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Wydział Obsługi Klienta 
 

BIULETYN PORANNY 
 

Najważniejsze informacje  

 
 ASBIS - Asbis miał w I kw. 2021 r. 15,1 mln USD zysku netto j.d. wobec 2,2 mln USD rok 

wcześniej 
 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: ALTUSTFI, ASBIS, EUROHIT, INGBSK, 

KETY, MANGATA, NETIA, P2CHILL, PEKAO, UNICREDIT, ArcelorMittal, GoPro, ING 
Groep, Societe Generale, Unicredit Group. 

 USA - Indeks PMI w usługach USA w kwietniu wyniósł 64,7 pkt. 
 EUROLAND - Indeks PMI w usługach strefy euro w IV wyniósł 50,5 pkt. 
 POLSKA - RPP pozostawiła wszystkie stopy procentowe bez zmian, referencyjna nadal 

0,10 proc. 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
ZAGRANICA 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

10:30 

Wlk. 

Brytania 

Indeks PMI dla usług - 

fin.. 60.1 56.3 kwiecień 

11:00 

Strefa 

Euro 

Sprzedaż 

detaliczna s.a. 1.4% m/m 3.0% m/m marzec 

11:00 

Strefa 

Euro 

Sprzedaż 

detaliczna w.d.a. 9.4% r/r -2.9% r/r marzec 

12:30 

Strefa 

Euro 

Wystąpienie 

publiczne członka 

zarządu ECB 

(Luis de Guindos) b.d. b.d. b.d. 

13:00 

Wlk. 

Brytania 

Kwartalny raport 

BoE nt. inflacji b.d. b.d. I kw. 

13:00 

Wlk. 

Brytania Stopa procentowa 0.1% 0.1% maj 

13:00 

Wlk. 

Brytania 

Głosowanie ws. 

stóp 

procentowych b.d. b.d. maj 

13:00 

Wlk. 

Brytania 

Protokół z 

posiedzenia BoE b.d. b.d. maj 

13:15 

Strefa 

Euro 

Wystąpienie 

publiczne prezes 

ECB (Christine 

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

13:30 USA 

Raport 

Challengera b.d. 30.60 tys. kwiecień 

14:30 USA 

Jednostkowe 

koszty pracy - 

wst.. -1.0% k/k 6.0% k/k I kw. 

14:30 USA 

Wydajność pracy - 

wst.. 4.2% k/k -4.2% k/k I kw. 

14:30 USA 

Wnioski o zasiłek 

dla bezrobotnych 540 tys. 553 tys. tydzień 

15:00 USA 

Wystąpienie szefa 

Fed z Nowego 

Jorku (John 

Williams) b.d. b.d. b.d. 

16:30 USA 

Tygodniowa 

zmiana zapasów 

gazu 21 mld 15 mld tydzień 

19:00 USA 

Wystąpienie szefa 

Fed z Cleveland 

(Loretta Mester) b.d. b.d. b.d. 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

czwartek, 6 maja 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 047,36 2,16% 

WIG30 2 427,18 1,97% 

mWIG40 4 484,77 0,58% 

sWIG80 19 723,28 0,44% 

WIG 60 936,81 1,63% 

NCIndex 492,63 -0,29% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20M2120 2045 2,35% 27 400 29 987 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 192  49,10% 743 239 63,28% 

SPADEK 149  38,11% 423 461 36,05% 

BEZ ZM. 50  12,79% 7 870 0,67% 

RAZEM 391 100,00% 1 174 570 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

 BOWIM 6,80 39,34% 3 669 677 

 DROZAPOL 5,40 39,18% 1 257 319 

 IZOLACJA 3,46 14,57% 143 074 

CCC 114,80 13,27% 88 574 368 

TIM 31,60 11,46% 3 003 490 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

 BIOMEDLUB 9,874 -10,72% 13 002 379 

 MABION 53,80 -10,03% 14 433 251 

 URSUS 0,820 -8,89% 310 402 

 KINOPOL 13,60 -7,80% 209 272 

 EKOEXPORT 3,360 -6,54% 340 806 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 34230,34 0,29% 

