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Kierowcy odczują wzrastające ceny ropy. Na koniec
roku prognozuje nawet dwudziestoprocentowe podwyżki.
Wszystko wskazuje na to, że ceny ropy odbiją się na
cenach paliw.
 Trzynasta emerytura również w 2020 roku. MRPiPS
planuje ponowne wypłacenie nowego świadczenia. Koszt
jednorazowych wypłat przekracza 10,7 mld zł.
 Badanie ZBP: przedsiębiorcy chcą nadal zatrudniać.
Na stworzenie nowych miejsc pracy pozytywnie zapatruje
się ok. 33 proc. z nich. Z kolei 35 proc. planuje wzrost
wynagrodzeń. Ponad połowa badanych przez Związek (55
proc.) wykazuje chęć do inwestowania.
 Mikrofirmy prawdopodobnie również z niższym
podatkiem VAT. Po obniżce ma on wynosić 17, a nie jak
dotychczas 18 proc. W MF wciąż rozpatrywane są różne
scenariusze.
 NATO: Polska wśród 6 krajów, które zrealizowały cel
2 proc. PKB wydanych na obronność. Europejscy
członkowie osiągnęli średni poziom na poziomie 1,51 proc.
PKB.
 Spadek WPI w marcu. Wskaźnik jest niższy o kolejne
0,6 proc. w stosunku do lutego, Służy on do prognozy z
kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen
towarów i usług konsumpcyjnych. Nadchodzące miesiące
mogą przynieść malejącą inflację.
 Od 15 marca ARiMR przyjmuje wnioski o dopłaty
bezpośrednie poprzez eWniosekPlus. Składanie możliwe
jest do 15 maja. Osoby, które złożą wniosek w okresie
późniejszym, do 1 czerwca, otrzymają świadczenie
pomniejszone o 1 proc. za każdy dzień opóźnienia.
 Liczba bezdomnych w Polsce spada. Obecnie jest ich
około 30,3 tys. Jest to o ponad 3 tys. mniej niż 2 lata temu.
Najwięcej bezdomnych jest w województwach
mazowieckim i śląskim.

Instytucje finansowe


Komisja Nadzoru Finansowego dostanie więcej
uprawnień. W piątek sejm uchwalił nowelizację ustawy o
nadzorze nad rynkiem finansowym. Zakłada ona
poszerzenie uprawnień KNF o nadzór n ad rynkiem
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sekuratyzacyjnym. Komisja uzyska dostęp do informacji
poufnych, również informacji ustawowo chronionych.
Będzie miała także prawo żądania od podmiotów
kontrolowanych wyjaśnień.

Rynki finansowe


Wstrzymanie uchwały WZ ABC DATY przez sąd
dotyczącej sprzedaży. Umowa wstępna ustanawiała cenę
sprzedaży ABC Data za 141,1 mln zł, zaś ABC Data Marketing
za 35 mln zł. W grudniu akcje ABC Data zostały wezwane do
sprzedaży po 1,3 zł za sztukę, jednak w marcu Also Holding
Roseville oraz MCI Venture Capital podnieśli cenę wezwania
do 1,44 zł za akcje.

47,5 mln wypracowanego zysku EBITDA przez Agorę
w IV kwartale. Oczekiwane zyski analityków wynoszące
343,6 mln zł zostały osiągnięte i wyniosły 346,1 ml zł.
Nastąpił wzrost sprzedaży o 4,8%.

Zła passa giełdowych transportowców. 10 spadkowa
sesja z rzędu Dow Jones Transportations Average. Ostatnim
razem tak słabe wyniki ten indeks miał dekadę temu. Miała
wtedy miejsce globalna recesja.

Planowana emisja akcji z prawem poboru w kwocie
do 1,1 mld zł przez Police. Najpóźniej do końca lipca 2019 r.
ma nastąpić planowanie podwyższenie kapitału spółki.
Wpływy z emisji akcji mają pomóc w realizacji zadań Grupy
Kapitałowej Grupa Azoty S.A.

