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Gospodarka


Ponad 600 tys. e-recept wystawionych w ramach
pilotażu rozwiązania. Wdrożenie opcji w całym kraju
planowane jest na początek roku. MZ podaje, że termin ten
jest w pełni realny.

Średni czas poszukiwania pracy wydłużył się do 2,3
miesiąca. Wg ankiety firmy Randstad w ostatnim półroczu
pracę zmieniło 25 proc. Polaków. Z kolei 60 proc. badanych
jest zdania, że nie ma ryzyka utraty pracy lub jest ono
niewielkie.

PIU: 2,6 mln Polaków ma prywatne ubezpieczenie
zdrowotne. Jest to wzrost o 23 proc. rdr. Wydatki na
prywatne ubezpieczenia zdrowotne w 2018 r. w Polsce
wyniosły 821,1 mln zł.

Polacy z pozytywnym nastawieniem do głosowania
przez Internet. CBOS podaje, że formę tę w prawie
wyborczym widziałoby 78 proc. badanych. Największy
odsetek zainteresowanych wykazała grupa wiekowa 18-24
lata (najmłodsi uprawnieni do głosowania).

Na koniec 2018 r. w Polsce pracowało 742 tys.
emerytów. Jest to 30-procentowy wzrost na przestrzeni 4
lat. Wśród pracujących emerytów większość (56%) stanowią
kobiety.

Przewozy Regionalne zakończyły restrukturyzację.
Program trwał trzy lata. Rok 2018 spółka zakończyła z
wynikiem finansowym na poziomie 51 mln zł. Przewozy
Regionalne przewiozły wówczas 81,2 mln pasażerów, co
stanowiło 26,2 proc. rynku.

W I kw. 2019 r. 187,3 tys. rodzin otrzymało Kartę
Dużej Rodziny. Obecnie dokumentami dysponuje 690,8 tys.
rodzin. Karty upoważniają m. in. do korzystania z różnego
typu upustów u partnerów KDR.

Port Lotniczy w Modlinie obsłużył ponad 718 tys..
pasażerów w I kw. 2019. Jest to wzrost o 5,2 proc. rdr. Na
sezon zimowy 2020/2021 planowane jest zakończenie
pierwszego etapu rozbudowy portu.

Instytucje finansowe


Wartość finansowania podmiotów gospodarczych
przez PKO Bank Polski przekroczyła granicę 100 mld zł.
Bank przekazał, że w ramach 100 mld zł udzielonego
finansowania: prawie 70 mld zł to kredyty, 17 mld zł leasing,
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blisko 15 mld zł to obligacje firm komunalnych oraz ponad 1
mld zł - limity faktoringowe. PKO Bank Polski obsługuje
ponad 15 tysięcy klientów korporacyjnych i prawie pół
miliona mniejszych firm.

ekonomiczne

Rynki finansowe


Wyprawa Ubera na Wall Street. W czwartek
11.04.2019 r. został złożony wniosek o otwarcie oferty
publicznej (IPO) przez Uber Technologies Inc. Nie została
jeszcze podana cena ofertowa, a wniosek Ubera zostanie
rozpatrzony przez konsorcjum 29 banków inwestycyjnych.

Złoża bursztynu na Mierzei Wiślanej. Wartość tych
złóż to raczej miliony, aniżeli dziesiątki milionów złotych
poinformował minister gospodarki morskiej i żeglugi
śródlądowej, dementując tym samym informacje mediów.

Projekt końcowego raportu komisji śledczej ds. VAT.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez szefa komisji w
optymistycznym wariancie taki projekt powinien zostać
przedstawiony ze wszystkimi wątkami pod koniec lipca.

Plany oraz debiut Pharmena. Zgodnie z informacjami
podanymi przez prezesa spółki spółka planuje
skoncentrować się na rozwoju sprzedaży w Polsce i w
Niemczech. Po pierwszym dniu kurs spadł o 0,3% do kwoty
6,36 zł. Spółka ta przeniosła się z rynku NewConnect.

BoomBit idzie na GPW. Kolejna firma związana z
grami chce zadebiutować na GPW celując w największe IPO
w historii polskich producentów gier. Firma zajmuje się
produkcją i wydawaniem gier na platformy mobilne w
modelu f2p (free-to-play).



wzrostu notowań, bo z Chin docierają korzystne dla cen
sygnały. W dostawach 3-miesięcznych miedź zyskuje 0,5
proc. wobec notowanych w czwartek 6.408,00 USD za tonę.

Złoty może się osłabić do 4,30 zł wobec euro. Wzrost
rentowności długu może być wynikiem odczytów PMI ze
strefy euro i Niemiec.

Benzyna najdroższa od października. Paliwa drożeją
od siedmiu tygodni. Mijający tydzień przynosi kolejne
podwyżki cen paliw. Były one szczególnie dotkliwe dla
posiadaczy aut benzynowych, którzy na stacjach płacą
najwięcej od października. W rezultacie ceny benzyny już
niemal zrównały się z cenami oleju napędowego.

Na giełdach metali "zielone światło" dla wzrostu cen
miedzi. Miedź na LME w Londynie ma "zielone światło" do

Spółka tygodnia
PKP Cargo SA to grupa, która jest liderem wśród operatorów
kolejowego przewozu towarów w Polsce. Oferuje
kompleksowe usługi logistyczne w zakresie przewozów
krajowych i zagranicznych. W zakres działalności grupy oprócz
transportu towarów wchodzą także m.in.: usługi
terminalowe, bocznicowe, rekultywacyjne oraz naprawy
taboru kolejowego. W zarządzie PKP Cargo SA zasiada 4

członków a zatrudnienie w 2017 roku wynosiło 23253 osób.
Przychody ze sprzedaży 4q 2018 1.337 mld, zysk netto 4q
2018 -10 mln. Wskaźniki cena/wartość księgowa 4q 2018
(P/BV): 0.63, cena/przychody ze sprzedaży 4q 2018 (P/S):
0.43, cena/zysk operacyjny 4q 2018(P/E): 14.11, zwrot z
aktywów ROA 3.39%, zwrot z kapitału własnego ROE 6.58%.

Polska w imporcie słodyczy do Włoch w 2016 r.
W latach 2012-2016 import słodyczy do Włoch zwiększył się z
1,19 mld EUR do 1,43 mld EUR, czyli o ponad 20%. Dominującą
pozycje importu słodyczy do Włoch zajmują Niemcy. Eksport z
Polski słodyczy stanowi 9,1% całkowitego importu słodyczy do
Włoch. Do Włoch importowane są głównie wyroby piekarnicze
(34,5%), czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao
(15,1%), wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą) nie
zawierające kakao z wyjątkiem gum do żucia (10,0%), herbatniki
słodkie (9,0%), gofry i wafle (8,2%). Udział włoskiego rynku w
rynku globalnym wynosi 2,63%.
Źródło: Branża słodycz, Wzrost znaczenia polskich producentów na świecie, 2017.

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

Data
4,90%
1,75%
6,20%
4 580 zł

12.2018
02.2019
01.2019
09.2018

6,10% 01.2019
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
-0,315
-0,71
4,27
3,78
3,77
1,13

0,00
-0,64
-0,03
-0,15
-0,44
-0,49
0,36

Giełdy (pkt)

1T ∆ %

WIG

60 969

-0,35

WIG 20

2 366,7

-0,33

11 999,3

0,54

7 437

0,26

26 412

1,03

2 907

0,66

DAX
FTSE
DJI
S&P500

