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 PKB: skorygowany wzrost z 3,9% do 3,6% za 2015r. 
Największy wpływ na rewizję miały dane dotyczące handlu 
zagranicznego oraz zakupów dokonywanych przez cudzoziemców 
w Polsce. GUS zrewidował także wzrost z 2013 r.- z 1,3% do 1,4%. 

 

 Spowolnienie w sprzedaży detalicznej we wrześniu. GUS 
informuje, że sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła o 
4,8% r/r i 5,6% m/m. Prognozy zakładały dynamikę na poziomie 
6%. 
 

 Ministerstwo Rolnictwa: Wartość eksportu polskiej żywności 
może w 2016 r. sięgnąć nawet 25 mld euro. W zeszłym roku 
było to 24 mld euro. Zapowiada się systematyczny wzrost, lecz 
może być to trudne ze względu na spadające ceny na rynkach 
zewnętrznych. W 2015 r. eksport zwiększył się o 10% r/r. 

 

 Popyt na paliwa silnikowe zwiększył się o 14% r/r. Zwiększa to 
wpływy do budżetu. Jest to efekt wprowadzenia tzw. pakietu 
paliwowego – zmian ustawowych, dotyczących poboru VAT w 
transakcjach paliwowych w UE oraz koncesjonowania obrotu 
paliwami z zagranicą. 

 

 Eurostat: Polska liderem w UE, gdzie najszybciej zmniejsza się 
ryzyko ubóstwa. Przyczyną poprawy poziomu życia w Polsce 
może być m.in. spadek bezrobocia i wzrost płac. Największe ryzyko 
ubóstwa jest w: Rumunii, Bułgarii, Grecji, a najmniejsze w: 
Czechach, Szwecji i Finlandii. 

 

 Deweloperzy przygotowują się na mieszkania z programu 
„Mieszkanie Plus”. Rząd zapewnia, że lokale będą kosztować od 
2,5 do 3,5 tys. zł / mkw. Średnia rynkowa cena jest znacznie 
wyższa, jednak analitycy potwierdzają, że są to realne wyliczenia. 
Będą to mieszkania w minimalnym standardzie dla tych, których 
nie stać na zaciągnięcie kredytu. 

 

 
 

 

 
Instytucje finansowe 

   

 KNF zawiesiła działalność Banku Spółdzielczego w 
Nadarzynie. Komisja wystąpiła również do sądu z wnioskiem o 
ogłoszenie upadłości instytucji finansowej. Bank nie wypłacał 
środków swoim klientom. Bank prowadzi 8,1 tys. rachunków, a 
wartość depozytów zgromadzonych to 140,6 mln zł. 

 

 Fuzja prawna Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH 
na początku listopada. Po podziale BPH będzie obsługiwał 
wyłącznie klientów indywidualnych posiadających w tym banku 
kredyty hipoteczne – pozostałe produkty finansowe zostaną 
przeniesione do Alior Banku. 

 

 KNF jest za ustawą umożliwiającą zakładanie w bankach 
darmowego tzw. podstawowego rachunku płatniczego. W 
ramach tego rachunku klienci uzyskają dostęp do podstawowych 
transakcji, tj.: wpłata i wypłata, polecenie przelewu czy polecenie 
zapłaty. Projekt zakłada również, że konsumenci będą mogli 
łatwiej przenosić rachunek płatniczy, w przypadku, gdy znajdą 
atrakcyjniejszą ofertę. 
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 Aktualna nowelizacja ustawy o VAT. Ustawa ta nie 
przewiduje kaucji rejestracyjnej dla podatników VAT. 
Wysokość kaucji rejestracyjnej miała być uzależniona m.in. od 
powiązań tego podmiotu z podmiotami generującymi 
zaległości podatkowe bądź wykreślonych z rejestru 
podatników VAT oraz od wysokości tych zaległości. Zamiast 
tego MF proponuje zwiększenie odpowiedzialności 
pełnomocników rejestrujących firmy. 

 
 
 

 

 

 

 
Rynki finansowe 

 

 

 Wydatki PKN Orlen sięgają ok. 5mld zł. Tyle wynosi 
szacunkowa kwota przeznaczona na nakłady inwestycyjne w 
grupie PKN Orlen w 2016r. Jest to więcej niż zakładano 
wcześniej. W grudniu ma być gotowa nowa strategia spółki. 

 

  

 WIG20 mWIG40  

 
ZWYCIĘZCA TYGODNIA  

 LPP +2,48 BENEFIT SYSTEMS +4,64  

 
PRZEGRANY TYGODNIA  

 BZW BK -1,60 EMPERIA -4,03  

 

 

 Telemedycyna celem współpracy Asseco Poland i 
Microsoft. Spółki podpisały w środę porozumienie na mocy, 
którego koncerny rozszerzą wspólne badania w dziedzinie 
telemedycyny. Porozumienie podpisano w trakcie konferencji 
"Microsoft dla Zdrowia – Cyfrowa Transformacja w Zdrowiu". 
Firmy zwracają uwagę, że wykorzystanie nowoczesnych 
technologii pomoże poprawić jakość usług medycznych w 
Polsce. 

