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 MR: Niższa niż pierwotna prognoza nadwyżki handlowej w 
tym roku. Jej obecny szacunek to 2,3 mld euro, podczas gdy 
pierwotnie zakładano 3,4 mld euro. Aktualna prognoza eksportu 
to 192,8 mld euro, a importu- 190,5 mld euro. 

 Możliwy nawet 30 procentowy spadek liczby pracujących 
Polaków do 2050r. Instytut badań strukturalnych stwierdza, że 
jedną z najważniejszych przyczyn takiego wyniku jest szybkie 
starzenie się społeczeństwa oraz stosunkowo niska aktywność 
zawodowa Polaków po skończeniu 50. Roku życia. 

 Większa liczba upadłości firm w lutym. Dane Euler Hermes 
informują, że w miesiącu tym zbankrutowało 77 spółek. Jest to 
wzrost o 43% w porównaniu z analogicznym miesiącem 
ubiegłego roku. 

 ERiGŻ: W 2017r. nastąpi umiarkowany wzrost cen 
żywności. Dynamika cen detalicznych żywności rośnie, podczas 
gdy wcześniej przez wiele miesięcy relatywnie taniała. Niższa 
dynamika sprzedaży żywności niż sprzedaży ogółem pokazuje, 
że wzrost prawdopodobnie będzie umiarkowany. 

 Zbyt wysoki udział kosztów energii w polskim rolnictwie. 
Udział kosztów za energię w produkcji rolnej w Polsce wynosi 
powyżej 12%. Jest to jeden z najwyższych wyników w Europie. 
Zdaniem Instytutu Energii Odnawialnej, gospodarstwo 
zużywające 45-50 MW rocznie, musi zapłacić za prąd ok. 35 tys 
zł. rocznie. 

 Instytucje finansowe 
 

 Grupowe zwolnienia w PZU i PZU Życie. W związku z 
planowaną restrukturyzacją zatrudnienia pracę może utracić 
nawet do 956 osób, a ok.1 944 osób ma zostać objętych 
restrukturyzacja. Restrukturyzacja będzie miała miejsce w 
okresie od 24 marca do 18 grudnia 2017r. 

 ING Bank śląski nie chce wypłaty dywidend. Jak 
poinformowano, zarząd będzie rekomendował walnemu 
zgromadzeniu niewypłacanie dywidend za 2016 rok. Taka 
opinie to skutek pisma z KNF'u, w którym rekomenduje ona 
przekazanie całości nadwyżki finansowej na zasilenie funduszy 
własnych banku. 

 Śledztwo ABW dotyczące kredytów frankowych. 
Dochodzenie skupia się szczególnie na ocenie wzorów umów 
oraz procedur przyznawania kredytów. Z informacji wynika, że 
do tej pory zgłosiło się ponad 200 poszkodowanych. 

 Polski sejm popiera prace nad wpłatami do ZUS jednym 
przelewem. Według projektu każdy przedsiębiorca będzie 
miał indywidualny rachunek składkowy, na który będzie 
przelewał składki opłacane osobnymi przelewami na: 
ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 
Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i 
Fundusz Emerytur Pomostowych. 

 

 

 Średnie płace w Polsce i Europie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Rynki finansowe  
 

 Strumień inwestycji Jeronimo Martins w Polsce. Inwestycje 
mają opiewać na 400mln euro. Suma ta stanowi blisko 60% 
wydatków inwestycyjnych na całym świecie jakie ponosi 
operator Biedronki. Pieniądze w naszym kraju zostaną 
przeznaczone m.in. na budowę stu sklepów oraz centrum 
dystrybucyjnego. 

 WIG20 mWIG40  
 ZWYCIĘZCA TYGODNIA  
 ALIOR +6,09 ECHO +5,39  
 PRZEGRANY TYGODNIA  
 CYFRPLSAT -1,58 BORYSZEW -1,71  
 

 Mid Europa Partners sprzedało Żabkę Polska. Nabywcą jest 
fundusz CVC Capital Partners. Ceny sprzedaży nie podano, 
jednak spekuluje się że jej wartość mogła wynieść ponad 1 mld 
euro. Finalizacja transakcji uzależniona jest od uzyskania 
zgody organu antymonopolowego. 
 
 

 

 PKN Orlen wyprzedziło PKO BP. Obecnie za jedną akcję Orlenu 
musimy zapłacić niemal 100 zł. W środę za jedną akcje Orlenu 
płacono aż 99,90zł. Sukces ten jest spowodowany m.in. szybkim 
tempem wzrostu cen akcji wynoszącym w ostatnim roku 60%. 
Historyczna kapitalizacja giełdowa paliwowego giganta 
wyniosła ponad 42 mld zł. 

 Posiedzenie RPP jak i inne istotne wydarzenia na szerokim 
rynku nie wpłynęły na wycenę złotego. W międzyczasie 
rentowność obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych oraz 
wartość dolara. Niewielki wzrost euro spowodowany jest 
opublikowaniem przedwyborczego sondażu we Francji, który 
informuje o przewadze w pierwszej turze Macron nad Le Pen. 
Posiedzenie ECB i podtrzymanie dotychczasowej retoryki 
Draghiego nie wpłynęło na kurs euro, jednakże daje 
perspektywy na umocnienie się tej waluty. 

 Brent spada do 51,4 USD za baryłkę z powodu 
gigantycznego przyrostu zapasów ropy. Cena miedzi spada do 
5 726 USD za tonę z powodu niepokoju inwestorów o sytuację 
gospodarczą Chin. Złoto tanieje do 1 200 USD za uncję. Rynek 
dyskontuje w ten sposób możliwe bliskie podwyżki stóp 
procentowych w USA. 

   

 Spółka tygodnia  

 

   GRUPA WDX S.A.  zajmuje się projektowaniem systemów 
logistycznych w transporcie i składowaniu jak również 
produkcją i dystrybucją maszyn do transportu wózkowego. 
Produkuje regały magazynowe oraz świadczy usługi w zakresie 
obróbki elementów metalowych. Posiada zakład o powierzchni 
12 tys. m kw., przez  który jest  w stanie  przetworzyć 30 tys.  ton  

stali rocznie oraz lakiernię proszkową o wydajności 1600 m kw. 
na jedną zmianę. Historia spółki sięga 1991 roku gdy powstała 
Wandalex s.c., która to w 1995 roku została przekształcona w 
spółkę akcyjną. Weszła na Giełdę Papierów Wartościowych w 
listopadzie 2000, a jej obecna wartość rynkowa wynosi 69 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 1,9% 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 4,33 0,68 

USD/PLN 4,06 0,17 

CHF/PLN 4,02 -0,01 

EUR/USD 1,06 -0,03 
 

Stawki (%) 1T ∆ bps 

WIBOR 3M 1,73 0,00 

EURIBOR 3M -0,33 0,00 

LIBOR CHF 3M -0,73 0,32 
 

 

 

 

Giełdy (pkt) 1T ∆ % 

WIG  58 316 -1,62 

WIG 20  2 200 -1,46 

DAX 11 959 -0,27 

FTSE  7 340 1,12 

DJI 20 903 -0,25 

SP500 2 373 -0,11 
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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 


