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 MFW podniósł ścieżkę długu publicznego i deficytu 
pierwotnego Polski. Według MFW deficyt sektora publicznego 
wyniesie 2,8% PKB w 2016r. i wzrośnie do 3,1% PKB w 2017r. 

 

 NBP podał, że inflacja bazowa w marcu wyniosła -0,2% r/r i 
0% m/m. Jest to wynik po wyłączeniu cen żywności i energii. W 
lutym wyniosła ona -0,1% r/r i 0% m/m. 
 

 MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski w 2016r. do 
3,6% z 3,5%. Prognoza dla koszyka rozwijających się gospodarek 
europejskich, do którego należy m. in. Polska wynosi 3,5% na 
2016 r. oraz 3,3% na 2017 r. 

 

 
 
 

 Wg GUS, PKB Polski w latach 2010-2015 wzrosło łącznie o 
19,8%. Urząd podał, że nominalny deficyt sektora finansów 
publicznych wyniósł 46,7 mld zł w 2015 r. (wobec 57 mld zł w 
2014 r.). 

 

 Wg GUS w marcu deflacja konsumencka wynosi 0,9% r/r. 
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,1% m/m. 
Największy wpływ na wskaźnik CPI miały wyższe ceny odzieży i 
obuwia (o 1,8%), żywności (o 0,4%) oraz w transporcie (0,8%), 
które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,1, 0,09 i 0,07 pkt 
proc. Najbardziej, bo o 0,11 pkt proc. wskaźnik CPI obniżyły 
niższe ceny usług rekreacyjnych i kulturalnych (o 1,7%). 

 

 W lutym nadwyżka w handlu zagranicznym wyniosła 5,8 mld 
zł. Eksport w lutym w cenach bieżących wyniósł 123,4 mld zł 
(wzrost o 4,1% r/r), a import 117,6 mld zł (wzrost o 3,2% r/r). 
Eksport liczony w euro wyniósł 28,3 mld euro (wzrost o 3% r/r), 
a import 27 mld euro (wzrost o 2,1% r/r). Zwiększył się eksport i 
import do Niemiec wyrażony w euro (odpowiednio o 6,9% i 0,5% 
r/r), spadł eksport do Rosji (o 17,4% r/r). 

 

 W 2015r. wzrósł eksport Polski do Niemiec. Wynosi on 48,5 
mld euro (wzrost o 11,2%), a import 40 mld euro (wzrost o 7,8%). 
Bilateralne obroty handlowe wyniosły 88,5 mld euro. Polska 
awansowała na 7 miejsce w rankingu największych partnerów 
handlowych Niemiec. Największy udział w eksporcie do Niemiec 
mają samochody i części samochodowe (13%), produkty rolne i 
żywność (10,3%) oraz sprzęt gospodarstwa domowego (7,5%). 
Udział Niemiec w imporcie i eksporcie Polski to odpowiednio 
22,8% i 27,2%. 

 

 Wg Eurostatu, 8,1% osób w Polsce (3 mln) jest pozbawione w 
poważnym stopniu środków materialnych. Wskaźnik ten 
dotyczy ludności, która nie jest w stanie opłacać rachunków, 
zapewnić ogrzania swoich mieszkań czy domów lub wyjechać na 
tygodniowy urlop. W całej Unii Europejskiej wskaźnik wynosi 
8,2% (41 mln osób). 
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 Powstanie 1,7 tys. lokali socjalnych, komunalnych i 
mieszkań chronionych. Odbędzie się to dzięki dotacjom BGK w 
ramach rządowego programu budownictwa socjalnego i 
komunalnego. W ramach edycji, która zakończyła się 31 marca 
2016r. do BGK wpłynęło 111 wniosków na łączną kwotę 102 
mln zł, dotyczących inwestycji o wartości 260 mln zł.  

 
 

 

 
Instytucje finansowe 

   

 Upadek SKOK-u Polska. 13 kwietnia Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy ogłosił upadłość SKOK Polska. Został spełniony 
warunek do ogłoszenia upadłości tj. fakt, że aktywa kasy nie 
wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań. Na koniec 2015 r. 
fundusze własne kasy były ujemne i wynosiły 92 mln zł, bieżąca 
strata 46,2 mln zł i strata z lat ubiegłych 65,9 mln zł. 

