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STREFA EURO - Sprzedaż detaliczna w strefie euro w marcu wzrosła o 2,7 proc. Mdm



USA - Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w ub. tygodniu obniżyła
się do 498 tys.

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia
POLSKA
Godz.

Urząd
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Źródło: GUS, NBP, ESPI
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USA
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USA

Raport
Bilans handlu
zagranicznego s.a.
Produkcja
przemysłowa
Wystąpienie
publiczne prezes
ECB (Christine
Lagarde)
Stopa
bezrobocia
Zmiana
zatrudnienia w
sektorze
pozarolniczym

Prognoza
-5.4 mld
EUR
2.0%
m/m

Poprzednia
-5.25 mld
EUR
-4.7% m/m

marzec

-

-

-

Płaca godzinowa
Długość tygodnia
pracy
Zmiana
zatrudnienia w
sektorze
prywatnym
Stopa
bezrobocia
Zmiana
zatrudnienia
Zapasy
hurtowników
Indeks Ivey PMI
s.a.
Liczba wież
wiertniczych dla
rynku ropy
Kredyt
konsumencki

Okres
marzec

5.8%

6.0%

kwiecień

978 tys.

916 tys.

kwiecień

0.0% m/m
-0.4% r/r

-0.1% m/m
4.2% r/r

kwiecień

34.9 godz.

34.9 godz.

kwiecień

893 tys.

780 tys.

kwiecień

7.8%

7.5%

kwiecień

-175 tys.

303.1 tys.

kwiecień

1.4% m/m

0.6% m/m

marzec

b.d.

72.9

kwiecień

b.d.

342

tydzień

20.3 mld
USD

27.6 mld
USD

marzec

WZROST
SPADEK
BEZ ZM.
RAZEM

INDEKSY
Kurs
2 046,67
2 428,05
4 480,69
19 677,52
60 898,92
482,95

Zmiana
-0,03%
0,04%
-0,09%
-0,23%
-0,06%
-1,96%

KONTRAKT NA WIG20
Kurs
Zmiana
Wol.
2030
-0,73%
29700

LOP
30 058

STATYSTYKA RYNKU
Akcje
Obroty (tys.)
152
39,18%
667 839
45,17%
192
49,48%
804 594
54,42%
44
11,34%
6 155
0,42%
388 100,00%
1 478 589 100,00%

NAJWIĘKSZE WZROSTY
Kurs
Zmiana
REDAN
0,460
+31,43%
BOWIM
8,40
+23,53%
ASBIS
24,00
+17,65%
VERCOM PDA
52,60
+16,89%
VERCOM
52,40
+16,44%

Obrót
264 167
8 249 335
31 458 793
17 637 421
1 136 775

NAJWIĘKSZE SPADKI
Kurs
Zmiana
SATIS
2,80
-33,49%
BOOMBIT
26,40
-16,98%
MABION
45,90
-14,68%
GROCLIN
2,94
-11,98%
MOSTALPLC
11,80
-9,23%

Obrót
3 293 203
2 748 790
33 388 033
2 000 957
161 401

ZAGRANICA
INDEKSY
DJIA
NASDAQ
S&P500
FTSE 100
CAC 40
DAX XETRA
RTS
BUX
NIKKEI 225
HANG SENG (godz. 8:21)
BOVESPA
MERVAL
CECE EUR
NTX EUR

EUR/USD
EUR/PLN
USD/PLN
USD/JPY
GBP/USD
EUR/CHF
CHF/PLN

Kurs
34548,53
13632,84
4201,62
7076,17
6357,09
15196,74
1550,64
44472,71
29378,95
28743,5
119920,61
49389,34
1 270,76
890,29

WALUTY
Kurs
1,2065
4,5685
3,7866
109,058
1,3907
1,0945
4,174

Zmiana
0,93%
0,37%
0,82%
0,52%
0,28%
0,17%
0,97%
0,75%
0,16%
0,37%
0,30%
0,48%
-1,19%
-0,67%
Zmiana
0,00%
0,02%
0,03%
0,01%
0,09%
-0,05%
0,07%

SUROWCE (KONTRAKTY)
Kurs
Zmiana
ZŁOTO
1820,05
0,26%
MIEDŹ (LME)
10208,5
0,96%
ROPA BRENT
68,52
0,38%
ROPA WTI
65,11
0,31%

