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 Gospodarka 
 

 Na Orlenie będzie można naładować samochód. Na 

początek spółka udostępni 23 ładowarki. Pierwsze punkty 

zostaną otwarte przed końcem roku, a urządzenia będą 

miały moc 50 i 100 kW. 

 Producenci żywności z dużymi długami. Ich suma 

przekracza już 375 mln zł. Roczne obroty firm z branży 

żywnościowej to około 200 mld zł. 

 Grudniowa inflacja wyniosła 2,1 proc rdr. Żywność 

zdrożała o 6 proc. W listopadzie wskaźnik ten wyniósł 2,5 

proc. Zaobserwowano jednak spadek cen paliw. 

 Wysokie ceny węgla. Jedną z przyczyn tego zjawiska 

jest narastająca walka ze smogiem, która ma doprowadzić 

do częstszego używania bardziej ekologicznego paliwa. Ceny 

na składach węgla wzrosły o 15-20 proc. 

 Przybywa zatorów płatniczych mimo rozwoju 

gospodarki. Ponad 50 proc. przedsiębiorstw doświadczyło 

w ostatnim półroczu problemów z ponad dwumiesięcznymi 

opóźnieniami w płatnościach. 

 LOT złożył skargę na lotnisko w Modlinie. Sprawa 

dotyczy rzekomego nadużycia pozycji dominującej oraz 

stworzenia warunków, w których Ryanair jest na 

uprzywilejowanej pozycji. 

 Prawie 520 tys. interwencji strażaków w 2017r. To o 

16 proc. więcej interwencji niż przed rokiem. Na 2018 i 

2019 rok planowane są podwyżki dla wszystkich strażaków. 
 

 Instytucje finansowe  
 

 PKO BP z kantorem online. Umożliwia on wymianę 

waluty w czasie rzeczywistym. Dostęp do kantoru mogą 

uzyskać wszyscy użytkownicy iPKO, jednak w celu 

dokonania transakcji należy posiadać rachunki walutowe. 

 ING testuje ładowarki i samochody elektryczne. Na 

ten moment bank posiada 4 samochody Nissan Leaf. 

Zapowiedziano również stworzenie nowego banku: ING 

Bank Hipoteczny. Bank uzyskał już zgodę KNF. 

 Pozwanie dłużnika przez bank będzie trudniejsze. 

Nie będzie możliwe, tak jak dotychczas, pozwanie przez 

bank wyłącznie na podstawie dokumentacji z ksiąg 

bankowych. Ministerstwo Sprawiedliwości uważa, że 

dotychczasowe rozwiązanie może prowadzić do nadużyć. 

 74 proc. Polaków uważa bankowość elektroniczną za 

niebezpieczną. Wyników badań dostarczył Edelman Trust 

Barometer. Niemal połowa Polaków nie ufa instytucjom 

bankowym. Dużą rolę, oprócz bezpieczeństwa, pełnią dla 

Polaków jakość obsługi i przejrzystość oferty. 

 

 Mapy ekonomiczne  

 

 

 Rynki finansowe  

 

 Tauron z kontraktem na węgiel od PGG. Spółka 

energetyczna Tauron podpisała z Polską Grupą Górniczą 

umowę na zakup węgla energetycznego na lata 2018-2021. 

Wartość kontraktu wynosi 2,15 mld zł netto. Ceny węgla 

zawarte w kontrakcie zostały ustalone na stałym poziomie 

jedynie na rok 2018 – w kolejnych latach natomiast kontrakt 

będzie indeksowany o bieżące ceny rynkowe węgla.  

 Lotos wygrywa dwa MOP-y na S8. Przetarg dotyczy 

dzierżawy dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych znajdujących się 

przy S8 na odcinku Sieradz – Oleśnica. MOP-y mają być 

otwarte na przełomie 2019 i 2020 roku. Łącznie w latach 

2018-2020 Lotos planuje otwarcie sześciu nowych stacji 

paliw typu MOP.  

 Kernel notuje spadki sprzedaży. Spółka zanotowała 

spadek sprzedaży zboża o 22,9% w stosunku rok do roku w 

drugim kwartale roku obrotowego2017/2018. W innych 

segmentach sprzedaży spółka również notowała spadki: 

sprzedaż oleju słonecznikowego luzem spadła o 22,3% r/r, a 



oleju butelkowanego o 25,5% r/r. Zwiększyła się jedynie 

sprzedaż śruty słonecznikowej o 0,2% r/r.  

 Nowe złoża gazu odkryte przez PGNiG. Pierwsze 

odwierty próbne na terenie powiatów: dębickiego i 

ropczycko-sędziszowskiego (województwo podkarpackie) 

wykazały istnienie złóż gazu ziemnego. Po podłączeniu 

infrastruktury wydobywczej przepływ z pierwszego odwiertu 

będzie wynosił 68 tys. m3 na dobę, a z drugiego – 22 tys. m3 

na dobę. 

