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Gospodarka

Mapy ekonomiczne

▪

Pojawiają się stosunkowo tanie, krótkie pożyczki. W
pierwszym 3 kwartałach 2017r. odnotowano 30 proc. wzrost
stanu kredytów konsumpcyjnych względem analogicznego
okresu w 2017r.
▪
MF chce opodatkować gospodarkę cyfrową. Tym
samym spróbuje uwzględnić rekomendacje KE. Powołany został
zespół, który sonduje możliwości opodatkowania tej strefy.
▪
Stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 6,9 proc. Jest to
drugi miesiąc wzrostu z rzędu. Największe bezrobocie jest w
woj. warmińsko-mazurskim (12,2 proc.). W samej Warszawie
bezrobocie wynosi jedynie 2,9 proc.
▪
Emirates planuje loty do Warszawy Airbusem A380.
Jest to największy samolot świata. Obecnie przewoźnik posiada
już ponad 100 tego typu maszyn, co sprawia, że jest ich
największym użytkownikiem. Dodatkowo firma podpisała z
Airbusem umowę na dostarczenie jeszcze 36 maszyn tego typu.
▪
MF planuje nowe obowiązki informacyjne wobec firm
handlujących kryptowalutami. Przepisy mają spełniać
wymogi nałożone przez UE. Firmom, które oferują inwestycje w
kryptowaluty ma się przypatrywać UOKiK.
▪
UOKiK
zajmie
się
sprawą
zakazywania
fotografowania cen w sklepach. Klienci zaczęli składać skargi
na to, że sklepy zakazują fotografowania cen i kodów
kreskowych. Może to być uznane za niedozwoloną praktykę
rynkową.
▪
Ceny wg HICP w Polsce wzrosły w styczniu o 1,6 proc
w ujęciu rocznym. Miesiąc wcześniej było to1,7 proc. Wskaźnik
CPI wyliczony przez GUS wyniósł 1,9 proc. rdr.
▪
1,7 tys. zgłoszeń o nieprawidłowościach w
świadczeniach zgłoszonych w NFZ w 2017r.. Do tej pory
zweryfikowanych zostało 1,3 tys. zgłoszeń, z czego pozytywnie
rozpatrzono połowę. Dotyczą one świadczeń, które zdaniem
pacjentów nie zostały wykonane lub opłacone.

Instytucje finansowe
▪

6,35 mld zł kredytów udzielonych przez banki i SKOKi
w styczniu. Łączna liczba kredytów to 548 tys. Liczbowo jest to
wzrost o 8,4 proc, a wartościowo 15,8 proc. w porównaniu do
stycznia ubiegłego roku.
▪
Rezerwy na kredyty nieregularne obniżają wynik
Idea Banku za III kw. 2017r. Bank zdecydował się na odpis
aktualizujący w wysokości 34,3 mln zł. Notowania Idea Banku w
ostatnich miesiącach nie zachwycają, kurs spadł przez miesiąc o
ponad 16 proc.

Rynki finansowe
▪

Orlen z kontraktem na dostawy dla kontyngentu. PKN
Orlen podpisał kontrakt na dostarczanie paliwa dla kontyngentu
Armii USA, który stacjonuje w bazach w Żaganiu, Toruniu,
Bemowie Piskim i Świętoszowie. Orlen ma dostarczać paliwo
lotnicze F34, olej napędowy ON oraz jego zimową wersję ONA 2.
▪
Spadek wydobycia węgla i produktów pochodnych w
JSW. W 4 kw. 2017 r. produkcja węgla ogółem wyniosła 3,57 mln
ton (spadek o 16,4% r/r), z czego produkcja węgla koksowego
2,57mln ton (-14,6% r/r). Sprzedaż węgla ogółem wyniosła
3,57mln ton (-15,8% r/r).
▪
PZU i AGH nawiązują współpracę. Spółka PZU oraz
Akademia Górniczo-Hutnicza podpisały list intencyjny
dotyczący długotrwałej współpracy. Jej celem jest tworzenie
innowacyjnych rozwiązań i projektów z zakresu telematyki.
Pierwszym projektem ma być stworzenia aktywnych systemów
bezpieczeństwa opartych o indywidualny model kierowcy.
▪
Plany działalności KGHM na rok 2018. Głównym
problemem spółki, z którym zamierza się ona uporać jest
poprawienie sytuacji chilijskiej kopalni Sierra Gorda. Poprawa
ma nastąpić dzięki współpracy ze współwłaścicielem kopalni –

