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 Gospodarka 
 

 GUS: 18,9 mld zł nadwyżki w handlu zagranicznym za okres 
styczeń-listopad. GUS podliczył eksport wyrażony w euro na 
ok. 168 mld, a import ok. na 163 mld. Najważniejszym 
partnerem w handlu zagranicznym pozostają Niemcy. 

 MF zabiega o niższe koszty obsługiwania długu w 2017r. 
Ministerstwo chce walczyć ze zmiennością rentowności 
skarbowych papierów wartościowych poprzez zmiany sposobu 
ustalania struktury obligacji oferowanych do sprzedaży. W 
pierwszym kwartale 2017r. Ministerstwo Finansów planuje 
pozyskać nawet 38 mld zł. 

 NBP: Podaż pieniądza w grudniu wzrosła o 25,9 mld zł. Na 
wzrost największy wpływ miał przyrost zobowiązań banków 
wobec gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Na koniec 
miesiąca wartość agregatu M3, obrazującego łączną podaż 
pieniądza, wyniosła 1,3 bln zł. 

 Drugi raz po 1989r. Polska importerem prądu. W 2016r. 
zużycie energii elektrycznej w Polsce znacząco przewyższyło 
krajową produkcję. Import miał miejsce głównie ze Szwecji i 
pokrył zapotrzebowanie ok. miliona rodzin. 

 ME: Miks energetyczny w Polsce musi zostać określony w 
2017r. Ministerstwo Energii nie wyklucza, że jeszcze 2017r. 
zostanie ogłoszony przetarg dotyczący wyboru technologii 
jądrowej. 61% Polaków jest za budową elektrowni jądrowej w 
Polsce. 

 Po 2020r. UE może przeznaczać mniej pieniędzy dla Polski. 
Jest to zdanie ekspertów z ośrodka Warsaw Enterprise Institute. 
Sądzą oni jednak również, że Polska nadal będzie otrzymywać 
więcej pieniędzy niż inne kraje wspólnoty. Na lata 2014-2020 
Polska ze środków UE ma do wykorzystania 82,5 mld euro. 

 Instytucje finansowe 
 

 27 marca 2017 r. nastąpi fuzja operacyjna Alior Banku i 
Banku BPH. Klienci przejętej części Banku BPH muszą się 
liczyć ze zmianami dotyczącymi kont, lokat czy kredytów, a 
także kanałów obsługi klienta (m.in. korzystania z bankowości 
internetowej i mobilnej Alior Banku, a nie Banku BPH). Klienci 
części przejętej przez Alior Bank otrzymają także dostęp do ok. 
800 placówek Alior Banku. 

 ING Bank Śląski obserwuje wśród swoich klientów 
mniejszy popyt na kredyty inwestycyjne. Wiele firm 
odwleka obecnie decyzje o rozpoczęciu nowych inwestycji, ze 
względu na niepewność i brak przewidywalności zmian 
legislacyjnych. Dzięki temu na rachunkach firm rosną środki 
pieniężne. 

 Liczba kart płatniczych oraz transakcji z ich użyciem 
wzrosła. Na koniec III kw. 2016 r. znajdowało się na polskim 
rynku 36,3 mln kart płatniczych. Udział kart z funkcją 
zbliżeniową osiągnął poziom 79,3%. Liczba transakcji 
przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych wyniosła 
ponad 1mld. Mniej było transakcji w bankomatach, ale ich 
wartość była wyższa. 

 Do Polski chcą wejść dwa nowe zagraniczne banki. Są to 
estoński  AS  Inbank  oraz   holenderski   MUFG   Bank   Europe.  

 Również Bank Pocztowy w pierwszej połowie 2017 r. planuje 
uruchomienie nowej marki – Envelo Bank, banku internetowego 
skierowanego do młodych klientów. 

 Banknot o nominale 500 zł trafi do obiegu w lutym. Mimo 
prośby, o ponowne rozważenie zasadności wprowadzenia 
banknotu do obiegu, skierowanej do NBP przez Ministerstwo 
Rozwoju, banknot trafi do obiegu zgodnie z planem. Na 
banknocie znajdzie się wizerunek króla Jana III Sobieskiego. 

 Rynki finansowe  
 

 Tarczyński podpisał umowę z Jeronimo Martins Polska w 
sprawie sprzedaży swoich produktów. Szacunkowa wartość 
kontraktu w okresie 12 miesięcy wynosi 80 mln zł. Umowa 
została podpisana na czas nieokreślony i jest kontynuacją 
współpracy stron, realizowanej od września 2016 na podstawie 
odrębnych zamówień. 

 WIG20 mWIG40  
 ZWYCIĘZCA TYGODNIA  
 CCC +2,58 AMREST +2,02  
 PRZEGRANY TYGODNIA  
 PGNIG -2,33 HAWE -3,23  
 

 Unimot opublikował prospekt emisyjny. Oferta publiczna 
obejmuje emisję nie więcej niż 2,2 mln akcji i ma przynieść 
spółce ok. 85 mln zł. Pieniądze te przeznaczone będą na rozwój 
technologii pomocnych w sprzedaży oleju napędowego i 
benzyny. 

