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 MF: Nadwyżka budżetu po styczniu 2017r. wynosi 6,75 mld 
zł. Dochody w styczniu wyniosły 36,96 mld zł., co stanowi 11,4 
proc. planu. Wykonanie budżetu państwa wg szacunkowych 
danych w 2017r. wyniosło 30,21 mld zł, tj. 7,9 proc. planu. 

 GUS: Poprawiła się sytuacja w polskim przemyśle. 
Polepszenie koniunktury w 16,4 proc. badanych 
przedsiębiorstwach przemysłowych, a pogorszenie- 11,9 proc. 
Sytuację w budownictwie ocenia się jako lepszą niż przed 
miesiącem, ale nadal negatywną. 

 Zmiana nastrojów konsumenckich w lutym. Bieżący 
wskaźnik ufności konsumenckiej obniżył się o 0,7 p. proc. m/m, 
w którym wynosił -1,2. GUS informuje też, że wartość wskaźnika 
jest o 4,3 p. proc. wyższa niż w lutym 2016r. 

 Prawie 7 zł na każdej tonie węgla straciły kopalnie w 2016r. 
To prawie 4 razy więcej niż rok wcześniej. Przez większą część 
ubiegłego roku koszt wydobycia tony węgla przekraczał cenę 
sprzedaży. 

 Najwięcej mieszkań w budowie w historii. W styczniu 2017.r 
oddano do użytku o 12,5 proc. Więcej mieszkań niż w 
analitycznym okresie w roku ubiegłym, zaś produkcja 
budowlano-montażowa wzrosła o 2,1 proc. Produkcja cementu 
wzrosła o 8,2 proc. 

 Instytucje finansowe 
 

 Polski Fundusz Rozwoju zarobił blisko 700 mln zł na 
inwestycji w Pekao. Transakcja zakupu akcji Pekao przez PFR 
i PZU od UniCredit podlega jeszcze konieczności uzyskania 
zgody organów regulacyjnych i antymonopolowych. 
Planowane rozliczenie kontraktu ma nastąpić w połowie 
2017r. 

 Sejm przyjął ustawę o kredycie hipotecznym. Zgodnie z 
ustawą bank będzie miał 21 dni na przekazanie informacji o 
podjętej decyzji kredytowej, wprowadzony zostanie również 
zakaz kredytów walutowych (tylko w szczególnych 
przypadkach), zakaz sprzedaży wiązanej, a także ograniczenia 
dotyczące kar za wcześniejszą spłatę kredytu. 

 Od 1 marca wzrosną kwoty najniższych świadczeń 
wypłacanych przez ZUS. Należą do nich renty z tytułu 
całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinne oraz renty z 
tytułu częściowej niezdolności do pracy. Kwoty tych świadczeń 
po zmianie będą wynosić odpowiednio 1200 zł i 900 zł brutto. 
Tegoroczna waloryzacja świadczeń to podwyższenie kwoty 
świadczenia o 100,44 %. 

 Prezes UOKiK poparł frankowców w sporze z mBankiem. 
Wydane przez prezesa cztery istotne poglądy dotyczą sporów 
ws. umów kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem 
franka szwajcarskiego. Konsumenci kwestionują mechanizmy 
zmiany oprocentowania, waloryzacji kwoty i rat kredytu oraz 
ubezpieczenia wkładu własnego. Urząd uznał wskazane przez 
konsumentów postanowienia za niedozwolone i sprzeczne z 
dobrymi obyczajami. 

 

 Według Krajowego Rejestru Długów zadłużenie 
konsumentów wynosi 32,5 mld zł. Z przeterminowanym 
zadłużeniem zanotowanych jest ponad 2 mln osób. Statystyczny 
dłużnik to mężczyzna w wieku 36-45 lat zamieszkujący 
województwo mazowieckie albo śląskie (jego średnie 
zobowiązanie wynosi około 18 tys.). Osoba o najwyższym 
zadłużeniu winna jest sektorowi bankowemu ponad 18 mln zł.  

 Tereny zielone w Polsce i Europie  
 

 

 

 

 



 
 Rynki finansowe  
 

 Znika konkurencja dla Polskiego Busa. Firma Lux Express, 
która stanowiła konkurencję dla Polskiego Busa, po 
weryfikacji strategii biznesowej postanowiła wycofać się z 
polskiego rynku. Przedsiębiorstwo chce skupić swój rozwój na 
„rynku bałtyckim”. Przewoźnik pozostawi jedynie połączenie z 
Warszawy do Wilna (przez Kowno). 

 WIG20 mWIG40  
 ZWYCIĘZCA TYGODNIA  
 CCC +3,17 WAWEL +2,59  
 PRZEGRANY TYGODNIA  
 MBANK -4,35 CDPROJEKT -4,49  
 

 23 lutego Lotos przekroczył psychologiczny poziom 50 zł. 
To najwyższe notowania gdańskiej rafinerii od czasów hossy z 
2007 roku. W przeciągu roku akcje Lotosu dały zarobić prawie 
100%, a miesięczna stopa zwrotu pokazuje zaś 35% wzrost. 

