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 GUS: Polska o krok od inflacji. W październiku wyniosła ona 
0,5% mdm i -0,2% rdr. Dynamika CPI była najwyższa od lipca 2014 
r. Wzrost cen mdm był za to największy od kwietnia 2012 r. 
Największy wpływ na wzrost dynamiki CPI miały drożejące paliwa. 

 

 PMI polskiego przemysłu najniższe od dwóch lat. Indeks w 
październiku osiągnął wartość 50,2 pkt - podaje IHS Markit. Jest to 
najniższy wynik od 2014r. Ekonomiści oczekiwali wyniku na 
poziomie 52,9 pkt. Odczyt PMI przekraczający 50 pkt oznacza 
wzrost aktywności ekonomicznej w danym sektorze. 
 

 Najniższy od sierpnia kurs zamknięcia ropy. W mijającym 
tygodniu miał miejsce pierwszy od września spadek cen paliw. 
Przez ostatnie dwa tygodnie notowania „czarnego złota” spadły o 
13%. Średnia cena litra benzyny to obecnie około 4,55 zł. 

 

 Prezes ZUS zapowiada zmiany w strukturach Zakładu. 
Planowane jest uproszczenie działań. Urzędnicy będą dokładnie 
wiedzieć za co odpowiadają i kto ich nadzoruje. Mają pojawić się 
specjalne zespoły, które będą odpowiedzialne za koordynację 
niektórych zadań między departamentami. 

 

 Rosną długi Polaków w wieku 18-34 lata. Rejestr dłużników BIG 
InfoMonitor informuje, że kłopot z zobowiązaniami ma blisko pół 
miliona osób z tego przedziału wiekowego. Zaległe długi tej grupy 
wynoszą obecnie 3,7 mld zł, czyli o 1,5 mld zł więcej niż w roku 
ubiegłym. Średnia zaległość przekracza 7 tys. zł. 

 

 Po zajęciach dorabia aż 60% studentów. Blisko 1/3 studentów 
ma stałą pracę. Młodzi ludzie uważają, że wszelkie doświadczenia 
zawodowe mogą pomóc w przyszłych rozmowach o pracę. 
Pracodawcy chętnie zatrudniają studentów, gdyż od umów 
zlecenia ze studentami nie opłacają składek ubezpieczenia 
społecznego. 

 

 
 

 

 
Instytucje finansowe 

   

 PKO Bank Polski przejmie Raiffeisen-Leasing Polska (RLPL). 
Wartość zakupu 100% akcji RLPL wynosi 850 mln zł. W ramach 
transakcji PKO BP zagwarantował zobowiązania do płatności 
zaciągnięte przez PKO Leasing oraz zobowiązał się do zastąpienia 
finansowania udzielonego RLPL przez Raiffeisen Bank 
International lub podmioty z grupy RBI. 

 

 Wzrost zysku netto ING Banku Śląskiego po 3 kw. 2016r. 
Zysk wyniósł 998,1 mln zł wobec 921,3 mln zł po 3 kw.2015 r. W 
samym 3 kw. zysk netto wyniósł 332 mln zł (wzrost o ponad 5% 
w stosunku do 3 kw. 2015roku). Wynik odsetkowy wzrósł do 
784,9 mln zł (644 mln zł rok wcześniej), wynik z tytułu opłat i 
prowizji 269,3 mln zł (248,9 mln zł). 

 

Wyrok sądu korzystny dla „frankowych” klientów Getin 
Noble Bank. Sąd Apelacyjny w Łodzi uchylił wyrok wstępny 
sądu, w procesie wytoczonym bankowi przez klientki, które 
wzięły w tym banku kredyt indeksowany do franka 
szwajcarskiego. Kredytobiorczynie zaskarżają wysokie raty 
kredytu, które bank ustalał dowolnie, bez żadnych odniesień do 
kursu NBP. Kobiety domagają się zwrotu ponad 153 tys. zł. 
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 KPF: średnia wartość pożyczki udzielonej w I półroczu 
2016 r. wzrosła do 1449 zł. Jest to wzrost o 26,7% w 
porównaniu z I półroczem 2015 r. Do 852 tys. zrosła też liczba 
klientów instytucji pożyczkowych, tj. o 62,6% więcej niż 30 
czerwca 2015 r. 

 

 NBP: nowa moneta o nominale pięciu zł. Szósta moneta z 
serii "Odkryj Polskę" upamiętnia Zamek Książąt Pomorskich w 
Szczecinie. Jest wykonana w tzw. standardzie obiegowym. 
Następna pięciozłotówka, która będzie wyemitowana w maju, 
będzie poświęcona Centralnemu Okręgowi Przemysłowemu. 

