
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”.  

 

 

Wydział Obsługi Klienta 

BIULETYN PORANNY 
Najważniejsze informacje  

 ORANGE - Orange Polska miał w I kw. 709 mln zł EBITDAaL, 2,2 proc. powyżej 

konsensusu 

 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: APLISENS, AQUABB, CDPROJEKT, 

CIECH, DEBICA, IMPEL, K2HOLDING, MENNICA, ORZBIALY, PANOVA, PARTNER, 

PEKABEX, PEMANAGER, POLWAX, ROBINSON, SKOTAN, AT&T, Intel, Mattel, 

Orange. 

 USA - W USA zanotowano wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA 

 POLSKA- Produkcja przemysłowa w marcu rdr wzrosła o 18,9 proc. - GUS 

 POLSKA - Wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu wzrosło o 8,0 proc. rdr 
- GUS 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 

Wskaźnik 
Dobrobytu wg 
BIEC b.d. 91.8 kwiecień 

10:00 Polska 

Bieżący wskaźnik 
ufności 
konsumenckiej b.d. -23.0 kwiecień 

10:00 Polska 

Wyprzedzający 
wskaźnik ufności 
konsumenckiej b.d. -20.2 kwiecień 

10:00 Polska 

Produkcja 
budowlano-
montażowa s.a. b.d. -16.9% r/r marzec 

10:00 Polska 

Produkcja 
budowlano-
montażowa -9.4% r/r -16.9% r/r marzec 

10:00 Polska 
Sprzedaż 
detaliczna 10.9% r/r 

4.0% m/m 
-2.7% r/r marzec 

10:00 Polska 

Sprzedaż 
detaliczna ceny 
stałe 9.5% r/r -3.1% r/r marzec 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
ZAGRANICA 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:45 Francja 

Indeks zaufania 

biznesu 99 98 kwiecień 

12:00 

Wlk. 

Brytania 

Wskaźnik zamówień 

wg CBI 3 -5 kwiecień 

13:45 

Strefa 

Euro Stopa refinansowa 0.0% 0.0% kwiecień 

13:45 

Strefa 

Euro Stopa depozytowa -0.50% -0.50% kwiecień 

14:30 

Strefa 

Euro 

Konferencja 

prasowa po 

posiedzeniu ECB b.d. b.d. kwiecień 

14:30 USA 

Wnioski o zasiłek dla 

bezrobotnych 

625 

tys. 576 tys. tydzień 

16:00 USA 

Sprzedaż domów 

na rynku wtórnym 6.18 mln 6.22 mln marzec 

16:00 USA 

Indeks wskaźników 

wyprzedzających - 

Conference Board 0.9% 0.2% marzec 

16:30 USA 

Tygodniowa 

zmiana zapasów 

gazu 67 mld 61 mld tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

czwartek, 22 kwietnia 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 982,40 -0,27% 

WIG30 2 347,33 -0,39% 

mWIG40 4 360,64 -1,22% 

sWIG80 18 991,57 -0,66% 

WIG 59 083,55 -0,51% 

NCIndex 500,40 -1,68% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20M2120 1989 +0,15% 16 900 33 790 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 127  32,32% 291 036 27,83% 

SPADEK 214  54,45% 742 195 70,97% 

BEZ ZM. 52  13,23% 12 628 1,21% 

RAZEM 393 100,00% 1 045 859 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

 KPPD 62,00 (+14,81%) 478 510 

 DROZAPOL 4,36 (+12,37%) 252 849 

CAPTORTX-PDA 170,98 (+11,68%) 1 311 829 

 NEWAG 25,80 (+9,32%) 1 068 761 

 CAPTORTX 168,00 (+9,06%) 1 726 948 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

 MERCATOR 256,00 (-17,02%) 153 376 605 

 SERINUS 0,650 (-13,33%) 4 315 874 

 MABION 68,00 (-8,11%) 11 134 510 

 BIOMEDLUB 11,000 (-7,17%) 12 698 359 

 BRASTER 1,150 (-6,50%) 689 136 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 34137,31 0,93% 

NASDAQ 13950,22 1,19% 

S&P500 4173,42 0,93% 

FTSE 100 6895,29 0,52% 

CAC 40 6210,55 0,74% 

DAX XETRA 15195,97 0,44% 

RTS  1464,17 0,60% 

BUX 42753,6 0,37% 

NIKKEI 225  29104,92 2,09% 

HANG SENG (godz. 8:21) 28726 0,36% 

BOVESPA 120094,52 -0,69% 

MERVAL 47616,53 1,54% 

CECE EUR  1 270,76 -1,19% 

NTX EUR  890,29 -0,67% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,2031 -0,05% 