 

 BGK udzielił firmom gwarancji de minimis na ponad 27,5 
mld zł. Od połowy marca 2013 r. do tej pory z programu 
gwarancji skorzystało 104 567 przedsiębiorców. BGK w ramach 
tego programu udziela gwarancji spłaty kredytów zaciąganych 
przez firmy w bankach komercyjnych. 

 

 Idea Bank przejmuje Getin Leasing. Dzięki integracji obu 
spółek ma powstać Idea Leasing i ma być liderem rynku 
leasingu. Roczna sprzedaż ma przekroczyć 6 mld zł, a udziały w 
rynku 15% (wg sprzedaży) oraz 20% (wg liczby umów). 
Oczekiwany efekt synergii kosztowej w ciągu 3 lat ma wynieść 
40-80 mln zł. 

 

 Planowany rozwój banku BGŻ BNP Paribas. Obecnie jest 8 na 
rynku pod względem wielkości aktywów. Zamierza on jednak 
poprawić efektywność kosztową oraz zyskowność. Do końca 
2018 r. chce zdobyć ponad 5% udziału w rynku kredytów i 
depozytów oraz obniżyć wskaźnik kosztów do dochodów do ok. 
55% i zwiększyć ROE do ok. 10%. 

 

 Banki pobierają prowizję za odnowienie limitu 
kredytowego. Opłata jest pobierana raz do roku. Nawet gdy nie 
skorzystamy z przyznanego limitu, potrącana jest prowizja przy 
odnowieniu linii kredytowej. Wysokość opłaty jest uzależniona 
od wysokości przyznanego „kredytu” do ROR-u. Największe 
opłaty pobierają PKO Bank Polski i mBank. 

 

 Podaż pieniądza M3 wzrosła o 3,6 mld zł i wynosi 1162,5 
mld zł. Wzrost m/m wyniósł 0,3%. Wartość depozytów 
gospodarstw domowych wzrosła o 3,5 mld zł (0,5%) m/m do 
poziomu 661,9 mld zł. Depozyty instytucji samorządowych 
zwiększyły się do 32,1 mld zł (o 2,1 mld zł i 7% m/m), a 
przedsiębiorstw spadły do 230,5 mld zł (o 4,6 mld zł i 2% m/m). 

 
 

 

 

 
Rynki finansowe 

 

 

 Nowy kontrakt Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Największy w 
Polsce producent węgla koksowego typu 35 zawarł z Balta 
GmbH umowę dotyczącą dostawy koksu, która obowiązywać ma 
do końca marca 2021 r. Szacunkowa wartości transakcji to 1,18 
mld zł. Warunki cenowe będą uzgadniane w okresach 
kwartalnych, a walutą rozliczenia stanie się dolar amerykański. 

 Złoto mieści się w przedziale 1220 - 1260 USD za uncje. Pod 
koniec tygodnia wynosi ona 1235 USD. Cena jest wrażliwa na 
wartość dolara i politykę banków centralnych 
wprowadzających ujemne stopy procentowe. 
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ZWYCIĘZCA TYGODNIA  

 LPP +2,70 TRAKCJA PRKII +2,56  

 
PRZEGRANY TYGODNIA  

 KGHM -2,46 KERNEL HOLDING -4,51  

 
 

 

 Lotos Paliwa zaczyna współpracę z Inkubatorami. Dzięki 
współpracy z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości 
(AIP) 2200 przedsiębiorców działających w 50 inkubatorach 
zyskuje dostęp do atrakcyjnych rabatów na paliwo. 

 

  

 Small Planet Airlines zyska nowy samolot. AviaAM Leasing 
wraz ze spółkami zależnymi dostarczy pierwszy samolot Airbus 
A321 dla Small Planet Airlines w ramach długoterminowego 
leasingu operacyjnego. Nie ujawniono wartości transakcji. 

