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Gospodarka
 IPiAG: PKB w 2017 roku wzrośnie o 3,2 %, a bezrobocie
spadnie do 7,9 %. Instytut podaje, że pierwszy kwartał
zakończył się wzrostem gospodarczym na poziomie 3,1 % r/r.
Instytut przewiduje również, że inflacja wyniesie w 2017 roku
1,8 %.
 Zmniejszenie bezrobocia większe niż oczekiwano. Stopa
bezrobocia w marcu wyniosła 8,1%, a nie 8,2 % jak początkowo
zakładano. Jest to najniższa stopa bezrobocia od sierpnia w 1991
roku.
 Cele, na które Polacy przeznaczają pożyczone pieniądze. 1/3
Polaków bierze pożyczkę na remont mieszkania. Zewnętrzne
finansowanie
wykorzystują
także
w
przypadku
nieoczekiwanych wydatków oraz kupna samochodu. 10 %
Polaków pożycza pieniądze na spłatę wcześniejszego
zobowiązania.
 Przymrozki spowodowały duże straty w sadach. Największe
straty przyniosły czereśnie. Właściciele sadów chcą pomocy od
Ministerstwa Rolnictwa W zeszłym roku zebrano rekordowo
wysoką ilość czereśni – 54 tys. ton.
 ME planuje wdrożenie ustawy o elektromobilności od
2018r. W czwartek przedstawiono założenia ustawy, dzięki
której w Polsce ma nastąpić rozwój tego rynku. W Polsce mają
upowszechnić się m. in. pojazdy elektryczne i jeżdżące na
paliwach alternatywnych.
 PAP: Mieszkanie plus ruszy wkrótce pełną parą. Agencja
podaje, że część deweloperów może niebawem rozpocząć
inwestycje w programie. Średni czynsz w mieszkaniu na
wynajem, nieuwzględniający kosztów eksploatacji oraz mediów,
wyniesie od 10 do 20 zł za m kw. W wariancie z docelowym
wykupem mieszkania, stawka ma wynieść ok. 12-24 zł za m kw.

Instytucje finansowe
 Polacy lepiej oceniają działalność banków. Wyniki badania
wskazują, że połowa respondentów ocenia banki dobrze (wzrost
o 2 p.p. r/r), 42 % ma zdanie neutralne, a 8 % przedstawia
krytyczną opinię (spadek o 2 p.p. r/r). Związek Banków Polskich
ustalił również, że w ciągu ostatnich lat bardzo wzrosło
„ubankowienie” polskiego społeczeństwa.
 Idea Bank uruchomił nowy projekt - Idea Hub Express. W
ramach projektu w wybranych pociągach PKP Intercity będzie
kursować wagon, będący pierwszą placówką bankową na torach
i pierwszym coworkingiem dla podróżujących. Wagon będzie
jeździł z Warszawy do innych miast tj. Poznań, Kraków i
Wrocław i z powrotem. Przestrzeń w pociągu została
przystosowana do pracy biurowej, jest wyposażona w stół,
krzesła, ekran do wyświetlania prezentacji oraz sprzęt biurowy.
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 PKO BP rozważa otwarcie przedstawicielstwa w Azji.
Najbardziej prawdopodobną siedzibą jest Dubaj. Ostateczna
decyzja ma być podjęta w drugiej połowie 2017r. Bank ma już
swoje oddziały w Pradze oraz w Frankfurcie nad Menem.
 Wyniki mBanku najgorsze od 6 lat. W okresie styczeńmarzec 2017r. bank zarobił mniej niż 219 mln zł (spadek o
40% względem analogicznego okresu w 2016r.). Jest to
najsłabszy wynik od 2010r. Wpływ na to miały duże
obciążenie składką na BFG i wysoka efektywna stawka
podatkowa.

