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 Gospodarka 
 

 NBP: We wrześniu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było 
ujemne i wyniosło 4,3 mld zł. GUS: Koniec deflacji w Polsce. 
Regularny spadek cen w Polsce miał miejsce od lipca 2014 r. 
Największy spadek cen, aż 1,6%, odnotowano w lutym 2015 r. W 
październiku br. GUS zanotował roczny spadek  cen o 0,2%. 

 Wskaźnik PMI polskiego sektora wytwórczego wzrasta. 
Obecnie wynosi 51,9 punktów- informuje firma badawcza IHS 
Markit. Wynik ten to pozytywne zaskoczenie. Wyniki powyżej 
50 pkt świadczą o wzmożonej aktywności ekonomicznej w 
badanym sektorze. 

 Paliwa będą drożeć coraz szybciej. Średnie ceny paliw w 
Polsce w tym tygodniu niemal wyrównały rekordy z tego roku. 
Należy spodziewać się dalszych podwyżek. BM Reflex podaje, że 
średnia cena detaliczna Pb 95 wyniosła 4,95 zł. 

 Co drugi Polak źle ocenia sytuację ekonomiczną w kraju. 
23% uważa, że w 2017 ulegnie ona poprawie. Najwięcej 
niezadowolonych z sytuacji to panie w wieku 35-44 lata (47% 
ogółu pesymistów). Wśród optymistów dominują mężczyźni. 

 MR: Wzrost PKB w IV kw. 2016 r. minimalnie przyśpieszy. 
Będzie miał na to wpływ wzrost tempa spożycia prywatnego 
oraz eksportu. Głównym czynnikiem powodującym 
spowolnienie tempa rozwoju gospodarczego w pierwszych 
trzech kwartałach 2016 r. była mała ilość inwestycji. Do końca 
tego roku tempo ich spadku powinno wyhamować.  

 MR: Około 1,5 mld zł trafi do firm z Dolnego Śląska, 
Lubelszczyzny i Podkarpacia. Pieniądze te zostaną 
przeznaczone na wsparcie inwestycji, co wpłynie na wzrost 
konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. BGK będzie 
dystrybuował te środki poprzez sieć pośredników finansowych 
w regionach oraz wojewódzkie urzędy pracy. Odbiorcami mogą 
być również osoby bezrobotne planujące założenie własnej 
działalności gospodarczej. 

 Instytucje finansowe 
 

 NBP: Aktywa sektora bankowego w Polsce stale rosną. 
Zagrożeniem dla światowego sektora finansowego są niskie 
stopy procentowe. Banki światowe obniżają je, a niektóre 
instytucje stosują politykę ujemnych stóp procentowych, co 
powoduje mniejsze zarobki dla sektora. Polski sektor bankowy 
jest stabilny – rozwijał się systematycznie mimo światowego 
kryzysu finansowego. Dynamicznie rośnie liczba kredytów 
konsumpcyjnych. 

 Spada liczba placówek oraz zatrudnionych osób w bankach 
w Polsce. Ponad 15 mln osób aktywnie korzystających z 
bankowości internetowej oraz 7 mln osób korzystających z 
bankowości w smartfonie (3Q 2016 r.) spowodowało redukcję 
zatrudnienia o ponad 4 tys. osób. W ciągu trzech kwartałów 
2016 r. banki komercyjne zamknęły łącznie 524 placówek 
własnych  (najwięcej Bank BPH, który zmniejszył swoją sieć do 
62 oddziałów).  

 MBank wprowadza opłaty za korzystanie z własnych 
bankomatów. Od lutego 2017 r. za każdą wypłatę kartą 
debetową  z    bankomatu   poniżej kwoty  100  zł  bank   będzie  

pobierał prowizję 1,30 zł. Klienci będą mogli nadal wypłacać 
gotówkę bez opłat za pomocą Blika oraz w bankomatach 
mBanku, sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego 
WBK, ale tylko powyżej 100 zł. 

 MBank rozpoczyna współpracę z Paybackiem. Od grudnia do 
oferty mBanku trafiło nowe eKonto, którego użytkownicy będą 
zbierali punkty za każdą za transakcje wykonaną kartą 
debetową. Rachunek jest bezpłatny, prowizja za kartę wynosi 2 
zł. Przez pierwsze pół roku każde wydane w ten sposób 2 zł 
powiększą saldo Payback o 1 punkt. Później 1 pkt będzie 
przyznawany za każde 4 zł zapłacone kartą. Punktami będą 
nagradzane transakcje o łącznej wartości do 2 000 zł 
miesięcznie. 

 Wyższy wkład własny przy kredytach mieszkaniowych. 
Według badań ZBP, prawie 90% bankowców uważa, że 
wprowadzenie od 2017r. 20% progu wymaganego wkładu 
własnego na rynku kredytów mieszkaniowych ograniczy 
sprzedaż tych kredytów. 58% bankowców uważa, na rynku 
kredytów mieszkaniowych nie ma również miejsca na kredyty 
hipoteczne ze stałą stopą procentową.  

 Obowiązek złożenia oświadczenia FATCA do 1 grudnia. 
Każda osoba, która otworzyła rachunek po 30.06.2014r. miała 
obowiązek złożyć oświadczenie FATCA. Dotyczyło to osób, które 
na rachunkach w danym banku zgromadziły więcej niż 50 tys. 
dolarów. Jeśli oświadczenie nie zostało złożone bank miał prawo 
zablokować klientowi dostęp do konta. 

 

 Rynki finansowe  
 

 Integer.pl wycofuje się z działalności paczkomatowej w 
Rosji. Proces ten zostanie przeprowadzony w drodze likwidacji 
rosyjskiej spółki - córki i ma zostać zakończony do końca marca 
2017 roku. Spółka szacuje, że straty związane z zakończeniem 
działalności wyniosą ok. 5 mld zł. 

