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 Do Polski napłynęło w lutym 956,2 mln euro środków z UE. 
Transfery bieżące wyniosły 449,37 mln euro, a kapitałowe 507,85 
mln euro. W ramach Polityki Spójności Polska otrzymała 878 mln 
euro, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 74 mln euro. W lutym 
Polska wpłaciła do budżetu UE 807 mln euro. Od początku roku 
Polska otrzymała 3 153,8 mln euro. 

 

 W marcu inflacja wyniosła 0,1% m/m i -0,9% r/r. W lutym 
inflacja wyniosła -0,1% m/m i -0,8% r/r. Deflacja cenowa 
utrzymuje się w Polsce od lipca 2014 r. 
 

 W Polsce jest ponad 2 mln nieregularnych dłużników. Osoby 
te nie regulują w terminie w terminie zobowiązań z tytułu 
kredytów, pożyczek i rachunków za usługi. Od sierpnia do 
grudnia 2015 r. liczba zadłużonych zwiększyła się o 80 tys., a 
suma zadłużenia wzrosła o 2,3 mld zł i wynosi 42,8 mld zł. 

 

 W 2015r. cudzoziemcy kupili w Polsce towary i usługi za 37,7 
mld zł. Jest to wzrost o 6,4% r/r. Wydatki Polaków za granicą 
wyniosły 18,6 mld zł (wzrost o 2,7% r/r). Największe zakupy 
zrobili cudzoziemcy przekraczający granicę polsko-niemiecką 
(40,3% ogółu zakupów). 

 

 Rynek kosmetyczno-chemiczny w Polsce jest wart 20,5 mld 
zł. Sprzedaż artykułów kosmetycznych stanowi 72% wartości 
rynku (14,8 mld). Wartość rynku wrosła o 6,5% r/r. Największy 
wzrost zanotowały kosmetyki do pielęgnacji ciała – 9,6%. 

 

 Wysoki Indeks PMI dla polskiego sektora wytwórczego. W 
marcu wyniósł on 53,8 pkt w porównaniu z 52,8 pkt w lutym. 

 

 Wzrosła konsumpcja 3 głównych gatunków paliwa. W 2015r. 
sprzedaż paliw wzrosła o 7%. Konsumpcja benzyny wzrosła o 4% 
r/r (5 mln m3 ), oleju napędowego o 9% (14,8 mln m3 ), a gazu 
LPG o 3% (4,3 mln m3 ). Łączna konsumpcja wyniosła 24 15 tys. 
m3, wobec 22 66 tys. m3 w 2014r. 

 

 MF wyemitowało 10-letnie obligacje w dolarach za 1,75 mld 
USD. Obligacje wyceniono na 150 pkt bazowych powyżej 
rentowności obligacji rządu USA, co odpowiada rentowności 
równej 3,339%. Roczny kupon obligacji ustalono na 3,250%. 
Kierownikami konsorcjum, które emituje obligacje są banki: 
Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank i J.P. Morgan. 

 

 Rynek samochodów używanych w Polsce rośnie. W 2015r. 
było 2,5 mln ofert sprzedaży samochodów używanych. W kraju 
zanotowano 355 tys. nowych aut. W styczniu i lutym 2016 r. 
średnia kwota jaką nabywca był w stanie zaakceptować wyniosła 
24 tys. zł (wobec 21 tys. zł w 2015r.). 

 
 

 
Instytucje finansowe 

   

 Przejęcie banku BPH przez Alior Bank. Alior Bank nabędzie od 
spółki GE Capital 87,23% udziałów w podstawowej działalności 
Banku BPH za 1,225 mld zł. Umowa nie obejmuje zakupu portfela 
kredytów hipotecznych denominowanych we franku 
szwajcarskim oraz Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BPH. 
Przewidywane zamknięcie transakcji nastąpi do końca 2016 roku. 
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 BOŚ Bank przekazał do KNF program postępowania 
naprawczego. Bank poinformował też, że jego akcjonariusze 
podejmą decyzję w sprawie podniesienia kapitału w drodze 
nowej emisji akcji. Umożliwi to wzrost skali jego działalności, 
przestrzeganie norm ostrożnościowych, w tym limitów 
koncentracji oraz utrzymanie współczynnika adekwatności 
kapitałowej na poziomie zgodnym z normami 
ostrożnościowymi zalecanymi przez nadzór bankowy. 

 

 Banki działające w Polsce są w światowej czołówce pod 
względem innowacji. Nadążają one za światowymi trendami, a 
także same je kreują. W kategorii „Innowacyjność” rankingu 
Giełdowej Spółki Roku, sektor bankowy był najliczniej 
reprezentowanym m.in. przez mBank, Bank Zachodni WBK, ING 
Bank Śląski, Bank Millenium, Alior Bank, Idea Bank oraz Bank 
Handlowy w Warszawie. 

 

 Tańsze kredyty gotówkowe. Dzięki niskim stopom 
procentowym kredyty gotówkowe długoterminowe są 
aktualnie tańsze niż kilka lat temu, a oprocentowanie kredytu 
nie może przekraczać 10%. Banki próbują w tej sytuacji więcej 
zarobić, podnosząc koszt prowizji lub wymagając dodatkowe 
ubezpieczenia. 

