Monnari Trade miało 30,63 mln zł straty netto, 28,13 mln zł straty EBIT w 2020 r.
Monnari Trade odnotowało 30,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki
dominującej w 2020 r. wobec 12,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

STALPRODUKT

Stalprodukt miał 172,76 mln zł zysku netto, 196,08 mln zł zysku EBIT w 2020 r.
Stalprodukt odnotował 172,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki
dominującej w 2020 r. wobec 142,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

COMP

Comp miał 15,22 mln zł zysku netto, 77,24 mln zł EBITDA w 2020 r.
Comp odnotował 15,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w
2020 r. wobec 18,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

EC BĘDZIN

EC Będzin miała 69,61 mln zł straty netto, 64,76 mln zł straty EBIT w 2020 r.
EC Będzin odnotowała 69,61 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w
2020 r. wobec 104,88 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ULTIMATE GAMES

Ultimate Games miało wstępnie 4,4 mln zł jedn. zysku netto w I kw. 2021 r.
Ultimate Games miało 5,3 mln zł przychodów całkowitych, 5,5 mln zł zysku brutto i 4,4 mln zł zysku netto w I kw. 2021
r., podała spółka, prezentując wstępne jednostkowe dane.

ALL IN! GAMES

All in! Games oczekuje wzrostu przychodów do 50-60 mln zł w 2021 r.
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All in! Games prognozuje, że jej przychody wzrosną do poziomu 50-60 mln zł w 2021 r. wobec 25,75 mln zł
zanotowanych w 2020 r., podała spółka.
ALL IN! GAMES

All In! Games miało 12,85 mln zł straty netto, 7,89 mln zł straty EBIT w 2020 r.
All In! Games odnotowało 12,85 mln zł jednostkowej straty netto przypisanej w 2020 r. wobec 13,97 mln zł straty rok
wcześniej, podała spółka w raporcie

SYGNITY

ZWZ Sygnity zdecydowało o utworzeniu kapitału rezerwowego pod wypłatę dywidend
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity zdecydowało o utworzeniu kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na
wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidendy w przyszłości, w wysokości 12,08 mln zł - podała spółka w
komunikacie.

POLICE

Grupy Azoty ZCh Police: Wojciech Wardacki odwołany z funkcji prezesa; nowym prezesem Mariusz Grab
Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" odwołała dotychczasowy zarząd spółki z prezesem
Wojciechem Wardackim i powołała nowy zarząd; funkcję prezesa powierzyła Mariuszowi Grabowi - wynika z
komunikatu spółki.

STALPRODUKT

Stalprodukt chce wypłacić 6 zł dywidendy na akcję
Stalprodukt chce przeznaczyć 33,48 mln zł z zysku netto za 2020 rok na wypłatę dywidendy, co oznacza 6 zł
dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

BAH

BAH miał 17,68 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej w 2020 r.
British Automotive Holding (BAH) odnotował 17,68 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w
2020 r. wobec 23 mln zł straty netto rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata netto z działalności kontynuowanej
i zaniechanej w 2020 roku wyniosła 35,09 mln zł wobec 31, 99 mln zł strat rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła
4,04 mln zł wobec 16,06 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 365,85 mln zł w
2020 r. wobec 551,13 mln zł rok wcześniej.

T-BULL

T-Bull miał 1,83 mln zł zysku netto, 0,51 mln zł straty EBIT w 2020 r.
T-Bull odnotował 1,83 mln zł jednostkowego zysku netto w 2020 r. wobec 2,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała
spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,51 mln zł wobec 1,28 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze
sprzedaży sięgnęły 7,03 mln zł w 2020 r. wobec 6,58 mln zł rok wcześniej.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI
PKN ORLEN, PGNIG

PKN Orlen na początku maja złoży wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia PGNiG – prezes
PKN Orlen na początku maja złoży wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na
przejęcie PGNiG - poinformował PAP Biznes prezes Orlenu Daniel Obajtek. Jego zdaniem, UOKiK może zdecydować,
że potrzebny będzie drugi etap analiz.

PKN ORLEN

PKN Orlen chce stworzyć infrastrukturę do tankowana wodorem w Pile i w Bielsku-Białej
PKN Orlen podpisał list intencyjny o współpracy na rzecz rozwoju transportu publicznego opartego o napędy
wodorowe z Piłą i tamtejszym Miejskim Zakładem Komunikacji oraz z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w BielskuBiałej. Efektem ma być m.in. stworzenie infrastruktury tankowania wodoru.

