
 

 
akro & rynek 

 

 Masz pytania? 

Chcesz do nas dołączyć? 
Zapraszamy! 

Koło Naukowe „FINANSE i 
GOSPODARKA” 

SGGW w Warszawie – WNE 
ul. Nowoursynowska 166 

02-787 www.knfinanseigospodarka.sggw.pl 

finanseigospodarka@gmail.com | www.fb.com/finanseigospodarka 

  komentarz tygodniowy      
OPIEKUN KOŁA: Dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW 
REDAKTOR: Bartosz Golnik 
AUTORZY: Łukasz Brynczak (Rynek walutowy), Bartosz Golnik 
(Gospodarka, Instytucje finansowe), Łukasz Grzęda (Sektor 
gospodarczy), Konrad Hornowski (Rynki finansowe), Izabela 
Kruszewska (Spółka tygodnia), Bartłomiej Zegadło (Mapy gospodarcze). 

 

 

 - EDYCJA III 2017/2018 

 Nr 69 7-11 maja 2018 

 

 Gospodarka 
 

▪ Najdroższe od 3 lat paliwa. Średnia cena wyniosła w 

ubiegłym tygodniu 4,99zł. To o 10 gr więcej niż tydzień 

wcześniej. Olej napędowy kosztuje średnio 4,94zł. 

▪ Bardzo duże zainteresowanie akcjami Orlenu. 

Koncern wydał obligacje detaliczne o wartości 200 mln zł. W 

związku z dużą liczbą zapisów termin zakończenia ich 

przyjmowania skrócono z 21 na 8 maja. 

▪ Więcej cudzoziemców zostaje w Polsce na dłużej. W 

2017 nastąpił wzrost do 8,9 tys. wydanych zezwoleń na pobyt. 

W 2016 było to 4,3 tys. 

▪ Sejm popiera stworzenie w Polsce wielkiej strefy 

ekonomicznej. Dodatkowo podpisano ustawę o wspieraniu 

nowych inwestycji na najbliższe lata. Będzie ona obowiązywać 

10-15 lat. 

▪ Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami 

autorskimi i prawami pokrewnymi wejdzie w życie. Wdroży 

ona tym samym unijną dyrektywę. Podczas prac nad projektem 

ustawy komisja kultury przeprowadziła wysłuchanie publiczne. 

▪ KE z wyższą prognozą wzrostu PKB Polski. Została ona 

podwyższona o 0,1 proc. do poziomu 4.3 proc. Prognoza na rok 

2019 wynosi 3,7 proc. 

▪ Małe miasta z największą liczbą dłużników. Zalegają 

oni z zapłatą aż 8,4 mld zł. Dłużnik z małego miasta jest winien 

wierzycielowi średnio prawie 16 tys złotych. 

▪ PLL Lot nieugięty w sprawie oczekiwań 

związkowców. Firma nie przywróci zasad wynagrodzeń z 

2010r. Wynagrodzenia zostały zmniejszone w 2013r. w celu 

ratowania sytuacji firmy. Rozwiązanie początkowo miało być 

tymczasowe.  

▪ MRPiPS: 1,44 mld zł rocznie na wyprawki. Tyle mają 

wynieść koszty programu „Dobry start”. Wsparcie będzie 

wynosić 300zł na każde dziecko. Będzie dotyczyć również osób 

niepełnosprawnych do ukończenia 24 roku życia oraz w 

specjalnych przypadkach, osób do 20 roku życia. 

 

 Instytucje finansowe  

▪ GetBack z planami naprawy. Sąd rejonowy we 

Wrocławiu wyraził zgodę na rozpoczęcie planów naprawczych i 

restrukturyzacyjnych spółki. Spółka zamierza poprawić 

znacząco płynność finansową i poprawić wizerunek firmy i 

metody komunikacji spółki z podmiotami na rynku. Za główną 

przyczynę problemów z wypłacalnością spółka wskazuje 

niedopasowanie pasywów z aktywami: Spółka kupowała 

portfele wierzytelności z długim okresem zapadalności (do 10 

lat) finansuję to obligacjami krótkoterminowymi z opcją put. 

