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 Gospodarka 
 

 W listopadzie wzrosła liczba internautów w Polsce. 

Obecnie jest ich 27,7 mln. Jest to wzrost o 200 tys. w 

porównaniu z październikiem. 

 Agencja Fitch utrzymuje rating dla Polski. Dla 

zobowiązań długoterminowych jest to A minus. W najbliższym 

czasie agencja nie planuje zmiany ratingu, o czym świadczy 

zachowanie perspektywy stabilnej. 

 Wzrost liczby towarów przewożonych koleją. UTK 

podaje przy tym, że znaczącym zmianom nie uległa struktura 

przewożonych towarów. Aż o 17 proc. zwiększyła się masa 

produktów górnictwa i kopalnictwa. 

 MRPiPS: Stopa bezrobocia w listopadzie na poziomie 

z października. Wyniosła ona 6,6 proc., co jest wynikiem o 1,6 

pkt proc. niższym niż przed rokiem. 

 OZE z 11,3 proc. udziałem w końcowym zużyciu 

energii brutto w 2016r. Był on niższy niż w latach 2013-

2015. Cel UE postawiony dla Polski na rok 2020 to 15 proc. 

  Wciąż rośnie liczba nowych mieszkań. Przy dużej 

podaży, ale i dużym popycie udaje się uniknąć bańki cenowej. 

Liczba wydanych od stycznia do końca września pozwoleń na 

budowę wyniosła 98 tys., czyli 30 proc. więcej niż w 

analogicznym okresie przed rokiem. 

 LOT z połączeniami do Tel Awiwu i Newark. 

Bezpośrednie połączenia będą otwarte z Rzeszowa wiosną 

przyszłego roku. Wg ULC LOT w pierwszym półroczu 

przewiózł blisko 3,7 mln pasażerów. 

 Bentley otwiera drugi salon w Polsce. Pierwszą 

lokalizacją była Warszawa, teraz przyszedł czas na Katowice. 

Placówka ma być otwarta już w styczniu. 

 Instytucje finansowe  

 Doniesienia o fuzji PKO BP i Pekao nieprawdziwe. W 

przypadku połączenia miałyby pod kontrolą 1/3 rynku, czyli 

blisko 15 milionów klientów. 

 PKO BP stawia na rozwój aplikacji mobilnej. Obecnie 

korzysta z niej ponad 2 mln użytkowników, za rok bank chce, 

aby liczba ta przekroczyła 3 miliony. Pomóc w tym mają nowe 

funkcje, a także ukraińska i rosyjska wersja językowa. 

 NBP: Bankomaty są systematycznie wycofywane. 

Wpływ na to mają wysokie koszty ich utrzymania, a także 

zwiększająca się liczba miejsc akceptująca karty płatnicze. W 

samym 2017.r ubyło już 312 bankomatów. 

 

 

 

 Mapy ekonomiczne  

 

 

 Rynki finansowe  

 

 Elektrownia Jaworzno – nowy blok energetyczny w 

50%. Budowa nowego bloku energetycznego (910MW) 

przebiega zgodnie z planem. Spółka podpisała również 

kontrakt na budowę torów oraz sieci wodno-kanalizacyjnej 

z firmą Torpol na kwotę 367mln zł. Koszt budowy bloku ma 

wynieść 6 mld zł natomiast jego moc produkcyjna będzie 

wynosić 6,5TWh energii elektrycznej.  

 Lotosu uruchomi recykling morskich platform 

wiertniczych. Grupa Lotos podpisała z amerykańską 

spółką Mars Shipyard and Offshore list intencyjny na 

realizację tego projektu. Potencjał rynku recyklingu 

platform offshore przekracza 100 mln funtów.  Lotos chce 

do 2022 r. rozszerzyć działalność wydobywczej i 

serwisową.  

 



 Cyfrowy Polsat zdobędzie Netię? Cyfrowy Polsat 

złożył zlecenie na wykupienie 32% akcji spółki Netia 

wartych ok. 639 mln zł. Aktualnie należą one do spółek: 

Mennica Polska i FIP 11 FIZAN. Nabycie akcji planowane 

jest na 8 marca 2018 r. Cyfrowy Polsat nie planuje 

sprzedaży działalności telewizyjnej spółki Netia, a także nie 

zamierza wypłacać dywidendy. 

 Orlen sprzedaje część majątku. W ciągu najbliższych 

12 miesięcy Orlen sprzeda na rzecz spółki OGP Gaz System 

dwóch kopalni – Kopalni „Lubień” oraz Inowrocławskiej 

Kopalni Soli „Solino”, a także dwa rurociągi na rzecz spółki 

PERN. Celem tych transakcji jest skupienie się na 

podstawowej działalności tj. rafinacji ropy. 

 Cena ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku 

osiągnęła wartość 63,33 USD za baryłkę zaś w 

perspektywie tygodnia surowiec ten staniał o 2,9%.  

