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Gospodarka

SA (3,9 mln), a trzecie mBank (3,4 mln). PKO BP jest na
pierwszym miejscu od wielu lat.

▪

Osiem osób zatrzymanych w sprawie wyłudzeń w
ARiMR. Afera dotyczy wykorzystywania tzw. „słupów”, czyli
osób zapisujących część dużych działek na siebie, co
pozwalało otrzymać większą dotację niż na niepodzieloną
działkę.
▪
Stopa bezrobocia na poziomie 6,3 proc. w kwietniu.
Jest to spadek o 0,3 pkt proc. w porównaniu z marcem.
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych to 1042,5 tys.
▪
Finał Ligi Europy 2020 w Gdańsku. Informacja została
podana przez UEFA 24 maja w Kijowie. Rywalem stadionu
było położone w Porto Estadio do Dragao. Kandydatura
została zgłoszona jesienią 2017r.
▪
Spadki w sprzedaży wywołane przez zakaz handlu i
Wielkanoc. Była to jedyna sytuacja z czterema
niehandlowymi niedzielami w tym roku. Sprzedaż detaliczna
była o 5,3 proc. niższa niż w marcu.
▪
Podwyżki dla pilotów LOTu. Wyniosą one od 5 do 12
proc. Kapitan dreamliner’a będzie otrzymywał dzięki temu
przynajmniej 13 tys. zł do ręki, a kapitanowie mniejszych
jednostek co najmniej 11,7 tys. do ręki.
▪
Volkswagen chce rozbudować poznańskie zakłady.
Projekt realizowany przez dwa lata ma kosztować 500 mln
euro. Inwestycja obejmuje między innymi budowę nowej
spawalni.
▪
Ponowny wzrost polskiego przemysłu. W kwietniu
odnotowano o 9,3 proc. wyższą wartość krajowej produkcji
sprzedanej. W marcu zaobserwowano spowolnienie
dynamiki, co wynikało jednak ze stosunkowo małej liczby dni
roboczych.
▪
Podkarpackie i Wielkopolskie z największą liczbą
samochodów na gospodarstwo domowe. Ponad 73 proc. z
nich miało przynajmniej jeden samochód. W Polsce auto ma
65 proc. gospodarstw domowych.

Instytucje finansowe
▪

Spółka GetBack po raz trzeci nie wywiązała się z
obietnicy opublikowania raportu za rok 2017. Nowym
terminem publikacji raportu jest 29 maja 2018 roku. Spółka
podała również wstępne szacunki - według nich strata spółki za
rok 2017 wyniosła 1,2 mld zł.
▪ Najwięcej ROR-ów w PKO BP. Bank miał ich 7,1 mln po
pierwszym kwartale 2018. Drugie miejsce zajął Pekao
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Rynki finansowe
▪

Cyfrowy Polsat Kupi 11 Sports Network. Spółka
Cyfrowy Polsat podpisała umowę na przejęcie pakietu
większościowego (50% udziałów plus 1 akcja) spółki Eleven
Sports Network zajmującego się transmisją programów
sportowych. Wartość umowy szacowana jest na 38 mln EUR według umowy płatności mają odbyć się dwóch ratach.
▪
AmRest z kontraktem na 15 restauracji. Spółka
AmRest podpisała wstępne porozumienie w ramach nabycia 15
restauracji KFC na terenie Francji. Forma współpracy spółki
AmRest z nowymi restauracjami będzie umowa franczyzowa.
Nieznane są wstępne koszty umowy - Są one uzależnione od
wyników badania due diligence.
▪
KGHM planuje odejść od dywidendy. Zarząd spółki
KGHM zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy
rezygnację z wypłaty dywidendy akcjonariuszom i
przeznaczeniu zysków firmy na kapitał zakładowy. Jeżeli WZA
zadecyduje rezygnację z dywidendy, byłby to pierwszy rok bez
podziału zysków od roku 2005.
▪
Orlen chce 100% akcji Unipetrolu. PKN ORLEN złożył
w Czeskim Banku Narodowym wniosek o zgodę na przymusowy

