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 Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez 
zmian. Od marca 2015 r. są one na rekordowo niskim poziomie. 
Stopa referencyjna NBP nadal wynosi 1,50% w skali rocznej, 
lombardowa – 2,50%, depozytowa – 0,50%, a stopa redyskonta 
weksli – 1,75%. RPP utrzymuje dodatnie stopy procentowe, 
pomimo utrzymującej się deflacji cenowej. 

 

 Komisja Europejska obniżyła prognozy wzrostu 
gospodarczego dla Polski. Tempo wzrostu PKB w 2016 obniżono 
do 3,1% z 3,7%, a w 2017 r. – do 3,4% z 3,6%. Główną przyczyną 
jest osłabienie wzrostu inwestycji. Wynika to m. in. z powolnego 
startu projektów, które są finansowane przez fundusze 
strukturalne UE w nowej perspektywie finansowej oraz niższej 
aktywności przedsiębiorstw po zmianie rządu. 
 

 MON chce przeznaczyć prawie 1 mld zł na cyberzbrojenia. 
Działania w tym zakresie będą należeć do priorytetów planu 
modernizacji technicznej polskiej armii. Specjaliści bezpieczeństwa 
informatycznego uważają, że cyberwojna jest realnym 
zagrożeniem. 

 

 KE zatwierdziła polskie projekty o wartości 350 mln euro. 
Zatwierdzone zostały obwodnice Radomia, Inowrocławia i 
Brodnicy, a także modernizacja drogi S8 na Mazowszu i Podlasiu. 
Środki na te cele będą pochodziły z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności. 

 

 Rośnie wpływ bezdzietnych małżeństw i singli na rynek 
mieszkań. Grupy te stymulują deweloperów do budowania osiedli 
z dużym udziałem mieszkań o dużych powierzchniach. Eurostat 
podaje, że od 2006 r. do 2015 r. liczba polskich singli wzrosła o 
ponad 800 tys. Z danych wynika też, że 2/3 Polaków mieszka w 
zbyt małym mieszkaniu. 

 
 

 
 

 

 
Instytucje finansowe 

   

 NBP: 11,42 mld zł wyniósł zysk netto sektora bankowego za 
trzy kwartały 2016 r. Oznacza to wzrost o 0,27% r/r. W III kw. 
2016 r. wynik netto banków spadł o 9,2% r/r i wyniósł 3,14 mld 
zł. Za trzy kwartały wynik z tytułu odsetek wyniósł 28,3 mld zł 
(wzrost o 8,7% r/r), a wynik z prowizji spadł o 5,6 % do 9,5 mld 
zł. 

 

 Bank Pekao: zysku netto w 3Q 2016r. wyniósł 520,7 mln zł. 
Jest to spadek w porównaniu z 610,5 mln zł rok wcześniej. Wynik 
odsetkowy instytucji w 3Q wyniósł 1.117,5 mln zł, wynik z 
prowizji 489,9 mln zł, a odpisy z tytułu utraty wartości kredytów 
133,9 mln zł. 

 

 Alior Banku: zysk netto w 3Q 2016r. wyniósł 86,94 mln zł. 
Rok wcześniej wyniósł 91 mln zł. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 
490,51 mln zł (383,72 mln zł rok wcześniej), wynik z tytułu 
prowizji i opłat sięgnął 76,16 mln zł (89,11 mln zł rok wcześniej). 
Aktywa razem banku wyniosły 46,58 mld zł na koniec 3Q 2016 r. 
( 37,3 mld zł). 
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 Banki nie planują ważnych zmian w polityce kredytowej w 
IV kw. 2016r. Jedynie pojedyncze instytucje chcą zaostrzyć 
kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw. Banki 
spodziewają się spadku popytu na kredyty, oprócz kredytów 
krótkoterminowych dla małych i średnich firm, gdzie oczekuje 
się zwiększenia ilości zawieranych umów. 
 

 

 

 
Rynki finansowe 

 

 

 PZU Zdrowie otworzyło pierwszą placówkę medyczną 
sygnowaną znakiem "PZU Zdrowie". Przychodnia mieści się 
w centrum Katowic. To pierwsza placówka zaprojektowana w 
pełni przez PZU. Mogą zgłaszać się do niej pacjenci w ramach 
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia lub tzw. 
grupowego ubezpieczenia zdrowotnego jak i również na 
zasadach komercyjnych. 
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ZWYCIĘZCA TYGODNIA  

 
KGHM POLSKA MIEDŹ +8,05 JSW +6,85 

 

 
PRZEGRANY TYGODNIA  

 
EUROCASH -4,33 POLNORD -3,10 

 

 

 Rejestracja Prepaid przez systemy bankowe. Polkomtel 
(grupa Cyfrowego Polsatu) umożliwia rejestrację kart prepaid 
w sieci Plus za pośrednictwem bankowych systemów 
transakcyjnych. Rejestrację i weryfikację danych klienta na 
podstawie własnych informacji umożliwił Bank Millennium. W 
najbliższych dniach kolejne banki mają wprowadzić tę 
możliwość. 

 

  

 Ciech nie kupi spółek segmentu agro grupy Sapec. Mimo to 
spółka zapowiada dalsze wzmacnianie segmentu organicznego 
i nie wyklucza udziału w kolejnych akwizycjach w sektorze 
agro. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku 
chemicznego, a jej przychody przekraczają 4 mld zł rocznie. 

