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 Gospodarka 
 

 NBP: We wrześniu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było 
ujemne i wyniosło 4,3 mld zł. Odnotowano ujemne saldo 
dochodów pierwotnych (7,2 mld zł). Miało na to wpływ przede 
wszystkim ujemne saldo dochodów z inwestycji (8,3 mld zł), 
obrotów towarowych (0,9 mld zł), dochodów wtórnych (0,6 mld 
zł) oraz dodatnie saldo usług 4,4 mld zł. 
 

 GUS: 4.134,2 mln euro nadwyżki w handlu zagranicznym za 
okres styczeń-wrzesień. Wzrasta eksport do wszystkich 
głównych partnerów Polski, a w szczególności Niemiec. Z 
krajami rozwijającymi się i państwami Europy Środkowo-
Wschodniej odnotowano ujemne saldo 9,9 mld zł. 
 

 Ministerstwo Rozwoju przygotowuje podatkowe ulgi dla 
inwestujących firm. Zmianie mają ulec ustawy o podatkach CIT 
i PIT. Agencja Radiowa podaje, że MR planuje wprowadzić 
jednorazową amortyzację, dzięki czemu podatki dla 
przedsiębiorców będą niższe. 
 

 GUS: W ciągu 7 lat wydobycie węgla kamiennego w Polsce 
spadło z 84 do 73 mln ton. Badanie dotyczy lat 2008-2015. 
Największym odbiorcą był sektor wytwarzania energii 
elektrycznej (51% całego sprzedanego węgla). Od 2012r. 
utrzymuje się zbliżony poziom zużycia gazu. 
 

 Budżet Warszawy: W 2017r. najwięcej pieniędzy na 
oświatę, komunikację i inwestycje. Magistrat chce 
przeznaczyć na to odpowiednio 3,7, 2,7 i 3,2 mld zł. Są to główne 
założenia projektu budżetu stolicy. Dochody w 2017 r. mają 
wynieść 15 mld 174 mln zł i być wyższe od tych planowanych na 
2016 r. o 684 mln zł, natomiast wydatki planowane są na kwotę 
16 mld 603 mln zł. 
 

 Instytucje finansowe 
 

 Zgoda na przejęcie SKOK Profit w Rybniku przez Śląski 
Bank Spółdzielczy "Silesia" w Katowicach. Wg KNF przejęcie 
zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w 
SKOK Profit. Instytucja posiada obecnie depozyty zgromadzone 
przez 733 członków, które wynoszą 2,6 mln zł. 
 

 Zgoda UOKiK na przejęcie Raiffeisen Leasing Polska przez 
PKO Leasing. Planowana konsolidacja polega na przejęciu 
wszystkich akcji Raiffeisen Leasing Polska. Łączny udział obu 
instytucji w rynku usług leasingowych to ok. 20%. 
 

 BGŻ BNP Paribas: 12-13.11.2016 r. ujednolicono systemy 
bankowości elektronicznej. Bank zmagał się z awarią, podczas 
której pojawiły się błędne informacje na temat aktualnych sald 
na rachunkach klientów. W tym czasie nie można było również 
wykonywać przelewów i innych podstawowych czynności 
bankowych. 

 

 Ponad 2/3 Polaków korzystających z Internetu wzięło 
pożyczkę w ciągu ostatnich 2 lat. Głównymi przyczynami 
pożyczek są: remonty, zakup auta lub wymiana niezbędnego 
sprzętu domowego. Aż 13 % ankietowanych zadłużyło się, by 
spłacić wcześniej zaciągnięte zobowiązania. 
 

 Rynki finansowe  
 

 Umowa pomiędzy spółką zależną Ciechu i ET Govora. 
Wartość zawartej umowy to 305,4 mln zł. Przedmiotem jest 
dostawa pary technologicznej niezbędnej dla spółki Ciech Soda 
Romania w latach 2016-2018. 

 WIG20 mWIG40  
 ZWYCIĘZCA TYGODNIA  
 BZ WBK +2,57 BUDIMEX +3,67  
 PRZEGRANY TYGODNIA  
 LPP -3,37 BANK MILLENIUM -2,99  
 

 Grupa Energa przejmuje za granicą. W swej strategii do 2025 
r. spółka dopuszcza rozwój przez fuzje i przejęcia. Łączne 
nakłady na inwestycje podstawowe i dodatkowe planowane na 
lata 2016-2025 wynoszą ok. 20,6 mld zł ( 9,5 mld zł w latach 
2016- 2020). 
 

