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 BIEC: trzeci miesiąc wzrostu Wskaźnika Wyprzedzającego 

Koniunktury. Miara informująca z wyprzedzeniem o 

tendencjach w gospodarce wzrosła w marcu o 1,7 punktu w 

porównaniu z miesiącem poprzednim. W lutym wskaźnik ten 

wyniósł 167,4 punktu. 

 MRPiPS: Prognozowana stopa bezrobocia na koniec roku 

2017 roku wyniesie 7 procent. W marcu nastąpił spadek o 0,3 

pkt procentowego w porównaniu z miesiącem poprzednim i 

stopa bezrobocia wyniosła 8,2 procent. W analogicznym okresie 

ubiegłego roku bezrobocie kształtowało się na poziomie 9,9 

procent. 

 PwC: Do 2020 roku prognozuje się, że cyfryzacja firm 

przemysłowych będzie kosztować 100 mld PLN rocznie. 

Szacowany wzrost jest o 7,7 procent wyższy w porównaniu ze 

stanem obecnym. 83 procent badanych uważa, że inwestycja 

zwróci się w przeciągu 5 lat. 

 MIB: W trakcie budowy jest 2142 km dróg za kwotę 81,1 

mld zł. Inwestycje pochodzą z Programu Budowy Dróg 

Krajowych na lata 2014-2023. W 2017 roku jest planowane 

zawarcie porozumień na budowę 580 km dróg o wartości 24 

mld zł. 

 KNF ma zamiar wprowadzić blokowanie domen 

nieuczciwych firm inwestycyjnych. Przygotowana przez UKNF 

nowelizacja ustawy przewiduje również stosowanie kar 

grzywny wynoszące 10 mln zł. Obecnie maksymalny wymiar 

kary wynosił 5 mln zł. 

 Spadek jednostkowych kosztów pracy w Polsce. W 2016r. 

spadek wyniósł 0,2 procent w porównaniu do ubiegłego roku i 

jednostkowe koszty pracy osiągnęły poziom 8,6 euro za godzinę. 

W latach 2008-16 koszt godziny pracy w Polsce wzrósł o 1 euro. 

 Instytucje finansowe 
 

 Zysk NBP w 2016 roku wyniósł ponad 9 miliardów złotych. 

To najwyższy wynik w historii. 95% uzyskanych środków 

zasiliło budżet państwa. Dotychczas najwyższy wynik 

odnotowany został w 2011 roku i wynosił 8,6 miliarda złotych. 

 Spada sprzedaż polis w bankach. O 2,5 miliarda złotych (z 

10,6 mld zł do 8,1 mld zł) spadły w ciągu roku składki z 

ubezpieczeń na życie sprzedawanych przez banki. W 2016 roku 

jedynie 34% przypisu składki z polis na życie zostało 

wypracowane we współpracy banków z ubezpieczycielami. 

 PKO BP otworzył nowy odział w Czechach. Nowo powstały 

odział nosi nazwę PKO BP Czech Branch i będzie koncentrował 

się na obsłudze klientów zarówno polskich, jak i czeskich. Z 

założenia ma być bankiem pierwszego wyboru dla polskich 

przedsiębiorców w Czechach oraz swoistą bramą dla czeskich 

firm wchodzących na polski rynek. 

 Mapy ekonomiczne   
 

 

 

 



 
 Rynki finansowe  
 

 Akcje spółki Dino Polska cieszą się ogromnym 

zainteresowaniem. Jest ono na tyle duże, że inwestorzy 

instytucjonalni będą musieli zapłacić za akcję o złotówkę 

więcej niż wynosi maksymalna cena z prospektu dla 

inwestorów indywidualnych (odpowiednio 34,5 zł oraz 33,5 

zł). Wolumen akcji wynosi 48,04 miliona walorów i stanowi 

49% wszystkich akcji firmy. 

 

 WIG20 mWIG40  
 ZWYCIĘZCA TYGODNIA  
 TAURONPE +3,09 WAWEL +4,99  
 PRZEGRANY TYGODNIA  
 ENERGA -2,53 SYNTHOS -4,84  
 

 

 Przewozy Regionalne osiągnęły zysk pierwszy raz od 15 

lat. Jak podał prezes spółki, zysk netto za 2016 rok wyniósł 

51,2 miliona złotych. Dodał, że na ten wynik złożyła się m.in. 

popularność przewoźnika, z którego usług w ubiegłym roku 

skorzystało 79,5 miliona pasażerów. Osiągnięty zysk ma zostać 

przeznaczony na zakup nowego taboru oraz modernizację 

istniejącego. 

