
 

 
akro & rynek 

 

 Masz pytania? 

Chcesz do nas dołączyć? 
Zapraszamy! 

Koło Naukowe „FINANSE i 
GOSPODARKA” 

SGGW w Warszawie – WNE 
ul. Nowoursynowska 166 

02-787 www.knfinanseigospodarka.sggw.pl 

finanseigospodarka@gmail.com | www.fb.com/finanseigospodarka 

  komentarz tygodniowy      
OPIEKUN KOŁA: Dr hab. Sylwester Kozak 
REDAKTORZY: Małgorzata Głowacka • Karolina Jemielity 
AUTORZY: Iwo Bachórz • Dawid Bródka • Łukasz Brynczak • Monika Danilczuk • 
Bartosz Golnik • Łukasz Grzęda • Paula Jerszewska • Anna Kaba • Krzysztof 
Śnieżko • Michał Tuszyński  
GRAFIKA: Jolanta Szyperska 

 

 

EDYCJA II 2016/2017 

 Nr  43 17 – 21 kwietnia 2017 

 
 Gospodarka 
 

 HSBC: PKB Polski w 2017 roku wzrośnie o 3,5%. Początkowo 

zakładano zwiększenie o 3,1%. Korekta wynika z poprawy 

ogólnej sytuacji gospodarczej. 

 GUS: Skorygowany wzrost PKB za 2016r. Wzrost gospodarczy 

(niewyrównany sezonowo) wyniósł 2,8%, a nie jak podawano 

wcześniej 2,7%. Korekty dotyczą także poszczególnych 

kwartałów. 

 Po obecnym wzroście cen paliwa oczekiwany jest ich 

spadek. W ciągu tygodnia ceny benzyny i oleju napędowego 

zwiększyły się o 4 grosze na litrze. Ceny hurtowe zaczęły już 

jednak spadać, a trend ten powinien być kontynuowany. 

 GfK: Polacy kupują więcej. Wskaźnik mówiący o skłonności do 

zakupów zwiększył się rdr do 18,8 punktu w marcu 2017 roku. 

Rok wcześniej wynosił 7,3 punktu. 

 REAS: Wyjątkowo wysoki popyt na rynku mieszkaniowym. 

Zdaniem instytucji tendencja wzrostowa zostanie utrzymana. W 

I kwartale 2017 roku sprzedano aż 18,6 tysięcy mieszkań z 

rynku pierwotnego, o 29,5% więcej kdk. 

 MR: produkcja sprzedana przemysłu spadnie w IV kwartale 

do 2,5% rdr. Na odczytach kwietniowych silnie zaważy różnica 

w liczbie dni roboczych, wynikająca z terminu Świąt 

Wielkanocnych. 

 Instytucje finansowe 
 

 Akcjonariuszom Pekao S.A. zostanie wypłacona dywidenda 

o wartości 2,28 miliarda złotych. Wartość dywidendy 

przypadającej na jedną akcję banku wynosi 8,68 złotego. 

Dywidenda zostanie wypłacona 6 lipca 2017 roku. Liczba akcji 

banku objętych dywidendą wynosi 262 miliony. 

 Bank Zachodni WBK prawdopodobnie wypłaci dywidendę. 

Proponowana dywidenda wynosić będzie 535 milionów złotych 

z niepodzielonego zysku netto za 2014 oraz 2015 rok. 

Dywidenda na jedną akcję wynosić będzie 5,4 złotego. 

 Zmniejsza się liczba stacjonarnych oddziałów bankowych w 

Polsce. W konsekwencji, następuje zmniejszenie etatów w 

bankowości. W lutym liczba oddziałów bankowych spadła 

poniżej siedmiu tysięcy. Taka sama liczba przypada na mniejsze 

jednostki: filie, ekspozytury czy przedstawicielstwa. Polska jest 

na 5. miejscu pod względem ogólnej liczebności placówek 

bankowych w Unii Europejskiej. 

 UOKiK wydał postanowienia w sprawie sporów z trzema 

bankami - Getin Noble, mBank i Raiffeisen oraz z 

ubezpieczycielem TUnŻ Europa. Urząd podzielił stanowisko 

konsumentów. Wskazał, że na mocy zakwestionowanych 

postanowień banki mogą dowolnie ustalać wartości rat i 

kredytów. Zdaniem UOKiK klauzule te są niedozwolone. 

