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Gospodarka
▪

KE z dobrymi prognozami dla polskiej gospodarki.
Komisja zaznacza, że gospodarka rozwija się solidne, a wzrost
napędza głównie popyt krajowy. W 2017.r wzrost gospodarczy
w Polsce wyniósł 4,6 proc., a KE zakłada dla w przyszłości dla
Polski jedne z najwyższych wskaźników w Europie.
▪
69 mln zł dla szkół na programy edukacji
patriotycznej. Środki obejmą działania programowe w latach
2017-2021. Rok szkolny 2017-2018 został ogłoszony „Rokiem
dla Niepodległej”. MEN razem ze Związkiem Harcerstwa
Rzeczypospolitej ma również przyznawać tytuły „Szkoła
Niepodległej”.
▪
W IV kwartale 2017r. spadła liczba miejsc pracy. Na
koniec roku było ich 117, 8 tys. W porównaniu z analogicznym
okresem roku 2016 było ich o 51,1 proc. więcej. Więcej, aż 87,2
proc. wolnych miejsc, było w sektorze prywatnym.
▪
PIP sprawdzi przestrzeganie zakazu handlu.
Kontrolerzy mogą nałożyć karę do 2 tys. zł na osoby niestosujące
się do ograniczeń. W przypadku rażącego złamania zakazu
sprawa będzie mogła być również skierowana do sądu.
▪
430 mln euro na projekty infrastrukturalne z UE.
Środki mają być przeznaczone na pięć projektów. Najwięcej
finansowania przeznaczone zostanie na prace nad systemem
gromadzenia i dystrybucji wody w Warszawie – 146 mln euro.
▪
Nowe prawo łowieckie. Dotyczy ono między innymi
zakazu w polowaniach nieletnich. Możliwe będzie również
wyłączenie prywatnego terenu z obszaru polowań. Wycofano
również zgodę na polowania w parkach narodowych.
▪
Projekt nowelizacji ustawy o OZE przyjęty przez RM.
Ma ona na celu przystosowanie się do wymagań
międzynarodowych. Zakłada znacznie większe wykorzystanie
produktów ubocznych rolnictwa. Zaproponowano również
nowe rozwiązania dotyczące energetyki wiatrowej.
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kwietnia akcjonariusze mają zadecydować o kwocie
przeznaczonej na dywidendę. Proponuje się przeznaczyć na to
416,3mln zł zysku, tj. około 3,2zł na akcję.
▪
Alior opublikował wyniki za IV kw. 2017 r. Zysk netto
wyniósł 143,1mln zł (-61% r/r) w IV kwartale, natomiast w
całym roku 2017: 515,2mln zł. Przychody z prowizji wyniosły
115 mln zł (+25% r/r), wynik z odsetek 737mln zł (+23% r/r).
Rynek negatywnie zareagował na te wyniki – w dniu publikacji
spadek cen akcji o 7,1%.

Mapy ekonomiczne

Instytucje finansowe
▪

5 nowych podmiotów na liście ostrzeżeń KNF. Komisja
Nadzoru Finansowego dodała 5 nowych podmiotów
podejrzanych o popełnienie przestępstwa prowadzenia
działalności maklerskiej bez zezwolenia KNF. Są to spółki:
Nescom Polska, Netmore, Mane Marketing, Seremar oraz
Butrans. Podstawą do ostrzeżenia na temat spółki Butrans jest
również osoba prezesa tej firmy (Karolina Myszor), która to
zarządza łącznie 25 różnymi podmiotami.
▪
Wynik finansowy ING Bank Śląski za rok 2017. Zysk
netto w roku 2017 wyniósł 1 403,1mln zł wobec 1 253mld zł rok
wcześniej (+13,0% r/r). Przychód z tytułu odsetek 3 452,8mln zł
wobec 2 953,4mln zł w roku 2016 (+16,9% r/r), natomiast
przychód z tytułu prowizji i opłat 1 182,8mln zł (+11,1%r/r). 5

Rynki finansowe
▪

Newag z nowym kontraktem za 44 mln zł. Spółka
Newag wygrała przetarg na dostarczenie dwóch nowych
czteroczłonowych, elektrycznych zestawów trakcyjnych (EZT)
dla województwa świętokrzyskiego. W ramach kontraktu
Newag jest zobowiązany również do serwisowania i
przeszkolenia załóg zestawów trakcyjnych.
▪
Mostostal z nową umową za 200 mln zł. Kontrakt
dotyczy rozbudowy Centrum Handlowego Focus Mall w Zielonej
Górze. Termin realizacji inwestycji - koniec lutego 2020 r.

