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Gospodarka

Mapy ekonomiczne

▪

1/3 polskiego PKB wytwarzana przez rodzimych
przedsiębiorców. W 2017 zapewnili oni zatrudnienie dla 3,9
mln osób. Polscy przedsiębiorcy dokładają do PKB 35 proc.
Polski przedsiębiorca jest statystycznie mężczyzną mającym
niecałe 45 lat. Niższą średnią w UE mają jedynie Estończycy.
▪
Polska nisko w unijnym rankingu gospodarki
cyfrowej. Uplasowała się dopiero na 24 na 28 miejsc. Wszystkie
kraje UE pozostają w tyle za globalnymi liderami. Ranking
obejmuje wiele dziedzin, od umiejętności cyfrowych po
informatyzację przedsiębiorstw.
▪
Paliwo w prawie całej Polsce po ponad 5zł/l. Jest to
najwyższa cena od czterech lat. Jedyne województwa, gdzie
średnia cena nie przekroczyła tej bariery to dolnośląskie i
pomorskie. W niedługim czasie cenę może pogorszyć tzw. opłata
emisyjna.
▪
Majowe stopy procentowe nie uległy zmianie.
Referencyjna wyniesie 1,5 proc., lombardowa 2,5 proc.,
depozytowa 0,5 proc., redyskontowa weksli 1,75 proc. Stopy są
obecnie na najniższym poziomie w historii.
▪
Zaległości firm budowlanych na poziomie 4,57 mld zł.
Na koniec kwartału dłużników było 39 tys. 282. Kłopoty ze
spłacaniem swoich zobowiązań ma 5,7 proc. firm, co oznacza
wzrost o 0,8 p. p. w przeciągu 6 miesięcy.
▪
Wzrost inflacji w kwietniu. W ujęciu miesięcznym było
to 0,5 proc. a rocznym 1,6 proc. W porównaniu do ubiegłego roku
podrożały m. in. alkohol, edukacja, usługi restauracyjne,
używane mieszkania.
▪
LOT otwiera połączenia do Singapuru. Początkowo
oferta ma obejmować 3 loty w tygodniu, jednak od lipca ich
liczba zwiększy się do 4.
▪
Rząd planuje zmniejszyć próg kwalifikacji kradzieży
jako przestępstwa. Ma on wynosić 400zł. Dużym problemem
pozostają kradzieże sklepowe. To m. in. z ich powodu planowana
jest zmiana dotychczas obowiązujących warunków.

Instytucje finansowe
▪

Plany rozwojowe BGŻ BNP. Bank zamierza 2021 r.
utrzymać rokroczny przychód z działalności bankowej na rzecz
sektora MSP na poziomie 5% i 6% na rzecz dużych firm.
Bankowe usługi detaliczne mają wzrosnąć o 8%. BGŻ BNP
zamierza również sfinalizować zakup Raiffeisen Bank Polska do
końca 2018 r.
▪
KNF zaleca pokrzywdzonym przez GetBack kontakt z
prokuraturą. Zdaniem Komisji wprowadzenie w błąd mogło
być dokonane przez osoby zajmujące się dystrybucją obligacji.
Get Back wydał obligacje o wartości 2,58 mld zł.

Rynki finansowe
▪

Azoty Puławy z akredytacją od PepsiCo. Spółka
poinformowała o uzyskaniu akredytacji od korporacji PepsiCo.
Akredytacja dotyczy elementów związanych z działalnością
produkcji, kontrolą jakości, logistyki oraz sprzedaży i systemów
zarządzania spółki z Puław. Dzięki tej akredytacji polska spółka
zostanie oficjalnym dostawcą CO2 do zakładów produkcyjnych
PepsiCo w Polsce i za granicą. Akredytacja ta będzie ważna do
2022 r.
▪
Wyniki spółki LPP za I kw. 2018 r. Spółka wypracowała
zysk 104,8mln zł (117 mln zł w I kw. 2017 r.). Na koniec marca
LLP dysponowała 1728 sklepami o łącznej powierzchni ponad 1
mln m2 zlokalizowanymi w 20 krajach, tj. w Polsce 977, Rosji
329 i Ukrainie 86. LLP zwiększyła sprzedaż internetową ecommerce o 139% r/r. Wynika to m.in. z wprowadzenia od
marca 2018 r. zakazu handlu w niedzielę.
▪
Zgoda UOKIK na przejęcie Mili przez Eurocahsh.
Zgoda dotyczy przejęcia 100% akcji spółki Domelius Limited,
właściciela sieci sklepów Mila. Wstępna umowa w tej sprawie
została zawarta we wrześniu 2017 r.. Koszt zakupu wynosi około
350 mln zł.
▪
Ekspansja spółki Wirtualna Polska. Spółka Wakacje.pl z
Grupy Medialnej Wirtualna Polska –podpisała umowę przejęcia