Mapy ekonomiczne

Rynki finansowe

 Producent

 Integer i inPost znikają z giełdy. Udane wezwanie na skup
wszystkich akcji ogłoszone przez prezesa zarządu spółek oraz
Al Prime, było warunkiem koniecznym, aby uchronić spółkę
Integer przed bankructwem. Aby tak się stało, zapisami na
wezwanie musiało zostać objętych co najmniej 60,01% akcji
Integer'a. Ceny skupu, na koniec czasu trwania wezwania,
wyniosły odpowiednio 49 zł i 11 zł za akcje Integer'a i InPostu.
WIG20

mWIG40
ZWYCIĘZCA TYGODNIA

+6,39

JSW

KRUK

+3,45

PRZEGRANY TYGODNIA

BZWBK

-2,70

POLIMEXMS

-2,98

 Produkcja nowego VW e-Craftera w Polsce. Volkswagen
planuje produkcję elektrycznego auta we Wrześni. Obecnie
pojazd jest dopiero opracowywany i rozwijany w Hanowerze,
Jednak w kolejnych fazach realizacji projektu, jego produkcja
ma zostać przeniesiona do Wrześni pod Poznaniem.
 Lajkonik Snack zainwestuje ponad 34 mln zł. Pieniądze te
zostaną przeznaczone na rozbudowę zakładu produkcyjnego
w Skawinie w krakowskiej SSE. Powstanie nowa hala
produkcyjna i magazynowa. Spółka zobowiązała się również
do zatrudnienia co najmniej 30 nowych pracowników.

aparatów słuchowych Sivantos przenosi
produkcję do Poznania. Do stolicy Wielkopolski trafi cała
dotychczasowa europejska produkcja tych urządzeń. Aktualnie
w Europejskim Centrum Produkcji i Dystrybucji (EMDC) w
Poznaniu zatrudnionych jest około 320 osób. Relokacja
produkcji zwiększy zatrudnienie o ok. 40 osób.
 Umocnienie złotego oraz euro, spadek wartości dolara.
Wzrost wartości złotówki spowodowany był w większości
wynikami pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji,
które dla rynków były korzystne. Euro umacnia się wskutek
wstępnych odczytów inflacji w strefie euro w kwietniu, które
były wyższe od oczekiwań. Osłabienie dolara spowodowały
słabe wyniki zamówień na dobra trwałe połączone z
perspektywą obniżenia podatków w amerykańskiej gospodarce.
 Brent utrzymuje się na poziomie 52,5 USD za baryłkę.
Zapasy ropy naftowej spadły w ubiegłym tygodniu o 3,64 mln
baryłek, czyli 0,7 proc., do 528,7 mln baryłek. Jeżeli OPEC
przedłuży na dalsze 6 miesięcy porozumienie o mniejszych
dostawach ropy, ceny paliw mogą wzrosnąć. Miedź rośnie do 5
714 USD za tonę, ponieważ robotnicy w indonezyjskiej kopalni
miedzi Grasberg, planują rozpoczęcie protestu w maju. Złoto
spada do 1 267 USD za uncję, z powodu wygranej Emmanuela
Macrona w I turze wyborów, które spowodowało spadek awersji
do ryzyka.

Spółka tygodnia
DELKO S.A. zajmuje się dystrybucją chemii gospodarczej,
kosmetyków i artykułów do higieny osobistej. Powstała w
1995, a jej założyciele byli właścicielami kilkunastu hurtowni
chemii gospodarczej i kosmetyków z całej Polski. Do jej
głównych celów należy umacnianie pozycji lidera na rynku,
poszerzanie oferty produktów własnej marki oraz rozwój sieci

sprzedaży. Za swoją działalność Delko zostało wyróżnione
nagrodami takimi jak "Gazele Biznesu" aż sześciokrotnie. Spółka
weszła na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w
grudniu 2009, a jej obecna wartość wynosi 64 mln zł.

Polski handel zagraniczny napojami spirytusowymi 2004-2016
W porównaniu z 2016 r. import napojów spirytusowych
zwiększył się aż o 21% do 13,2 mln l. Średnio cena
importowanych wyrobów spirytusowych wyniosła 8,94
EUR/l i była o 6% niższa niż przed rokiem. Najczęściej
importowano do nas wódkę z Finlandii (43%, po 6,5 EUR/l),
Litwy (26%, po 4,7 EUR/l), oraz Szwecji (14%, po 5,7
EUR/l). Eksport sprzedaży napojów spirytusowych w 2016
roku zmniejszył się o 4% w porównaniu do roku 2015. Jego
wartość wyniosła 113,7 mln EUR. Średnia cena eksportowa
wyniosła 8,9 EUR/l i była o 4% wyższa niż przed rokiem.
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