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 Fitch: Wzrost PKB Polski w 2016r. obniży się z 3,5% do 3,2%. 
Prognoza na 2017 i 2018 rok to 3,5% wzrostu. Oczekuje się, że 
deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 2,8% PKB w 
2016r. (założenia rządu 2,6%) i 3% PKB w 2017r. (założenia 
2,9%). 

 

 W kwietniu inflacja HICP w Polsce wyniosła -0,5% r/r i 0,3% 
m/m. Różnie się ona od statystyk GUS, wg których inflacja CPI w 
kwietniu wyniosła -1,1% r/r i 0,3% m/m. Rozbieżności wynikają 
z różnic w strukturze poszczególnych dóbr i usług tworzących 
bazowe koszyki CPI i HICP. 
 

 5,2 mld zł. na walkę z bezrobociem w 2015r. ze środków 
Funduszu Pracy. W 2016r. na ten cel jest przewidziane 6,2 mld 
zł. Obecnie stopa bezrobocia wynosi 9,6%, co oznacza 1,5 mln 
bezrobotnych. Bezrobotnych do 30. roku życia, jest ok. 700 tys. 

 

 Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 
wyniosło w kwietniu 4313,57 zł. Oznacza to nominalny wzrost 
o 4,6% r/r wobec wzrostu 3,3% r/r w marcu. Liczba 
zatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 9 
pracowników wzrosła o 2,8% r/r i wyniosła 5 729,7 tys. osób. 

 

 Ministerstwo Finansów rozszerza listę walut, w których 
może emitować dług. Przygotowana nowelizacja 
rozporządzenia rozszerza tę listę z walut państw należących do 
OECD do walut krajów należących do WTO. 

 

 Wzrost sprzedaży detalicznej 3,2% r/r i 0,3% m/m w 
kwietniu. W cenach stałych był to wzrost 5,5% r/r oraz spadek 
0,3% m/m. Największe wzrosty odnotowano w tekstyliach, 
odzieży i obuwiu (18% r/r), motoryzacji (17,1% r/r) i branży 
meblarskiej połączonej z RTV i AGD (14,7% r/r). Spadła sprzedaż 
paliw ciekłych, stałych i gazowych (14% r/r i 5% r/r w cenach 
stałych) oraz w sektorze „pozostałe” (11,2% r/r i 10,3% r/r w 
cenach stałych). 

 
 

 
Instytucje finansowe 

   

 BFG rozpoczyna wypłatę depozytów upadłego SKOK-u Arka. 
Od 20 maja wypłaty są realizowane w kasach Banku Pekao SA. BFG 
gwarantuje depozyty do kwoty 100 tys. euro. 

 

 Banki i SKOK-i udzieliły 1620 kredytów konsumpcyjnych w I 
kwartale br. Jest to spadek o 6,5% r/r. Wartość tych kredytów 
zmniejszyła o 1,3% w skali roku do 18,9 mld zł. Wysokie spadki 
dotyczyły kredytów udzielonych na niższe kwoty. O 3% r/r 
wzrosła liczba kredytów na kwoty powyżej 50 tys. zł. Wartość 
kredytów hipotecznych wzrosła w skali roku odpowiednio o 5,7%, 
a ich liczba o 4,5%, podało Biuro Informacji Kredytowej. 

 

 Banki wydają rocznie 70 mln zł na wysyłkę SMS-ów służących 
do autoryzacji. Obsługa autoryzacji kodami SMS kosztuje bank 
ok. 5 złotych rocznie na jednego aktywnego klienta bankowości 
internetowej. Autoryzacja transakcji kodami jednorazowymi 
wysyłanymi SMS- em jest obecnie najpopularniejsza. Dla redukcji 
kosztów banki wprowadzają autoryzację powiadomieniami push. 
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 KNF nałożyła kary pieniężne na 12 biur usług płatniczych. 
Ich wysokość wynosiła od 200 do 900 zł. Biura te nie przekazały 
KNF m.in. informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji 
płatniczych wykonanych w poszczególnych kwartałach, nie 
złożyły w terminie potwierdzenia posiadania odpowiedniej 
gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej. 

 

 

 Rośnie liczba przedterminowych wykupów obligacji. 
Wartość przedterminowych wykupów obligacji 
przedsiębiorstw w 2015r. wyniosła 1,3 mld zł (liczba transakcji 
64). Po czterech miesiącach br. wartość 29 takich transakcji była 
bliska 270 mln zł. 

 

 
 

 
Rynki finansowe 

 

 

 PKP Cargo podpisało umowę z Enea. Kontrakt dotyczy 
przewozu węgla z lubelskiej Bogdanki do elektrowni w 
Kozienicach. Transakcja obejmuje przewóz 5mln ton węgla w 
ciągu 15 miesięcy, a jej łączna wartość to 54 mln zł. 
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ZWYCIĘZCA TYGODNIA  

 
EUROCASH +7,83 BORYSZEW +5,37 

 

 
PRZEGRANY TYGODNIA  

 
ALIOR BANK -19,52 PKP CARGO -4,92 

 

   
 

 Małopolska Sieć Szerokopasmowa (MMS) rozpoczyna 
współpracę z T-Mobile. Zawarta umowa dotyczy świadczenie 
usług telekomunikacyjnych na obszarze województwa 
małopolskiego z wykorzystaniem 3000 km sieci. 

