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Protest taksówkarzy w Warszawie. Grupa kilkuset
osób w czwartek przejechała z Bielan na Ursynów, druga
część protestujących zebrała się przed Ministerstwem
Sprawiedliwości. Przejazd był wymierzony przeciwko,
zdaniem taksówkarzy, nielegalnym przewoźnikom.

Niektóre szkoły w Warszawie mogą być czynne także
w weekendy. Warszawski ratusz jest zdania, że wydłużenie
tygodnia nauki do sześciu dni i wprowadzenie dla niektórych
klas zajęć wtorek-sobota miałoby pomóc w odciążeniu
placówek, które zmagać się będą z kumulacją roczników ze
względu na reformę szkolnictwa.

Prawie 360 mln zł pomocy suszowej od ARiMR. Do
Agencji wpłynęło ponad 212 tys. zgłoszeń na kwotę 2,3 mld
zł. ARiMR zajmuje się również wypłatą rekompensat za
szkody spowodowane suszą w hodowli ryb w stawach
słodkowodnych.

ME: 2 GW z fotowoltaniki realne do 2020r. Resort
informuje także, że przyszłoroczne aukcje OZE
prawdopodobnie odbędą się w połowie roku. Wielu
inwestorów w przypadku braku wygrania aukcji jest gotowa
budować komercyjnie.

Cała S8 oddana do użytku. W piątek 19 października
udostępniony do ruchu został ostatni fragment między
Wyszkowem a Porębą. W związku z końcówką prac na
drogach dojazdowych do końca listopada będzie
obowiązywać ograniczenie o 100km/h.

Sprzedaż detaliczna we wrześniu na zaskakująco
niskim poziomie. Sprzedaż w cenach bieżących rdr wzrosła o
5,6 proc., ale ekonomiści spodziewali się wzrostu o 7,6 proc.
rdr. Spadek sprzedaży zanotowały m. in. Przedsiębiorstwa
handlujące samochodami czy częściami oraz żywnością,
napojami i wyrobami tytoniowymi.

Instytucje finansowe


Cztery
podmioty na liście ostrzeżeń KNF.
International Payments 5000, WTG.SA, ESTI Group oraz
Usługi Konsultingowe Artur Swendak – podmioty te zostały
wpisane przez KNF na listę publicznych ostrzeżeń.
International Payments 5000 oskarżona o prowadzenie
działalności maklerskiej bez zgody KNF, ESTI Group – za brak
wpisu spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym i w systemie
CEIDG, Usługi Konsultingowe Artur Swendak – rozpoczęte
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postępowanie karne przez prokuraturę w Warszawie. WTG
SA – jest po raz kolejny wpisany na listę ostrzeżeń
publicznych.

NBP potwierdza powiększenie rezerw złota do
116,669 ton. Jest to wzrost o 4,35 ton w ostatnim miesiącu i
13,7 ton w ciągu miesięcy letnich.

Bank Millenium przejmuje SKOK Piast. KNF
poinformowała, że zapytanie o zgodę na przejęcie SKOK
złożył jej zarządca komisaryczny ze względu na
niewypłacalność. Na koniec czerwca 2018 r. strata bieżąca
SKOK wynosiła 65,1 mln zł.

Mapy ekonomiczne

Rynki finansowe



KGHM i Tauron rozpoczną współpracę dla
elektromobilności. Podczas IV Szczytu Gospodarczego w
Siedlcach KGHM i Tauron podpisały list intencyjny dot.
współpracy na rynku elektromobilności i carsharingu.
Współpraca ta ma być elementem rządowej strategii na
rzecz rozwoju elektromobilności. Spółki wybudują w
strategicznych lokalizacjach 20 stacji do ładowania aut
elektrycznych.

PKN Orlen z nową inwestycją za 200 mln zł. PKN
Orlen planuje budowę instalacji glikolu propylenowego,
pozwalającej na dalsze wykorzystywanie wytwarzanej

gliceryny. Planowany koszt to 200 mln zł, a moce
produkcyjne tej instalacji mają wynieść 30 tys. ton rocznie.
Pokryje to aż 75% zapotrzebowania na ten produkt w Polsce.
Termin realizacji - 2021 r.

PGNiG z umowami na dostawy gazu (LNG) z USA.
PGNiG podpisała umowy z amerykańskimi spółkami: Venture
Global Calcasieu i Venture Global Palquemines. Każda z
umów obliguje amerykańskie spółki do dostarczenie 1mln
ton LNG przez 20 lat. Koszty zakupu będą aktualizowane
rokrocznie względem cen LNG na amerykańskim Henry Hub.