 

  

 Grupa Azoty podpisała kontrakt z Agro CS. Dotyczy on dostaw 
i dystrybucji płynnego nawozu RSM do Czech. Szacowana wartość 
kontraktu wynosi 80 mln zł. W Polsce również wzrasta popyt na 
ten nawóz. 

 

  

 Minimalne osłabienie złotego względem walut bazowych. 
Zostało to spowodowane niepewną sytuacją polityczną oraz 
ostrzeżeniami agencji Moody’s odnośnie deficytu w Polsce. Z kolei 
kurs EUR/USD odrobił spadki po ogłoszeniu słabszych od 
oczekiwań danych o inflacji przez amerykański Departament 
Pracy. 

 

 

 Wzrost cen na rynku surowców. Ceny Ropy Brent i WTI 
wzrastają do odpowiednio 43 i 40,5 USD za baryłkę. Dzieje się tak 
mimo kolejnego wzrostu zapasów w nadziei na zamrożenie 
produkcji. Miedź drożeje do ok. 4800 USD za tonę w odpowiedzi na 
dane makro z Chin dot. wzrostu PKB i produkcji przemysłowej. 
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LSI Software S.A. jest producentem zaawansowanego 
oprogramowania dedykowanego dla hoteli, obiektów sportowych 
czy też sklepów detalicznych. Spółka oferuje kompleksową ofertę 
produktów ułatwiających zarządzanie obiektami, systemy 
rezerwacji oraz wdrażanie programów lojalnościowych. 
Prezentowany system ułatwia dokonywanie wyliczeń i analiz dla 
menedżerów pomagając im podjąć optymalne decyzje. LSI 
Software współpracuje z takimi firmami jak Microsoft czy 
Samsung a do jego klientów należeli m.in. Digel, Ochnik, Pierre 
Cardin, CCC. Obecnie realizuje projekty w Chochołowskich 
Termach i w Hotelu Stok w Brodnicy. Przedsiębiorstwo w 2015 
roku wypracowało 3,5 mln zł zysku netto, a jego obecna wartość 
rynkowa przekracza 20 mln zł. Na warszawskiej giełdzie 
notowane jest od marca 2007. 

 Produkcja telewizorów w Polsce  
   

 
Wg raportu EMIS, w 2014 r. Polska była trzecim 
największym producentem telewizorów LCD na 
świecie oraz największym producentem w Europie 
(78% produkowanych w Europie telewizorów LCD). 
W 2014 r. eksport telewizorów i monitorów wyniósł 
18,4 mln sztuk (4,05 mld EUR), co odpowiada za 93% 
produkcji krajowej. Głównymi odbiorcami polskiego 
eksportu (w 91%) były Niemcy, Wielka Brytania, 
Francja i Włochy. W latach 2005-2014 doszło do 
podwojenia polskiej produkcji telewizorów, jednak 
jej szczyt (26 mln sztuk) przypada na 2010 r. Od 
2012 r., notowany jest trend wzrostowy. 
Największymi producentami działającymi w Polsce 
było LG i Samsung. 

 

 

   

 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 4,30 -0,02 

USD/PLN 3,81 1,05 

CHF/PLN 3,93 -0,41 

EUR/USD 1,13 -1,02 
 

Stawki (%) 1T ∆ bps 

WIBOR 3M 1,67 0 

EURIBOR 3M -0,25 -0,40 

LIBOR CHF 3M -0,72 0,86 
 

 

Giełdy (pkt) 1T ∆ % 

WIG  48 095  1,13 

WIG 20  1 940 1,07 

DAX 10 052 4,46 

FTSE  6 343 2,24 

DJI 17 897 1,82 

SP500 2 081 1,65 

 

 

 

 

Samsung
35,3%

LG
20,7%

Panasonic
8,4%

TP Vision
7,7%

Sony
7,3%

Sharp
4,8%

Manta
2,5%

Pozostali
13,2%

Sprzęt TV i peryferia: Udział w rynku w Polsce w 
2015 r. wg sprzedaży

Źródło:  IT & Consumer Electronics Secotr Poland, March 2016, EMIS.
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