EUR/PLN 4,552 -0,05% 

USD/PLN 3,7837 0,02% 

USD/JPY 107,986 -0,05% 

GBP/USD 1,3926 -0,03% 

EUR/CHF 1,1026 -0,07% 

CHF/PLN 4,1284 0,02% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1794,65 0,02% 

MIEDŹ (LME) 9411,75 -0,38% 

ROPA BRENT 65,06 0,02% 

ROPA WTI 61,09 -0,08% 
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Informacje dnia 
 

ORANGE Orange Polska miał w I kw. 709 mln zł EBITDAaL, 2,2 proc. powyżej konsensusu 

Orange Polska wypracował w pierwszym kwartale 709 mln zł zysku EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu 
(EBITDAaL), o 5,3 proc. więcej niż przed rokiem - podała spółka w raporcie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes 
prognozowali, że spółka osiągnie wynik na poziomie 693,7 mln zł. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

ORANGE Orange Polska: Liczba indyw. klientów ofert konwergentnych: +8,4% w I kw. 

Liczba indywidualnych klientów ofert konwergentnych Orange Polska zwiększyła się o 20 tys. netto, tj. 8,4% r/r w I kw. 
2021 r., podała spółka. Na koniec marca br. ich liczba wyniosła 1 503 tys. Z kolei liczba usług telefonii komórkowej (karty 
SIM) zwiększyła się w tym okresie o 2,4% r/r do 15 800 tys. 

ORANGE Orange Polska podtrzymuje prognozy na 2021 r., strategię przedstawi w czerwcu 

Po wynikach I kw. br. Orange Polska podtrzymał całoroczne prognozy na 2021 r. i zapowiedział, że strategię przedstawi 
w czerwcu br. 

ATAL Atal wyemitował obligacje o wartości 120 mln zł 

Atal wyemitował dwuletnie niezabezpieczone obligacje serii AX o wartości nominalnej 120 mln zł - podała spółka w 
komunikacie. Oprocentowanie papierów będzie oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 2,15 
proc. rocznie. 

TIM Zysk netto grupy TIM wzrósł w 2020 r. o prawie 90 proc. rdr 

Zysk netto grupy TIM, dystrybutora materiałów elektrotechnicznych, w 2020 r. wzrósł do 37,1 mln zł z 19,6 mln zł rok 
wcześniej - wynika z raportu rocznego. W samym czwartym kwartale 2020 r., według wyliczeń PAP Biznes, zysk netto 
wyniósł 17,2 mln zł. Oczekiwania analityków dotyczące zysku netto znajdowały się w przedziale 16-18,3 mln zł. 

PCC EXOL PCC Exol chce wypłacić 0,17 zl dywidendy na akcję za '20 

Zarząd PCC Exol zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę łącznie 29,38 mln zł, co daje 0,17 zł dywidendy na akcję 
- poinformowała spółka w komunikacie. 

INTER CARS Zysk netto Inter Cars w 2020 r. wyniósł 333,3 mln zł, zgodnie z szacunkami 

Zysk netto grupy Inter Cars w 2020 roku wyniósł 333,3 mln zł, co oznacza wzrost o 47 proc. rok do roku. Przychody ze 
sprzedaży wyniosły 9,16 mld zł, czyli wzrosły o 4,5 proc. rdr - podała spółka w raporcie. Wyniki są zgodne z 
wcześniejszymi szacunkami. 

GLOBAL COSMED Global Cosmed chce wypłacić 0,12 zł dywidendy na akcję za '20 

Zarząd spółki Global Cosmed rekomenduje przeznaczenie z zysku netto wypracowanego w 2020 r. na wypłatę 
dywidendy 10,48 mln zł, co daje 0,12 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. 

EUROTEL Eurotel chce wypłacić 6,2 zł dywidendy na akcję 

Eurotel chce wypłacić 6,2 zł dywidendy na akcję i przeznaczyć na ten cel łącznie 23,24 mln zł - wynika z projektu uchwały 
walnego zgromadzenia zwołanego na 20 maja. 

TEN SQUARE GAMES RN Ten Square Games określiła powtarzalną EBITDA na lata 2021-22 dla programu motywacyjnego 

Rada nadzorcza Ten Square Games określiła wysokość powtarzalnej EBITDA na lata 2021-22 na potrzeby programu 
motywacyjnego - poinformowała spółka w komunikacie. W 2021 roku ma to być 248,8 mln zł, a w 2022 roku 251,3 mln 
zł. 