Inwestorzy z zaciekawieniem obserwują amerykański 

rynek paliw, na którym produkcja ropy jest rekordowo 

wysoka. 

 Cena miedzi osiąga wartość 6 578,00 USD za tonę. 

Globalne zapasy między pozostają na wysokim poziomie 

mimo wcześniejszych zakłóceń związanych z dostawami 

tego metalu z kopalni w Chile oraz Indonezji. 

 Notowania złota spadły do poziomu 1 257,80 

dolarów za uncję, co jest najniższą wartością od 

sierpnia. Spadek ten spowodowany jest coraz bardziej 

realną podwyżką stóp procentowych w Rezerwie 

Federalnej. 

 Złoty pozostaje stabilny, umocnienie dolara. Dane 

makroekonomiczne strefy euro oraz informacja na temat 

zmiany na stanowisku premiera nie wpłynęły znacząco na 

kurs złotego. Dolar wzmocnił się za sprawą piątkowego 

głosowania w amerykańskim Senacie, w którym 

przegłosowano reformę podatkową. Dodatkowym bodźcem 

są oczekiwania inwestorów na trzecią podwyżkę stóp 

procentowych w czasie posiedzenia FOMC, które zostało 

zaplanowane na 13 grudnia. 

   
 Spółka tygodnia  

 

Asseco Poland S.A.  grupa tworzy zaawansowane 

technologicznie oprogramowanie dla firm z sektora 

finansowego, instytucji publicznych oraz przemysłu, handlu i 

usług. Spółka posiada bogate portfolio własnych produktów, tj. 

platforma łącząca bankowość internetową i mobilną czy 

systemy centralizujące płatności klientów, a także unikatowe 

doświadczenie w realizacji złożonych projektów 

informatycznych m.in. budowa dla ZUS Kompleksowego 

Systemu Informatycznego związanego z obniżeniem wieku 

emerytalnego. Spółka stale poszerza Grupę o spółki 

informatyczne. W 2015r do Asseco dołączyła znana firma 

Infovide-Matrix. Głównymi akcjonariuszami spółki są: OFE 

Aviva BZ WBK, Nationale-Nederlanden OFE oraz OFE PZU 

Złota Jesień.  Obecnie jest zaliczana indeksu WIG20. Wyniki za 

2016r. to: przychody ze sprzedaży: 2 259 mln zł, zysk z 

działalności operacyjnej: 203 mln zł, zysk netto: 77 mln zł. 

Wskaźniki: ROA 5,49%, ROE 7,64%, cena/zysk 11,89, zysk na 

akcje 3,63. 

   
 Struktura światowej produkcji tytoniu wg regionów w 2014 r.  

   

 

 Kluczowymi producentami tytoniu w Unii Europejskiej 

są: Grecja, Polska, Włochy, Bułgaria i Hiszpania. W każdym z 

tych krajów w ostatnich latach zanotowano wzrost produkcji. 

W 2014 r. w Polsce produkcja tytoniu wzrosła o 13,4% (r/r). 

W Afryce produkcja tytoniu wyniosła 606,7 tys. ton i była o 2,4 

większa niż w 2013 r.  Ze względu na mały popyt wewnętrzny 

i wysoką konkurencyjność cenową produkcja tytoniu w Afryce 

jest ukierunkowana głównie na eksport. W Ameryce 

Południowej produkcja tytoniu wzrosła z 1,03 mln ton w 2013 

r. do 1,05 mln ton w 2014 r., to jest o 2,1%. Produkcja tytoniu 

zmniejszyła się głównie w krajach azjatyckich do 4,74 mln ton, 

tj. o 9,1%.  

 
 

 

 Dane statystyczne   

   
Makroekonomia Data 

PKB r/r 4,9% Q3 2017 

CPI 2,5% 2017.11 

Stopa bezrobocia 6,6% 2017.10 

Wynagrodzenie m. 4 574 zł 2017.10 

Produkcja 
przemysłowa 

12,3% 2017.10 

Stopa referencyjna 
NBP 

1,5% 
Od  

03.2015 
 

Stawki / Kursy walut  1T ∆bps 

WIBOR 3M 1,72 +0,01 

EURIBOR 3M -0,325 +0,001 

LIBOR CHF 3M -0,753 0,001 

EUR/PLN 4,19 -0,27 

USD/PLN 3,56 -0,27 

CHF/PLN 3,59 -0,12 

EUR/USD 1,18 -0,03 
 

Giełdy (pkt) 1T ∆ % 
WIG  62 430 0,43 

WIG 20  2 409 -0,65 

DAX 13 154 0,81 

FTSE  7 393 1,04 

DJI 24 329 0,49 

SP500 2 612 0,58 
 

 

 

Pozostałe 

regiony: 

1,3% 

Azja: 

66,1% 

Europa: 

3,7% 

Ameryka 

Północna

: 5,9% 

Afryka: 

8,5% 

Ameryka 

Połudn.: 

14,5% 


