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 Inflacja rośnie coraz szybciej. O 0,3% zwiększył się w lutym 
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. W ujęciu 
rocznym odnotowano przyrost o 2,2%. 

 3,4 mln pasażerów obsłużonych przez polskie lotniska w 
2016r. Jest to wzrost o 12 proc. w porównaniu z rokiem 2015. 
Najwięcej klientów skorzystało z Lotniska Chopina, zaś liderem 
przewoźników jest Ryanair. 

 Eksport drobiu przekroczył milion ton. Po raz pierwszy 
został przekroczony próg milion ton eksportu drobiu z Polski. 
Na rynku wśród krajów unijnych jesteśmy potentatem w 
produkcji oraz handlu tego rodzajem mięsa. Od ubiegłego roku 
zwiększyła się ona o ponad 20%. 

 2,5 mld zł dofinansowania z UE trafi m.in. na pięć projektów 
drogowych. 2,5 mld zł rozdysponowane zostaną na pięć 
projektów drogowych i jeden powiązany z zakupieniem sprzętu 
dla policji. Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
poinformowało o łącznej wartość sześciu projektów 
wynoszących 4,9 mld zł. 

 Zostanie zbudowany Centralny Port Lotniczy. Polska doczeka 
się w ciągu kilkunastu lat wielkiego portu lotniczego pomiędzy 
Łodzią a Warszawą. Wynikną z tego wielomiliardowe 
inwestycje, powstanie wielkiego hubu lotniczego, zamknięcie 
Lotniska Chopina oraz najprawdopodobniej kilku mniejszych 
lotnisk. 

 MR: wysokość opłat za parkowanie to decyzja samorządów. 
Opłatę za parkowanie będą ustalać samorządy w ścisłych 
centrach miast. Mogą być nawet kilkakrotnie większe niż 
obecnie. 

 Instytucje finansowe 
 

 BGŻ BNP Paribas zarobił w 2016r. o 487% więcej niż w 
2015r. Instytucja z tytułu odsetek w 2016r. zarobiła ponad 1 
mld 826 mln zł (więcej o 400 mln zł niż rok wcześniej). Zysk z 
pobranych opłat i prowizji wynosił w ubiegłym roku 493 mln 
zł (422 mln zł w 2015r.). 

 UOKiK, KNF i NBP czeka kontrola ze strony NIK. Dotyczyć 
ona będzie działań ochrony klientów banków, którzy 
zaciągnęli kredyty frankowe. Inspekcja obejmie np. to, jak i czy 
organy państwa włączały się do postępowań sądowych 
wytaczanych bankom przez ich klientów. 

 Estoński Inbank oferuje wysoko oprocentowane lokaty. 
Bank ma w ofercie lokatę 3%. Gwarancje i nadzór nad 
Inbankiem sprawują estońskie instytucje. W razie problemów 
KNF i BFG nie pomogą osobą, które zdecydują się na założenie 
lokaty. 

 Obligacje w Polsce bardzo popularne. Ich sprzedaż wzrosła 
niemal dwukrotnie w porównaniu z rokiem poprzednim. 
Obligacje kupują osoby wcześniej nimi niezainteresowane. W 
lutym klienci indywidualni zakupili obligacje skarbowe za 428 
mln zł. 

 

 Stopy bezrobocia w roku 2016   
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 Rynki finansowe  
 

 PKN Orlen po raz czwarty wśród najbardziej etycznych 
firm świata. Jest to jedyna Polska spółka notowana w tym 
zestawieniu, a także jedna z dwóch spółek paliwowych na 
świecie jakie zostały nagrodzone w segmencie "oil and gas". 
Oceniając przedsiębiorstwo, eksperci biorą pod uwagę między 
innymi ład korporacyjny, odpowiedzialność społeczną, 
budowanie kapitału ludzkiego, rozwiązania na rzecz rozwoju 
innowacyjności. 

 WIG20 mWIG40  
 ZWYCIĘZCA TYGODNIA  
 ASSECOPOL +4,18 PKPCARGO +15,58  
 PRZEGRANY TYGODNIA  
 CCC -2,83 WAWEL -7,49  
 

 Ursus utworzy spółkę joint-venture z Algierczykami. Między 
Ursusem a spółką Karmag Industrie z Algierii zawarto umowę o 
współpracy przemysłowo-handlowej. Nowo powstała spółka 
polsko algierska będzie zajmowała się montażem, sprzedażą, 
dystrybucją oraz serwisem ciągników i maszyn rolniczych na 
rynku algierskim i innych rynkach afrykańskich. 