 

 Mlekpol buduje nową fabrykę. Spółdzielnia ma wydać około 

400 milionów złotych, na budowę nowej fabryki w Mrągowie. 

Zatrudnionych ma zostać 160 nowych pracowników. Po 

wybudowaniu zakład będzie produkował 3 miliony litrów mleka 

i serwatki na dobę. Produkcja ma zostać uruchomiona na 

przełomie 2018 i 2019 roku. 

 Brent odbija do 55,23 USD za baryłkę, złoto do 1 253 USD za 

uncję. Powodem wzrostów był atak Amerykanów na bazy 

wojskowe w Syrii. Miedź nieznacznie spada do 5 845 USD za 

tonę, pomimo ostatniego zysku po danych o spadku zapasów 

metalu. 

 Złoty bez zmian, osłabienie dolara oraz euro. Poranny 

piątkowy handel mający miejsce na rynku walutowym nie 

przyniósł większych zmian kursu złotego. Wydarzenia w Syrii 

spowodowały nieznaczne podbicie awersji do ryzyka, jednakże 

nie wpłynęły zauważalnie na wycenę złotego. Znaczący wpływ 

na osłabienie dolara miały piątkowe słabe dane raportu z 

amerykańskiego rynku pracy. Wpływ na spadek notowań euro 

miała informacja szefa EBC Mario Draghi o utrzymaniu 

dotychczasowych stóp procentowych do momentu wygaszenia 

programu luzowania ilościowego. 

   

 Spółka tygodnia  

 

   APATOR S.A.  specjalizuje się w tworzeniu aparatury 

łącznikowej, pomiarowej oraz przeciwprzepięciowej. Wraz z 

13 innymi spółkami tworzy grupę kapitałową zajmującą się 

nowoczesnymi technologiami zarządzania energia. Działając 

od ponad sześćdziesięciu lat, obecnie prowadzi dystrybucję 

swoich produktów w ponad 60 krajach (głównie Rosja, Dania  i  

Niemcy). Apator realizuje strategię społecznej 

odpowiedzialności przedsiębiorstw poprzez działania takie jak 

wspieranie kultury i sztuki, promocję sportu czy ochronę 

środowiska. Spółka weszła na Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie w kwietniu 1997, a jej obecna wartość wynosi 

1138 mln zł. 

   
 Rynek wyrobów alkoholowych  

 

 

W okresie od stycznia do sierpnia 2016 r., porównując z 

analogicznym okresem, eksport piwa spadł o 6% do 227,1 

mln l, a jego wartość zmniejszyła się o 10% do 112,0 mln 

EUR. Dynamika była wynikiem niższych cen transakcyjnych. 

W 2015 średnia eksportowa cena wynosiła 0,52EUR/l, a 

tegoroczna już 0,49EUR/l. Również zmniejszył się o 8% 

import piwa w okresie od stycznia do sierpnia 2016r. 

Ogólnie sprowadzono wtedy 50,3 mln l piwa. Cena 

transakcyjna podniosła się o 1% do 0,62EUR/l. 

 

 

   
 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 1,2% 2017.02 

Stopa referencyjna NBP 1,5% od 2016.02 
 

 

 

 

 

Kursy walut 1T ∆ % 

EUR/PLN 4,23 -0,11 

USD/PLN 3,99 0,57 

CHF/PLN 3,95 -0,14 

EUR/USD 1,06 -0,68 
 

Stawki (%) 1T ∆ bps 

WIBOR 3M 1,73 0,00 

EURIBOR 3M -0,33 0,00 

LIBOR CHF 3M -0,73 0,00 
 

 

Giełdy (pkt) 1T ∆ % 

WIG  59 288 2,38 

WIG 20  2 248 3,33 

DAX 12 225 -0,71 

FTSE  7 294 -0,39 

DJI 20 656 -0,03 

SP500 2 353 -0,39 

 