ARTIFEX MUNDI Artifex Mundi ma program motywacyjny na lata 2021-2024 

Akcjonariusze Artifex Mundi zatwierdzili wprowadzenie programu motywacyjnego dla zarządu i kluczowych pracowników 
na lata 2021-2024 - wynika z uchwał podjętych przez środowe NWZ. 

TARCZYŃSKI Tarczyński rekomenduje wypłatę 1,5 zł dywidendy na akcję za 2020 r. 

Zarząd Tarczyńskiego zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu wypłaty 1,5 zł dywidendy na akcję z 
zysku za 2020 r., podała spółka. 

PRAGMAGO PragmaGo wyemituje obligacje o łącznej wartości do 16 mln zł 

PragmaGo wyemituje nie więcej niż 160 tys. czteroletnich obligacji serii A1 o łącznej wartości nominalnej do 16 mln zł - 
podała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

SANTANDER Santander ma zapłacić łącznie 154,1 mln zł składki na BFG 

Santander Bank Polska ma zapłacić 135,1 mln zł składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji należnej w 2021 roku, 
z uwzględnieniem korekty za 2020 rok - podał bank w komunikacie. Z kolei składka od Santander Consumer Bank 
ustalona została przez Radę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na 19,03 mln zł. 

STILO ENERGY Kurs akcji Stilo Energy spadł w debiucie na rynku NewConnect o 1,4 proc. 

Kurs akcji Stilo Energy, spółki działającej na rynku fotowoltaiki, spadł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku 
NewConnect o 1,4 proc. do 42,4 zł. 
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MERCATOR Mercator poinformuje w najbliższych tygodniach o nowym segmencie działalności 

Mercator poinformuje w najbliższych tygodniach o nowym segmencie działalności - poinformował zarząd podczas 
środowej wideokonferencji. 

BOWIM Zarząd Bowimu rekomenduje wypłatę 0,12 zł dywidendy na akcję za '20 

Zarząd Bowimu rekomenduje, aby spółka wypłaciła w formie dywidendy za 2020 rok 0,12 zł na akcję, czyli łącznie 2,06 
mln zł - podała spółka w komunikacie. 

SANTANDER Santander Bank Polska ma zapłacić 135,1 mln zł składki na BFG 

Santander Bank Polska ma zapłacić 135,1 mln zł składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji należnej w 2021 roku, 
z uwzględnieniem korekty za 2020 rok - podał bank w komunikacie. 

REDAN Redan zmniejszył rezerwy na ew. ryzyko spłaty kredytu Top Secret do 3 mln zł 

Redan zdecydował o zmniejszeniu rezerwy na możliwe ryzyko konieczności dokonania spłaty kredytu za Top Secret do 
3 mln zł, podała spółka. 

URSUS Ursus miał wstępnie 55,2 mln zł jednostkowej straty netto w 2020 r. 

Ursus w restrukturyzacji miał 55,2 mln zł jednostkowej straty netto w 2020 r., wobec 74,6 mln zł straty rok wcześniej, 
przy przychodach netto na poziomie 27,7 mln zł wobec 40,2 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na 
wstępne dane. 

AILLERON Ailleron sfinalizował sprzedaż części udziałów Software Mind na rzecz EI 

Ailleron podpisał z Polish Enterprise Fund VIII - funduszem private equity zarządzanym przez Enterprise 

ASBIS Przychody Asbisu wzrosły wstępnie o ok. 74% r/r do ok. 261 mln USD w marcu 

Asbis Enterprises Plc osiągnął w marcu br. skonsolidowane przychody na poziomie ok. 261 mln USD wobec 150 mln 
USD rok wcześniej, co oznacza wzrost o około 74%, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. 

UNIBEP Unibep zakończył analizy perspektyw dla segmentu budownictwa modułowego 

Unibep zakończył proces analizy perspektyw działalności dla segmentu budownictwa modułowego i zakłada m.in. 
dywersyfikację geograficzną opartą o rynek norweski, szwedzki, polski oraz niemiecki, podała spółka. 

MERCATOR Mercator Medical miał wstępnie ok. 287,4 mln zł zysku netto w I kw. 2021 r. 

Mercator Medical odnotował skonsolidowany zysk netto wysokości ok. 287,4 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 20,6 mln zł 
zysku netto w I kw. 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. 

