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 Gospodarka 
 

 MF: Skarb Państwa z zadłużeniem wyższym o 1,4 % w 
listopadzie. Obecnie wynosi on 923 mld 339,9 mln zł. 
Ministerstwo podaje, że na wzrost zadłużenia największy wpływ 
miały deficyty budżetu państwa i budżetu środków europejskich 
oraz różnice kursowe i zmniejszenie stanu środków na 
rachunkach budżetowych. 

 18,9 mld zł nadwyżki w handlu zagranicznym w okresie 
styczeń-listopad. Dane GUS wskazują na odbicie w eksporcie. 
Eksport wzrósł o 5,7, a import o 4,4 % r/r. Najwięcej do Polski 
eksportuje się z Niemiec, Czech i Wielkiej Brytanii, a importuje z 
Niemiec, Chin i Rosji. 

 Rośnie eksport polskiego mięsa. Wg danych Agenci Rynku 
Rolnego wzrasta ilość oraz wartość eksportowanej przez Polskę 
wieprzowiny i drobiu. Wartość eksportu oszacowano na 1,7 mld 
euro. W zakończonym roku utrzymano także dodatni bilans w 
handlu cielęciną i wołowiną. 

 Analitycy nie spodziewają się zmian cen paliw w przeciągu 
najbliższych dni. Paliwa kosztują więcej niż rok temu. Obecnie 
jednak oddala się perspektywa 5 zł za litr. 19 stycznia benzyna 
bezołowiowa 95 kosztuje ok. 4,75 zł za litr. 

 GUS: Bardzo dobre nastroje konsumenckie. Bieżący wskaźnik 
ufności konsumenckiej wzrósł o 2,5 pkt. proc. m/m i obecnie 
kształtuje się na poziomie -1,2. Jest to najlepszy wynik w od 
początku istnienia tego badania. 

 Zadowalająca sprzedaż detaliczna w grudniu. Dane 
nieznacznie przewyższyły oczekiwania ekonomistów. W 
badanym miesiącu sprzedaż detaliczna wzrosła o 6,4% w ujęciu 
rocznym. W grudniu widoczny jest znaczny wpływ świąt Bożego 
Narodzenia. 

 Instytucje finansowe 
 

 W 2017r. minimalna wysokość składek na ZUS dla 
przedsiębiorców wyniesie ponad 1172 zł. Jest to wzrost o 
4,6% (r/r). Podwyżka to efekt założonego w budżecie wzrostu 
wynagrodzeń. Prognozowane przeciętne wynagrodzenie 
miesięczne w 2017r. wyniesie 4263zł. W rezultacie składki na 
ZUS i Fundusz Pracy wzrosną łącznie o 42,71 zł. 

 Alior Bank podnosi opłaty. Od 27 marca zdrożeją wypłaty z 
bankomatów oraz opłaty warunkowe za wybrane konta i 
karty. Bank obniży cashback w Koncie Rozsądnym oraz wycofa 
z oferty karty NFC. Podwyżki dotknął również klientów 
przejętych z BPH. 

 mBank zapłaci klientom w ramach rezygnacji z kodów 
SMS. Promocja „Dycha w kieszeni” ma zachęcać do 
przetestowania mobilnej autoryzacji. Każdy, kto z niej 
skorzysta dostanie od banku 10 zł zniżki na zakupy w kinie. 
mBank przekonuje, że nowe rozwiązanie jest zarówno 
wygodne jak i bezpieczne. 

 Planowane zmiany systemu pośrednictwa kredytowego. 
Przewidują one zakaz wypłaty przez banki wynagrodzenia 
pośrednikom z tytułu sprzedaży kredytów mieszkaniowych. 
Koszt   pośrednictwa   ma   zostać   przeniesiony   na   klientów.  

Zmiana może doprowadzić do likwidacji branży, utrudnić 
możliwość porównania ofert między bankami oraz zmniejszyć 
dostępność kredytów. 

 Rynki finansowe  
 

 PERN kupił prawie 5% akcji PKN Orlen. Transakcję zawarto 
w sierpniu 2016 r. na kwotę 1,5 mld zł. Wg oficjalnych doniesień 
celem jest konsolidacja krajowych aktywów sektora paliwowo-
energetycznego a przez to zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego kraju w segmencie logistyki surowcowo-
paliwowej. Dzięki tej transakcji Skarb Państwa będzie posiadał 
40,4% głosów na WZA w PKN Orlen. Akcje PKN Orlen 
podskoczyły zaś z 60zł do 82zł na koniec sesji giełdowej. 

 WIG20 mWIG40  
 ZWYCIĘZCA TYGODNIA  
 ASSECOPOL +1,74 TRAKCJA +4,94  
 PRZEGRANY TYGODNIA  
 PKNORLEN -4,62 JSW -3,70  
 

 Alior Bank i PKO BP podnoszą marże kredytów 
hipotecznych. Od stycznia Alior Bank podniósł marżę na 
kredyty hipoteczne i pożyczki hipoteczne o 0,3 pp. 
(odpowiednio do 2,9 pp. i 4,4 pp.). PKO Bank Polski podniósł 
marżę na nowych kredytach hipotecznych (w tym „Mieszkanie 
dla młodych”) oraz pożyczkach hipotecznych o 0,15 pp. 