 Umowa pomiędzy Enter Air i Boeingu na dostawę 4 
samolotów. Są to samoloty najnowszej generacji Boeing 737-8 
MAX. Poprzednio przewoźnik miał zamówienie na dwa 
samoloty, natomiast teraz łącznie zamówienie wynosi sześć 
samolotów Boeing 737-8 MAX. 
 

 Złoty najsłabszą z walut w regionie. Słabość złotego w 
stosunku do innych walut spowodował silny dolar, ucieczka 
inwestorów z rynków wschodzących, słabe dane z polskiej 
gospodarki (mniejszy od oczekiwań wzrost PKB w III kwartale o 
2,5% r/r), a także decyzja Sejmu o obniżeniu wieku 
emerytalnego. Globalną siłę dolara wspierają oczekiwania 
dotyczące wyższej inflacji w USA, zapowiedzi wdrażania 
inwestycji infrastrukturalnych, oraz planowane podniesienie 
stóp procentowych przez Fed. 
 

 Cena ropy Brent wzrasta do ok. 47 USD za baryłkę. Powodem 
jest korekta dużych spadków po fluktuacjach rynkowych 
związanych z wyborem nowego prezydenta USA, a także 
spekulacje co do wyniku rozmów członków kartelu OPEC nt. 
nałożenia limitów na produkcję ropy. Złoto kontynuuje trend 
spadkowy, testując psychologiczny poziom 1 200 USD za uncję. 
Powodem przeceny jest aprecjacja dolara i spekulacje dot. 
grudniowej podwyżki stóp procentowych w USA. Miedź zalicza 
największy tygodniowy spadek ceny od sierpnia, kończąc 
tydzień na 5 454 USD za tonę. Jeszcze w pt cena metalu wynosiła 
ponad 6 000 USD za tonę. Przecena spowodowana jest 
aprecjacją dolara względem głównych walut i przestrzeleniem 
oczekiwań co do popytu na nią przez największe gospodarki 
świata. 

 



 

 Spółka tygodnia  

 

 Termo-Rex S.A.  specjalizuje się w obróbce cieplnej elementów 
stalowych, spawaniu złącz różnych materiałów, a także 
dostarczaniu izolacji termicznych. Dodatkowo spółka produkuje 
maszyny do obróbki cieplnej oraz wyposażenie z nimi związane. 
W jej ofercie znajduje się autorska technologia pozyskiwania 
mikrosfer tj.    kulistych    polimerów    wypełnionych    gazem – 

powstających pod wpływem wydzielania się gazu w wysokiej 
temperaturze z substancji mineralnych. Termo-Rex angażuje się w 
działalność społeczną - wspiera lokalne drużyny sportowe z 
Jaworzna oraz Szlachetną Paczkę. Spółka notowana jest na 
Giełdzie Papierów Wartościowych od września 2012 roku, a jej 
obecna wartość rynkowa wynosi 261 mln zł. 

 Rynek kosmetyków higieny osobistej w Polsce w 2015 r.  

 

 

Wg raportu Canadean, sprzedaż na rynku 
kosmetyków higieny osobistej w Polsce w 2015r. 
wynosiła 2,2 mld PLN (wzrost o 3,9% r/r). Rynek 
znajduje się w fazie wzrostowej, a całkowita 
wartość sprzedaży ma wzrosnąć o ok. 3,8% do roku 
2017. Największą popularnością cieszą się produkty 
do kąpieli i pod prysznic (np. płyn do kąpieli, żel pod 
prysznic), które stanowią 43% całkowitej 
sprzedaży. Tendencje wzrostowe odnotowują 
również mydła (np. Dove, Palmolive) oraz 
antyperspiranty i dezodoranty (m.in. Nivea, Adidas). 
Prognozowana średnioroczna stopa wzrostu wynosi 
3,1% (2015-2020). 

 

 

 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 4,44 1,60 

USD/PLN 4,19 2,92 

CHF/PLN 4,15 0,72 

EUR/USD 1,06 -1,85 
 

Stawki (%) 1T ∆ bps 

WIBOR 3M 1,73 0,00 

EURIBOR 3M -0,31 0,00 

LIBOR CHF 3M -0,73 0,40 
 

Giełdy (pkt) 1T ∆ % 

WIG  46 910 -3,17 

WIG 20  1 725 -3,99 

DAX 10 664 -0,04 

FTSE  6 776 0,63 

DJI 18 867 0,10 

SP500 2 182 0,81 
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RYNEK KOSMETYKÓW HIGIENY OSOBISTEJ W POLSCE  W 2015 R.  

Antyperspiranty i dezodoranty 

Produkty do kąpieli i pod prysznic 

Mydło 

Źródło: Personal Toiletries Hygiene Market in Poland: Market Snapshot to  2020. 
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