PKN ORLEN

PKN Orlen na koniec I kwartału miał 1.808 stacji paliw – POPiHN
PKN Orlen na koniec I kwartału miał 1.808 stacji paliw wobec 1.811 na koniec 2020 roku - podał POPiHN.

PGE

PGE: Oddanie bloku w Turowie nastąpi do 15 maja
W wyniku opóźnienia zakończenia budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów przez konsorcjum firm
Mitsubishi Hitachi Power System, Tecnicas Reunidas i Budimex, przekazanie do eksploatacji bloku nr 7 nastąpi do 15
maja 2021 roku, podała PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy
Energetycznej (PGE).

GETIN

Getin Holding miał 30,9 mln zł zysku netto z działalności kont. w IV kw. 2020
Getin Holding odnotował 30,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego
akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2020 r., podała spółka w prezentacji.

GETIN

Getin Holding daje sobie półtora roku na sprzedaż aktywów zagranicznych
Getin Holding daje sobie półtora roku na sprzedaż aktywów zagranicznych, a w połowie 2022 roku może przedstawić
nową strategię - poinformował prezes Piotr Kaczmarek.

ALIOR BANK

Maciej Brzozowski ma zgodę KNF na objęcie funkcji członka zarządu Alior Banku
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powierzenie Maciejowi Brzozowskiemu funkcji
członka zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Alior Banku, podała Komisja.

BUDIMEX

Grupa Budimex miała w I kw. 71,4 mln zł zysku netto, zgodnie z szacunkami
Grupa Budimex odnotowała w pierwszym kwartale 2021 roku 71,4 mln zł zysku netto wobec 24 mln zł przed rokiem, co
jest zgodne z publikowanymi wcześniej szacunkami. Zysk operacyjny wyniósł w pierwszym kwartale 62,8 mln zł wobec
40,8 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie finansowym.

BUDIMEX

Budimex miał 42,48 mln zł zysku netto z dział. kont. w I kw. 2021 r.
Budimex odnotował 42,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej, przypisanego
akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 28,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w
raporcie. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej łącznie - z działalności kontynuowanej i
zaniechanej - wyniósł 67,52 mln zł wobec 22,06 mln zł rok wcześniej, a zysk netto ogółem 71,42 mln zł wobec 23,96
mln zł.

BUDIMEX

Portfel zamówień Budimeksu miał wartość 12,75 mld zł na koniec marca
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Portfel zamówień Grupy Budimex wynosił 12 753,64 mln zł na 31 marca 2021 roku, podała spółka. "Portfel zamówień
Grupy Budimex jest rentowny i zapewnia wysokie obłożenie prac na kolejne kwartały. Struktura portfela w ciągu
ostatniego roku nie uległa znaczącej zmianie - portfel opiera się głównie na kontraktach infrastrukturalnych i
kolejowych, stanowiących ponad 2/3 jego wartości" - czytamy w raporcie za I kw. 2021 r.
BUDIMEX

Oferta Budimeksu za 584,3 mln zł netto najkorzystniejsza na odcinek drogi S6
Oferta Budimeksu, warta 584,28 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na "Budowę drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie.
Zadanie 5: węzeł Leśnice (bez węzła) - węzeł Bożepole Wielkie (bez węzła)", podała spółka.

BUDIMEX

Budimex spodziewa się poprawy dynamiki przychodów w kolejnych kwartałach – prezes
Budimex spodziewa się poprawy rocznej dynamiki przychodów w kolejnych kwartałach. Celem jest utrzymanie
rentowności powyżej wskaźników rynkowych - poinformował prezes Dariusz Blocher. Spółka obserwuje w ostatnich
miesiącach niepokojące trendy w cenach materiałów, rentowność branży może być pod presją.

ERBUD

Erbud zbuduje centrum dystrybucyjne dla Lidla za 229,32 mln zł netto
Erbud podpisał z Lidlem umowę na budowę Centrum Dystrybucyjnego Lidl Oleśnica w Dobroszycach, podała spółka.
Wartość kontraktu to 229,32 mln zł netto.