 

  

 Polska Grupa Górnicza (PGG) wdroży program 
przyspieszonej restrukturyzacji. Przyspieszeniu ulegnie 
zmniejszanie kosztów finansowych. Wzrost cen węgla 
energetycznego skłania do tego, by optymistycznie patrzeć na 
PGG. 

 

 

 ZCh Police zdecydują o eksploatacji nowego złoża w 
Senegalu na pocz. 2017 r. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne 
Police prawdopodobnie na początku przyszłego roku 
zweryfikują, czy eksploatacja złoża fosforytów Kebemer w 
Senegalu będzie miała ekonomiczne uzasadnienie. W przypadku 
pozytywnego rozstrzygnięcia spółka będzie ubiegała się o 
koncesję wydobywczą i liczy na szybkie rozpoczęcie eksploatacji. 

 

 

 Słaby złoty wobec wszystkich głównych walut. Na osłabienie 
złotego miał wpływ zaskakujący wynik wyborów prezydenckich 
w USA. Globalny wzrost awersji do ryzyka powoduje ucieczkę 
inwestorów zagranicznych z rynków wschodzących. Dolar po 
rozstrzygnięciu głosowania wyborczego w USA zaczął się 
umacniać, dzięki programowi nowego prezydenta (zapowiedź 
deregulacji, poluzowania fiskalnego, uproszczenia podatków 
oraz zwiększenia wydatków na inwestycje infrastrukturalne). 

 

  
 

 
  



   
  Cena ropy Brent spada do 44,5 USD. Jest to następstwem 

silnej awersji do ryzykownych aktywów po wygranej Donalda 
Trumpa, a potem silnej aprecjacji dolara. Cena złota znacznie 
spada do 1227USD za uncję z powodu wzrostu oczekiwań 
wobec  grudniowej  podwyżki  stop  procentowych w  USA.  Cena 

miedzi wzrasta do 5500USD za tonę osiągając w tym tygodniu 
nawet 6000USD za tonę. Wzrost spowodowany jest 
oczekiwaniami na zwiększony popyt na ten metal w wyniku 
planu Trumpa dot. rozbudowy infrastruktury. 

 

   
 Spółka tygodnia recykling 120 tys ton metali. W 2014 roku osiągnęła przygody 

wynoszące 772 mln złotych wypracowując prawie 35 mln zł 
zysku netto. Spółka realizuje założenia społecznej 
odpowiedzialności biznesu poprzez podejmowaną działalność 
prospołeczną, wspieranie społeczności lokalnych oraz ekologię. 
Za podejmowane działania została doceniona nagrodami takimi 
jak Polish Business Awards oraz Perła Polskiej Gospodarki. 

 
 
  Elemental Holding SA  zajmuje się odzyskiwaniem surowców 
wtórnych oraz dostarczaniem ich do hut i odlewni w całej Polsce. 
Specjalizuje się w przetwarzaniu metali nieżelaznych oraz metali 
szlachetnych - pozyskiwanych głównie z układów 
elektronicznych.   W  ciągu   roku  udało  jej  się  wydobyć  poprzez 

 

   

 Rynek mięsa w Polsce wg kategorii w 2015r.  
   

 Wg raportu Canadean, sprzedaż na 
rynku mięsa w Polsce w 2015r. 
wynosiła 23,8 mld PLN (wzrost o 
4,4% r/r). Rynek znajduje się w fazie 
wzrostowej, a całkowita wartość 
sprzedaży ma wzrosnąć o ok. 4,5% do 
roku 2017. Największą popularnością 
cieszy się świeże mięso na stoisku 
mięsnym (np. wołowina, 
wieprzowina), które stanowi 41,5% 
całkowitej sprzedaży. Tendencje 
wzrostowe odnotowuje surowe, 
pakowane mięso z lodówki- całe 
kawałki (np. kurczak) oraz 
przetworzone (np. bekon, kiełbaski). 
Prognozowana średnioroczna stopa 
wzrostu wynosi 4,7% (2014-2019). 

 

 

   

 Dane statystyczne  

   
Makroekonomia Data 

PKB r/r 3,1% 2016 kw. 2 

CPI -0,2% 2016.10 

Stopa bezrobocia 8,2% 2016.10 

Wynagrodzenie m. 4 218 zł 2016.09 

Produkcja przemysłowa 10,4% 2016.09 

Stopa referencyjna NBP 1,5% od 2016.02 
 

Kursy walut 1T ∆ % 

EUR/PLN 4,37 1,49 

USD/PLN 4,07 4,76 

CHF/PLN 4,12 2,67 

EUR/USD 1,08 -2,96 
 

Stawki (%) 1T ∆ bps 

WIBOR 3M 1,73 1 

EURIBOR 3M -0,31 0,00 

LIBOR CHF 3M -0,74 -0,52 
 

Giełdy (pkt) 1T ∆ % 

WIG  48 488 1,76 

WIG 20  1 797 2,19 

DAX 10 668 3,98 

FTSE  6 734 1,48 

DJI 18 848 5,36 

SP500 2 164 3,80 
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RYNEK MIĘSA W POLSCE, 2015 R.  

Konserwy mięsne 

Surowe, pakowane - przetworzone 

Surowe, pakowane - całość 

Gotowane mięso na stoisku 

Gotowane, pakowane mięso  

Świeże mięso na stoisku 

Mięso mrożone 

Źródło: Meat Market in Poland: Market Snapshot to 2019 
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