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 GUS: sprzedaż detaliczna w październiku wzrosła o 4,6% 
rdr. W okresie od stycznia do października sprzedaż była 
wyższa o 5,5% niż w roku ubiegłym. Wartość nowo 
rozpoczętych inwestycji zwiększyła się o 15,6%. 

 PwC: na koniec roku luka VAT (różnica między realnymi 
wpływami a możliwymi do osiągnięcia) wyniesie ok. 45 mld 
zł. Jest to 2,5% polskiego PKB. Byłby to spadek w porównaniu 
do 49 mld zł odnotowanych rok wcześniej, co świadczy o 
poprawie ściągalności tego podatku. VAT wraz z akcyzą 
stanowią obecnie ok. 70% dochodów podatkowych państwa. 

 Gminy z zadłużeniem na inwestycje. Zaczynają 
wyhamowywać z projektami. Samorządy w Polsce mają aż 68 
mld zł zadłużenia. W obawie przed niedoborem środków 
finansowych mogą zupełnie wyhamować inwestycje. 

 Krajowy Rejestr Długów: Zadłużenie firm budowlanych 
przekroczyło już 1,6 mld zł. Od lutego br. wzrosło ono we 
wszystkich sektorach budownictwa. Spłacaniu długów nie 
sprzyja powolne uruchamianie przetargów publicznych, mała 
liczba nowych inwestycji oraz bardzo duża konkurencja. 
Najbardziej zadłużone są firmy zarejestrowane na Mazowszu 
oraz budowlańcy z Górnego Śląska.  

 HIPH: Wysokie ceny energii hamują rozwój sektora 
stalowego. Analitycy Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej 
oszacowali, że firmy z branży stalowej odprowadzają rocznie ok. 
7,6 mld zł do budżetu. Dzięki obniżce cen energii elektrycznej od 
10 do 30% łączna produkcja badanych hut zwiększyłaby się o 
ok. 3,7-18%. Obniżka cen przyczyniłaby się do wzrostu wartości 
dodanej brutto i zatrudnienia. 

 Instytucje finansowe 
 

 Negocjacje sprzedaży akcji Pekao na finiszu. Akcje Pekao SA 
kupi Grupa PZU i Polski Fundusz Rozwoju. Dyskusje o 
możliwości przejęcia udziałów w Pekao SA rozpoczęły się w 
lecie, gdy włoska grupa UniCredit sprzedała ok. 10% akcji Pekao 
za 3,3 mld zł. UniCredit jest właścicielem banku od 1999 roku i 
posiada 40,1% jego akcji. 
 BGK dostanie od rządu 3 mln zł. Rząd chce dokapitalizować 

instytucje obligacjami skarbowymi. Wzmocniony bank ma 
finansować plan wicepremiera Morawieckiego. Większość 
planowanych w jego ramach inwestycji ma zostać pokryta z 
funduszy unijnych oraz właśnie z BGK. Dokapitalizowanie banku 
obligacjami skarbowymi zwiększy dług publiczny, lecz 
jednocześnie pozwoli fiskusowi uzyskać wyższe dywidendy. 

 MBank znów przegrał sprawę w sądzie. Dotyczyła ona 
nieprawidłowej klauzuli zmiany oprocentowania.  Sąd 
unieważnił umowę kredytu, co oznacza, że bank nie odzyska 
nawet pieniędzy, które wypłacił. MBank nie zgadza się z opinią 
sądu, ma zamiar złożyć apelację.  

 Citibank i JP Morgan największymi bankami o znaczeniu 
systemowym.  Na liście największych banków, 
przygotowywanej     przez     międzynarodowy    organ   nadzoru, 
zastąpiły  one   brytyjski   HSBC.    Dla zapewnienia   stabilności 

 

finansowej do 2019 r. banki muszą podwyższyć kapitał tak, 
aby zwiększyć współczynniki kapitałowe o dodatkowe 2,5%. 
 

 Rynki finansowe  
 

 PGNiG rozpoczęło wydobycie gazu ze złoża Rizq. 
Zwiększyło to wydobycie gazu w Pakistanie przez spółkę do 
ponad 0,5 mln m3 na dobę. Rozpoczęto także wiercenie 
kolejnego otworu na złożu Rehman. 

 WIG20 mWIG40  
 ZWYCIĘZCA TYGODNIA  
 PGE +3,01 PFLEIERER GROUP  +6,08  
 PRZEGRANY TYGODNIA  
 PEKAO -4,35 EMPERIA -3,32  
 

 Unipetrol - spółka z grupy kapitałowej PKN Orlen. Spółka 
podpisała trzyletnią umowę na przesyłanie ropy naftowej 
rurociągiem Janaf z chorwacką spółką Jadranski Naftovod. 
Ropa naftowa będzie dostarczana zarówno dla rafinerii w 
Kralupach, jak i Litvinovie. Janaf transportuje ropę naftową do 
rafinerii w Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii oraz na 
Węgry.  