 

 Mapy ekonomiczne  

 

 Rynki finansowe  

▪ Inwestycyjne nadwyżki Grupy Azoty. Spółka 
przewiduje, że przekroczy plan inwestycyjny na lata 2014-
2020 wynoszącego 7 mln zł. Do 2017 r. przeznaczyła na cele 
inwestycyjne ponad 4 mld zł, natomiast według planu na 2018 
r. inwestycje mają wynieść 1,6 mld zł – w tym 131 mln zł na 
nową wytwórnię nawozów granulowanych. 

▪ Problemy Ursusa. Komisja Nadzoru Finansowego 
nakazała zawieszenie obrotem akcjami spółki Ursus. 
Powodem tej decyzji było nieopublikowanie przez spółkę 
kompletnego raportu za 2017 r. Władze spółki tłumaczą 
powstałe opóźnienie awarią systemów informatycznych 
odpowiedzialnych za konsolidację wyników grupy. Ponadto 
zgodnie z opublikowaną częścią raportu spółka zakończyła 
2017 r. stratą 19,87 mln zł, wobec 16,58 mln zysku w 2016 r. 

▪ Wysoki poziom sprzedaży obligacji. Według danych 
opublikowanych przez Ministerstwo Finansów w kwietniu 
2018 r. sprzedano obligacje warte łącznie 840 mln zł. 
Największą popularnością cieszyły się obligacje z 
najkrótszym 3 miesięcznym okresem wykupu.  Stanowiły one 
34% ogółu sprzedanych przez Skarb Państwa obligacji. Dużą 
popularnością cieszyły się też obligacje 2-letnie i 4-letnie. 
Wartość sprzedanych obligacji jest jednak najniższa w ciągu 3 
miesięcy. 

▪ Notowania Trakcji sprawdzane przez UKNF. Urząd 
KNF poinformował, że rozpoczął procedurę sprawdzenia, czy 



nie doszło do udzielenia przez spółkę Trakcja poufnych 
informacji przed opublikowaniem wyników za I kw. 2018 r. 
Procedura została wszczęta ze względu na drastyczny spadek 
cen akcji przed opublikowaniem wyników (dzień przed 
opublikowaniem cena akcji spadła o 17,9%).  

▪ Ceny ropy w USA przekroczyły wartość 71 dolarów za 

baryłkę. Jest to drugi z kolei tydzień zakończony zwyżką. 

Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest coraz bardziej 

skomplikowana, co przyczyniło się do pojawienia obaw 

dotyczących zakłócenia dostaw ropy z tego regionu. W 

dostawach na czerwiec, baryłka ropy West Taxas Intermediate 

na giełdzie paliw w Nowym Jorku osiągnęła cenę 71,29 USD za 

baryłkę (spadek o 7 centów). Na giełdzie paliw ICE Futures 

Europe w Londynie, Brent w dostawach na czerwiec tanieje o 14 

centów osiągając wartość 77,33 USD za baryłkę. 

▪ Ceny miedzi na giełdzie w Londynie nieznacznie 

spadają, jednakże w perspektywie całego tygodnia metal 

ten zyskał 1,3%. Wzrost ten spowodowany jest spadkiem 

zapasów miedzi od 15 dni. W dostawach 3- miesięcznych na LME 

wyceniana jest po 6 917,00 USD za tonę, co jest najwyższą ceną 

od 26 kwietnia.  

▪ Złoty osłabia się, dolar umacnia się, euro słabnie. Kurs 

złotego osłabia się, za sprawą sytuacji w głównej parze 

walutowej. Zdaniem ekspertów perspektywy dla tej waluty są 

umiarkowanie negatywne, ponieważ zakładany jest spadek 

oczekiwań na podwyżki stóp. W tym tygodniu kurs dolara 

umacnia się w głównej parze walutowej za sprawą rosnącego 

napięcia na Bliskim Wschodzie oraz wzrostem rynkowych stóp 

procentowych w USA. Kurs euro w głównej parze walutowej 

osłabia się. 