spółką Sumitomo. Oczekuje się, że wydobycie kopalni Sierra
Gorda ma wzrosnąć z 110 tys. ton rudy w 2017 do 140 tys. w
roku 2019.
▪
W USA ropa wyceniana jest bez zmian, zaś cena tego
surowca zbliża się do granicy 63 dolarów za baryłkę. Zapasy
ropy oraz produkcja są coraz niższe, zaś eksport wzrasta. W
dostawach na kwiecień baryłka ropy West Taxas Intermediate
na giełdzie paliw w Nowym Jorku osiągnęła cenę 62,74 USD
(spadek o 3 centy). Z kolei brent na giełdzie paliw w Londynie w
dostawach na kwiecień osiągnął wartość 66,31 USD za baryłkę
(spadek o 8 centów).
▪
Ceny miedzi na londyńskiej giełdzie metali spadają.
Uwaga inwestorów skierowana jest na popyt na te metale w

Chinach, ponieważ zakończyła się tam trwająca kilka dni
noworoczna przerwa. W dostawach trzy miesięcznych na LME
miedź wyceniana była na 7 166 USD za tonę.
▪
Złoty osłabił się wobec dolara, a do euro stabilny. Kurs
złotego osłabił się, co było uwarunkowane, jak podają eksperci,
czynnikami technicznymi. Poziom 4,13 na parze EUR/PLN jest
trudny do pokonania, co po każdej próbie przebicia się przez ten
poziom skutkuje powrotem tej pary na wyższy poziom. Kurs
dolara umocnił się po zaprezentowanym protokole z
posiedzenia FOMC, który odebrany został jako „jastrzębi” oraz
podtrzymał zdanie na temat podwyższenia stóp procentowych
w marcu. Kurs euro pozostał stabilny.

Spółka tygodnia
Sygnity SA – polska grupa kapitałowa spółek z branży
informatycznej, powstała po połączeniu ComputerLand SA i
Emax SA. Zajmuje się: doradztwem informatycznym,
produkcją i wdrażaniem oprogramowania, integracją
rozwiązań, audytem i testowaniem oprogramowania,
dostarczaniem
infrastruktury
informatycznej
i
outsourcingiem IT. Koncentruje się na sześciu sektorach
gospodarki:
bankowo-finansowym,
przemysłowym,
telekomunikacyjnym, użyteczności publicznej, opieki
zdrowotnej i administracji publicznej. Grupa zatrudnia ok.
1000 osób. Do Grupy Sygnity należą: Sygnity Business

Solutions, Geomar i Baltijos kompiuterių centras (Litwa).
Spółka zadebiutowała na GPW w 1995 r. a obecnie jest jedną
z najszybciej rosnących spółek, na co wskazuje 19,22% wzrost
notowań. W 2016 r. spółka osiągnęła 423 mln zł przychodów
ze sprzedaży i zysk brutto 262 mln zł. Mimo wysokich
przychodów wskaźniki finansowe pozostają ujemne, ze
względu na jednorazowe odpisy dokonano na początku 2016
r., m.in. na 76 mln zł związany z wyceną wieloletniego
kontraktu dla administracji publicznej. Wskaźniki: ROA -2,4%,
ROE -4,81%, cena/wartość księgowa (P/BV) 0,18; cena/zysk
(P/E) -3,5; cena/sprzedaż (P/S) 0,10.

Zadłużenie producentów artykułów spożywczych w podziale na podbranże
▪

Łączny dług producentów spożywczych wynoszą 350 335
769,43 zł. Największe zadłużenie występuje w branży mięsnej i
wynosi ono 94,8 mln zł. Przedsiębiorcy zajmujący się
przetwarzaniem wyrobów mięsnych oraz produkcją są
odpowiedzialni za jedną czwartą długu. Następne miejsca zajmują
producenci wyrobów piekarskich i mącznych (74,7 mln zł) oraz
producenci owoców i warzyw (56,3 mln zł). Sektory rybne i
mleczarskie zajmują najniższe miejsca.
▪
Przyczynami zadłużenia sektora przetwarzania i produkcji jest
niska rentowność oraz to, że Polacy lubią mięso, lecz nie każde.
Najczęściej wybranym mięsem jest wieprzowina i drób.
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Źródło: Co gryzie producentów żywności czyli sytuacja finansowa
w branży spożywczej.

Dane statystyczne
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