NASDAQ 13582,42 -0,37% 

S&P500 4167,59 0,07% 

FTSE 100 7039,3 1,68% 

CAC 40 6339,47 1,40% 

DAX XETRA 15170,78 2,12% 

RTS  1535,67 2,20% 

BUX 44142,7 0,24% 

NIKKEI 225  29331,37 1,80% 

HANG SENG (godz. 8:21) 28566 0,52% 

BOVESPA 119564,44 1,57% 

MERVAL 49152,27 1,02% 

CECE EUR  1 270,76 -1,19% 

NTX EUR  890,29 -0,67% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,2006 -0,01% 

EUR/PLN 4,5774 0,09% 

USD/PLN 3,8124 0,12% 

USD/JPY 109,31 0,08% 

GBP/USD 1,3905 -0,02% 

EUR/CHF 1,0966 0,03% 

CHF/PLN 4,1741 0,06% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1791,85 0,37% 

MIEDŹ (LME) 10001 0,70% 

ROPA BRENT 69,14 0,89% 

ROPA WTI 65,72 0,91% 
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Informacje dnia 
 

ASBIS Asbis miał w I kw. 2021 r. 15,1 mln USD zysku netto j.d. wobec 2,2 mln USD rok wcześniej 

Zysk netto Asbisu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w pierwszym kwartale 2021 roku 15,1 mln 
USD wobec 2,2 mln USD rok wcześniej. Przychody wzrosły w tym czasie o 46,5 proc. do 733,4 mln USD - wynika z 
raportu kwartalnego spółki. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PEKAO Zysk netto grupy Pekao SA w I kw. '21 wyniósł 245,6 mln zł, powyżej oczekiwań 

Zysk netto grupy Banku Pekao SA w pierwszym kwartale 2021 roku wzrósł do 245,6 mln zł z 186,9 mln zł rok wcześniej 
- poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 
194,1 mln zł. 

PEKAO Zarząd Pekao rekomenduje, by 75 proc. zysku za '20 pozostało niepodzielone 

Zarząd Banku Pekao SA rekomenduje, by 75 proc. zysku osiągniętego w 2020 roku, czyli kwota 842,5 mln zł, pozostało 
niepodzielone - poinformował bank w komunikacie. 

PEKAO Bank Pekao: ok. 25 proc. zysku netto za 2020 r. na kapitał rezerwowy 

W środę zarząd banku Pekao przyjął wniosek dot. propozycji podziału zysku netto banku za 2020 rok; ok. 25 proc. tej 
kwoty, czyli ponad 283 mln zł, ma być przeznaczone na kapitał rezerwowy - poinformował bank w komunikacie. 

ING BSK Zysk netto grupy ING BSK w I kw. wyniósł 385,6 mln zł, powyżej oczekiwań 

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w pierwszym kwartale 2021 roku wzrósł do 385,6 mln zł z 267,3 mln zł rok 
wcześniej - poinformował bank w raporcie kwartalnym. Wynik okazał się 10 proc. wyższy od oczekiwań rynku na 
poziomie 350,7 mln zł. 

COGNOR Cognor spodziewa się mocnych wyników w II kw., ale nieco gorszych niż w I kw. 2021 

Cognor spodziewa się mocnych wyników w II kw., ale nieco gorszych niż w I kw. 2021 roku - poinformował podczas 
telekonferencji członek zarządu spółki Krzysztof Zoła. 

TORPOL Grupa Torpol miała w I kw. 6,5 mln zł zysku netto, zgodnie z konsensusem 

Grupa Torpol wstępnie szacuje, że jej skonsolidowany zysk netto w pierwszym kwartale 2021 roku wyniósł 6,5 mln zł 
wobec 7,1 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk 
netto grupy po trzech miesiącach tego roku sięgnie 6,4 mln zł. 

ZPC OTMUCHÓW Turecka spółka Kervan Gıda kupuje pakiety akcji ZPC Otmuchów i PWC Odra 

Warsaw Equity Management i Xarus Holdings podpisały z turecką spółką Kervan Gıda przedwstępną umowę dot. 
sprzedaży pakietów akcji ZPC Otmuchów i PWC Odra - poinformował Otmuchów w komunikacie. 