 BioMaxima nabyła 80% udziałów w rumuńskich spółkach 
Qias Med i Istar. Spółki te zajmują się sprzedażą aparatury, 
testów, odczynników, mikrobiologii oraz wyposażenia 
laboratoriów. Spółka zamierza powołać nowy podmiot 
BioMaxima Romania srl. Cena nabycia udziałów została 
ustalona na kwotę 138 tys. euro.  

 Zakłady Azotowe Kędzierzyn - spółka zależna Grupy 
Azoty.  Spółka zawarła z Air Products umowę na dostawy 
tlenu i azot od kwietnia 2017 do grudnia 2035 roku. 
Szacunkowa wartość świadczeń wynikających z umowy 
wynosi 1,1 mld zł netto.  

 Złoty nadal słaby. Polska waluta znajduję się pod wpływem 
czynników globalnych (niepewność wobec polityki Trumpa, 
możliwa podwyżka stóp procentowych przez Fed, mocny 
dolar, wyprzedaż obligacji, odpływ inwestorów z rynków 
wschodzących) i lokalnych (zwalniające tempo wzrostu 
gospodarczego w Polsce, obawy przed obniżką ratingu). 
Prawdopodobne jest, że dolar pozostanie silny aż do 14 
grudnia, czyli do najbliższego posiedzenia Fed.  

 Ropa Brent wzrosła w tym tygodniu do 48,35 USD za 
baryłkę. Początkowy wzrost wynikał z oczekiwań wobec 
ograniczeń produkcji ropy, które OPEC mógłby nałożyć na 
siebie pod koniec listopada. Czwartkowe odwrócenie trendu 
wynika z przedłużających się pertraktacji z Iranem i Rosją w 
sprawie ich stanowisk o zmniejszeniu dostaw ropy. Cena złota 
spadła do 1187 USD za uncję. W głównej mierze jest to 
wynikiem pewności inwestorów co do grudniowej podwyżki 
stóp procentowych w USA. Mimo to w ubiegłym miesiącu 
Centralny Bank Rosji kupił 40,4 tony złota. Miedź wzrasta do 
5 850 USD za tonę. Na wzrost ceny metalu przekłada się 
optymizm inwestorów wierzących, że wydatki na przemysł i 
rozwój infrastruktury na świecie wzrosną w przyszłym roku. 

 



  
 

 Spółka tygodnia  

 

 Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.  Spółka zajmuje się 
działalnością deweloperską, w szczególności budową i 
wynajmem przestrzeni magazynowych. Przedsiębiorstwo 
powstało w 1996 roku, a od 2000 prowadzi działalność w 
obecnym zakresie. Od tego czasu zbudowało obiekty 
magazynowe m.in. w Ożarowie Mazowieckim, Pruszczu 
Gdańskim czy też w Krakowie - o łącznej powierzchni użytkowej  

przekraczającej 55 tys. m2. Od 2010 zrealizowała także dwa 
projekty nieruchomości handlowych: Park Handlowy w 
Puławach oraz Retail Park Karpacka w Bielsku Białej. Biuro 
Inwestycji Kapitałowych zadebiutowało na Giełdzie Papierów 
Wartościowych 23 listopada 2016 r. oferując akcje o łącznej 
wartości przekraczającej 20 mln zł. 

 

 Rynek produktów do pielęgnacji włosów w Polsce w 2015 r.  

 

 Wg raportu Canadean, sprzedaż na rynku 
produktów do pielęgnacji włosów w Polsce 
w 2015r. wynosiła 2,4 mld PLN (wzrost o 
4,4% r/r). Rynek znajduje się w fazie 
wzrostowej, a całkowita wartość sprzedaży 
ma wzrosnąć o ok. 6,5% do roku 2017. 
Największą popularnością cieszą się 
szampony (np. Head & shoulders, Pantene), 
które stanowią 46,2% całkowitej 
sprzedaży. Tendencje wzrostowe 
odnotowują również barwniki do włosów 
(np. Joanna, Schwarzkopf) oraz kosmetyki 
do stylizacji (m.in. żel/ lakier do włosów). 
Prognozowana średnioroczna stopa 
wzrostu wynosi 4,8% (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 4,42 -0,45 

USD/PLN 4,17 -0,48 

CHF/PLN 4,11 -0,96 

EUR/USD 1,06 0,00 
 

Stawki (%) 1T ∆ bps 

WIBOR 3M 1,73 0,00 

EURIBOR 3M -0,31 0,00 

LIBOR CHF 3M -0,74 -0,80 
 

Giełdy (pkt) 1T ∆ % 

WIG  48 579 3,56 

WIG 20  1 796 4,12 

DAX 10 699 0,33 

FTSE  6 839 0,93 

DJI 19 152 1,51 

SP500 2 211 1,33 
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RYNEK PRODUKTÓW DO PIELĘGNACJI WŁOSÓW W 
POLSCE W 2015 R. 

Odżywka 

Barwniki do włosów 

Trwała 

Szampon 

Kosmetyki do stylizacji  

Źródło: Haircare Market in Poland: Market Snapshot to 2020. 
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