Newag bez kontraktu na Dolnym Śląsku, ale za to z
kontraktem w Lubuskiem. Spółka „Koleje Dolnośląskie”
anulowała przetarg na nowe elektryczne oraz spalinowe
zespoły trakcyjne. Powodem była zbyt wysoka cena
postawiona przez Newag za 11 pociągów - 256,5mln zł,
wobec planów przewoźnika - 220 mln zł.

Ropa naftowa najtańsza od miesiąca. Amerykańskie
zapasy ropy wzrosły prawie o 6,5 mln baryłek. W dostawach

na listopad na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku baryłka
ropy West Texas Intermediate (WTI) jest wyceniana na 69,83
dol za baryłkę, po zwyżce o 8 centów.

Cena gazu ziemnego nadal niestabilna. W minionym
tygodniu notowania cen gazu ziemnego cechowały się dużą
zmiennością. Po raz kolejny dotarły one do okolic 3,30 USD za
mln BTU, jednak znów nie udało się tego poziomu przebić, a
wręcz bariera ta posłużyła za bazę do spadków.

Cena złota w konsolidacji. Notowania złota w
minionym tygodniu poruszały się w konsolidacji w okolicach
1220- 1230 USD za uncję. Tym samym, cena kruszcu
wyhamowała zwyżkę z wcześniejszego tygodnia, ale
jednocześnie pokazała siłę, ponieważ nie spadała nawet w
obliczu rosnącej wartości amerykańskiego dolara. Na rynku
srebra obserwowana była również konsolidacja, w przypadku
tego kruszcu ceny pozostawały w okolicach 14,50-14,70 USD
za uncję.

Spółka tygodnia
Asseco

Poland

SA

Grupa tworzy zaawansowane
technologicznie oprogramowanie dla firm z sektora
finansowego, instytucji publicznych oraz przemysłu, handlu i
usług. Spółka posiada bogate portfolio własnych
produktów, tj. platforma łącząca bankowość internetową i
mobilną czy systemy centralizujące płatności klientów, a
także unikatowe doświadczenie w realizacji złożonych
projektów informatycznych m.in. budowa dla ZUS
Kompleksowego Systemu Informatycznego związanego z

obniżeniem wieku emerytalnego. Spółka stale poszerza
Grupę o spółki informatyczne. W 2015r do Asseco dołączyła
znana firma Infovide-Matrix. Głównymi akcjonariuszami
spółki są: OFE Aviva BZ WBK, Nationale-Nederlanden OFE
oraz OFE PZU Złota Jesień. Obecnie jest zaliczana indeksu
WIG20. Wyniki za 2017r. to: przychody ze sprzedaży: 7 830
mln zł, zysk z działalności operacyjnej: 584 mln zł, zysk
netto: 466 mln zł. Wskaźniki: ROA 5,49%, ROE 7,64%, P/E
(cena/zysk) 11,89, EPS (zysk na akcję) 3,63 zł.
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Pogłowie krów mlecznych w czerwcu 2018 r. wynosiło 2233
tys. szt. W strukturze stada bydła udział poszczególnych
grup wiekowych: cielęta w wieku poniżej 1 roku (27,2%),
młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat (28%),
krowy (39,2%), pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne
w wieku 2 lat i więcej (5,6%). Liczba bydła młodego do 2 lat
zwiększyło się o ok. 2% porównując z rokiem ubiegłym.
Pogłowie krów zrosło o ok. 2,5 % w stosunku do czerwca
2017.
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Pogłowie krów mlecznych w województwach VI 2018
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Dane statystyczne
Makroekonomia
PKB r/r
CPI
Stopa bezrobocia
Wynagrodzenie prz.
Produkcja
przemysłowa
Stopa referencyjna
NBP

Data
5,2% I. 2018
2% 2018.08
5,8% 2018.08
4 848 zł 2018.06
2,80% 2018.09
1,5% 2018.07

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

1T ∆bps
1,72
-0,317
-0,7424
4,29
3,73
3,74
1,15

-0,00
0,31
0,00
-0,24
-0,69
-0,87
0,45

Giełdy (pkt)
WIG
WIG 20

1T ∆ %
56 643

0,14

2 197

0,41

DAX
FTSE

11 554
7 050

-0,31
0,32

DJI

25 444

0,26

2 768

-0,33

S&P500