BOOMBIT Łączne przychody Grupy BoomBit wzrosły o 5% m/m do 21,5 mln zł w kwietniu 

Łączne przychody Grupy BoomBit z gier osiągnęły w kwietniu rekordowe 21,5 mln zł (+5% m/m), podała spółka. Łączna 
liczba pobrań gier grupy wyniosła w kwietniu ponad 22 mln. 

NETIA Netia miała w I kw. 112,18 mln zł EBITDA wobec 111,9 mln zł konsensusu 

Grupa Netia wypracowała w pierwszym kwartale 2021 roku 112,18 mln zł EBITDA, o 5,4 proc. więcej niż przed rokiem - 
podała spółka w raporcie. Wynik okazał się o 0,3 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

KRUK Kruk szacuje zysk netto w I kw. na 127 mln zł i podnosi rekomendowaną kwotę dywidendy do 11 zł 

Wstępny, szacunkowy skonsolidowany zysk netto Kruka za I kwartał 2021 r. wynosi 127 mln zł wobec straty netto przed 
rokiem na poziomie 62 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Zarząd podniósł rekomendowaną kwotę wypłaty 
dywidendy za 2020 rok z 8 zł do 11 zł na akcję. 

ENEL-MED Enel-Med planuje emisję akcji stanowiącą do 20 proc. udziału w obecnym kapitale zakładowym 

Zarząd Centrum Medycznego Enel-Med podjął decyzję o zamiarze podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 
akcji nieprzekraczającej 20 proc. udziału w obecnym kapitale zakładowym, co stanowić będzie nie więcej niż ok. 16,7 
proc. udziału w podwyższonym kapitale zakładowym - podała spółka w komunikacie. 

CONSOLE LABS Console Labs rusza z ofertą publiczną 165 tys. akcji po 41 zł za sztukę 

Console Labs - spółka zależna od PlayWay - rozpoczął emisję 165 tys. istniejących akcji po cenie 41 zł za sztukę, co 
oznacza, że wartość oferty wynosi 6,8 mln zł, podała spółka. Na przełomie czerwca i lipca spółka liczy na debiut na 
NewConnect. 
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PGNiG PGNiG Termika: nadzwyczajne walne zgromadzenie odwołało prezesa spółki 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGNiG Termika odwołało w środę prezesa Pawła Stańczyka - poinformowała 
PAP spółka. Należąca do GK PGNiG Termika zajmuje się produkcją ciepła systemowego i energii elektrycznej w 
kogeneracji. 

PGNiG PGNiG rozpoczyna drugi etap prac poszukiwawczych w ZEA 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozpoczyna drugi etap prac poszukiwawczych w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich (ZEA) - w Emiracie Ras al-Chajma, podała spółka. PGNiG jest na etapie uzgodnień projektowych 
i lokalizacji dla pierwszego otworu poszukiwawczego, który da odpowiedź na pytanie o potencjał wydobywczy koncesji, 
na której działa spółka. 

KGHM KGHM ZANAM S.A. zwiększył sprzedaż i zanotował rekordowy zysk netto 20,5 mln zł 

Dla największej spółki z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. rok 2020 był historyczny - KGHM ZANAM S.A. z 
Polkowic zwiększył sprzedaż i zanotował rekordowy zysk netto, wynoszący ponad 20,5 mln zł - podano w komunikacie 

11BIT STUDIOS 11bit studios rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2020 r. 

11bit studios zarekomendował przeznaczenie w całości zysku netto za 2020 r. na kapitał zapasowy podała spółka. 

GAMING FACTORY Gaming Factory wypłaci 0,27 zł dywidendy na akcję 

Akcjonariusze Gaming Factory zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku za 2020 rok w łącznej kwocie 1,5 mln zł, czyli 
0,27 zł na akcję - podała spółka komunikacie. 

ASBIS Asbis wypłaci jeszcze 0,20 USD dywidendy na akcję za '20 

Akcjonariusze Asbis Enterprises zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku netto za 2020 r. w wysokości 0,20 USD na 
akcję, czyli łącznie 11,1 mln USD - podała spółka w komunikacie. Całościowa dywidenda z zysku za 2020 r. wyniesie 
0,30 USD na akcję, czyli łącznie 16,65 mln USD, uwzględniając wypłaconą wcześniej zaliczkę. 