wykup brakujących 6% akcji spółki Unipetrol. Orlen chce w ten
sposób być posiadaczem 100% akcji czeskiej spółki naftowej.
Według czeskiego prawa bank centralny Republiki Czeskiej musi
wydać zgodę na przymusowy wykup, a następnie zostanie
ustalona cena wykupu akcji Unipetrolu.
▪
Ceny ropy naftowej w USA kolejną sesję spadają na
skutek mocnego wzrostu amerykańskich zapasów tego
surowca o prawie 5,8 mln baryłek. W dostawach na lipiec,
baryłka ropy West Taxas Intermediate na giełdzie paliw w
Nowym Jorku osiągnęła cenę 71,59 USD za baryłkę (spadek o
0,4%). Na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie, Brent
w dostawach na lipiec tanieje o 34 centy osiągając wartość 79,46
USD za baryłkę.

▪

W środę odnotowany został największy od miesiąca
spadek cen miedzi o 1,6%. Spadek ten spowodowany był
pogorszeniem nastrojów na rynkach globalnych, na którym
przeważał pesymizm związany z Turcją i Koreą Północną. W
dostawach 3- miesięcznych na LME wyceniana jest po 6 866,00
USD za tonę.
▪
Złoty osłabia się, dolar stabilne, euro słabnie. Kurs
złotego osłabia się tak znacząco, że jest to najniższy kurs tej
waluty w tym roku. Spowodowane jest to zaniepokojeniem
inwestorów sytuacją we Włoszech, która przyczyniła się
również do spadku europejskiej waluty. Dolar w tym tygodniu
pozostaje stabilny. Dodatkowo podwyżka stóp procentowych
przez Fed oraz napięta atmosfera geopolityczna korzystnie
wpływają na tą walutę.

Spółka tygodnia
Tauron
grupa jest jednym z wiodących koncernów
energetycznych w Polsce, obejmującym swoim działaniem 18
proc. powierzchni kraju. Jest największym dystrybutorem
oraz drugim sprzedawcą i wytwórcą energii elektrycznej.
Podstawowe obszary działalności grupy tworzące
energetyczny łańcuch wartości to: wydobycie węgla
kamiennego, wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii
elektrycznej oraz ciepła. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron
Wytwarzanie, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż, Tauron

Obsługa Klienta, Tauron Wydobycie, Tauron Ekoenergia oraz
Tauron Ciepło. Debiut Taurona na giełdzie 30 czerwca 2010
roku. Był to 11. debiut giełdowy w 2010 roku. Spółka
zadebiutowała po kursie 5,13 zł. W ofercie publicznej znalazło
się w 821 033 422 akcji spółki (około 52% kapitału
zakładowego). Akcje stały się własnością ponad 200 tys.
inwestorów indywidualnych. Wskaźniki finansowe: ROA
4,15%, cena/wartość księgowa (P/BV) 0,24; cena/zysk (P/E)
3,10.

Ilość turystów korzystających z usług hotelowych w Polsce
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Wykres przedstawia szereg czasowy, z którego zostały
wyeliminowane wahania sezonowe. Ukazuje panujący trend
rozwojowy dla branż hotelowych, można zauważyć dość
znaczący wzrost ilości turystów oraz zainteresowanie owymi
usługami. Turystyka jest w Polsce wciąż rozwijającą się
branżą. Co rok widać coraz większe zainteresowanie
wypoczynkiem i relaksem niekoniecznie w najtańszych
motelach czy hostelach. Coraz częściej polscy turyści kierują
się jakością świadczonych usług stawiając na pierwszym
miejscu swój komfort. Jeśli utrzyma się wzrost płac i
oszczędności to równocześnie wzrośnie popularność usług
turystycznych. Najczęściej Polacy decydują się na podróże z
rodziną oraz w małym gronie znajomych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Głównego Urzędu
Statystycznego

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

Data
5,1%
1,3%
6,8%
4 599 zł
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2018.03
2018.02
2018.12

2,90% 2018.03
1,5% 2018.03

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

1T ∆bps
1,70
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Giełdy (pkt)
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