 

 Posiedzenie w sprawie kredytów walutowych. 18 kwietnia 
2016 r. ma się zebrać Komitet Stabilności Finansowej dla analizy 
m.in. problemu kredytów walutowych. W opinii KNF- u skutki 
finansowe prezydenckiego projektu tzw. ustawy frankowej 
mogą zachwiać stabilnością poszczególnych banków, prowadzić 
do utraty zaufania do systemu bankowego, a nawet do kryzysu 
finansowego. 
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 Plany inwestycje spółek energetycznych PGE i Enea. PGE 
opiera swoje plany inwestycyjne głównie na węglu, na którym 
bazuje bezpieczeństwo energetyczne Polski. Do 2020 r. 
planowane są także inwestycje w wiatraki o łącznej mocy 421 
MW. Enea bierze pod uwagę akwizycje projektów OZE, 
natomiast Tauron i Energa nie mają planów rozwoju tego 
sektora. 
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ZWYCIĘZCA TYGODNIA  

 
ALIOR BANK +5,51 ORBIS +2,46 

 

 
PRZEGRANY TYGODNIA  

 
CCC -5,48 INTER CARS -3,95 

 

 
 

 

 

 Comarch SA nowym dystrybutorem w T-Mobile Austria. T-
Mobile Austria wybrał Comarch na dostawcę skonsolidowanego 
rozwiązania Next Generation Network Inventory. Projekt 
pozwoli operatorowi na jednoczesną optymalizację procesów 
planowania sieci oraz zapewnienie jakości i realizacji usług. 

 

  

 Umocnienie złotego wobec dolara. Złoty umocnił się po 
wtorkowej gołębiej wypowiedzi szefowej FED. W konsekwencji 
notowania USD/PLN w stałym tempie spadają. Kurs EUR/PLN 
stabilizuje się, a funt szterling osiągnął najniższy poziom od 7 lat 
w związku z Brexit oraz nadchodzącym referendum w Wielkiej 
Brytanii. 

 

  
  
  
  
  
  
  



  
  

 W tym tygodniu złoto doświadcza znacznych wahań 
cenowych. Rynek rozpoczyna i kończy tydzień na podobnym 
poziomie 1220 USD za uncję, pozostając wrażliwym na 
wypowiedzi członków FED-u oraz globalne dane 
makroekonomiczne. 

 

  

 Spadki na rynkach surowców. W tym tygodniu ceny ropy Brent 
i WTI spadają do odpowiednio 38,9 USD i 37 USD za baryłkę. 
Spadek ten jest spowodowany obawami rozmów w Dausze na 
temat zamrożenia produkcji ropy. Miedź tanieje do 4840 USD za 
tonę. Przyczyną tego jest pogorszenie perspektywy ratingu 
kredytowego Chin. 
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 LARQ S.A. jest spółką zajmującą się angażowaniem kapitału 
inwestorów w innowacyjne technologie i rozwiązania. Za swoją 
misję postrzega wspieranie polskich przedsiębiorstw, które 
stanowią trzon jej portfela inwestycyjnego. Do kluczowych 
spółek, w które inwestuje LARQ należą Nextbike POLSKA 
(zajmująca się dostarczaniem i serwisem rowerów miejskich m. 
in. w Warszawie), Synergic (specjalizująca się w prowadzeniu 
niestandardowych kampanii marketingowych) oraz Brand24 
(monitorowanie internetu i mediów społecznościowych. Od 
czerwca 2008 notowana jest na Giełdzie Papierów 
Wartościowych, a jej obecna kapitalizacja przekracza 40 mln zł. 

 Sektor makaronu i klusek w Polsce  
   

 Wg raportu Canadean w 2015 r. wartość rynku 
makaronu i klusek w Polsce, wg sprzedaży, wyniosła 
3,55 mld PLN (wzrost o 3,8% r/r). Jest to 
kontynuacja wieloletniego trendu wzrostowego. 
Canadean szacuje, że do 2018 r. wartość rynku wg 
sprzedaży przekroczy 4 mld PLN. Wartość rynku 
odpowiada 283,5 mln kg sprzedanego makaronu i 
klusek. Przeciętnie w Polsce w ciągu roku spożywa 
się 6,91 kg makaronu i klusek per capita. 
Najpopularniejszym produktem na rynku są 
makarony i kluski typu „instant”, których sprzedaż 
odpowiada za ponad 50% rynku. Jednocześnie z 
roku na rok zwiększa się udział makaronów i klusek 
„chłodzonych”.  

 

 

   

 Dane statystyczne  

Makroekonomia Data 

PKB r/r 3,9% 2015 kw. 4 

CPI -0,9% 2016.03 

Stopa bezrobocia 10,3% 2016.01 

Wynagrodzenie m. 4 137 zł 2016.02 

Produkcja przemysłowa 6,7% 2016.02 

Stopa referencyjna NBP 1,5% od 2015.03 
 

Kursy walut 1T ∆ % 

EUR/PLN 4,25 -0,31 

USD/PLN 3,71 -1,91 

CHF/PLN 3,90 -0,03 

EUR/USD 1,14 1,06 
 

Stawki (%) 1T ∆ bps 

WIBOR 3M 1,67 0 

EURIBOR 3M -0,24 -1,50 

LIBOR CHF 3M -0,73 5,50 
 

Giełdy (pkt) 1T ∆ % 

WIG  48 506 0,61 

WIG 20  1 973 0,57 

DAX  9 794 -1,58 

FTSE  6 146 -0,70 

DJI 17 793 1,08 

SP500 2 073 1,13 
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Rynek makaronu i klusek w Polsce wg produktów 
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