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Gospodarka
 Spadek cen paliw w maju. Największa zmiana dotyczy oleju
napędowego. Trend spadkowy trwa już trzeci tydzień. Benzyna
95-oktanowa kosztuje obecnie przeciętnie 4,60 zł/l.
 MF: Efektywny wiek emerytalny istotniejszy dla gospodarki
od ustawowego. Innego zdania są pracodawcy, którzy twierdzą,
że gdyby tak było, ustawowy wiek emerytalny mógłby zostać
całkowicie zniesiony. Analiza MF jest niespójna z potencjalnym
skracaniem wieku emerytalnego.
 Zmieniona prognoza wzrostu PKB dla Polski w latach 2017 i
2018. KE zdecydowała się podwyższyć szacowaną wartość z
3,2% do 3,5%. Zdaniem Komisji, PKB Polski zyska głównie na
inwestycjach.
 KRD: Mniminowej zapłaty za sprzedane towary i usługi w I
kwartale 2017r. W kwietniu 44 proc. firm wskazywało, że ich
sytuacja finansowa w najbliższym kwartale poprawi się.
 GUS: Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale br.
wynosiło 4353,55 zł brutto. Wzrosło ono w stosunku do
pierwszego kwartału 2016 o 4,1%. Wynosiło wówczas 4181,49
zł.
 Raport MR: Wzrost PKB w pierwszym kwartale 2017
wyniósł 3,6 proc. Autorzy podtrzymali prognozę salda obrotów
handlowych na 2017, która wyniesie 2300 mln euro - 192 800
mln euro będzie stanowił eksport, a 190 500 mln euro import.
 Zdaniem MRiRW dotychczasowe straty w rolnictwie wynoszą
4,3 mln zł. Pracę zakończyło jak dotąd jedynie 14 komisji
działających na obszarach województw. Z ich danych wynika, że
straty w uprawach poniosło 3582 gospodarstw.
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 Zbankrutowała Twoja SKOK w Kędzierzynie-Koźlu.
Depozyty zgromadzone przez 51,6 tys. członków Twojej SKOK
wynoszą ponad 170 mln zł. Instytucja ma fundusze własne w
wysokości (-)52,65 mln zł, wykazuje bieżącą stratę w
wysokości 2,73 mln zł oraz niepokrytą stratę z lat ubiegłych w
wysokości 76,27 mln zł.
 Banki zapłacą wyższy podatek bankowy. Wynika to z faktu,
iż obejmie on 12 miesięcy. Dziesięć największych banków
zapłaci w 2017 roku łącznie 3,57 mld zł (blisko 20% więcej niż
w 2016 roku). Stawka opodatkowania wynosi 0,44% od
aktywów w skali roku.

Mapy ekonomiczne

Instytucje finansowe
 83% Polaków posiada konto bankowe. W ciągu 7 lat odsetek
posiadaczy konta bankowego najbardziej wzrósł wśród
najstarszych Polaków. Ma to związek z coraz lepszym
marketingiem banków komercyjnych, działaniami społecznymi
lub naturalnym przesunięciem demograficznym. Największy
stopień wykluczenia finansowego jest w grupie osób
najstarszych z wykształceniem podstawowym, bezrobotnych i
mieszkańców wsi.
 Przejęcie Pekao SA przez PZU SA. KNF stwierdziła brak
podstaw do sprzeciwu wobec nabycia, które nastąpi z
początkiem czerwca za pośrednictwem Polskiego Funduszu
Rozwoju akcji Banku Pekao SA w liczbie przekraczającej 20%
akcji. Po zmianach właścicielskich udział rodzimego kapitału w
polskim sektorze bankowym przekroczy 50%.