TOWER INVESTMENTS Tower Investments miał 7,32 mln zł straty netto, 5,4 mln zł straty EBIT w 2020r. 

Tower Investments odnotował 7,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki 
dominującej w 2020 r. wobec 5,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

NEWAG Newag miał wstępnie 218,9 mln zł zysku netto w 2020 r. 

Newag wypracował 218,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 291,9 mln zł zysku EBITDA w 2020 roku, podała spółka 
powołując się na szacunkowe dane. 

ASBIS Przychody Asbisu w marcu wzrosły o 74 proc. do ok. 261 mln USD 

Przychody Asbisu w marcu 2021 roku wzrosły rok do roku o 74 proc. do ok. 261 mln USD - podała spółka w komunikacie. 

ELEKTORTIM Elektrotim szacuje, że w '20 miał 16,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto 

Elektrotim szacuje, że w 2020 roku skonsolidowany zysk netto grupy wyniósł 16,6 mln zł, podczas gdy prognoza 
zakładała wypracowanie 14,8 mln zł zysku - poinformowała spółka w komunikacie. 

GRUPA ŻYWIEC Zysk netto j.d. Grupy Żywiec w I kw. '21 wyniósł 17,3 mln zł 

Zysk netto Grupy Żywiec przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w I kwartale 2021 roku wyniósł 17,3 mln 
zł, podczas gdy rok wcześniej Żywiec miał stratę w wysokości 34,9 mln zł - podała spółka w raporcie. 

BUDIMEX Dariusz Blocher zrezygnuje z funkcji prezesa Budimeksu z dniem 19 maja 

Dariusz Blocher zrezygnuje z funkcji pełnionych w zarządzie Budimeksu z dniem 19 maja, podała spółka. 

MARVIPOL DEVELPOMENT Marvipol Development wyemitował obligacje o wartości nominalnej 116 mln zł 

Marvipol Development wyemitował niezabezpieczone obligacje serii AD o łącznej wartości nominalnej 116 mln zł - 
poinformowała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar odbił z okolic 1,2 USD do 1,20385 USD. Globalnie obserwowaliśmy lekką poprawę 

sentymentu. Podczas handlu w Azji EUR/USD pozostaje stabilny. Widoczne jest również podbicie kwotowań juana do 
6-tygodniowych maksimów oraz gorsze zachowanie aktywów powiązanych z Indiami (z uwagi na dalsze wzrosty 
statystyk COVID).. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA W USA zanotowano wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA 

W USA zanotowano wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks wyrównany sezonowo zwyżkował o 8,6 
proc. w tygodniu zakończonym 16 kwietnia - podało w komunikacie Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA). 

KANADA Inflacja CPI w Kanadzie w marcu wyniosła 0,5% m/m i 2,2% r/r 

W marcu inflacja CPI w Kanadzie znalazła się na poziomie 0.5% m/m oraz 2.2% r/r. Oczekiwania zakładały odpowiednio 
0.6% m/m oraz 2.3% r/r. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

PRZEMYSŁ Produkcja przemysłowa w marcu rdr wzrosła o 18,9 proc. - GUS 

Produkcja przemysłowa w marcu 2021 r. wzrosła o 18,9 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 
18,6 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo w marcu wzrosła rdr o 
15,7 proc., a mdm wzrosła o 2,3 proc. 

PRZEMYSŁ Produkcja przemysłowa w marcu wzrosła w 27 działach - GUS 

Produkcja przemysłowa w marcu 2021 r. wzrosła w ujęciu rocznym w 27 spośród 34 działów - poinformował Główny 
Urząd Statystyczny. Wzrost odnotowano m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 57,5 proc., komputerów, wyrobów 
elektronicznych i optycznych – o 54,9 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 51,1 proc., mebli – o 35,1 
proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 31,4 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 28,3 proc., 
wyrobów z metali – o 20,3 proc., maszyn i urządzeń – o 16,3 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 
niemetalicznych – o 16,1 proc. Z kolei spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem 2020 roku, 
wystąpił w 6 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 17,1 proc., wyrobów farmaceutycznych 
– o 16,9 proc., koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 11,1 proc. 

INFLACJA Ceny produkcji w marcu rdr wzrosły o 3,9 proc. - GUS 

Ceny produkcji przemysłowej w marcu 2021 r. wzrosły rdr o 3,9 proc., w ujęciu miesięcznym wzrosły o 1,3 proc. - podał 
Główny Urząd Statystyczny. 

