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 PKB Polski w I kw. 2016r. wzrósł o 3% r/r. Do wzrostu PKB 
najwięcej wniosły wydatki konsumpcyjne - 2 pkt. proc. Po 
uwzględnieniu czynników sezonowych dynamika PKB wyniosła 
2,6% r/r wobec 4,0% r/r w IV kw. 2015r. Inwestycje 
przedsiębiorstw zmalały o 1,4% r/r, a wzrost konsumpcji 
utrzymał się na poziomie 2,8% r/r. Import i eksport wzrosły 
odpowiednio o 9,1% r/r i 6,3% r/r. 

 

 Transfery środków z UE do Polski wyniosły 603,88 mln euro 
w kwietniu. Transfery bieżące wyniosły 501,2, a kapitałowe 102,7 
mln euro. W ramach Polityki Spójności Polska otrzymała 185,5 mln 
euro, a w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 398,2 mln euro. Polska 
w kwietniu wpłaciła do budżetu UE 215,3 mln euro. Od początku 
roku Polska otrzymała z UE 4 308,4 mln euro. 
 

 GUS: ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 1% r/r 
w maju. Deflacja utrzymuje się od lipca 2014r. Największy spadek 
cen (-1,6%) odnotowano w lutym 2015r. 

 

 Wg Eurostatu w maju wyrównana sezonowo stopa bezrobocia 
w Polsce wyniosła 6,3%. Wynik jest taki sam jak w kwietniu. W 
kwietniu i maju liczba bezrobotnych wyniosła 1 083 tys. osób, 
wobec 1 094 tys. w marcu. W całej UE stopa bezrobocia wyniosła 
8,7%. 

 

 Od 2017r. do 12 zł wzrośnie stawka minimalna za godzinę 
pracy na umowę-zlecenie oraz dla samo zatrudnionych. Jest to 
efekt przyjętej we wtorek przez rząd nowelizacji ustawy. 

 

 W 2015r. wzrósł odsetek osób zagrożonych skrajnym 
ubóstwem. Spadł natomiast odsetek osób o wydatkach poniżej 
tzw. relatywnej granicy ubóstwa. W latach 2010-2015 odsetek 
osób w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej 
relatywnej granicy ubóstwa spadł z 17,4% do 15,5%. Odsetek osób 
o wydatkach poniżej ustawowej granicy ubóstwa wzrósł w tym 
samym czasie z 7,4% do 12,2%, a odsetek osób o wydatkach 
poniżej granicy minimum egzystencji wzrósł z 5,8% do 6,5%. 

 
 

 
Instytucje finansowe 

   

 Spadła liczba i wartość kredytów hipotecznych w I kw. 2016 r. 
Banki udzieliły 45 tys. kredytów hipotecznych (spadek o 8% wobec 
IV k. 2015r.). Wartość kredytów to 9,4 mld zł (spadek o 11% wobec 
IV k.2015r.). Ponad 98% kredytów na mieszkania jest zaciąganych 
w złotych, głównie na 20- 25 lat. Średnia wartość to 208 779 zł. 
Liczba czynnych kredytów hipotecznych przekroczyła 2 mln, a ich 
wartość to ponad 374,5 mld zł. 

 

 Sygma Bank włączony do BGŻ BNP Paribas. Po fuzji BGŻ BNP 
Paribas będzie obsługiwał 2,6 mln klientów, z czego ponad 1 mln to 
klienci włączonego Sygma Banku. BGŻ BNP Paribas stał się obecnie 
drugim największym wydawcą kart kredytowych w Polsce (13% 
udziału rynkowego) i trzecim na rynku pożyczek ratalnych (19% 
udziału). 

 ING Bank Śląski sprzedał obligacje JSW. Sprzedaż nastąpiła z 
30% dyskontem. Posiadane przez ING obligacje zostaną w 
najbliższych dniach nabyte przez pozostałych właścicieli obligacji 
kontrolowanych przez państwo (PKO BP, BGK, PZU i PZU Życie). 
Przyczyną sprzedaży jest najprawdopodobniej globalna polityka 
pozbywania się inwestycji w węglowych przedsięwzięciach. 
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 MF wyemituje obligacje dla osób, które chciałyby 
zaoszczędzić pieniądze otrzymane z programu 500+. Będą 
one wyżej oprocentowane niż inne obligacje detaliczne. W ten 
sposób ministerstwo daje rodzinom możliwość 
długoterminowego oszczędzania i zachęca do lokowania 
nadwyżek finansowych. 

 

 Idea repolonizacji przygasła w PZU. Po zmianie władzy 
nastąpiła także zmiana strategii. PZU chce nadal uczestniczyć w 
konsolidacji sektora bankowego, ale całość ma teraz realizować 
Alior Bank. 
 

 

 

 
Rynki finansowe 

 

 

 Producent głośników Pylon eksportuje na rynki 
zagraniczne. Polski producent rozpoczął dostawy swoich 
produktów do Francji, Belgii, Turcji, Hiszpanii i Szwajcarii. 
Zestawy głośnikowe są produkowane w zakładzie w Jarocinie. 
Wartość bieżących zamówień wynosi 100 tys. zł, z opcją 
kontynuacji i rozszerzenia aktualnej współpracy. 
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ZWYCIĘZCA TYGODNIA  

 
ENERGA +5,38 ECHO +13,09 

 

 
PRZEGRANY TYGODNIA  

 
ASSECOPOL -0,58 INTEGERPL -3,83 

 

   
 

 PKP Intercity wyda 311 mln zł na modernizację do końca 
br. Projekt dotyczy ponad 570 wagonów (247 mln zł) oraz 
działań naprawczych ok. 100 lokomotyw (64 mln zł). W 
przypadku lokomotyw będzie to ponad 50% napraw więcej niż 
w 2015r. PKP Intercity w ostatnich latach wydało ponad 5,5 
mld zł w zakup nowego oraz modernizację starego środka 
transportu. 