 

  

 Zysk Orlen Lietuva za dziewięć miesięcy 2016 r. wyniósł 
142 mln dolarów. W trzecim kwartale jednak wyraźnie spadł. 
Wpłynęły na to m.in. wysokie wykorzystanie mocy 
produkcyjnych (na poziomie 98,1 proc.), wzrost sprzedaży na 
rynku lokalnym oraz zmieniające się ceny ropy. 

 

  

 Złoty najsłabszą z walut gospodarek wschodzących. Rosnące 
oczekiwania na podwyżki stóp procentowych w USA powodują 
umocnienie dolara i tym samym słabość rynków wschodzących. 
Do spadku EUR/USD przyczyniło się zaprzeczenie przez prezesa 
EBC o możliwości nagłego zakończenia programu QE oraz 
potwierdzenie pozostawienia łagodnych warunków 
monetarnych przez dłuższy czas. 

 

  

 Ropa Brent waha się w przedziale 51-53USD za baryłkę. Jest 
to spowodowane spadkiem jej zapasów w USA (wzrost ceny) 
oraz tzw. profit-taking'u (oznaczającego sprzedaż kontraktów na 
ropę po realizacji zysków), który obniżył cenę w piątek do ok. 52 
USD. Złoto rośnie z 1250 do 1266 USD osiągając w tym tygodniu 
nawet 1275 USD za uncję, z powodu obniżenia oczekiwań wobec 
podwyżki amerykańskich stóp procentowych w listopadzie. 
Miedź kontynuuje trend spadkowy do 4657 USD za tonę z 
powodu działania władz chińskich na rzecz schłodzenia 
gospodarki, zwłaszcza w segmencie budowlanym, które może 
wpłynąć na obniżenie cen metalu. 

 

 



 
  

 Spółka tygodnia Skarbu Państwa. Obecnie zatrudnia 9300 pracowników a z jego 
usług korzysta 3 mln osób. Angażując się w projekty dotyczące 
etycznego postępowania, zapewnienia bezpieczeństwa 
lekowego czy też profilaktyki - realizuje postawy społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw. Od 1998 roku Pelion 
notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych jego obecna 
wartość rynkowa wynosi 596 mln zł. 

 
 
    Pelion  szczyci się mianem największego przedsiębiorstwa 
ochrony zdrowia w Polsce i zajmuje się głównie dystrybucją 
produktów farmaceutycznych. Prowadzi równie sprzedaż 
detaliczną we własnych sieciach aptek Dbam o Zdrowie oraz w 
drogeriach Natura. W ubiegłym roku wygenerował 8,5 mld zł 
obrotów  a  ponad  0,5   mld  zł    wpłacił  w  postaci   podatków  do  

 

   

 Rynek środków higienicznych dla kobiet w Polsce wg kategorii w 2015r.  
   

 
Wg raportu Canadean, sprzedaż na 
rynku środków higienicznych dla 
kobiet w Polsce w 2015r. wynosiła 1,1 
mld PLN (wzrost o 3,1% r/r). Rynek 
znajduje się w fazie wzrostowej, a 
całkowita wartość sprzedaży ma 
wzrosnąć o ok. 5,2% do roku 2017. 
Największą popularnością cieszą się 
podpaski (np. Always), które stanowią 
41% całkowitej sprzedaży. Tendencje 
wzrostowe odnotowują również 
jednorazowe maszynki do golenia i 
ostrza (np. Gillette Venus) oraz 
tampony (m.in. o.b.). Prognozowana 
średnioroczna stopa wzrostu wynosi 
3,9% (2015-2020). 

 

 

   

 Dane statystyczne  

   
Makroekonomia Data 

PKB r/r 3,9% 2016 kw. 2 

CPI -0,8% 2016.08 

Stopa bezrobocia 8,6% 2016.07 

Wynagrodzenie m. 4 292 zł 2016.07 

Produkcja przemysłowa 7,5% 2016.08 

Stopa referencyjna NBP 1,5% od 2016.02 
 

Kursy walut 1T ∆ % 

EUR/PLN 4,30 0,04 

USD/PLN 3,82 -0,03 

CHF/PLN 3,93 0,20 

EUR/USD 1,12 0,08 
 

Stawki (%) 1T ∆ bps 

WIBOR 3M 1,71 0 

EURIBOR 3M -0,30 -0,10 

LIBOR CHF 3M -0,75 0,12 
 

Giełdy (pkt) 1T ∆ % 

WIG  47 085 -0,91 

WIG 20  1 710 -1,79 

DAX 10 511 -0,15 

FTSE  6 899 0,65 

DJI 18 308 1,02 

SP500 2 168 0,72 
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RYNEK ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH DLA KOBIET W POLSCE 
WG KATEGORII W 2015 

płyny i żele do higieny intymnej  
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jednorazowe maszynki do 
golenia i ostrza 

Źródło: Feminine Hygiene Market in Poland: Market Snapshot to 2020 
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