BORYSZEW

Boryszew rozwiąże rezerwy w kwocie ok. 55 mln zł
Zarząd Boryszewa postanowił rozwiązać część rezerw na podatkowe postępowania kontrolne w kwocie ok. 55 mln zł poinformowała spółka w komunikacie.

BORYSZEW

Boryszew: ZM Silesia ma blokadę rachunków w zw. z zaległościami podatkowymi
ZM Silesia - spółka zależna Boryszewa - otrzymała zawiadomienie od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Katowicach o
dokonaniu blokady rachunków bankowych jako zabezpieczenia należności związanych z wykonaniem decyzji
określającej zaległe zobowiązanie podatkowe spółki w podatku VAT za 2012 rok w kwocie 28,6 mln zł, powiększone o
odsetki od zaległości podatkowych w kwocie około 16 mln zł, podał Boryszew.

PKP CARGO

PKP Cargo przewiozło w marcu 8,1 mln ton towarów, wzrost o 13,6 proc. rdr
PKP Cargo w marcu przewiozło 8,1 mln ton towarów, co oznacza wzrost rdr o 13,6 proc. - podała spółka w
komunikacie prasowym.

PKP CARGO

Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w okresie I-III do 36,17 proc. – UTK
Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w okresie styczeń-marzec do 36,17 proc. całego
rynku wobec 37,08 proc. w analogicznym okresie ub. roku - podał Urząd Transportu Kolejowego.

SELENA FM

Selena FM planuje skup do 3 mln akcji własnych; proponowana cena to 11-25 zł za akcję
Zarząd spółki Selena FM rekomenduje walnemu zgromadzeniu, by 75 mln zł z zysku za 2020 rok spółka przeznaczyła
na utworzenie kapitału rezerwowego w celu nabycia do 3 mln akcji własnych - poinformowała firma w komunikacie.
Cena nabycia miałaby się znaleźć w przedziale 11-25 zł.

NETIA

Netia: Data center w Jawczycach jest skomercjalizowana w 32%
Netia Data Center Mind w Jawczycach pod Warszawą, który rozpoczął działalność na początku miesiąca, w trzecim
tygodniu funkcjonowania został skomercjalizowany w 32%, podała spółka. Nowy obiekt jest w pełni zasilany zieloną
energią z lądowych farm wiatrowych od Innogy.

SERINUS

Serinus miał 9,3 mln USD straty netto, 16,64 mln USD straty EBIT w 2020 r.
Serinus Energy odnotował 9,3 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki
dominującej w 2020 r. wobec 1,94 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła
16,64 mln USD wobec 4,52 mln USD zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,03
mln USD w 2020 r. wobec 24,37 mln USD rok wcześniej.

OPEN FINANCE

Open Finance sprzedał w I kw. kredyty o wartości 1,47 mld zł, spadek rdr o 38 proc.
Wartość kredytów udzielonych za pośrednictwem Open Finance w pierwszym kwartale 2021 roku wyniosła 1,47 mld zł,
podczas gdy rok wcześniej było to 2,36 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie.

TORPOL

Torpol ma umowę na elektryfikację PKM i nowy przystanek za 48,9 mln zł
Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM) zleciła Torpolowi elektryfikację linii i budowę przystanku Gdańsk Firoga za 48,85
mln zł brutto, podał Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

ATLAS ESTATES

Atlas Estates miał 4,98 mln euro straty netto, 0,48 mln euro zysku EBIT w 2020
Atlas Estates odnotował 4,98 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej
w 2020 r. wobec 32,72 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,48 mln euro
wobec 43,49 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,11 mln euro w 2020
r. wobec 38,45 mln euro rok wcześniej.

DATAWALK

DataWalk oczekuje w tym roku m.in. rozpoznania przychodów przesuniętych z 2020
DataWalk widzi dobrą perspektywę 2021 roku, kontynuuje realizacje prac wdrożeniowych wynikających z umów
zawartych w 2020 roku i zwraca uwagę, że rozpoznanie znacznej części przychodów przesunęło się na bieżący rok,
poinformował prezes Paweł Wieczyński.

PLASTBOX

Plast-Box chce wypłacić 0,09 zł dywidendy na akcję
Zarząd spółki Plast-Box rekomenduje wypłatę dywidendy za rok 2020 w wysokości 0,09 zł na akcję - poinformowała
spółka w komunikacie.