ENEA Enea nie wyklucza budowy wspólnych magazynów energii z PGE i Tauronem 

Enea nie wyklucza, że wraz z Polską Grupą Energetyczną (PGE) i Tauronem Polską Energią budować będzie nie tylko 
farmy wiatrowe na Bałtyku - co zakłada podpisany w styczniu list intencyjny - ale także magazyny energii, poinformował 
prezes Enei Paweł Szczeszek. 

MOSTOSTAL WARSZAWA Mostostal Warszawa ma umowę na budynek wielorodzinny w Łodzi za 48,34 mln zł 

Mostostal Warszawa zawarł z Vantage Development umowę, wartą 48,34 mln zł netto, na realizację zadania pn. 
"Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu 
nieruchomości i niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na działkach nr ew. 3/14, 4/1, 4/23, 9/40, obręb W-24 przy ul. 
Tuwima 64 w Łodzi", podała spółka. 

ALL IN! GAMES All in! Games planuje premiery łącznie 22 gier i dodatków w 2021 r. 

All in! Games planuje w tym roku premiery 22 gier i dodatków, z czego większość będą stanowiły nowe tytuły, 
poinformował prezes Piotr Żygadło. Spółka nie wyklucza także otwierania oddziałów poza Polską. 

PKN ORLEN PKN Orlen: instalacja do produkcji glikolu w Trzebini gotowa w 90 proc. 

Budowa instalacji do produkcji glikolu propylenowego w rafinerii w Trzebini jest zaawansowana w 90 proc. - poinformował 
w środę PKN Orlen. Instalacja ma wytwarzać rocznie 30 tys. ton glikolu oraz wodór do użycia w transporcie. 

PGNiG, PKN PGNiG i Orlen Południe podpisały list intencyjny ws. Biometanu 

Orlen Południe - spółka z Grupy Orlen - i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisały list intencyjny 
zakładający wzmocnienie współpracy w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii, podało PGNiG. Firmy planują 
powołanie spółki celowej, która zainwestuje w rozwój sieci biometanowni. 

PKN ORLEN Marża downstream PKN Orlen wzrosła w kwietniu do 10,7 USD na baryłce 

Modelowa marża downstream PKN Orlen wzrosła w kwietniu 2021 roku do 10,7 USD na baryłce z 8,5 USD w marcu - 
poinformował PKN Orlen na stronie internetowej. 

BOWIM Bowim miał wstępnie 30,64 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2021 r. 

Bowim odnotował 30,64 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2021 r. , co oznacza wzrost o 28,6 mln zł, r/r, podała 
spółka, prezentując szacunkowe dane. 

MARVIPOL DEVELOPMENT Zarząd Marvipol Development rekomenduje wypłatę 0,95 zł dywidendy na akcję 

Zarząd Marvipol Development rekomenduje wypłatę 0,95 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. 
Na wypłatę dywidendy miałoby trafić 32,98 mln zł z ubiegłorocznego zysku oraz 6,57 mln zł z funduszu dywidendowego. 

QUERCUS TFI Wartość aktywów Quercus TFI wzrosła m/m do 3,45 mld zł na koniec kwietnia 

Wartości aktywów netto zarządzanych przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 3 451,6 mln zł 
na koniec kwietnia, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 3 448 mln zł. 

GRODNO Grodno spodziewa się utrzymania wysokiej dynamiki wzrostu w roku obrotowym 2021/22 

Zarząd Grodna ocenia perspektywy rozwoju w najbliższych miesiącach jako bardzo korzystne i spodziewa się 
utrzymania wysokiej dynamiki wzrostu w bieżącym roku obrotowym - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. 
Zgodnie z szacunkami, przychody grupy w kwietniu, czyli pierwszym miesiącu roku obrotowego 2021/22, wyniosły 72,4 
mln zł wobec 44,2 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem. 