 Kurs Orange Polska spadł po otwarciu notowań o 11 % do 
poziomu ok. 5 zł. Przyczyną były rozczarowujące informacje 
dotyczące sugerowanych przepływów operacyjnych w 2017 r, 
których szacunki okazują się być dużo niższe od oczekiwań 
analityków. Dodatkowo spółka planuje nie wypłacać 
dywidend. 

 

 Budimex rozważa przeznaczenie na dywidendę 100% zysku 
za 2016 r. W ubiegłym roku akcjonariusze Budimeksu 
zdecydowali o przeznaczeniu 207,81 mln zł (całego zysku 
jednostkowego) na dywidendę za 2015 r., co dało wypłatę w 
wysokości 8,14 zł na akcję. W 2016 r. Budimex miał 5,57 mld zł 
skonsolidowanych przychodów. 

 Osłabienie złotego wobec najważniejszych walut. Wpływ na 
polską walutę miały nastroje inwestorów przed zbliżającymi się 
wyborami prezydenckimi we Francji oraz decyzja RPP o 
pozostawieniu stóp procentowych bez zmian. Dolar stracił na 
wartości po wypowiedzi sekretarza skarbu USA. Jego zdaniem 
planowane reformy prezydenta Trumpa znacząco nie wpłyną na 
wzrost gospodarki USA. Euro pozostaje słabe pod wpływem 
tendencji na rynku długu (niskie rentowności długu Niemiec i 
wzrost dochodowości papierów francuskich). 

 Brent rośnie do 56,1 USD za baryłkę osiągając w tym 
tygodniu poziom 57 USD. Inwestorzy liczą, że kraje OPEC, 
które zmniejszają dostawy ropy, osiągną zakładane cele. Miedź 
na giełdzie metali w Londynie w czwartek tanieje. W tym roku 
metal zyskał 9 procent, natomiast w ubiegłym tygodniu był 
wyceniany po 6.204 USD za tonę. Na notowania wpływa m.in. 
strajk w chilijskiej kopalni. Złoto wzrasta do 1 260 USD za uncję. 
Powodem jest m.in. deprecjacja dolara względem głównych 
walut. 
 

   

 Spółka tygodnia  

 

   MLP GROUP S.A.  zajmuje się budową i zarządzaniem 
centrami magazynowymi. Istnieje od 1998 r. i od tego czasu 
angażuje się we wszystkich etapach tworzenia nowoczesnych 
parków logistycznych. Posiada ich obecnie 11 i zlokalizowane 
zostały na terenie miast takich jak Poznań, Wrocław czy Lublin. 
Wykorzystuje obszar 96 ha gruntów, na których posiada 276 tys 

mkw. gotowej powierzchni magazynowo-produkcyjnej. 
Wartość portfela nieruchomości jakimi dysponowała Grupa na 
koniec 2015 r. wynosiła około 845 mln zł., a wartość aktywów 
netto 647 mln zł. Spółka weszła na Giełdę Papierów 
Wartościowych w październiku 2013, a jej obecna wartość 
rynkowa wynosi 856 mln zł. 

   

 Rynek mięsa w Polsce wg kategorii w 2015r.  

 

 

Wg raportu Canadean, sprzedaż na rynku mięsa 
w Polsce w 2015r. wynosiła 23,8 mld PLN 
(wzrost o 4,4% r/r). Rynek znajduje się w fazie 
wzrostowej, a całkowita wartość sprzedaży ma 
wzrosnąć o ok. 4,5% do roku 2017. Największą 
popularnością cieszy się świeże mięso na stoisku 
mięsnym (np. wołowina, wieprzowina), które 
stanowi 41,5% całkowitej sprzedaży. Tendencje 
wzrostowe odnotowuje surowe, pakowane 
mięso z lodówki- całe kawałki (np. kurczak) oraz 
przetworzone (np. bekon, kiełbaski). 
Prognozowana średnioroczna stopa wzrostu 
wynosi 4,7% (2014-2019). 

 

 

   

 Dane statystyczne  

 

Makroekonomia Data 

PKB r/r 2,7% 2016 kw. 4 

CPI 1,8% 2017.01 

Stopa bezrobocia 8,6% 2017.01 

Wynagrodzenie m. 4 277 zł 2017.01 

Produkcja przemysłowa 9% 2017.01 

Stopa referencyjna NBP 1,5% od 2016.02 
 

 

 

Kursy walut 1T ∆ % 

EUR/PLN 4,31 -0,23 

USD/PLN 4,08 0,26 

CHF/PLN 4,05 -0,08 

EUR/USD 1,06 -0,49 
 

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  55 657 3,89 

WIG 20  2 084 3,89 

DAX 11 814 1,58 

FTSE  7 105 -0,39 

DJI 20 094 1,30 

SP500 2 290 1,01 
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RYNEK MIĘSA W POLSCE, 2015 R.  

Konserwy mięsne 

Surowe, pakowane - przetworzone 

Surowe, pakowane - całość 

Gotowane mięso na stoisku 

Gotowane, pakowane mięso  

Świeże mięso na stoisku 

Mięso mrożone 

Źródło: Meat Market in Poland: Market Snapshot to 2019 