▪

AmRest publikuje wyniki za 2017. Zysk netto spółki
wyniósł 182,28mln zł (-4,3% r/r), a przychody 5 265,5 mln zł
(+25,1% r/r). W 2017 r. spółka otworzyła 210 nowych lokali
(wobec 146 rok wcześniej) i wdrożyła innowacyjny koncept –
Pizza Hut Express. Mimo dosyć optymistycznych wyników rynek
zareagował dość negatywnie – w dniu publikacji spadek cen
akcji o 2,61%.
▪
Data wydania nowego projektu 11Bit Studios.
Najnowszy projekt – gra „Frostpunk” zostanie wydana 24
kwietnia 2018 r. Termin ten był wielokrotnie przekładany od
grudnia 2017 r. Cena gry w dniu premiery będzie wynosić
29,99USD (109.99 PLN).
▪
Cena ropy odnotowała spadek za sprawą
umacniającego się dolara oraz wzrostu zapasów tego
surowca w USA. Brent wyceniony został na 63,87 USD (spadek
o 1,1%). Cena amerykańskiego surowca typu Crude

ukształtowała się na poziomie 60,34 USD za baryłkę (spadek o
1,7%).
▪
Ceny miedzi na giełdzie w Londynie lekko spadają. W
dostawach 3- miesięcznych na LME wyceniana jest po 6 944,50
USD za tonę. Segment na rynkach metali ulega poprawie w
skutek informacji dotyczących ewentualnych zwolnień
prezydenta USA z ceł importowych.
▪
Złoty stabilny, dolar umacnia się, euro stabilne.
Decyzja RPP dotycząca stóp procentowych nie wpłynęła
znacząco na kurs złotego. Spadek wartości rezerw
walutowych Chin spowodował nie tylko umocnienie dolara, ale
również wzrost rentowności obligacji amerykańskich.
Wycofanie się Europejskiego Banku Centralnego z gotowości do
skupowania aktywów wpłynęło na umocnienie euro. Mario
Draghi ostudził emocje związane z szybkim zakończeniem QE
co przyczyniło się do spadku euro.

Spółka tygodnia
AmRest Holdings SE
międzynarodowy operator
zarządzający markami branży gastronomicznej z siedzibą we
Wrocławiu. Spółka prowadzi swoją działalność w dwóch
sektorach: bary szybkiej obsługi (QSR) – KFC, Burger King,
Starbucks oraz restauracje z obsługą kelnerską (CDR) – La
Tagliatella, Pizza Hut, Blue Frog oraz KABB. Obecnie AmRest
zarządza blisko 1500 lokalami w Polsce, Czechach, na
Węgrzech, w Rosji, Bułgarii, Serbii, Chorwacji, Hiszpanii,
Francji, Niemczech, Chinach oraz Stanach Zjednoczonych.

Spółka zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych
27
kwietnia
2005.
Największymi
akcjonariuszami spółki są: FCapital Dutch (56% udziałów),
Freefloat ( 26% udziałów), Gosha Holding (11% udziałów). W
2016 r. spółka osiągnęła 4 mld zł przychodów ze sprzedaży i
zysk brutto 223 mln zł. Wskaźniki: ROA 4,20%, ROE 13,48%,
cena/wartość księgowa (P/BV) 7,06, cena/zysk (P/E) 1,79;
cena/sprzedaż (P/S) 1,8.

Zobowiązania producentów żywności
7000 producentów żywności widnieje w Krajowym Rejestrze
Długów. Całkowite zadłużenie wynosi już 375mln zł. 95,6 mln
zł powstała wobec instytucji finansowych: banków – 62,7 mln
zł, firm leasingowych 17,8 mln zł, faktorów 11,5 mln zł i
towarzystw ubezpieczeniowych 4,5 mln zł. Głównymi
wierzycielami są co prawda fundusze sekurytyzacyjne i firmy
windykacyjne skupujące długi (163,7 mln zł). Trzeba wziąć
pod uwagę, że ok. 60-70% wierzytelności została sprzedana
przez sektor finansowy. Przez tą sytuację można
zaobserwować, że sporym problemem producentów żywności
jest obsługa zaciągniętych pożyczek czy to na inwestycje, czy
na obsługę bieżącej działalności.
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Źródło: Co gryzie producentów żywności, czyli sytuacja finansowa w
branży spożywczej.

Dane statystyczne
Makroekonomia
PKB r/r
CPI
Stopa bezrobocia
Wynagrodzenie prz.
Produkcja
przemysłowa
Stopa referencyjna
NBP

Data
5,1%
1,9%
6,9%
4 973 zł
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2018.01
2017.12

8,60% 2018.01
1,5%

Od
2015.03

Stawki / Kursy
walut
WIBOR 3M
EURIBOR 3M
LIBOR CHF 3M
EUR/PLN
USD/PLN
CHF/PLN
EUR/USD

1T ∆bps
1,71
-0,327
-0,7446
4,19
3,40
3,58
1,23

-0,01
0,00
0,00
-0,24
-0,30
-0,15
0,06

Giełdy (pkt)
WIG
WIG 20
DAX
FTSE
DJI
S&P500

1T ∆ %
61 688

1,07

2 355

1,40

12 347

-0,07

7 225

0,30

25 221

1,31

2 775

1,32