franczyzowej spółki My Travel, posiadającej 116 salonów
stacjonarnych w Polsce. Wartość umowy około 10-19 mln zł i
będzie opłacana w 3 ratach do końca III kw. 2019 r.
▪
Analitycy wskazują, że globalna nadpodaż ropy
została usunięta niemal w całości, co powoduje wzrost
spekulacji na rynkach. W dostawach na czerwiec, baryłka ropy
West Taxas Intermediate na giełdzie paliw w Nowym Jorku
osiągnęła cenę 71,63 USD za baryłkę (wzrost o 14 centów). Na
giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie, Brent w
dostawach na czerwiec drożeje o 26 centów osiągając wartość
79,56 USD za baryłkę.
▪
Na rynku miedzi wśród inwestorów panują w
większości neutralne poglądy dotyczące notowań tego
metalu w nadchodzącym tygodniu. Poglądy te oparte są na

stabilnym popycie na ten metal, jednakże należy uważać na
umacniającego się dolara, ponieważ metale przemysłowe, w tym
miedź wycenione są w tej walucie. W dostawach 3- miesięcznych
na LME wyceniana jest po 6 870,50 USD za tonę (spadek o 0,2%).
▪
Złoty osłabia się, dolar umacnia się, euro słabnie. W
tym tygodniu polska waluta powróciła do wtorkowego poziomu,
co oznacza stratę o około 10 groszy nie tylko do dolara, ale
również do funta i franka. Złotemu nie sprzyja wzrost awersji
inwestorów globalnych do ryzyka. Kurs dolara osiągnął
najwyższy poziom od listopada. W tym samym czasie ceny
pieniądza w Stanach Zjednoczonych osiągnęły wieloletnie
maksima. Tydzień ten przyniósł również osłabienie euro wobec
innych głównych walut. Spadek ten wzmocnił osłabienie złotego
wobec wyżej wymienionych walut. Poziom ten można było
zaobserwować w październiku zeszłego roku.

Spółka tygodnia
KSG Agro ukraińska spółka rolnicza działającą w niemal
wszystkich segmentach rynku rolniczego, w tym w sektorze
produkcji, magazynowania, przetwarzania i sprzedaży
produktów rolnych. Grupa specjalizuje się w uprawie roślin,
takich jak słonecznik, pszenica, jęczmień, rzepak, soja. Grupa
rozwija również dynamicznie uprawę warzyw i ogrodnictwo.
W skład grupy wchodzi 8 przedsiębiorstw rolniczych,
zlokalizowanych głównie w rejonie Dniepropietrowska,
charakteryzującym się wysokiej jakości czarnoziemami
umożliwiającymi uzyskanie wysokich plonów bez
nadmiernego nawożenia. KSG Agro zajmuje wiodącą pozycję
wśród producentów produktów rolniczych ze względu na

kontrolowany przez nią bank ziemi, zaawansowaną
technologię zarządzania zakładami i wysoką produktywność.
Spółka notowana jest na GPW od 1997 roku, a obecnie
(16.05.2018) jej kurs wynosi 1,30 zł. Głównym
akcjonariuszem jest Olbis Investments LTD SA (64%
udziałów). W 2017 r. spółka osiągnęła 32 mln euro
przychodów ze sprzedaży (o 4% więcej niż w 2016 r. i o 29%
więcej niż w 2015 r.) oraz 837 tys. euro zysku brutto (o 77%
mniej wobec 2016 r. i o 131% więcej wobec 2015 r.).
Wskaźniki finansowe: ROA 4,15%, cena/wartość księgowa
(P/BV) 2,96; cena/zysk (P/E) 0,88; cena/sprzedaż (P/S) 0,32.

Liczba pierwszych rejestracji nowych samochodów osobowych w kwietniu 2018 r. w Polsce

Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Nowy-lidersprzedazy-samochodow-osobowych-w-Polsce-W-kwietniukrolowala-dacia-duster-7588220.html
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dacia duster

Nie minęło jeszcze pół roku, a firmy motoryzacyjne sprzedały
200 000 szt. samochodów osobowych. W 2017r. sprzedano
500 000 egzemplarzy. Branża liczy na kolejny rekord
sprzedażowy. Porównując sprzedaż samochodów z kwietnia
2018 do kwietnia 2017 to wzrosła o 13%. W kwietniu 2018
najczęściej kupowano samochód Dacie Duster. Sprzedano ją w
487 egzemplarzach oraz zmniejszyła się ona w porównaniu
do marca o 17%. Najprawdopodobniej w przyszłych
miesiącach powróci dominacja Toyoty i Skody. W porównaniu
z marcem sprzedaż Toyoty i Skody spadła 40% i 29%.
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