 

  

 Dystrybutorów stali Stalprofil zawarł kolejne umowy z 
ArcelorMittal. Dotyczyły one zakupu wyrobów hutniczych o 
wartości 27,28 mln zł. Łączna wartość umów zawartych przez 
Stalprofil z podmiotami z Grupy ArcelorMittal od 6 kwietnia 
2016 r. wyniosła 51 tys. zł. 

 

  

 COIG (Grupa Wasko) - podpisała umowę z Polską Grupą 
Górniczą (PGG) na 103 mln zł. Kontrakt obejmował 
kompleksową obsługę informatyczną jednostek organizacyjnych 
klienta i będzie obowiązywać do dnia 31 maja 2020 r. 

 

  

 Złoty na stabilnym, ale niskim poziomie. Jest to spowodowane 
napiętą sytuacją fiskalną oraz niepewnością co do oceny przez 
agencje ratingowe. Z kolei dolar słabnie względem złotego oraz 
euro. Wynika to z gorszych niż zapowiadano danych z 
amerykańskiego rynku pracy. Prawdopodobieństwo 
podniesienia przez FED stóp procentowych w czerwcu zmalało 
do 4%. 

 

  

 Cena miedzi kończy tydzień na stabilnym poziomie 4 683,75 
dolara za tonę. Miedź taniała m.in. przez drogiego dolara i 
obawy o popyt na nią ze strony Chin. Złoto znacznie wzrosło do 1 
243 USD za uncję z obawy o odsunięcie podwyżki stóp 
procentowych w USA. OPEC nie wprowadza limitów produkcji 
jednak zapasy ropy w USA spadają stąd cena zachowuje stały 
poziom. Za baryłkę ropy Brent i WTI w piątek trzeba było 
zapłacić odpowiednio 49, 9 i 48, 8 USD. 

 

  



  

 

 Spółka tygodnia marketingowych dzięki wprowadzeniu automatyzacji działań. 
Miesięcznie zapewnia 800 milinów odsłon i 10 milionów kliknięć 
co kończy się 120 tysiącami sprzedaży produktów i usług przez jej 
klientów. Spółka notowana jest na giełdzie od czerwca 2011 roku, 
a jej wartość rynkowa przekracza obecnie 48 mln złotych. W lutym 
2016 roku przeniosła notowania akcji z rynku NewConnect na 
rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych. 

  Sare S.A.  zajmuje się komunikacją i marketingiem w internecie. 
Od 10 lat oferuje autorskie rozwiązania służące budowaniu relacji 
z klientem. Oprócz działalności w Polsce, spółka świadczyła swoje 
usługi w 38 krajach dostosowując swoją ofertę do nawet 
najbardziej wymagających klientów. Za cel stawia sobie 
zwiększenia  sprzedaży    przy    jednoczesnej    redukcji    kosztów  

   

 Rynek kosmetyków w Polsce  
   

 

Wg raportu Canadean, sprzedaż na rynku 
kosmetyków w Polsce w 2015r. wynosiła 1,4 mld 
PLN (wzrost o 2,8% r/r). Rynek znajduje się w fazie 
wzrostowej, a całkowita wartość sprzedaży ma 
wzrosnąć o ok. 9,7% do roku 2018. Największą 
popularnością cieszą się kosmetyki do twarzy (m.in. 
fluidy, pudry), które stanowią 36,4% całkowitej 
sprzedaży. Tendencje wzrostową odnotowują 
również kosmetyki do oczu (tusze, cienie do 
powiek) oraz kosmetyki do ust (m.in. pomadki). 
Prognozowana średnioroczna stopa wzrostu rynku 
wynosi odpowiednio 3% i 3,2% (w 2013 i 2018 r.).  

 

 

   

 Dane statystyczne  

Makroekonomia Data 

PKB r/r 3% 2016 kw. 1 

CPI -1% 2016.05 

Stopa bezrobocia 9,5% 2016.04 

Wynagrodzenie m. 4 314 zł 2016.04 

Produkcja przemysłowa 6% 2016.04 

Stopa referencyjna NBP 1,5% od 2016.02 
 

Kursy walut 1T ∆ % 

EUR/PLN 4,39 0,64 

USD/PLN 3,86 1,83 

CHF/PLN 3,96 0,40 

EUR/USD 1,14 -1,17 
 

Stawki (%) 1T ∆ bps 

WIBOR 3M 1,68 1 

EURIBOR 3M -0,26 -0,40 

LIBOR CHF 3M -0,73 0,22 
 

Giełdy (pkt) 1T ∆ % 

WIG  45 524 -0,57 

WIG 20  1 793 -0,72 

DAX 10 103 1,89 

FTSE  6 210 0,87 

DJI 17 807 1,75 

SP500 2 099 2,27 
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RYNEK KOSMETYKÓW W POLSCE 
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