 
 
 

 

 

 

 
Rynki finansowe 

 

 

 PLL LOT rozpoczyna współpracę ze wschodnimi liniami. 
Zgodnie z podpisaną umową o strategicznej współpracy z 
estońskim narodowym przewoźnikiem – Nordicą LOT obejmie 
49% udziałów w jej spółce-córce - Regional Jet. Zyska dostęp do 
floty nowoczesnych samolotów Bombardier CRJ w wersji 700 i 
900. 

 

  

 WIG20 mWIG40  

 
ZWYCIĘZCA TYGODNIA  

 CYFROWY POLSAT +1,96 ALTUS TFI +6,66  

 
PRZEGRANY TYGODNIA  

 PKN ORLEN -3,70 BYTOM -7,45  

 

 

 Enea podpisała z Węglokoksem i Towarzystwem 
Finansowym Silesia list intencyjny. Spółka wyraziła wstępne 
zainteresowanie zaangażowaniem finansowym w Katowicki 
Holding Węglowy (KHW) lub aktywa KHW. W ramach swojego 
zaangażowania w restrukturyzację KHW Enea zainwestuje 350 
mln zł, natomiast Węglokoks wyłoży 150 mln zł. Łączna kwota 
inwestycji w KHW to 700 mln zł. 

 

  

 Złoty nadal słaby, a szczególnie wobec GPB. Główną 
przyczyną osłabienia był dalszy wzrost awersji do ryzyka, 
wynikający ze zbliżających się wyborów prezydenckich w USA, 
a także słaby przemysłowy indeks polskiego PMI za 
październik (50,2 pkt.). Dolar tracił do pozostałych walut przez 
wpływ ryzyka politycznego. Funt brytyjski umocnił się po 
komunikacie Banku Anglii (planowanie zaostrzenia polityki 
monetarnej oraz podniesienie prognozy inflacji i dynamiki PKB 
na lata 2016-2018), a także po decyzji brytyjskiego sądu 
najwyższego (parlament ma zadecydować w sprawie 
procedury Brexit). 

 

  

 Cena ropy Brent spada do 45,5USD za baryłkę. Tak 
gigantyczna przecena jest wynikiem dużego przyrostu zapasów 
(14,4 mln względem oczekiwanych 1,9mln baryłek). Cena złota 
wzrasta z 1260USD do 1300USD za uncję. Wzrost spowodowany 
jest obawami rynków finansowych o charakter polityki nowo 
wybranego prezydenta USA. Cena miedzi wzrasta do 5 000USD 
za tonę z powodu pozytywnych odczytów chińskiego PMI. 

 

  
 



 
  

 Spółka tygodnia 500 produktów. Jest największym producentem leków 
generycznych na świecie i posiada 73 fabryki. Teva realizuje 
założenia Kodeksu postępowania w biznesie. Za cel swojej 
działalności stawia sobie poprawę stanu zdrowia i 
samopoczucia ludzi. Wspiera liczne projekty CSR takie jak sale 
zabaw dla dzieci w szpitalach czy też organizuje akcje badań 
profilaktycznych. 

 
 
    Teva  jest jednym z największych przedsiębiorstw branży 
farmaceutycznej na świecie. Zatrudnia ponad 46 tys 
pracowników, produkując 73 mld tabletek rocznie. Jej historia 
sięga 1901 roku, a w latach 80. weszła ona na rynek 
międzynarodowy. Obecnie, działając  w 60 krajach,  oferuje  ponad  

 

   

 Rynek zup w Polsce wg kategorii w 2015r.  
   

 
Wg raportu Canadean, sprzedaż na 
rynku zup w Polsce w 2015r. wynosiła 
643,7 mln PLN (wzrost o 3,2% r/r). 
Rynek znajduje się w fazie wzrostowej 
(powolna dynamika), a całkowita 
wartość sprzedaży ma wzrosnąć o ok. 
3,2% do roku 2017. Największą 
popularnością cieszą się zupy w 
proszku (np. Amino, Gorący Kubek), 
które stanowią 79,9% całkowitej 
sprzedaży. Tendencje wzrostowe 
odnotowują zupy z puszki (m.in. 
Campbell) oraz zupy mrożone (np. 
Hortex). Prognozowana 
średnioroczna stopa wzrostu wynosi 
3,3% (2014-2019). 

 

 

   

 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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Źródło: Soups Market in Poland: Market Snapshot to 2019 
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