Rynki finansowe
 Akcje PGE mocno spadają. Przyczyniła się do tego informacja
o przeznaczeniu wolnych środków na zakup aktywów
francuskiej firmy EDF. Dodatkowo PGE rekomenduje
niewypłacanie dywidend z zysków za lata 2016, 2017 i 2018.
Efektem był 8% spadek cen akcji.
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 Brent silnie odbija do 51 USD po ostatnich spadkach. Spadki
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 Emperia wycofuje się z giełdy. Operator sieci Stokrotka
szuka inwestora. Głównym zadaniem przyszłego inwestora
będzie zdjęcie spółki z parkietu giełdowego. Celem zarządu
Emperii jest zapewnienie wszystkim akcjonariuszom spółki
możliwości odsprzedania akcji w wezwaniu ogłoszonym przez
inwestora na jednakowych zasadach dla wszystkich
akcjonariuszy.
 Murapol buduje w Niemczech. Polski deweloper kupił 2 ha
gruntu pod inwestycję. Wartość zakupu w niemieckim Zossen
w Brandenburgii opiewa na 3,1 mln złotych. Murapol ma
zamiar wybudować tam 15 budynków z 230 mieszkaniami o
łącznej powierzchni użytkowej 13 tys. m.kw. Będzie to druga
inwestycja polskiego przedsiębiorstwa w Niemczech.
 Vistula Group i Bytom mogą się połączyć. Zarząd Vistula
Group podaje jednak, że rozpoczęcie rozmów nie oznacza, że
dojdzie do fuzji. O ewentualnym podpisaniu dokumentów w
sprawie połączenia spółek, firma będzie informować
odrębnym raportem.

dostaw surowca z OPEC mogą zostać przedłużone do 2018 roku
– podają maklerzy. Miedź spada do 5 569 USD za tonę. Import
miedzi i jej produktów do Chin spadł w kwietniu do 300.000 ton,
najniżej od października 2016 roku. Jeszcze w marcu Chińczycy
importowali jej 430.000 ton. Złoto silnie odbija od środy,
kończąc tydzień na poziomie 1 227 USD za uncję. Odbicie
notowań złota w górę bywa tłumaczone napięciami
politycznymi w Stanach Zjednoczonych, związanymi z
odwołaniem szefa FBI, jednak ruch wzrostowy może wynikać po
prostu z technicznego odreagowania wcześniejszego spadku.
 Osłabienie dolara, umocnienie złotego, osłabienie euro.
Spadek kursu dolara spowodowany był piątkowymi danymi na
temat inflacji pochodzącymi z amerykańskiej gospodarki, które
napędziły wyprzedaż dolara. Również w Polsce ukazały się dane
makroekonomiczne na temat inflacji CPI, które spowodowały
wzrost kursu złotego. Osłabienie euro spowodowane było
dwoma czynnikami: spodziewanym wynikiem wyborów
prezydenckich we Francji oraz powracającym pytaniem
dotyczącym podwyżki stóp procentowych w Stanach
Zjednoczonych.

Spółka tygodnia
FAMUR S.A. produkuje maszyny i urządzenia do pracy w
górnictwie oraz energetyce. Powstał ponad 100 lat temu, a
obecnie zatrudnia 2500 pracowników w 7 zakładach
produkcyjnych. W trakcie swojej działalności dostarczył 7500
kombajnów ścianowych 212 tys. zmechanizowanych obwodów
ścianowych oraz 4400 km przenośników taśmowych. Za swoje

osiągnięcia został nagrodzony takimi wyróżnieniami jak
Diamenty Forbesa, Perły Polskiej Gospodarki czy też Górniczy
Sukces Roku. Spółka weszła na Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie w sierpniu 2006, a jej obecna
wartość wynosi 2773 mln zł.

Sprzedaż motocykli w Polsce w 2016

W Polsce w 2016 roku spadła sprzedaż motocykli. W samym
październiku obniżyła się ona o 5,5% w stosunku do
poprzedniego roku. Może być to spowodowane
wprowadzeniem nowych przepisów, Nowo rejestrowane
motocykle muszą m.in. spełniać normy emisji spalin Euro 4,
a motocykle powyżej 125cc muszą być wyposażone w
system hamowania anti-lock. Wiodącymi markami są Romet
Motors Junak i Yamaha, które stanowią 42% rynku.

Sprzedaż motocyklów w Polsce w roku 2016
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