 

  

 KGHM zwiększył produkcję miedzi. W I kwartale 2016 r. 
wzrosła ona o 5 tys. ton r/r do 181 tys. ton. Produkcja metali 
szlachetnych wzrosła o 3,5 tys. uncji r/r i wyniosła 55,7 tys uncji. 
Produkcja srebra metalicznego spadła o 2 tony r/r do 299 ton. 

 

  

 Nowe możliwości pozyskania metanu przez PGNiG. Spółka 
zbada szanse pozyskiwania metanu ze złóż węgla kamiennego z 
wykorzystaniem metody szczelinowania. Projekt rozpocznie się 
w sierpniu br. Jego wartość to kilkanaście mln zł. 

 

  

 Złoty na stabilnym, ale niskim poziomie. Stabilizacja wynika 
z lepszych niż zapowiadano danych dotyczących polskiej 
gospodarki. Umocnienie dolara po jastrzębich komentarzach 
przedstawicieli FED-u przewidujących podwyżkę stóp 
procentowych w czerwcu. Spowodowało to awersję do ryzyka 
wśród walut i surowców z krajów rynków wschodzących. 

 

  

 Ceny ropy Brent i WTI rośną do ok. 49 i 48,5 $ za baryłkę. 
Powodem jest problemów z dostawami z Nigerii. Cena złota 
spada do 1 250 USD za uncję z powodu spekulacji odnośnie 
podwyżek stóp procentowych w czerwcu. Miedź spada do 4 575 
USD za tonę z powodu obaw o obniżenie na nią popytu w 
Chinach i drożejącego dolara. 

 

  

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 
Spółka tygodnia 

   

    Ailleron S.A.  tworzy innowacyjne rozwiązania technologiczne, 
dedykowane dla potrzeb swoich kontrahentów głównie z zakresu 
branży finansowej, telekomunikacyjnej i hotelarskiej. Za swoją 
misję uważa cyfryzację relacji firm z ich klientami. Współpracuje z 
uczelniami takimi jak Uniwersytet Warszawski, Akademia 
Górniczo-Hutnicza czy też The University of Southampton. Za swoje 
 

 

 
rozwiązania spółka otrzymywała wielokrotnie nagrody - m. in  
Diamenty Forbsa, Gazele Biznesu oraz European Business 
Awards. Zaufały jej podmioty takie jak T-Mobile, Play, Orange, 
Bank Zachodni WBK, Crédit Agricole, BNP Paribas czy Orlen. 
Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych od 
października 2011 a jej obecna wartość rynkowa przekracza 86 
mln złotych. 
 
zaufały spółki takie jak PG 

 

 Sektor mediów w Polsce  
   

 
Sektor mediów to m.in. telewizja, reklama, 
wydawnictwa, filmy, czy rozrywka. W latach 2008-
2013 jego sprzedaż systematycznie wzrastała, a 
roczna stopa zwrotu w tym okresie w sektorze 
wynosiła 3,9%. Sprzedaż w 2013 r. wyniosła 7,8 mld 
USD (ok. 30,4 mld zł). Sprzedaż książek, gazet, 
czasopism i prenumeraty (segment wydawniczy) w 
2013 wyniosła 2,3 mld $ (ok. 9 mld zł. Sektor mediów 
w Polsce skupia 2,9% ogólnej wartości branży w 
Europie, której sprzedaż ocenia się na 272 mld USD. 
Przewiduje się, że trend wzrostowy utrzyma się w 
latach 2013-2018. Prognozy zakładają, że w 2018 r. 
przychody sektora wzrosną do 9,5 mld USD, tj. o 21% 
w porównaniu do 2013 r. Roczna stopa zwrotu w 
sektorze utrzyma się na dotychczasowym poziomie 
3,9%. 

 

 

   

 Dane statystyczne  

Makroekonomia Data 

PKB r/r 3% 2016 kw. 1 

CPI -1,1% 2016.04 

Stopa bezrobocia 10% 2016.03 

Wynagrodzenie m. 4 352 zł 2016.03 

Produkcja przemysłowa 6% 2016.04 

Stopa referencyjna NBP 1,5% od 2016.02 
 

Kursy walut 1T ∆ % 

EUR/PLN 4,41 -0,95 

USD/PLN 3,93 -2,96 

CHF/PLN 3,97 0,14 

EUR/USD 1,12 2,07 
 

Stawki (%) 1T ∆ bps 

WIBOR 3M 1,67 0 

EURIBOR 3M -0,26 -0,60 

LIBOR CHF 3M -0,74 -1,50 
 

Giełdy (pkt) 1T ∆ % 

WIG  45 785 -3,90 

WIG 20  1 806 -4,76 

DAX 9 916 -1,22 

FTSE  6 156 -1,36 

DJI 17 501 -1,53 

SP500 2 052 -0,63 
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