 

 Mennica Polska zawarła umowę z Bankiem Republiki 
Kolumbii na dostawę monet. Polska firma ma wyprodukować 
57 mln sztuk monet o nominale 500 pesos kolumbijskich. Jak 
podano w komunikacie wartość umowy, z uwzględnieniem cen 
metalu, to 4,1 mln USD. 

 Brent kończy tydzień w okolicach 51,7 USD za baryłkę. Taka 
sytuacja utrzymuje się mimo zanotowanego wg API spadku 
zapasów ropy w USA. Miedź rośnie do 5 942 USD za tonę, przez 
pozytywny ton wypowiedzi Janet Yellen nt. amerykańskiej 
gospodarki. Przez podwyżkę stóp proc., dolar uległ deprecjacji, a 
złoto podrożało do 1 230 USD za uncję. 

 Umocnienie euro i złotego wobec dolara. Notowanie dolara 
spadło poniżej czterech złotych pierwszy raz od miesiąca. Było 
to spowodowane umocnieniem euro, które zyskało na wartości z 
powodu spekulacji na temat możliwych podwyżek stóp 
procentowych przez EBC. Umocnienie złotówki było 
spowodowane środowym posiedzeniem FED oraz ogłoszeniem 
wyników wyborów parlamentarnych, które odbyły się w 
Holandii. 

 

   

 Spółka tygodnia  

 

   KREZUS S.A.  zajmuje się handlem złomem oraz inwestycjami 
w odnawialne źródła energii. Istniejąc od 1994 spółka najpierw 
odgrywała rolę funduszu restrukturyzacyjnego, a potem 
zajmowała się projektami inwestycyjnymi. Prowadziła także 
działalność w zakresie wydobycia złota i boksytów w Gwinei. 
Wielokrotnie zostawała nagrodzona wyróżnieniami za 

największe wzrosty notowań akcji m.in. 2010-2012 - 1170%; 
2011-2013 - 500%. Dodatkowo zajmuje się też sponsoringiem w 
świecie rajdów samochodowych wspierając zespół Peugeot 
Sport Slovakia. Spółka weszła na Giełdę Papierów 
Wartościowych w czerwcu 1997, a jej obecna wartość rynkowa 
wynosi 109 mln zł. 

   

 Rynek pieczywa i płatków śniadaniowych w Polsce w 2016r.  

 

 

Wg raportu Canadean, sprzedaż na rynku 
pieczywa i płatków śniadaniowych w Polsce w 
2016r. wynosiła 13,8 mld PLN (wzrost o 2,7% 
r/r). Rynek znajduje się w fazie wzrostowej, a 
całkowita wartość sprzedaży ma wzrosnąć o ok. 
2,7% do roku 2018. Największą popularnością 
cieszy się chleb i bułki (np. bagietki, ciabatty), 
który stanowi 56,7% całkowitej sprzedaży. 
Tendencje wzrostowe odnotowują również 
ciasteczka (m.in. Dr Gerard) oraz ciasta, ciastka i 
słodkie placki. Prognozowana średnioroczna 
stopa wzrostu wynosi 2,4% (2015-2020). 

 

 

   

 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 4,28 -1,15 

USD/PLN 3,99 -1,72 

CHF/PLN 3,99 -0,72 

EUR/USD 1,07 0,84 
 

Stawki (%) 1T ∆ bps 

WIBOR 3M 1,73 0,00 

EURIBOR 3M -0,33 0,00 

LIBOR CHF 3M -0,72 0,00 
 

 

 

 

Giełdy (pkt) 1T ∆ % 

WIG  60 441 3,64 

WIG 20  2 297 4,41 

DAX 12 095 1,14 

FTSE  7 353 0,19 

DJI 20 915 0,06 

SP500 2 378 0,24 
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RYNEK PIECZYWA I PŁATKÓW ŚNIADANIOWYCH W 
POLSCE W 2016 R. 

Chleb i bułki 

Płatki śniadaniowe 

Ciasta, ciastka i słodkie placki 

Ciasteczka 

Słodkie pieczywo 
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