WYNAGRODZENIA Wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu wzrosło o 8,0 proc. rdr - GUS 

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2021 r. wyniosło 5.929,05 zł, co oznacza wzrost 
o 8,0 proc. rdr - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 1,3 proc. 

DŁUG Przewidywane spłaty zobowiązań w najbliższych 12 miesiącach to 11.711 mln euro - NBP 

Przewidywane na okres najbliższych 12 miesięcy obciążenie Polski spłatą zobowiązań, zaciągniętych przez rząd, 
wyniosło na koniec marca 11.711 mln euro wobec 11.195 mln euro na koniec lutego - wynika z danych NBP. Stan 
aktywów rezerwowych Polski na koniec marca 2021 r. wyniósł 134.814 mln euro. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Strona | 5  
 

 

Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raporty okresowe przedstawią m.in.: APLISENS, AQUABB, CDPROJEKT, CIECH, DEBICA, IMPEL, K2HOLDING, 
MENNICA, ORZBIALY, PANOVA, PARTNER, PEKABEX, PEMANAGER, POLWAX, ROBINSON, SKOTAN, AT&T, Intel, 
Mattel, Orange. 
 
       

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 APLISENS-Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2020 rok. 

 AQUABB-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 ASMGROUP-NWZA ws. ewentualnego określenia liczby członków RN nowej kadencji odmiennie od liczby członków RN poprzedniej kadencji, 
dokonania wyboru członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania tak wybranych członków do indywidualnego nadzoru, 
uzupełniającego powołania członków RN, ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członków RN delegowanych do stałego indywidualnego 
wykonywania czynności nadzorczych. 

 CDPROJEKT-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 CIECH-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 DEBICA-Publikacja raportu za 2020 rok. 

 GAMIVO-Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.000.000 akcji serii A i 7.500 akcji serii B. 

 H4F-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2020 r. 

 IMPEL-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 K2HOLDING-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 MENNICA-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 ORZBIALY-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 PANOVA-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 PARTNER-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 PEKABEX-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 PEMANAGER-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 POLWAX-Publikacja raportu za 2020 rok. 

 ROBINSON-ZWZA ws. m. in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy. 

 SKOTAN-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 VERBICOM-Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych. 

 ZYWIEC-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 16 zł na akcję. 

 AT&T-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 Intel-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 Mattel-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 Orange-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

POLSKA 

 Polska- (09:00) Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC (Poprz.91.8) za kwiecień 

 Polska- (10:00) Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (Poprz.-23.0) za kwiecień 

 Polska- (10:00) Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (Poprz.-20.2) za kwiecień 

 Polska- (10:00) Produkcja budowlano-montażowa s.a. (Poprz.-16.9% r/r) za marzec 

 Polska- (10:00) Produkcja budowlano-montażowa (Oczek. -9.4% r/r Poprz.-16.9% r/r) za marzec 

 Polska- (10:00) Sprzedaż detaliczna (Oczek. 10.9% r/r Poprz.4.0% m/m -2.7% r/r) za marzec 

 Polska- (10:00) Sprzedaż detaliczna ceny stałe (Oczek. 9.5% r/r Poprz.-3.1% r/r) za marzec 

ZAGRANICA 

 Francja- (08:45) Indeks zaufania biznesu (Oczek. 99 Poprz.98) za kwiecień 

 Wlk. Brytania- (12:00) Wskaźnik zamówień wg CBI (Oczek. 3 Poprz.-5) za kwiecień 

 Strefa Euro- (13:45) Stopa refinansowa (Oczek. 0.0% Poprz.0.0%) za kwiecień 

 Strefa Euro- (13:45) Stopa depozytowa (Oczek. -0.50% Poprz.-0.50%) za kwiecień 

 Strefa Euro- (14:30) Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB za kwiecień 

 USA- (14:30) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Oczek. 625 tys. Poprz.576 tys.) za tydzień 

 Kanada- (14:30) Indeks cen nowych domów (Oczek. 2.1% m/m Poprz.1.9% m/m) za marzec 

 USA- (16:00) Sprzedaż domów na rynku wtórnym (Oczek. 6.18 mln Poprz.6.22 mln) za marzec 

 USA- (16:00) Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board (Oczek. 0.9% Poprz.0.2%) za marzec 

 USA- (16:30) Tygodniowa zmiana zapasów gazu (Oczek. 67 mld Poprz.61 mld) za tydzień 

 USA- (17:00) Indeks Kansas City Fed dla przemysłu (Poprz.23) za kwiecień 

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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