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat
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
DINO POLSKA

Dino Polska miało w I kw. 144,8 mln zł zysku netto wobec konsensusu 138,8 mln zł zysku
Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w pierwszym kwartale 2021 roku 144,8 mln zł wobec 103,9 mln zł zysku rok
wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP Biznes zakładał 138,8 mln zł zysku netto.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

Informacje ze spółek
PO ZAMKNIĘCIU SESJI
PKO BP

PKO BP: 14,2 mld zł wstępnego zabezpieczania pozycji walutowej w związku z ugodami
PKO BP poinformował o wstępnym wyniku na zabezpieczaniu pozycji walutowej w wysokości ok. 14,2 mld zł w związku
z zamiarem zawierania ugód z klientami, którzy zaciągali kredyty hipoteczne w walutach obcych.

PGE

PGE oraz Ørsted sfinalizowały transakcję dot. projektu budowy morskich farm wiatrowych
PGE oraz Ørsted, po ziszczeniu się warunków zawieszających, sfinalizowały transakcję dotyczącą projektu budowy
morskich farm wiatrowych - podało PGE w komunikacie. Podmioty z grupy kapitałowej Ørsted objęły udziały stanowiące
50 proc. kapitału zakładowego spółek Elektrownia Wiatrowa Baltica - 2 (EWB2) oraz Elektrownia Wiatrowa Baltica - 3
(EWB3) za łączną cenę ok. 686 mln zł.

XTB

Zysk netto X-Trade Brokers w I kw. '21 wyniósł 89,1 mln zł, zgodnie z szacunkami
Zysk netto grupy X-Trade Brokers DM w pierwszym kwartale 2021 r. wyniósł 89,1 mln zł wobec 176 mln zł zysku rok
wcześniej i 40,2 mln zł kwartał wcześniej - wynika z raportu kwartalnego spółki. Przychody spadły do 186,7 mln zł z
306,7 mln zł przed rokiem. W ujęciu kdk przychody wzrosły o 33,4 proc. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

KĘTY

Grupa Kęty miała w I kw. 137,3 mln zł zysku netto j.d.; powyżej szacunków
Grupa Kęty miała w pierwszym kwartale 2021 r. 137,3 zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki
dominującej, 199,7 mln zł EBITDA, 162,4 mln zł EBIT oraz 990,1 mln zł przychodów - podała spółka w raporcie
kwartalnym. W marcu Kęty szacowały, że przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2021 r. wyniosły 980 mln zł,
EBITDA 185 mln zł, EBIT 149 mln zł, a zysk netto 118 mln zł.

GRUPA AZOTY

Grupa Azoty miała w I kwartale 85,9 mln zł zysku netto, znacznie poniżej konsensusu
Grupa Azoty zanotowała w pierwszym kwartale 2021 roku 85,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto - poinformowała
spółka w komunikacie. Wynik jest znacznie poniżej konsensusu PAP Biznes, który zakładał 223,9 mln zł zysku netto.

MOL

MOL zwiększył w I kwartale oczyszczony wynik CCS EBITDA o 7 proc., do 664 mln USD
Węgierski koncern paliwowy MOL zwiększył w pierwszym kwartale oczyszczony wynik CCS EBITDA o 7 proc. rdr, do
664 mln USD, dzięki mocnemu otoczeniu makro i rekordowo wysokim marżom petrochemicznym - poinformowała spółka
w komunikacie. Cel na cały 2021 rok zakłada około 2,3 mld USD oczyszczonego wyniku CCS EBITDA.

ALTUS TFI

Altus TFI miało 2,61 mln zł zysku netto, 3,81 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 r.
Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych odnotowało 2,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego
akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 0,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

WIELTON

Wielton ma zgodę na przedłużenie terminu realizacji inwestycji wspieranej przez ŁSEE
Wielton otrzymał pozwolenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na przedłużenie terminu poniesienia wydatków
inwestycyjnych oraz terminu zakończenia inwestycji, która realizowana jest ze wsparciem udzielonym przez Łódzką
Specjalną Strefę Ekonomiczną - podała spółka w komunikacie.