 Nie udało się utrzymać najwyższego poziomu od 3 lat 

i cena ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku spada. 

Analitycy oczekują, że nastąpi spadek amerykańskich 

zapasów ropy o 2,9 mln baryłek. W tym tygodniu można było 

zaobserwować wzrost cen miedzi na giełdzie metali w 

Londynie spowodowany podwyższeniem prognoz notowań 

metalu w 2018 roku. 

 Złoty stabilny, umocnienie euro. Złoty w tym tygodniu 

pozostaje na stabilnym poziomie nie reagując na piątkowe 

dane GUS na temat produkcji i sprzedaży detalicznej w 

grudniu. W połowie tygodnia euro w parze z dolarem osłabiło 

się w skutek wiadomości o problemach, które związane są z 

nawiązywaniem koalicji w Niemczech. W drugiej połowie 

euro odzyskało na wartości. 

 Obecny kurs dolara nie zachęca inwestorów do tej 

waluty. Dane z USA jak i wystąpienia bankierów Fed nie 

poprawiły tej sytuacji. Ponadto niepewność wokół dolara 

zbudowało ryzyko tzw. „government shutdown”. 

 

   
 Spółka tygodnia  

 

Play Communications (Play)   krajowy operator sieci 

telefonii komórkowej, oferujący szeroki zakres usług 

telekomunikacyjnych: usługi głosowe, usługi transmisji 

danych, wiadomości tekstowe, usługi wideo, a także usługi 

dodane oraz sprzedaż telefonów komórkowych i innych 

urządzeń. Spółka działa na polskim rynku od 2007 r. i w ciągu 

jednego roku zdobyła milion, a w kolejnych dwóch 3,5 mln 

klientów. W 2017 ro. Play został drugim co do wielkości 

operatorem telefonii komórkowej pod względem liczby 

klientów. Obecnie spółka skupia się na rozbudowie własnej 

sieci, by uniezależnić się od pozostałych operatorów. W 2017 r. 

zaplanowała przeznaczenie na inwestycje około 700 mln zł, a 

na lata 2018-2020 około 600 mln zł rocznie, tj.  ponad średni 

poziom 8% rocznych przychodów operacyjnych. Play jest 

notowany na GPW od 2017 r. i jest uwzględniony w indeksie 

mWIG40. Obecnie (19.01.2018 r.) głównymi akcjonariuszami 

spółki są: Tollerton Investments Ltd. oraz Telco Holdings SA. 

Cena akcji wynosi 33,52 zł. W 2016 r. spółka wygenerowała 

ponad 6 mln euro przychodu ze sprzedaży oraz prawie 1 mln 

euro zysku brutto. Wskaźniki finansowe za 2016 r. wynoszą: 

ROA 8,14%, ROE 53,03%, cena/zysk (P/E) 21,70, 

cena/wartość księgowa (P/BV) 1,25, cena/sprzedaż (P/S) 

1,31.

   
 Średnia cena najmu mieszkań, listopad 2017  

 
 Najtańsze mieszkania o wielkości do 38 m2 w listopadzie 

można było wynająć w Bydgoszczy i trzeba było za nie zapłacić 

średnio 1144 zł miesięcznie oraz w Łodzi 1156 zł. Najdroższe 

mieszkania znajdziemy w Wrocławiu i średnia ich cena wynosi 

1770 zł oraz w Warszawie 2254 zł. Od kilku miesięcy można 

zauważyć delikatny wzrost najmu cen mieszkań. W Warszawie 

zanotowano wzrost w wysokości 70 zł miesięcznie, a w Poznaniu 

75 zł miesięcznie. W Gdańsku średnia cena najmu spadła o 55 zł. 

 
Źródło: Opracowanie własne wg danych z: www.bankier.pl. 
 

 

 Dane statystyczne   

   
Makroekonomia Data 
PKB r/r 4,9% Q3 2017 

CPI 2,1% 2017.12 

Stopa bezrobocia 6,6% 2017.10 

Wynagrodzenie m. 4 443 zł 2018 

Produkcja 
przemysłowa 

2,70% 2017.12 

Stopa referencyjna 
NBP 

1,5% 
Od  

03.2015 
 

Stawki / Kursy walut  1T ∆bps 
WIBOR 3M 1,72 0,00 
EURIBOR 3M -0,33 0,00 
LIBOR CHF 
3M 

-0,74 0,00 

EUR/PLN 4,17 0,16 
USD/PLN 3,41 0,41 
CHF/PLN 3,55 0,10 
EUR/USD 1,22 -0,11 

 

Giełdy (pkt) 1T ∆ % 
WIG  66 858 0,22 

WIG 20  2 601 0,41 

DAX 13 415 1,01 

FTSE  7 719 0,24 

DJI 25 972 -0,17 

SP500 2 800 0,09 
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