POLENERGIA URE przyznał MFW Bałtyk II i III prawa do pokrycia ujemnego salda 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wydał na rzecz spółek projektowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, w których 
Polenergia posiada po 50% udziałów, decyzje o przyznaniu każdej z nich prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii 
elektrycznej wytworzonej w morskich farmach wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, o mocy 720 MW każda. 
Decyzje są zgodne z wnioskami spółek, podała Polenergia. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar oscylował blisko 1,20 USD. Wycena koszyka USD pozostaje blisko 2-tygodniowych 

maksimów. Trwa wyczekiwanie na jutrzejsze NFP. Podczas handlu w Azji główna para walutowa pozostaje stabilna. 
Juan spadł do tygodniowego minimum, co tłumaczone jest mocniejszym dolarem. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Indeks PMI w usługach USA w kwietniu wyniósł 64,7 pkt. - Markit 

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez Markit Economics, 
wyniósł w kwietniu 64,7 pkt. wobec 60,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. Wstępnie 
szacowano 63,1 pkt. 

USA Indeks PMI composite w USA w kwietniu 63,5 pkt. - Markit 

Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w kwietniu 63,5 pkt. wobec 59,7 pkt. 
w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. 

USA W firmach w USA przybyło w kwietniu 742 tys. miejsc pracy - wynika z raportu ADP  

W firmach w USA przybyło w kwietniu 742 tys. miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Services. 
Analitycy oceniali, że raport ADP wskaże na wzrost miejsc pracy w USA o 800 tys. 

USA W USA zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA 

W USA zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks wyrównany sezonowo zniżkował o 0,9 
proc. w tygodniu zakończonym 30 kwietnia - podało w komunikacie Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA). 

EUROLAND Indeks PMI w usługach strefy euro w IV wyniósł 50,5 pkt. - Markit 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w 
IV 50,5 pkt. wobec 49,6 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano wskaźnik na 50,3 
pkt. PMI composite wyniósł 53,8 pkt. wobec 53,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Szacowano 53,7 pkt. 

EUROLAND Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w strefie euro wzrosły o 1,1 proc. w marcu mdm 

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w strefie euro wzrosły o 1,1 proc. w marcu 2021 r., licząc miesiąc do 
miesiąca, a rok do roku wzrosły o 4,3 proc. - podał w komunikacie europejski urząd statystyczny Eurostat. 

NIEMCY Indeks PMI w Niemczech w usługach w IV wyniósł 49,9 pkt. - Markit 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w IV 
49,9 pkt. wobec 51,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano, że indeks 
wyniesie 50,1 pkt. Composite wyniósł 55,8 pkt., wobec 57,3 pkt. miesiąc wcześniej. Szacowano wstępnie 56,0 pkt. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

STOPY PROCENTOWE RPP pozostawiła wszystkie stopy procentowe bez zmian, referencyjna nadal 0,10 proc. 

Rada Polityki Pieniężnej na jednodniowym posiedzeniu w dn. 5 maja utrzymała wszystkie stopy procentowe NBP na 
niezmienionym poziomie, referencyjna stopa nadal wynosi 0,10 proc. w skali rocznej - podał NBP w komunikacie. 

RPP RPP nie wspomina w komunikacie, że polityka NBP stabilizuje inflację w celu  

RPP nie wspomina w komunikacie, choć czyniła to wielokrotnie poprzednio, że polityka NBP stabilizuje inflację w celu i 
wzmacnia stabilność systemu finansowego. RPP ocenia, że inflacja, podbijana przez czynniki niezależne od polityki 
Rady, w najbliższych miesiącach utrzymywać się będzie powyżej 3,5 proc., ale w przyszłym roku obniży się. 

MOTORYZACJA W kwietniu zarejestrowano o 163,42 proc. więcej nowych samochodów rdr - Samar 

W kwietniu 2021 r. zarejestrowano 47.060 nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 ton, tj. o 163,42 proc. 
więcej rdr oraz o 15,26 proc. mniej niż w marcu - podał instytut Samar. W okresie styczeń-kwiecień zarejestrowano 
183.007 sztuk, o 31,76 proc. więcej rdr. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          BIULETYN PORANNY  

        Strona | 5  
 

 
 
 

Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raporty okresowe przedstawią m.in.: ALTUSTFI, ASBIS, EUROHIT, INGBSK, KETY, MANGATA, NETIA, P2CHILL, 
PEKAO, UNICREDIT, ArcelorMittal, GoPro, ING Groep, Societe Generale, Unicredit Group. 
 