MABION

Mabion nie wyklucza, że pozyska inwestora strategicznego jeszcze w 2021 roku
Mabion nie wyklucza, że pozyskanie inwestora strategicznego może nastąpić jeszcze w 2021 roku. Spółka
zidentyfikowała podmioty, z którymi chce realizować dalsze etapy procesu - poinformował w komentarzu prezes Dirk
Kreder.

ONCOARENDI

OncoArendi miało 2,14 mln zł straty netto, 2,36 mln zł straty EBIT w I kw. 2021
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OncoArendi Therapeutics odnotowało 2,14 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki
dominującej w I kw. 2021 r. wobec 0,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna
wyniosła 2,36 mln zł wobec 0,94 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,2 mln
zł w I kw. 2021 r. wobec 0,38 mln zł rok wcześniej.
PROTEKTOR

Protektor miał 1,08 mln zł zysku netto, 2,49 mln zł zysku EBIT w 2020 r.
Protektor odnotował 1,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w
2020 r. wobec 0,49 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,49 mln zł wobec
3,05 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 90,76 mln zł w 2020 r. wobec
99,72 mln zł rok wcześniej.

DIGITREE GROUP

Digitree Group miała wstępnie 0,2 mln zł straty netto w I kw. 2021 r.
Digitree Group zanotowała 0,2 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2021 r. oraz ok. 0,63 mln zł
skonsolidowanego zysku EBITDA, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET
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Wydarzenia gospodarcze


USA - Indeks PMI w USA w przemyśle w IV wyniósł 60,5 pkt. – Markit



POLSKA - Inflacja CPI w kwietniu wyniosła rdr 4,3 proc., mdm 0,7 proc. - szacunek flash GUS

WALUTY

Sesja Amerykańska: W trakcie sesji w USA eurodolar zanotował korekcyjne podbicie z 1,20417 USD do 1,20752
USD. Dużo uwagi poświecono słabszemu wskazaniu ISM dla przemysłu w USA.
Sesja Azjatycka: Podczas handlu w Azji obserwujemy mniejszą aktywność z uwagi na dzień wolny od obrotu w
Japonii oraz Chinach. Eurodolar osuwa się na południe, notując obecnie 1,2033 USD.
Konrad Ryczko

Źródło: BOSSAFX

ZAGRANICA
STREFA EURO

Indeks PMI w strefie euro w przemyśle w IV wyniósł 62,9 pkt. – Markit
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics,
wyniósł w IV 62,9 pkt. wobec 62,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie
szacowano, że indeks wyniesie 63,3 pkt. Przed rokiem w IV wskaźnik wyniósł 33,4 pkt.

STREFA EURO

Ceny konsumpcyjne w strefie euro w IV wzrosły o 1,6 proc. rdr - Eurostat, I wyliczenie
Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 1,6 proc. w kwietniu w ujęciu rdr, po wzroście 1,3 proc. w marcu - podał w
komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w I wyliczeniu. Na rynku szacowano wzrost o 1,6 proc. CPI
bazowy rdr wzrósł w IV o 0,8 proc., po wzroście w III o 0,9 proc. Tu szacowano +0,8 proc. Mdm CPI wzrósł o 0,6 proc.
wobec szacunków +0,5 proc. i +0,9 proc. w marcu.

STREFA EURO

Stopa bezrobocia w eurolandzie w III: 8,1 proc., oczekiwano 8,3 proc.
Stopa bezrobocia w strefie euro w marcu 2021 r., po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 8,1 proc., wobec
8,2 proc. w poprzednim miesiącu, po korekcie z 8,3 proc. - poinformował w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny
Unii Europejskiej. Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 8,3 proc. Przeciętna stopa bezrobocia w
krajach UE wyniosła 7,3 proc., wobec 7,4 proc. w poprzednim miesiącu.

NIEMCY

Indeks PMI w Niemczech w przemyśle w IV wyniósł 66,2 pkt. – Markit
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics,
wyniósł w IV 66,2 pkt. wobec 66,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie
szacowano, że indeks wyniesie 66,4 pkt. Przed rokiem w IV było 34,5 pkt.