MEDICALGORITHMICS

Medicalgorithmics rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2020 r.
Zarząd Medicalgorithmics rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie całości zysku netto za 2020 rok w kwocie 21,2
mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka.

INTROL

Introl chce wypłacić 0,46 zł dywidendy na akcję
Introl chce wypłacić 0,46 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w projektach uchwał walnego zgromadzenia,
zwołanego na 1 czerwca. Łącznie na wypłatę dywidendy miałoby trafić 11,8 mln zł z kapitału rezerwowego.

MEDINICE

Akcjonariusze Medinice zdecydowali o emisji 1,07 mln akcji
Akcjonariusze spółki Medinice, rozwijającej technologie medyczne w obszarze kardiologii i kardiochirurgii, zdecydowali
o emisji 1,07 mln akcji. Cena emisyjna będzie nie mniejsza niż 30 zł - podała spółka w komunikacie prasowym.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI
PKO BP

PKO BP rozpozna ok. 145-155 mln zł dodatniego wyniku z wymiany w I kw. 2021 r.
PKO Banku Polski rozpozna dodatkowy dodatni wynik z wymiany wysokości około 145-155 mln zł w wynikach
pierwszego kwartału 2021 roku, zaś w całym bieżącym roku wynik ten sięgnie około 320-330 mln zł, podał bank.

JSW

Wiceprezes JSW zwróci odprawę, którą otrzymał po odwołaniu z funkcji prezesa firmy
Nowy wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) ds. handlu Włodzimierz Hereźniak, zgodnie z przepisami, zwróci
odprawę pieniężną, jaką otrzymał po styczniowym odwołaniu z funkcji prezesa firmy - poinformowała w czwartek JSW.

PKO BP

PKO BP rozpoznał wstępny wynik na zabezpieczeniu pozycji walutowej w wys. ok. 14,2 mld zł
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PKO BP rozpoznał wstępny wynik na zabezpieczeniu pozycji walutowej w wysokości ok. 14,2 mld zł w jednostkowym i
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020 r. - podał bank w komunikacie.
VRG

Przychody VRG w kwietniu wyniosły ok. 34,9 mln zł, wzrost o 20,1 proc. Rdr
Skonsolidowane przychody VRG w kwietniu 2021 roku wyniosły około 34,9 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 20,1 proc. w
porównaniu do kwietnia 2020 roku - poinformowała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku przychody
VRG wyniosły 207 mln zł i były niższe rdr o około 8,6 proc.

FEERUM

Feerum umiarkowanie optymistycznie ocenia perspektywy '21, podnosi ceny w związku ze zwyżką cen stali
Feerum umiarkowanie optymistycznie ocenia perspektywy 2021 roku. W związku z dużymi zwyżkami cen stali, spółka
podnosi ceny produktów, aby utrzymać marże - poinformowali przedstawiciele Feerum podczas telekonferencji.

ULMA CONSTRUCCION

Akcjonariusze Ulma Construccion zdecydowali o 7,62 zł dywidendy na akcję
Akcjonariusze Ulma Construccion Polska zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 40 047 915,84 zł z zysku za
2020 r. oraz kapitału zapasowego, tj. 7,62 zł na akcję, podała spółka.

JSW

Zarząd JSW zamierza co miesiąc spotykać się ze związkowcami
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zamierza co miesiąc spotykać się - w formule online - z przedstawicielami
wszystkich 65 działających w spółce związków zawodowych, deklaruje też wprowadzenie stałych "dni otwartych drzwi"
dla strony społecznej.

ING BSK

ING BSK: Klienci powstrzymują się od zawierania ugód, a niepewność się przedłuża
ING Bank Śląski obserwuje, że klienci powstrzymują się od zawierania ugód dotyczących kredytów walutowych, w
oczekiwaniu na rozstrzygnięcia rynkowe. Obecnie utworzone rezerwy na ryzyko prawne kredytów walutowych są
wystarczające, ocenili przedstawiciele zarządu banku.

ING BSK

ING BSK nie planuje NWZ w br. przy zmianie decyzji KNF ws. Dywidendy
ING Bank Śląski czeka na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w zakresie możliwości wypłaty dywidendy z
zysku za 2020 rok w drugiej połowie bieżącego roku. W przypadku uzyskania zgody, bank nie planuje obecnie
zwoływania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w tej sprawie w tym roku, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz.

