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Oppo wchodzi na polski rynek. Jeden z największych
na świecie producentów urządzeń przenośnych 31 stycznia
rozpocznie sprzedaż w Polsce. Chińska firma wkrótce pojawi
się również na rynku brytyjskim i tureckim.
▪
GDDKiA: przetargi na 20 mld zł w 2019r. Łącznie ma
powstać 17 odcinków, w tym obwodnic, dróg krajowych i
autostrad. Ich łączna długość wyniesie 435 km.
▪
97 proc. aptek podłączonych do systemu e-zdrowie.
Tym samym są one zdolne do realizacji e-recept. W
ostatnich miesiącach w 38 miastach odbyły się szkolenia dla
8 tysięcy osób.
▪
Od czerwca kablówki udostępnią konkurentom
swoje sieci w blokach. Projekt decyzji opublikował Urząd
Komunikacji Elektronicznej. Rocznie prowadzonych jest ok.
300 postępowań z wniosku operatorów o dostęp do
kanalizacji i kabli innych dostawców.
▪
KE popiera plan dotyczący odstrzału dzików oraz
chwali polskie władze. Zdaniem Komisji jest to niezbędny
krok zmierzający do ograniczenia rozprzestrzeniania się
afrykańskiego pomoru świń. Choroba powoduje ogromny
straty gospodarcze.
▪
MS: wyższe kary za wybrane przestępstwa
skarbowe. Zdaniem autorów projektu zmiany pozwolą
zabezpieczyć interesy finansowe budżetu państwa. W
nowym projekcie zadecydowano m. in. o podniesieniu kary
grzywny za przestępstwo skarbowe z 10 do 20 dni.
▪
MON z projektem podwyżek dla żołnierzy od
stycznia 2019r. Tym samym wydatki budżetowe na
uposażenia i dodatki za wieloletnią służbę mogą wzrosnąć o
710 mln zł. Średnie uposażenie żołnierzy wynieść 5530 zł
brutto.
▪
Ceny na stacjach Orlen będą nadal spadać. Zdaniem
koncernu skala obniżek będzie determinowana m.in.
rozwojem sytuacji na rynku ropy oraz uwarunkowaniami na
rynku krajowym.

Instytucje finansowe

▪

Rada Polityki Pieniężnej bez zmiany stóp. RPP nie
zmieniła nastawienia i na pierwszym posiedzeniu w 2019
roku utrzymała stopy procentowe na tym samym poziomie.
Zgodnie z decyzją RPP stopa referencyjna będzie wynosić
1,5 proc., lombardowa 2,5 proc., depozytowa 0,5 proc., a
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redyskontowa weksli 1,75 proc. Stopy procentowe są
obecnie na najniższym poziomie w historii.

Mapy ekonomiczne

Rynki finansowe

▪

QubicGames podpisał umowę wydawniczą z Atomic
Raccoon. Określa ona detale wydania gry „Stay Safe” na
konsolę Nintendo Switch. Atomic Raccoon Studio SAS w
zamian za udzielenie licencji otrzyma od QubicGames
wynagrodzenie jako procent przychodów ze sprzedaży.
▪
Zarząd PZ Cormay podjął decyzje o konieczności
przeglądu opcji strategicznych. Są one powiązane z
wykonaniem budowy Centrum Produkcyjno-Logistycznego,
zlokalizowanego na działce przy Strefie Ekonomicznej EuroPark Mielec. Możliwe decyzje analizowanego scenariusza, a
także poszczególnych jego aspektów, zapaść mogą w I kw.
bieżącego roku.
▪
KGHM Polska Miedź ma zamiar przeprowadzić testy.
Dotyczyć będą utraty wartości aktywów z tytułu
zaangażowania w przedsięwzięcia wspólne Sierra Gorda SCM

w Chile, aktywów Zagłębia Sudbury w Kanadzie oraz kopalni
Franke w Chile na dzień 31 grudnia 2018 r.
▪
Atal zaczął sprzedaż 161 mieszkań. W II etapie
krakowskiej inwestycji Apartamenty Przybyszewskiego 64
Atal zaczął sprzedaż 161 mieszkań. Planowane jest oddanie
wszystkich lokali w IV kwartale 2021 r.
▪
Boryszew zawarł umowę kredytową jako gwarant.
Na jej podstawie Impexmetalowi udzielony został kredyt na
kupno akcji Alchemii w ramach wezwania oraz gwarancja.
▪
W piątek rano za dolara płacono tylko 6,75 juana,
najmniej od pół roku. Chińska waluta jest na dobrej drodze,
by zanotować najlepszy tydzień od 2005 r. W ostatnich
dniach renminbi umocniło się wobec dolara o 1,7 proc.,

schodząc w piątek rano poniżej poziomu 6,75, poprzednio
notowanego w lipcu.
▪
Złoty pozostanie w najbliższych dniach stabilny i
utrzyma się w przedziale 4,28-4,31 za euro. Zdaniem
ekonomistów polskie obligacje będą podążały za rynkami
bazowymi, a nic nie wskazuje na wzrosty rentowności w
Niemczech i USA.
▪
Ropa w USA na razie ma przerwę w zwyżkach. Ceny
ropy w USA odbiły się już o 23 proc. z notowanego w wigilię
2018 r. najniższego poziomu od 18 miesięcy. W czwartek
surowiec ma przerwę w rajdzie i tanieje o ponad 1 proc. podają
maklerzy.

Spółka tygodnia
Enea SA jest firmą funkcjonującą w branży energetycznej.
Grupa obejmuje swoją działalnością pięć podstawowych
obszarów na rynku energetycznym: produkcję energii
elektrycznej i cieplnej, obrót energią elektryczną, dystrybucję
energii elektrycznej, dystrybucję ciepła oraz górnictwo. Sieć
dystrybucyjna obejmuje 20% powierzchni kraju i dostarcza
energię do 2.5 mln klientów. Przychody ze sprzedaży 3q 2018

3.344 mld, zysk netto
3q 2018 153 mln. Wskaźniki
cena/wartość księgowa 3q 2018 (P/BV): 0.33, cena/przychody
ze sprzedaży 3q 2018 (P/S): 0.39, cena/zysk operacyjny 3q
2018(P/E): 4.98, zwrot z aktywów ROA 3.04%, zwrot z kapitału
własnego ROE 6,36%.

Liczba pasażerów w kolejowych przewozach pasażerskich w latach 2008-2017 (w mln)
Odnotowano w 2017 roku wzrost liczby przewiezionych pasażerów
a także, wykonanej pracy przewozowej. Blisko 303,6 pasażerów
skorzystało z usług przewoźników, to więcej o prawie 3,8% niż w
poprzednim roku. Po raz ostatni zbliżona do tego wyniku liczba
pasażerów skorzystała z usług kolei w 2002 r. (304,1 mln), a więc
15 lat wcześniej. W 2017 wykonano blisko 6% większą prace
przewozową niż w 2016 roku. Wyniosła ona 20,3 mld
pasażerokilometrów.
Źródło: Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2017 r.,
Warszawa 2018

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

Data
5,1%
1,74%
5,7%
4 798 zł

09.2018
09.2018
09.2018
08.2018

4,70% 09.2018
1,5% 12.2018

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

1T ∆bps
1,72
-0,72
-0,308
4,30
3,73
3,79
1,15

0,00
0,28
-0,32
-0,23
-0,19
-0,86
-0,36

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

1T ∆ %
59 323

0,17

2 335

-0,01

10 887

-0,31

6 918

-0,36

23 996

-0,03

2 596

-0,02