Plany Kruka na rok 2019. Zakładają rozwój na
obecnych rynkach tj. we Włoszech oraz Hiszpanii. Pomimo
uzyskania oczekiwanego zysku netto przez spółkę jej akcje
wyraźnie spadają.

Miedź na giełdzie metali w Londynie tanieje zaważyły słabe wyniki chińskiej gospodarki na początku
2019 r. Miedź w dostawach 3-miesięcznych traci 0,3 proc.
wobec środowego zamknięcia, gdy notowano 6472,50 dol.
za tonę

Ropa naftowa w USA przekroczyła poziom 58
dolarów za baryłkę, po raz pierwszy w tym roku. To
najwyższe notowania surowca od 4 miesięcy. Cenę surowca
wspierają m.in. dane o amerykańskich zapasach paliw.
Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o
3,86 mln baryłek do 449,07 mln baryłek. Rynek oczekiwał
tymczasem wzrostu zapasów o 3 mln baryłek.



Złoto najdroższe od pół roku. W czwartek w
najlepszym momencie uncja złota kosztowała 1292 dolary.
Tak drogi kruszec nie był od połowy ubiegłego roku. W
tydzień zdrożał o prawie 2 proc., a w miesiąc o blisko 5

proc. Na wartości zyskuje praktycznie nieprzerwanie od
połowy sierpnia. W tym czasie można było na nim zarobić
11 proc.

Spółka tygodnia
Energa SA to grupa kapitałowa, która została założona w
2006 roku. Spółka zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją
oraz obrotem energii elektrycznej oraz cieplnej. Energa SA
na największy udział OZE w produkcji energii spośród
wszystkich polskich grup energetycznych i wynosi on
ponad 40%. Energa SA posiada m.in. 2 elektrociepłownie,
47 elektrowni wodnych, elektrownie systemową w
Ostrołęce, elektrownie szczytowo - pompową oraz 5 farm

wiatrowych. Pod względem dystrybucji zasięg grupy
obejmuje obszar ok. 1/4 kraju. Przychody ze sprzedaży 4q
2018 2.736 mld zł, zysk netto 4q 2018 61 mln zł. Wskaźniki
cena/wartość księgowa 4q 2018 (P/BV): 0.37,
cena/przychody ze sprzedaży 4q 2018 (P/S): 0.37,
cena/zysk operacyjny 4q 2018(P/E): 4.50, zwrot z aktywów
ROA 4.27%, zwrot z kapitału własnego ROE 9.06%.

Struktura eksportu mięsa drobiowego z Polski poza UE w 2017 r.
Polska, poza Unię Europejską, eksportuje mięso drobiowe
głównie na Ukrainę, co stanowi ok. 32% całego eksportu.
Innymi rynkami zbytu są kraje: Honkong, Benin, Ghana,
Liberia, Macedonia, Kongo, Wietnam, Gabon. Polaks
eksportuje do Ukrainy około 100 tys. ton nieprzerobionego
mięsa drobiowego. Polska produkuje ok. 2,8 mln ton mięsa
drobiowego. Drobiarski sektor w Polsce w ciągu ostatnich 10
lat rozwija się szybciej niż w innych kluczowych krajach
unijnych. Średnioroczne tempo wzrostu tej produkcji wyniosło
8%, podczas gdy w Niemczech około 3% i Wielkiej Brytanii
2,8%.
Źródło: Rynek mięsa drobiowego. Raport 2018, Warszawa 2018, s. 5-7.

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

Data
4,9%
1,75%
6,2%
4 580 zł

12.2018
02.2019
01.2019
09.2018

6,10% 01.2019
1,50% 12.2018

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

1T ∆bps
1,72
-0,002
0,001
4,29
3,79
3,78
1,13

0,00
-0,71
-0,31
-0,17
-0,32
0,17
0,18

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

1T ∆ %
60 707

1,17

2 346

1,16

11 686

0,85

7 228

0,60

25 849

0,54

2 822

0,50