PGE

PGE chce wykorzystać potencjał polskich firm przy budowie offshore
Budowa farm wiatrowych na Bałtyku stwarza szansę dla polskich firm, na nabycie nowych, specjalistycznych
kompetencji, uważa prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Wojciech Dąbrowski.

NETIA

Netia podtrzymuje zainteresowanie kolejnymi przejęciami, prowadzi rozmowy
Netia podtrzymuje zainteresowanie kolejnymi przejęciami na rynku i prowadzi rozmowy z potencjalnymi celami
akwizycyjnymi, powiedział prezes Andrzej Abramczuk. Zarząd nie podjął jeszcze decyzji ws. ewentualnej rekomendacji
dotyczącej dywidendy.

MO-BRUK

Mo-Bruk rekomenduje wypłatę 20,15 zł dywidendy na akcję za 2020 r.
Zarząd Mo-Bruku zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 70,78 mln zł z zysku netto za 2020 r.
na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 20,15 zł na akcję, podała spółka.

ASBIS

Asbis: Utrzymanie marży brutto powyżej 6% w br. jest prawdopodobne
Utrzymanie przez Asbis marży brutto powyżej 6% w roku bieżącym jest prawdopodobne, a spółka spodziewa się
uzyskania dobrych wyników w II kw. br., jak również w II połowie roku, poinformował dyrektor finansowy Marios Christou.

FAMUR

Famur ma umowę z LW Bogdanka na modernizację i dostawę urządzeń za 62 mln zł
Famur podpisał z Lubelskim Węglem Bogdanka umowę na realizację zadania nr 2 w ramach przetargu na modernizację
oraz dostawę urządzeń układu kompleksu ścianowego do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających
węgiel kamienny, w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego, podał Famur. Wartość
wynagrodzenia wynosi 62 mln zł netto.

NEWAG

Zarząd Newagu rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję za '20
Zarząd Newagu rekomenduje walnemu zgromadzeniu, by na dywidendę z zysku za 2020 rok trafiło łącznie 45 mln zł,
czyli 1 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

PEKAO

Wpływ Idea Banku na wyniki Pekao w '21 może być lekko pozytywny – Kubiak
Pekao spodziewa się, że wpływ przejęcia wybranych aktywów i zobowiązań Idea Banku na wyniki może być w całym
2021 roku lekko pozytywny - poinformował wiceprezes banku Tomasz Kubiak.

ML SYSTEM

ML System ma umowę o wartości blisko 10 mln zł netto
ML System zawarł ze wspólnikami spółki Promet-Plast umowę o wartości blisko 10 mln zł netto na generalne
wykonawstwo projektu OZE w Energetycznym Klastrze Oławskim EKO. Na podstawie umowy spółka zobowiązała się
do dostawy, montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznych - podał ML System w komunikacie.

ENEL-MED

Akcjonariusze Enel-Med zdecydują 7 VI o emisji do 4,71 mln akcji serii E bez pp
Akcjonariusze Centrum Medycznego Enel-Med zdecydują o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 4
713 380 akcji serii E, tj. do 20% kapitału zakładowego, bez prawa poboru, wynika z projektu uchwały na walne
zgromadzenie zwołane na 7 czerwca.

KGHM

KGHM ZANAM podwoił zysk netto do rekordowych 20,6 mln zł w 2020 roku
KGHM ZANAM - dostawca i serwisant maszyn górniczych z Grupy KGHM - odnotował wzrost zysku netto o ponad 100%
r/r do rekordowego poziomu 20,6 mln zł w 2020 r., poinformował prezes Bernard Cichocki. Przychody wzrosły do niemal
749 mln zł w 2020 r. z 702 mln zł rok wcześniej.