 PGNiG otrzymało pierwszą koncesję wydobywczą w 
Pakistanie. Koncesję wydano na 25 lat z możliwością 
przedłużenia. Koncesję wydał pakistański organ koncesyjny 
DGPC z części dotychczasowej koncesji poszukiwawczej Kirthar 
obejmującej złoża Rehman i Rizq, która została przyznana 
PGNiG w 2005 r. Udziałowcami w obu koncesjach - 
poszukiwawczej i wydobywczej - są PGNiG (70 proc.) i Pakistan 
Petroleum Limited (30 proc.). Wg spółki, po zakończeniu prac 
zagospodarowywania obu złóż wydobycie może wynieść 2,5 mln 
m3 na dobę. 

 Czesi planują wjechać na polskie tory. W 2013 roku czeski 
Leo Express chciał wejść na polski rynek, jednak nie sprostał 
wtedy wymaganiom unijnym. Miał obsługiwać pasażerów na 
trasach Warszawa - Poznań - Szczecin, Warszawa - Kraków i 
Warszawa - Katowice - Gliwice. Aktualnie dzięki zmianie 
regulacji unijnych, planuje otworzyć połączenie z Warszawy 
oraz Krakowa do Pragi. 

 Złoty stabilny względem euro i dolara. Opublikowane dane z 
polskiej gospodarki wskazują na ożywienie w przemyśle 
(sprzedaż detaliczna oraz produkcja przemysłowa w grudniu 
wzrosła odpowiedni o 6, 4 % i o 2, 3 % r/r). Mario Draghi 
potrzymał gołębią retorykę, co wpłynęło na niewielkie 
osłabienie euro. Z kolei notowaniom dolara szkodzi niepewność 
związana z prezydenturą Donalda Trumpa. Rynki oczekują na 
przemówienie inauguracyjne. 

 Brent kończy tydzień na stabilnym poziomie ceną 55,45 
USD za baryłkę. Na cenę wpływały informacje o zapasach, które 
wzrosły, lecz w hubie w Cushing spadły. Miedź spada do 5 762 
 
 



 
USD za tonę, ponieważ Chińczycy udali się na świąteczny 
odpoczynek      związany      z     rozpoczęciem     nowego     roku  

 
księżycowego. Złoto wzrasta do 1 210 USD za uncję z powodu 
deprecjacji dolara względem głównych walut. 

   

 Spółka tygodnia  

 

   HARPER HYGIENICS S.A.  zajmuje się produkcją środków 
higienicznych do oczyszczania skóry. Przedsiębiorstwo 
powstało w 1990 roku i od tego czasu wciąż się rozwija. Obecnie 
cieszy się rozpoznawalnością wśród 75% osób z grupy 
docelowej. Inwestuje w nowoczesne linie produkcyjne 
zatrudniając   ponad   500    pracowników.   Zostało   nagrodzone 

tytułami takimi jak Solidny Pracodawca Roku, a także 
zwyciężyło w konkursie Otwarty Rynek Pracy. Harper Hygienics 
posiada asortyment przekraczający 40 produktów, jak również 
wytwarza produkty marek własnych dla sieci handlowych. 
Spółka weszła na Giełdę Papierów Wartościowych w lipcu 2010, 
a jej obecna wartość rynkowa wynosi ponad 58 mln zł. 

   

 Rynek dań gotowych w Polsce w 2016 r.  

 

 

Wg raportu Canadean, sprzedaż na rynku dań 
gotowych w Polsce w 2016r. wynosiła 4 mld PLN 
(wzrost o 5,3% r/r). Rynek znajduje się w fazie 
wzrostowej, a całkowita wartość sprzedaży ma 
wzrosnąć o ok. 5,5% do roku 2018. Największą 
popularnością cieszą się posiłki gotowe (m.in. Dr 
Oetker, Pudliszki, Jeromino Martins) , które 
stanowią 61,2% całkowitej sprzedaży. Tendencje 
wzrostowe odnotowuje również pizza (m.in. 
Guseppe) oraz zestawy posiłków. Prognozowana 
średnioroczna stopa wzrostu wynosi 5,5% (2015-
2019). 

 

 

   

 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 4,37 0,46 

USD/PLN 4,09 -0,97 

CHF/PLN 4,08 0,49 

EUR/USD 1,07 1,90 
 

Stawki (%) 1T ∆ bps 

WIBOR 3M 1,73 0,00 

EURIBOR 3M -0,33 -2,00 

LIBOR CHF 3M -0,73 1,00 
 

Giełdy (pkt) 1T ∆ % 

WIG  53 573 1,62 

WIG 20  2 006 0,40 

DAX 11 630 0,27 

FTSE  7 133 -1,07 

DJI 19 837 -0,65 

SP500 2 267 -0,40 
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RYNEK DAŃ GOTOWYCH W POLSCE W 2016 R.  

Zestawy posiłków 
Pizza 
Gotowe posiłki 

Źródło: Prepared Meals Market in Poland: Market Snapshot to 2019. 
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