NIEMCY

Sprzedaż detaliczna w Niemczech w III wzrosła o 7,7 proc. mdm, prognoza +3,0 proc.
Sprzedaż detaliczna w Niemczech w marcu wzrosła o 7,7 proc. mdm - poinformował w komunikacie Federalny Urząd
Statystyczny. Analitycy spodziewali się mdm wzrostu wskaźnika o 3,0 proc. wobec +2,7 proc. miesiąc wcześniej, po
korekcie z +1,2 proc. W ujęciu rdr sprzedaż detaliczna wzrosła o 11,0 proc. - podali statystycy. Tu oczekiwano spadku
o 0,2 proc., po spadku poprzednio o 6,6 proc., po korekcie z -9,0 proc.

FRANCJA

Indeks PMI we Francji w przemyśle w IV wyniósł 58,9 pkt. – Markit
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics,
wyniósł w IV 58,9 pkt. wobec 59,3 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie
szacowano 59,2 pkt. Przed rokiem w IV było 31,5 pkt.

USA

Indeks PMI w USA w przemyśle w IV wyniósł 60,5 pkt. – Markit
Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit
Economics, wyniósł w kwietniu 60,5 pkt. wobec 59,1 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu.
Wstępnie szacowano 60,6 pkt.

USA

Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA w IV spadł do 60,7 pkt.
Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA w kwietniu spadł do 60,7 pkt. z 64,7 pkt. w poprzednim miesiącu - podał
Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 65 pkt.

Źródło: PAP, ISB, IAR

POLSKA
RATING

Agencja Moody’s potwierdziła rating Polski na poziomie "A2", perspektywa stabilna
Agencja Moody’s potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A2". Perspektywa ratingu w
dalszym ciągu jest stabilna - podała agencja w komunikacie. Moody's podtrzymał prognozy z początku kwietnia
zakładające, że PKB Polski w 2021 r. wzrośnie o 3,3 proc., a w 2022 r. o 4,8 proc.

INFLACJA

Inflacja CPI w kwietniu wyniosła rdr 4,3 proc., mdm 0,7 proc. - szacunek flash GUS
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu wzrosły o 4,3 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem
ceny wzrosły o 0,7 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny w szacunku flash. Ekonomiści ankietowani przez PAP
Biznes szacowali, że ceny towarów i usług w kwietniu wzrosły rdr o 4,0 proc., a mdm wzrosły o 0,6 proc.

BEZROBOCIE

Stopa bezrobocia w marcu w Polsce wyniosła 3,1 proc. – Eurostat
Stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, w marcu, według metodologii Eurostatu, wyniosła w Polsce 3,1 proc.,
tak jak w lutym - podał Eurostat. Liczba bezrobotnych w marcu wyniosła 534 tys. wobec 540 tys. w lutym.

BEZROBOCIE

Wg APK stopa bezrobocia BAEL w Polsce w '21 wyniesie 3,4 proc. - komunikat MF
Według przyjętej przez rząd w piątek Aktualizacji Programu Konwergencji, stopa bezrobocia wg BAEL w Polsce w
2021 r. wyniesie 3,4 proc., w 2022 r. spadnie do 3,0 proc., a w 2023 r. wyniesie 2,5 proc. - podał resort finansów w
komunikacie.

PROGNOZY

APK zakłada wzrost PKB w '21 na poziomie 3,8 proc., inflacja HICP: 3,1 proc. - Kościński, MF
Przyjęta w piątek przez rząd Aktualizacja Programu Konwergencji zakłada, że dynamika PKB Polski w 2021 r. wyniesie
3,8 proc., a inflacja HICP znajdzie się na poziomie 3,1 proc. - powiedział PAP minister finansów Tadeusz Kościński.
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Deficyt sektora w br. ma wynieść 6,9 proc. PKB, a dług: 60,0 proc. PKB.
ŚRODKI BUDŻETOWE

Stan środków na rachunkach budżetowych na koniec kwietnia wynosi ok. 119 mld zł - Skuza, MF
Na koniec kwietnia rezerwa płynnych środków złotowych i walutowych na rachunkach budżetowych wyniosła ok. 119
mld zł - poinformował wiceminister finansów Sebastian Skuza. Na koniec marca na rachunkach budżetowych było
112,3 mld zł.

ZADŁUŻENIE

Stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych na '21 wynosi ok. 65 proc. – Skuza, MF
Stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych na 2021 r. wynosi ok. 65 proc. – poinformował wiceminister finansów
Sebastian Skuza.