GRUPA AZOTY

Grupa Azoty rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2020 r.
"Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2020, wnioskując o przeznaczenie
zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2020 w wysokości 125 627 538,01 zł w całości na powiększenie kapitału
zapasowego spółki" - czytamy w komunikacie.
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TORPOL

Torpol miał wstępnie 6,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2021 r.
Torpol odnotował 219,5 zł przychodów netto ze sprzedaży (wobec 249 mln zł rok wcześniej), 16,5 mln zł zysku ze
sprzedaży brutto (wobec 17,6 mln zł rok wcześniej) i 6,5 mln zł zysku netto (wobec 7,1 mln zł rok wcześniej) w I kw. 2021
r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

NETIA

Netia miała 13,52 mln zł zysku netto, 112,18 mln zł EBITDA w I kw. 2021 r.
Netia odnotowała 13,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2021 r. wobec 13,42 mln zł zysku rok wcześniej,
podała spółka w raporcie.

ING BSK

ING BSK miał 385,6 mln zł zysku netto, 194,82 mld zł aktywów w I kw. 2021 r.
ING Bank Śląski odnotował 385,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki
dominującej w I kw. 2021 r. wobec 267,3 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

ASBIS

Asbis miał 15,14 mln USD zysku netto, 24,1 mln USD EBITDA w I kw. 2021 r.
Asbis Enterprises odnotował 15,14 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki
dominującej w I kw. 2021 r. wobec 2,27 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PEKAO

Bank Pekao miał 245,65 mln zł zysku netto, 247,19 mld zł aktywów w I kw. 2021 r.
Bank Pekao odnotował 245,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki
dominującej w I kw. 2021 r. wobec 186,9 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET
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Wydarzenia gospodarcze
WALUTY

Sesja Amerykańska: W trakcie sesji w USA eurodolar podbił do 1,20706 USD. Co ciekawe słabość USD tłumaczona
jest oczekiwaniami na mocne, dzisiejsze wskazanie NFP, co miałoby popchnąć inwestorów w kierunku bardziej
ryzykownych aktywów.
Sesja Azjatycka: Podczas handlu w Azji eurodolar pozostaje blisko 1,2080 USD. Słabszy USD wspiera waluty EM, co
przekłada się np. na mocniejszego juana.
Konrad Ryczko

Źródło: BOSSAFX

ZAGRANICA
USA

Fed ostrzega przed możliwością "znaczących spadków" cen aktywów
Fed ostrzegł w czwartek przed możliwością "znaczących spadków" cen aktywów na rynkach. W najnowszym raporcie
Fed ocenił, że zyskały one już bardzo mocno i stanowią coraz większe zagrożenie dla stabilności systemu finansowego.
Zarządzająca Fed Leal Brainard oceniła, że sytuacja na rynku jest uważnie monitorowana i wskazała na ogromne
znaczenie tego, żeby system finansowy miał odpowiednie zabezpieczenia.

ŚWIAT

Indeks cen żywności na świecie w IV wzrósł do 120,9 pkt. ze 118,9 pkt. w marcu – FAO
Indeks cen żywności na świecie w kwietniu wzrósł do 120,9 pkt. ze 118,9 pkt. w marcu - wynika z danych Organizacji
Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations,
FAO). Kwietniowy wzrost był jedenastym wzrostem z rzędu. Wynik ten jest najwyższy od maja 2014 roku.

STREFA EURO

Sprzedaż detaliczna w strefie euro w III wzrosła o 2,7 proc. mdm
Sprzedaż detaliczna w strefie euro w III, w ujęciu miesiąc do miesiąca, wzrosła o 2,7 proc., a miesiąc wcześniej wzrosła
o 4,2 proc., po korekcie z +3,0 proc. - poinformował w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej.

USA

Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w ub. tygodniu wyniosła 498 tys.
Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 498 tys.
- poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych
wyniesie 540 tys. wobec 590 tys. poprzednio, po korekcie z 553 tys.

USA

Liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w kwietniu spadła o 96,6 proc. rdr
Liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w USA w kwietniu spadła o 96,6 proc. w stosunku do tego samego okresu
2020 roku, po spadku o 86,2 proc. miesiąc wcześniej - wynika z raportu firmy Challenger, Gray & Christmas Inc.

WLK. BRYTANIA

Indeks PMI w sektorze usług w Wielkiej Brytanii wyniósł w IV 61,0 pkt.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług w Wielkiej Brytanii, wyniósł w IV 61,0 pkt. wobec 56,3 pkt. na
koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu Chartered Institute of Purchasing and Supply i Markit Economics.