 Tauron Wydobycie unieważnił wybór oferty Famuru i 
Kopeksu do realizacji budowy Szybu Grzegorz. Wartość netto 
oferty wyniosła 227,9 mln zł netto, z czego na Kopex 
Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, jako lidera konsorcjum, 
przypadało 172,9 mln zł. Decyzja o unieważnieniu wyboru ma 
związek z decyzją Krajowej Izby Odwoławczej. Zgodnie z 
orzeczeniem KIO Tauron powtórzy czynności badania i oceny 
ofert w postępowaniu. 

 Wikana planuje rozpocząć w 2017 r. realizację 9 nowych 
projektów. Dotyczą one powstania ponad 770 mieszkań. 
Deweloper ma zamiar uruchomić inwestycje w Lublinie, Janowie 
Lubelskim, Tarnobrzegu, Przemyślu i Rzeszowie. W 2016 r. 
firma sprzedała 270 mieszkań wobec 247 przed rokiem. 

 Umocnienie euro względem dolara. Publikacja sprawozdania 
z grudniowego posiedzenia EBC, ujawniająca różnice zdań w 
kwestii rozszerzenia programu skupu obligacji (QE), 
spowodowała umocnienie euro. RPP nie zmieniła poziomu stóp 
procentowych, złoty był stabilny względem euro, oraz umocnił 
się wobec dolara. Inwestorzy czekają na decyzje Fitch i Moody’s 
w sprawie polskiego ratingu. 

 Ropa Brent kończy tydzień na poziomie 55,7 USD za 
baryłkę. Mimo zmniejszenia przez Arabię Saudyjską dostaw 
ropy mocniej niż ustalono, do spadku odnotowanego na 
początku tygodnia przyczyniły się chińskie dane o eksporcie. 
Miedź drożeje do 5 900 USD za tonę za sprawą wzrostu importu 
metalu z Chin. Złoto wzrasta do prawie 1 200 USD za uncję. 
Powodem jest silna deprecjacja dolara względem głównych 
walut. 



   

 Spółka tygodnia  

 

   WASKO S.A.  jest przedsiębiorstwem działającym w branży 
teleinformatycznej. Od prawie trzydziestu lat zajmuje się 
tworzeniem oprogramowania i wdrażaniem systemów 
informatycznych w spółkach sektorów takich jak paliwowo-
energetyczny, telekomunikacyjny czy też w administracji 
publicznej. Podejmuje działania mające na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa    lotnisk    wojskowych    na    terenie   kraju   jak 

również sprawne zarządzanie flotą pojazdów. WASKO zatrudnia 
ponad 500 osób posiadając przedstawicielstwa w 15 kluczowych 
miastach w całej Polsce. Prowadzi też liczne prace badawczo-
rozwojowe, na które przeznacza znaczną część osiąganego zysku. 
Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych od 
sierpnia 2001, a jej obecna wartość rynkowa wynosi 114 mln zł. 

 Rynek olei i tłuszczy w Polsce w 2015 r.  

 

 

Wg raportu Canadean, sprzedaż na rynku olei i 
tłuszczy w Polsce w 2016r. wynosiła 4,9 mld PLN 
(wzrost o 2,6% r/r). Rynek znajduje się w fazie 
wzrostowej, a całkowita wartość sprzedaży ma 
wzrosnąć o ok. 2,6% do roku 2018. Największą 
popularnością cieszą się oleje (np. rzepakowy, 
kokosowy), które stanowią 88,3% całkowitej 
sprzedaży. Tendencje wzrostowe odnotowują 
również tłuszcze (m.in. smalec). Prognozowana 
średnioroczna stopa wzrostu wynosi 2,6% (2015-
2020). 

 

 

 Dane statystyczne  

 

Makroekonomia Data 

PKB r/r 2,5% 2016 kw. 3 

CPI -0,5% 2016.10 

Stopa bezrobocia 8,2% 2016.10 

Wynagrodzenie m. 4 259 zł 2016.10 

Produkcja przemysłowa 1,9% 2016.11 

Stopa referencyjna NBP 1,5% od 2016.02 
 

Kursy walut 1T ∆ % 

EUR/PLN 4,35 -3,12 

USD/PLN 4,13 -2,36 

CHF/PLN 4,06 -1,46 

EUR/USD 1,05 0,96 
 

Stawki (%) 1T ∆ bps 

WIBOR 3M 1,73 0,00 

EURIBOR 3M -0,31 1,00 

LIBOR CHF 3M -0,74 0,00 
 

Giełdy (pkt) 1T ∆ % 

WIG  52 721 3,14 

WIG 20  1 998 4,12 

DAX 11 599 1,71 

FTSE  7 210 3,83 

DJI 19 967 0,62 

SP500 2 276 0,80 
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12% 

RYNEK OLEJÓW I TŁUSZCZY W POLSCE W 
2016 R. 

Oleje 

Tłuszcze 

Źródło: Oils & Fats Market in Poland: Market Snapshot to 2020. 
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