 Mapy ekonomiczne   
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 Rynki finansowe  
 

 Udany debiut Dino na GPW. Notowania sieci marketów 

urosły na początku aż o 10% przy obrotach przekraczających 

300 milionów złotych. Fundusz Enterprise Investors sprzedał 

w ofercie 49% akcji za 1,6 miliarda złotych, co oznacza, że 

oferta Dino była największą na GPW od 2013 roku. 

 

 WIG20 mWIG40  
 ZWYCIĘZCA TYGODNIA  
 PKNORLEN +0,98 FORTE +2,53  
 PRZEGRANY TYGODNIA  
 CYFRPLSAT -2,65 BORYSZEW -3,77  
 

 

 Solaris w Holandii. Zamówienie złożyła firma Connexxion. 

Umowa opiewa na 40 przegubowych autobusów. Mają one być 

wyposażone w silnik spalinowy holenderskiego producenta 

DAF. To pierwsze zamówienie w tym kraju uzyskane przez 

polską firmę. 

 

 Wawel inwestuje w Dobroszycach. Producent słodyczy 

rozbudowuje fabrykę. Koszt zwiększenia mocy produkcyjnej 

zakładu działającego na terenie krakowskiej specjalnej strefy 

ekonomicznej szacuje się na kilkadziesiąt milionów złotych. 

Dzięki temu ma powstać również 18 nowych miejsc pracy. 

 Brent silnie spada do 51,9 USD za baryłkę. Powodem jest 

przyrost zapasów benzyny w wysokości 1,5 miliona baryłek. 

Miedź spada do 5 640 USD przez wysoki poziom zapasów tego 

metalu. Złoto spada do 1 286 USD za uncję z powodu aprecjacji 

dolara. 

 Spadek wartości złotego, umocnienie euro, wzrost wartości 

dolara. Spadek wyceny polskiej waluty zdaniem analityków 

spowodowany jest niepewnością związaną z niedzielnymi 

wyborami we Francji. Na wzrost wartości euro również 

przyczyniła się sytuacja mającą miejsce na francuskiej scenie 

politycznej. Od środy można było zaobserwować sytuację, w 

której to dolar zyskuje wobec złotego. Wynikało to między 

innymi ze zmienności nastawienia wobec Rezerwy Federalnej. 

   

 Spółka tygodnia  

 

   EKO EXPORT S.A.  zajmuje się pozyskiwaniem, 

przetwórstwem i sprzedażą mikrosfery (tj. produktu spalania 

pyłu węglowego w elektrowniach), która jest wykorzystywana 

w przemysłach takich jak samochodowy, budowniczy, 

ceramiczny czy tworzyw sztucznych. O jakości wyrobów 

przedsiębiorstwa      świadczą      posiadane      certyfikaty     ISO 

9001:2008 oraz ISO:14001:2004. Jego inwestycje zostały 

dofinansowane ze środków z Unii Europejskiej i miały na celu 

unowocześnienie transportu surowca i procesu produkcji 

mikrosfer. Spółka weszła na Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie w lipcu 2009, a jej obecna wartość rynkowa wynosi 

150 mln zł. 

   
 Sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce  

 

 

W roku 2016 było można zaobserwować wzrost wartości 

sprzedaży lekkich pojazdów użytkowych o 19,5%, 

ciężarowych o 25,5%. Łączna wartość sprzedaży pojazdów 

wzrosła o 21,2%. Największy udział na rynku mają Fiat – 

20%, Renault – 14%, Ford -10% oraz Peugeot – 9%. W 2017 

sprzedaż samochodów dostawczych powinna wzrosnąć o 

4,9%. Firmy zwiększają zakupy swoich flot w ramach 

ogólnego wzrostu wydatków kapitałowych oraz działalności 

gospodarczej. 

 

 

   
 Dane statystyczne  

 

Makroekonomia Data 

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

CPI 2% 2017.03 

Stopa bezrobocia 8,2% 2017.03 

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 4,27 0,88 

USD/PLN 3,99 0,02 

CHF/PLN 4,00 1,15 

EUR/USD 1,07 0,98 
 

Stawki (%) 1T ∆ bps 

WIBOR 3M 1,73 0,00 

EURIBOR 3M -0,33 0,00 

LIBOR CHF 3M -0,73 -0,60 
 

 

 

 

 

Giełdy (pkt) 1T ∆ % 

WIG  59 286 0,00 

WIG 20  2 264 0,70 

DAX 12 049 -1,44 

FTSE  7 070 -3,07 

DJI 20 548 -0,52 

SP500 2 349 -0,17 

 


