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Centrysta Emmanuel Macron w pierwszej turze wyborów prezydenckich we Francji zdobył
24,01 proc. głosów - wynika z oficjalnych rezultatów ogłoszonych w poniedziałek przez
MSW. Szefowa skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Marine Le Pen otrzymała 21,30
proc. To właśnie ci politycy zmierzą się 7 maja w II turze. Sondaże dają 20-25 pkt. proc.
przewagi proeuropejskiemu Macronowi i taki właśnie scenariusz jest obecnie wyceniany
przez rynek.

EU


Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) pozostawiła podstawowe stopy
procentowe bez zmian. Rada potwierdziła, że do końca grudnia 2017 r. lub dłużej w razie
potrzeby będzie skupować z rynku aktywa w wys. 60 mld euro miesięcznie. Według
Prezesa EBC Mario Draghiego, ryzyka dla wzrostu gospodarczego eurolandu, choć
zmierzają do bardziej zbilansowanego poziomu, pozostają skierowane w dół i są związane
głównie z uwarunkowaniami światowymi. Jednocześnie Draghi ocenił, że bazowa presja
inflacyjna w eurolandzie pozostaje niewielka i w ocenie EBC, musi dopiero wykazać
przekonujący trend wzrostowy, co stanowi przesłankę za utrzymaniem wsparcia
monetarnego w eurolandzie na obecnym poziomie. Rynek ocenił wydźwięk czwartkowej
konferencji Draghiego jako gołębi.

USA


Według Departamentu Handlu Produkt Krajowy Brutto USA w pierwszym kwartale 2017 r.
wzrósł o 0,7 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk. Analitycy spodziewali się wzrostu PKB
USA o 1,0 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk. W IV kw. 2016 roku PKB w Stanach
Zjednoczonych wzrósł o 2,1 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk.
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Administracja

Donalda

Trumpa

przedstawiła

założenia

planów

reformy

systemu

podatkowego. Rynek ocenił je jako ogólnikowe, zwracając uwagę na brak rozwiązań
finansujących reformę. Trump proponuje obniżenie podatków od przedsiębiorstw i małych
firm do 15 proc. z 35 proc.
Dla podatników indywidualnych przewiduje się wprowadzenie 3 progów podatkowych
i cięcie najwyższej stawki (10 proc., 25 proc. i 35 proc. vs 39,6 proc.) z 7 progów obecnie.
Jednocześnie nie wskazano progów dochodowych dla poszczególnych stawek.

Trump

chce podwoić kwotę wolną oraz zlikwidować wszystkie ulgi poza rodzinnymi, od odsetek
od kredytów hipotecznych oraz na wydatki dobroczynne.

ROPA


Zapoczątkowane w połowie kwietnia spadki kontynuuje ropa naftowa. Baryłka ropy West
Texas Intermediate w dostawach na czerwiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku
jest wyceniana pod koniec sesji po 48,4 USD, po zniżce o 2,5 proc. Brent w dostawach na
czerwiec na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie zniżkuje o 2,2 proc., do 50,6
USD za baryłkę.

NIERUCHOMOŚCI


Dekpol w pierwszym kwartale 2017 r. sprzedał 229 mieszkań na podstawie zawartych
umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych. W tym samym okresie
poprzedniego roku zakontraktowano sprzedaż 146 lokali.



Atal rozpoczął sprzedaż 250 lokali w ramach zlokalizowanego w Gdańsku projektu Atal
Baltica Towers.



Archicom kupił za 26,6 mln zł netto działkę we Wrocławiu o powierzchni ok. 2,45 ha, na
której może powstać ok. 520 mieszkań.
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USA - S&P50
Na S&P500 wyrównanie szczytów z marca i lekkie cofnięcie do 2.384 pkt.

POLSKA – WIG30
WIG30 na mocnych wzrostach. Mocny atak na szczyty wyprowadził indeks na 2.719 pkt.
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EURUSD
Na EURUSD po luce otwarcia konsolidacja w okolicy 1.09. Zamknięcie na 1.0897.

EURPLN
Eurozłoty cofa się w okolice 4.20-4.23. Zamknięcie na 4.2275.

Powyższy tekst jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja do
podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. Jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie
powyższego tekstu podejmowane są na własną odpowiedzialność. GF
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