OBLIGACJE

Udział inwestorów zagranicznych w polskich obligacjach w III spadł o 4,7 mld zł do 134,7 mld zł – MF
W marcu udział inwestorów zagranicznych w polskich obligacjach spadł o 4,7 mld zł do 134,7 mld zł - podał resort
finansów w komunikacie. "W marcu zadłużenie w krajowych SPW spadło o 1,2 mld zł do poziomu 803,5 mld zł. Złożył
się na to spadek zadłużenia wobec nierezydentów i krajowych inwestorów pozabankowych o odpowiednio 4,7 mld zł
(do 134,7 mld zł) i 0,7 mld zł (do 227,7 mld zł) oraz wzrost zadłużenia wobec banków (w tym NBP) o 4,2 mld zł (do
441,1 mld zł)" - napisano.

RYNEK PRACY

Wskaźnik Rynku Pracy w kwietniu wzrósł o 0,4 pkt. – BIEC
Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, w Polsce w
kwietniu wzrósł o 0,4 pkt. do 67,9 pkt. - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

PŁACE

Odsetek firm planujących podwyżki płac spadł o 5,7 pkt. proc. kdk do ok. 50 proc. - koniunktura NBP
Niecałe 50 proc. badanych firm deklaruje zwiększenie przeciętnego wynagrodzenia na przestrzeni najbliższych 12
miesięcy. Oznacza to spadek odsetka tych firm w ujęciu kwartalnym o 5,7 pkt. proc. - wynika z najnowszej wersji
badania NBP "Szybki Monitoring. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw".

INWESTYCJE

Prognozy przedsiębiorstw dot. inwestycji w II kw. poprawiły się kdk; wciąż neutralne dla dynamiki nakładów koniunktura NBP
Prognozy przedsiębiorstw dotyczące skali inwestycji w II kw. 2021 r., chociaż korzystniejsze niż w ub. kw., są wciąż
raczej neutralne dla dynamiki nakładów - wynika z kwietniowej edycji opracowania NBP "Szybki monitoring. Analiza
sytuacji sektora przedsiębiorstw". Nastroje inwestycyjne przedsiębiorstw silnie poprawiały się w ostatnich czterech
kwartałach i powróciły już do poziomów sprzed wybuchu pandemii.

Źródło: PAP, ISB, IAR
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Kalendarium najbliższych wydarzeń
Raport okresowy przedstawi: AVATRIX, MBFGROUP, ConocoPhillips, Pfizer, Xilinx
DZIŚ
WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK








AVATRIX- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
MBFGROUP- Publikacja raportu za 2020 rok.
ROPCZYCE- Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,60 zł na akcję.
SANTANDER- Wypłata dywidendy 0,0275 euro na akcję.
ConocoPhillips- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
Pfizer- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
Xilinx- Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2020/2021.

POLSKA
 Polska- (09:00) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 55.0 Poprz.54.3) za kwiecień
ZAGRANICA
 Wlk. Brytania- (10:30) Podaż pieniądza M4 (Oczek. 0.7% m/m Poprz.0.8% m/m) za marzec
 Wlk. Brytania- (10:30) Indeks PMI dla przemysłu - fin.. (Oczek. 60.7 Poprz.58.9) za kwiecień
 Wlk. Brytania- (10:30) Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny (Oczek. 92.3 tys. Poprz.87.7 tys.) za marzec
 USA- (14:30) Bilans handlu zagranicznego (Oczek. -74.3 mld USD Poprz.-71.1 mld USD) za marzec
 USA- (14:30) Eksport (Oczek. b.d. Poprz.187.25 mld USD) za marzec
 USA- (14:30) Import (Oczek. b.d. Poprz.258.33 mld USD) za marzec
 Kanada- (14:30) Bilans handlu zagranicznego (Oczek. 0.8 mld CAD Poprz.1.04 mld CAD) za marzec
 Kanada- (14:30) Pozwolenia na budowę domów (Oczek. b.d. Poprz.2.1% m/m) za marzec
 USA- (16:00) Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin.. (Oczek. 1.6% m/m Poprz.-0.3% m/m) za marzec
 USA- (16:00) Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin.. (Oczek. 0.5% m/m Poprz.-0.9% m/m) za marzec
 USA- (16:00) Zamówienia w przemyśle (Oczek. 1.3% m/m Poprz.-0.8% m/m) za marzec
 USA- (22:40) Zmiana zapasów ropy wg API (Oczek. -1.2 mln brk Poprz.0.43 mln brk) 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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