Źródło: PAP, ISB, IAR

POLSKA
SPRZEDAŻ

Sprzedaż detaliczna w Polsce w marcu wzrosła o 8,1 proc. rdr – Eurostat
Sprzedaż detaliczna w Polsce w marcu wzrosła o 8,1 proc. rdr, po wzroście o 4,0 proc. rdr w lutym - podał Eurostat. W
ujęciu miesięcznym sprzedaż spadła o 2,2 proc. Dane roczne zostały skorygowane o liczbę dni roboczych, zaś dane
miesięczne są ponadto odsezonowane.

INFLACJA

Wzrost inflacji spowodowany głównie czynnikami zewnętrznymi - Kościński, MF
Wzrost inflacji jest spowodowany głównie czynnikami zewnętrznymi - ocenił podczas Kongresu 590 minister finansów
Tadeusz Kościński. "Inflacja jest w większości tak naprawdę spowodowana czynnikami zewnętrznymi - cena ropy się
zwiększyła o prawie 40 proc. rdr. To powoduje, że cena paliw na stacjach benzynowych jest wyższa, a to powoduje, że
cała inflacja jest wyższa. Średnie wynagrodzenie też wzrosło o 8 proc. rdr (w marcu br. - PAP), to też ma jakiś wpływ na
inflację. Musimy z tym żyć. Oczywiście, zarządzenie inflacją to część polityki monetarnej pod nadzorem Narodowego
Banku Polskiego" - powiedział Kościński.

POLITYKA PIENIĘŻNA

Normalizacja polityki NBP konieczna w tej chwili, w '21 koniec programów pomocowych - Borys, PFR
Normalizacja polityki pieniężnej w Polsce konieczna jest już w tej chwili, a na przestrzeni 2021 r. należałoby, choć nie za
szybko, zakończyć rządowe pandemiczne programy pomocowe - powiedział w trakcie Kongresu 590 prezes Polskiego
Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

MOTORYZACJA

Import używanych aut do Polski w IV wzrósł o 152,4 proc. rdr – Samar
Import używanych aut do Polski w kwietniu wzrósł o 152,4 proc. rdr do 81.413 sztuk - podał instytut Samar. Łącznie w
ciągu czterech miesięcy bieżącego roku liczba rejestracji importowanych aut wyniosła 308.947 sztuk i jest o 24,4 proc.
większa niż w analogicznym okresie 2020 roku.

PPK

Za niską partycypacją w PPK stoi m.in. nastawienie pracodawców - badanie IZFIA i IGTE
Brak zaufania Polaków do systemu emerytalnego i nastawienie pracodawców do PPK odpowiadają za niską
partycypację w programie - wynika z ankiety przeprowadzonej przez IZFiA i IGTE wśród instytucji prowadzących PPK.
Wyższy poziom partycypacji mógłby zostać osiągnięty poprzez zwiększenie zaangażowania pracodawców i zwiększenie
ulg podatkowych.

OFE

W kwietniu OFE zarobiły 4,5 proc.; aktywa wzrosły do 164,2 mld zł - IGTE, Analizy .pl
W kwietniu OFE zarobiły średnio 4,5 proc., a wartość ich aktywów wzrosła o ok. 7 mld zł do 164,2 mld zł - poinformowano
we wspólnym raporcie IGTE oraz Analiz .pl. Po odliczeniu ujemnego salda przepływu środków między OFE a ZUS,
wzrost aktywów wyniósł 6,75 mld zł (4,3 proc.). Na koniec miesiąca w OFE zgromadzone było 164,2 mld zł, o 12,7 mld
zł więcej niż pod koniec stycznia 2020 roku, czyli tuż przed wybuchem krachu na rynkach akcji wywołanego pandemią
COVID-19.
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TFI

W IV najwyższe stopy zwrotu przyniosły fundusze rynku surowców - Analizy .pl
Większość kategorii krajowych funduszy inwestycyjnych zakończyła kwiecień z zyskiem, a najwyższe stopy zwrotu
wypracowały fundusze rynku surowców, osiągając średnią na poziomie 4,7 proc. - poinformowały Analizy .pl w raporcie.
Jak podano, dobrze radziły sobie także fundusze polskich akcji.