 WIG20 mWIG40  
 ZWYCIĘZCA TYGODNIA  
 ENERGA +3,07 CDPROJEKT +2,81  
 PRZEGRANY TYGODNIA  
 EUROCASH -3,10 SYNTHOS -2,02  
 

 Największe grupy energetyczne planują zakup akcji EDF. 
PGE, Enea, Energa oraz PGNiG Termika złożyły wspólnie EDF 
International nową ofertę na zakup akcji i udziałów w spółkach 
należących do EDF w Polsce. Do przejęcia są wszystkie główne 
aktywa EDF czyli Elektrownia Rybnik oraz Elektrociepłownia 
Kraków, Elektrociepłownia Wybrzeże w Gdańsku i Gdyni. 

 Energa sprzeda Enei 50% akcji Elektrowni Ostrołęka. 
Energa to trzeci największy dystrybutor energii i trzeci 
sprzedawca energii w Polsce w 2015 r. Kwota sprzedaży to ok. 
101 mln zł. Wspólnym celem jest realizacja projektu bloku o 
mocy 1 000 MW w Elektrowni Ostrołęka. 

 Ropa Brent wzrasta do ponad 54 USD za baryłkę. Jest to 
spowodowane uzgodnionym 30 listopada w Wiedniu 
ograniczeniem wydobycia ropy przez kraje OPEC do 32,5 mln 
baryłek dziennie. Rosja również ma ograniczyć swoje wydobycie  



 

 o 300 tys. baryłek dziennie. Złoto stabilne w paśmie 1160-
1190 USD za uncję, kończy tydzień na poziomie 1 177 USD. 
Niemniej, listopad był najgorszym miesiącem notowań złota od 
niemal 3,5 roku. Złoto dołowało z powodu umocnienia dolara, 
rosnących kursów akcji i rentowności obligacji skarbowych USA. 
Miedź spada do 5 773 USD za tonę. Spadek cen jest m.in. 
wynikiem realizacji zysków przez inwestorów oraz powrotu 
ceny do bardziej realnej, po ostatnich wzrostach. 

 

 

 Złoty nadal słaby. OECD obniżył prognozę wzrostu 
gospodarczego Polski do 2,6% w 2016 r. (ze względu na 
wydatki socjalne i wprowadzenie niższego wieku emerytalnego). 
Euro umocniło się, gdyż EBC wydłużyło program QE do września 
2017 r. i wtedy zdecyduje o jego dalszej realizacji, co oznacza, że 
w najbliższym czasie rentowności obligacji nie wzrosną w 
niekontrolowany sposób. Stopa bezrobocia w strefie euro spadła 
do 9,8% w październiku 2016 r. wobec 9,9% we wrześniu a 
wskaźnik PMI dla przemysłu wzrósł do 53,7 pkt w listopadzie 
2016 r. z 53,5 pkt w październiku. 

 Spółka tygodnia  

 

 Aplitt S.A.  jest przedsiębiorstwem branży IT. Oferuje szereg 
usług związanych z tworzeniem specjalistycznego 
oprogramowania, konsultingiem oraz outsourcingiem. O skali 
działania świadczy grono 50 tys. użytkowników jego aplikacji 
oraz 3,5 mln. generowanych dokumentów. Aplitt zajmuje się 
również  obsługą  kart  płatniczych,  processingiem  transakcji,  a  

także usługami Call Center. Miesięcznie wykonuje 300 
tys.połączeń telefonicznych. Za przedsiębiorczość w 
podejmowanych działaniach została w ostatnim czasie 
wyróżniona Prezes Zarządu - nagrodą Perły Polskiego Biznesu 
2016. Aplitt notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych 
od lipca 2008, a jego obecna wartość rynkowa wynosi 190 mln. zł. 

 Rynek higieny jamy ustnej w Polsce w 2015 r.  

 

 Wg raportu Canadean, sprzedaż na rynku 
higieny jamy ustnej w Polsce w 2015r. 
wynosiła 1,5 mld PLN (wzrost o 4,2% 
r/r). Rynek znajduje się w fazie 
wzrostowej, a całkowita wartość 
sprzedaży ma wzrosnąć o ok. 6,3% do 
roku 2017. Największą popularnością 
cieszą się pasty do zębów (np. Colgate, 
Blend-a-med), które stanowią 54,9% 
całkowitej sprzedaży. Tendencje 
wzrostowe odnotowują również 
szczoteczki do zębów i wymienne głowice 
(np. Oral-B) oraz płyny do płukania ust 
(m.in. Listerine). Prognozowana 
średnioroczna stopa wzrostu wynosi 
4,7% (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 4,48 1,36 

USD/PLN 4,20 0,72 

CHF/PLN 4,16 1,22 

EUR/USD 1,07 0,94 
 

Stawki (%) 1T ∆ bps 

WIBOR 3M 1,73 0,00 

EURIBOR 3M -0,31 -0,10 

LIBOR CHF 3M -0,75 -0,72 
 

Giełdy (pkt) 1T ∆ % 

WIG  48 474 -0,22 

WIG 20  1 783 -0,72 

DAX 10 513 -1,74 

FTSE  6 711 -1,87 

DJI 19 170 0,09 

SP500 2 190 -0,95 
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RYNEK HIGIENY JAMY USTNEJ  
W POLSCE W 2015 R. 

Odświażacz do ust 

Nic dentystyczna 

Ochrona protez 

Płyn do płukania ust 

Szczoteczki do zębów i wymienne głowice 

Pasta do zębów 

Źródło: Oral Hygiene Market in Poland: Market Snapshot to 2020. 
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