       

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

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

 ASBIS-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 BLIRT-Dzień pierwszego notowania na NC 5.000 akcji serii F oraz 5.000 akcji serii G. 

 EUROHIT-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 FARM51-Dzień pierwszego notowania na NC 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G. 

 FENGHUA-Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW. 

 INGBSK-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 JJAUTO-Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW. 

 KETY-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

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

 MEDINICE-ZWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru, 
zmiany uchwał nr 22 i 23 ZWZ z 5 lipca oraz zmiany statutu. 

 NETIA-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 P2CHILL-Publikacja raportu za 2020 rok. 

 PCCEXOL-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję. 

 PCCROKITA-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,67 zł na akcję. 

 PEIXIN-Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW. 

 PEKAO-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 PEPCO-Rozpoczęcie przyjmowania zapisów dla inwestorów indywidualnych. 

 REMAK-ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020. 

 UNICREDIT-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 ZYWIEC-Wypłata dywidendy 16 zł na akcję. 

 ArcelorMittal-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 GoPro-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 ING Groep-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 Societe Generale-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 Unicredit Group-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

POLSKA 

 Polska-  

  

ZAGRANICA 

 Czechy- (09:00) Sprzedaż detaliczna bez samochodów (Oczek. 9.0% r/r Poprz.-5.8% r/r) za marzec 

 Węgry- (09:00) Produkcja przemysłowa n.s.a. - wst. (Poprz.1.9% r/r) za marzec 

 Węgry- (09:00) Produkcja przemysłowa w.d.a. - wst. (Poprz.3.9% r/r) za marzec 

 Węgry- (09:00) Produkcja przemysłowa s.a. - wst. (Poprz.4.8% m/m) za marzec 

 Węgry- (09:00) Sprzedaż detaliczna w.d.a. (Poprz.-5.9% r/r) za marzec 

 Słowacja- (09:00) Sprzedaż detaliczna (Poprz.-14.7% r/r) za marzec 

 Szwecja- (09:30) Protokół z posiedzenia Riksbank za kwiecień 

 Norwegia- (10:00) Decyzja ws. stóp procentowych (Oczek. 0.0% Poprz.0.0%) za maj 

 Wlk. Brytania- (10:30) Indeks PMI dla usług - fin. (Oczek. 60.1 Poprz.56.3) za kwiecień 

 Strefa Euro- (11:00) Sprzedaż detaliczna s.a. (Oczek. 1.4% m/m Poprz.3.0% m/m) za marzec 

 Strefa Euro- (11:00)  Sprzedaż detaliczna w.d.a. (Oczek. 9.4% r/r Poprz.-2.9% r/r) za marzec 

 Strefa Euro- (12:30) Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos)  

 Wlk. Brytania- (13:00) Kwartalny raport BoE nt. inflacji za I kw. 

 Wlk. Brytania- (13:00) Stopa procentowa (Oczek. 0.1% Poprz.0.1%) za maj 

 Wlk. Brytania- (13:00) Głosowanie ws. stóp procentowych za maj 

 Wlk. Brytania- (13:00)  Protokół z posiedzenia BoE za maj 

 Turcja- (13:00) Stopa benchmarkowa - jednotygodniowa (Oczek. 19.0% Poprz.19.0%) za maj 

 Strefa Euro- (13:15) Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde) 

 USA- (13:30) Raport Challengera (Poprz.30.60 tys.) za kwiecień 

 USA- (14:30) Jednostkowe koszty pracy - wst. (Oczek. -1.0% k/k Poprz.6.0% k/k) za I kw. 

 USA- (14:30) Wydajność pracy - wst. (Oczek. 4.2% k/k Poprz.-4.2% k/k) za I kw. 

 USA- (14:30) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Oczek. 540 tys. Poprz.553 tys.) za tydzień 

 USA- (15:00) Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams) 

 USA- (16:30) Tygodniowa zmiana zapasów gazu (Oczek. 21 mld Poprz.15 mld) za tydzień 

 USA- (19:00) Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester) 

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 

 

 
 
 

http://www.interia.pl/
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 (Regulam in), 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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