Źródło: PAP, ISB, IAR

Kalendarium najbliższych wydarzeń
Raport okresowy przedstawi: ACAUTOGAZ, CFG, DINOPL, MILKPOL, NOVITA, PAMAPOL, PGSSOFT, ROCCA, SEKO,
TLTENNIS, TOYA, VIGOSYS, XTB, BMW, Credit Agricole
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ACAUTOGAZ- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
CCENERGY- Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
CFG- Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
DINOPL- Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
KETY- Wprowadzenie do obrotu na GPW 19.885 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
MILKPOL- Publikacja raportu za 2020 rok.
NOVITA- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
PAMAPOL- Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
PGSSOFT- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
ROCCA- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
SEKO- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
STARWARD- Dzień pierwszego notowania na NC 27.995 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
TLTENNIS- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
TOYA- Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
VENTUREIN- Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
VIGOSYS- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
XTB- Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
YOLO- ZWZA ws. m.in. rozliczenia jednostkowej straty za rok obrotowy 2020 oraz kontynuowania istnienia spółki.
BMW- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
Credit Agricole- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
POLSKA
Polska- (14:00) Protokół z posiedzenia RPP za kwiecień
Polska- (15:00) Wystąpienie publiczne szefa NBP (Adam Glapiński)
ZAGRANICA
Francja- (08:45) Bilans handlu zagranicznego s.a. (Oczek. -5.4 mld EUR Poprz.-5.25 mld EUR) za marzec
Francja- (08:45) Produkcja przemysłowa (Oczek. 2.0% m/m Poprz.-4.7% m/m) za marzec
Czechy- (09:00) Bilans handlu zagranicznego (Oczek. 18.0 mld CZK Poprz.22.5 mld CZK) za marzec
Czechy- (09:00) Produkcja przemysłowa (Oczek. 11.4% r/r Poprz.-2.6% r/r) za marzec
Czechy- (09:00) Stopa bezrobocia (Oczek. 4.1% Poprz.4.2%) za kwiecień
Hiszpania- (09:00) Produkcja przemysłowa w.d.a. (Oczek. b.d. Poprz.-2.1% r/r) za marzec
Węgry- (09:00) Bilans handlu zagranicznego - wst.. (Oczek. b.d. Poprz.849 mln EUR) za marzec
Słowacja- (09:00) Bilans handlu zagranicznego (Oczek. 137 mln EUR Poprz.398.5 mln EUR) za marzec
Włochy- (10:00) Sprzedaż detaliczna s.a. (Oczek. -0.6% m/m Poprz.6.6% m/m) za marzec
Strefa Euro- (12:00) Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde)
USA- (14:30) Stopa bezrobocia (Oczek. 5.8% Poprz.6.0%) za kwiecień
USA- (14:30) Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (Oczek. 978 tys. Poprz.916 tys.) za kwiecień
USA- (14:30) Płaca godzinowa (Oczek. 0.0% m/m -0.4% r/r Poprz.-0.1% m/m 4.2% r/r) za kwiecień
USA- (14:30) Długość tygodnia pracy (Oczek. 34.9 godz. Poprz.34.9 godz.) za kwiecień
USA- (14:30) Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym (Oczek. 893 tys. Poprz.780 tys.) za kwiecień
Kanada-(14:30) Stopa bezrobocia (Oczek. 7.8% Poprz.7.5%) za kwiecień
Kanada- (14:30) Zmiana zatrudnienia (Oczek. -175 tys. Poprz.303.1 tys.) za kwiecień
Kanada- (14:30) Zmiana zatrudnienia na pełny etat (Oczek. b.d. Poprz.175.4 tys.) za kwiecień
Kanada- (14:30) Zmiana zatrudnienia na część etatu (Oczek. b.d. Poprz.127.8 tys.) za kwiecień
USA- (16:00) Zapasy hurtowników (Oczek. 1.4% m/m Poprz.0.6% m/m) za marzec
Kanada- (16:00) Indeks Ivey PMI s.a. (Oczek. b.d. Poprz.72.9) za kwiecień
USA- (19:00) Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (Oczek. b.d. Poprz.342) za tydzień
USA- (21:00) Kredyt konsumencki (Oczek. 20.3 mld USD Poprz.27.6 mld USD) za marzec

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 (Regula min), 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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