 Spółka tygodnia  

 

POLIMEX MOSTOSTAL SA   polskie przedsiębiorstwo 

inżynieryjno-budowlane powstałe w 1945 roku oraz 

generalny wykonawca w zakresie budownictwa 

przemysłowego. Realizuje specjalistyczne inwestycje w 

Polsce i za granicą dla branży energetycznej, petrochemicznej, 

gazowej oraz ochrony środowiska. Spółka jest również 

producentem i eksporterem wyrobów stalowych, krat 

pomostowych oraz zajmuje się cynkowaniem i malowaniem 

konstrukcji stalowych. Firma była generalnym wykonawcą 

m.in.: przebudowy Stadionu Wojska Polskiego w Warszawie 

oraz budowy gmachu Muzeum Historii Żydów Polskich w 

Warszawie. W 2017 r. Polimex Mostostal S.A. otrzymał 

nagrodę Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych za 

najwyższą stopę zwrotu z akcji i tytuł „Spółka Godna 

Zaufania”, nadany przez Forbes Executive Forum i Polski 

Instytut Dyrektorów na podstawie oceny inwestorów 

indywidualnych. Spółka notowana jest na GPW od 1997 roku, 

a obecnie (10.05.2018) jej kurs wynosi 3,33 zł. W 2017 r. 

osiągnęła 2,5 mld zł przychodów ze sprzedaży i 89.5 mln zł 

zysku brutto. Wskaźniki finansowe: ROA 0,6%; ROE 1,86%; 

cena/wartość księgowa (P/BV) 1,09; cena/zysk (P/E) 0,30; 

cena/sprzedaż (P/S) 0,32.

   
 Pierwsza rejestracja motocykli 01-10.2017 według pojemności silnika  

 
 
Wiodącym sprzedawcą na Polskim rynku jest Romet jego 

udział wynosi 17% w okresie od stycznia do października 

sprzedał 2 238 szt. motocykli. Następną pozycje zajmuje 

YAMAHA firma w analogiczny okresie sprzedała 1418 egz. I jej 

udział w rynku wynosi 10,6%. Na kolejnych miejscach 

znajdują się Honda (1 372 egz.), BMW (1 349 egz.), Junak 

(1188 egz.), Kawasaki (597egz.), Harley-Davidson (594 egz.). 

Popyt na jednoślady o małej pojemności silnika wzrósł od 

2015 za sprawą zmian w prawie dopuszczającym do 

kierowania posiadaczy prawa jazdy kategorii „B”. Od 2017 

roku sprzedawcy motocykli muszą spełniać nowe wymagania.  

 

 

                
Źródło: Mototour.pl: http://mototour.pl/infomoto/930-
sprzedaz-motocykli-2017 

 

 Dane statystyczne   

   
Makroekonomia Data 
PKB r/r 4,9% Q4 2017 

CPI 1,3% 2018.03 

Stopa bezrobocia 6,8% 2018.02 

Wynagrodzenie prz. 4 599 zł 2018.12 

Produkcja 
przemysłowa 

2,90% 2018.03 

Stopa referencyjna 
NBP 

1,5% 2018.03 
 

Stawki / Kursy 
walut  

1T ∆bps 

WIBOR 3M 1,70 -0,00 
EURIBOR 3M -0,328 0,00 
LIBOR CHF 3M -0,7352 0,00 
EUR/PLN 4,26 0,39 
USD/PLN 3,57 0,10 
CHF/PLN 3,57 0,10 
EUR/USD 1,20 0,29 

 

Giełdy (pkt) 1T ∆ % 
WIG  60 784 1,15 

WIG 20  2 329 1,16 

DAX 12 582 0,66 

FTSE  7 504 1,12 

DJI 13 001 -0,17 

S&P500 2 725 1,10 
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