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Gospodarka


Nie będzie więcej podatku od spadku i darowizn. Jeśli
osoba kupi sobie nieruchomość, samochód czy przedmiot
zgodnie z poleceniem darczyńcy, fiskus nie otrzyma od takiej
transakcji żadnych pieniędzy. MF próbowało zapobiec takiej
interpretacji, jednak NSA pozostał nieugięty.

Sejm z nowelizacją ustawy o transporcie drogowym.
Nowelizacja zakłada poprawę nadzoru nad rynkiem usług
przewozowych w Polsce. Ma również za zadanie eliminację
nieuczciwej konkurencji. Zmiany mają dostosować polskie
prawo do wymogów UE.

Bezrobocie spadło w maju do 6,1 proc. W kwietniu
wynosiło 6,3 proc. Z kolei w analogicznym miesiące rok
wcześniej wskaźnik ten był o 1,2 pkt proc. wyższy. Liczba
bezrobotnych zmniejszyła się we wszystkich województwach.

Polska szczepionka przeciwnowotworowa doceniona
za granicą. Wykorzystano w niej odkrycia naukowców
Uniwersytetu Warszawskiego. Szczepionka jest lekiem
spersonalizowanym i znajduje się na etapie badań klinicznych.
Była jednym z kandydatów do. Nagrody Europejskiego
Wynalazcy 2018.

Polacy chcą więcej pracować zdalnie. Obawy związane
z takim trybem mają jednak przełożeni. Ponad połowa
ankietowanych, którzy nie mają możliwości takiej pracy,
wyraziła chęć przejścia na taką właśnie formę na cały etat, a 33
proc na 10 dni w miesiącu.

MŚ z propozycją nowych rozwiązań w kwestii
odpadów. Miałyby one objąć m.in. całodobowe kontrole,
wyższe kary za nieprzestrzeganie przepisów czy większą liczbę
inspektorów. Udział szarej strefy w gospodarce odpadami
szacuje się na 30-50 proc.

Paliwa staniały po raz pierwszy od marca. Cena
odnotowana 7 czerwca to 5,12 zł, czyli o 2 gr/l mniej niż
tydzień wcześniej. Olej napędowy kosztuje 5,07 zł.

MRPiPS proponuje podniesienie płacy minimalnej.
Resort chce, by w 2019r. wyniosła 2250zł. Stawka godzinowa
miałaby z kolei wzrosnąć do 14,7 zł. Obecnie minimalne
wynagrodzenie wynosi 2100 zł.

Instytucje finansowe


PKO BP likwiduje skrytki we Wrocławiu. Jest ich
ponad 1700. Budynek banku, który został zbudowany w 1899r.
czeka remont. Mają się w nim znaleźć m.in. restauracje, sale
konferencyjne, pokoje dla dzieci.

Prokuratura i KNF ze skargami na Profi Credit
Polska. Klienci otrzymali wezwania do znaczących opłat np. za
ubezpieczenie. Prezes UOKiK zdecydował o wszczęciu
postępowania.

Mapy ekonomiczne

Rynki finansowe


Ursus Bus z kontraktem na trolejbusy. Konsorcjum
Ursus Bus należące do spółki Ursus wygrało przetarg na dostawę
10 nowych trolejbusów, organizowany przez ZTM Lublin.
Wartość kontraktu 21,7 mln zł, termin realizacji do 2 września
2019 r.

Inwestycja w Azoty Puławy. Zakłady Azotowe Puławy
(Grupa Azoty) podpisała kontrakt łączny z 3 spółkami: Erbud
Industry, Erbud oraz Sefako na budowę Instalacji odazotowania
SCR oraz kompleksowej modernizacji kotła w Puławskiej
elektrociepłowni. Wartość kontraktu wynosi łącznie 83,5 mln zł,
a czas realizacji 21 miesięcy.

Budimex z kontraktem od GDDKiA. Kontrakt dotyczy
budowy części Autostrady A1 od 335 km do 400 km. Wartość
projektu 389,3mln zł, a czas realizacji 32 miesięcy (nie licząc
okresów zimowych). Okres gwarancji autostrady wynosi 10 lat.

PGE chce przejąć Polenergę. PGE złożyła do UOKIK-u
wniosek o przejęcie spółki Polenerga od Kulczyk Investment,
która posiada 50,2% akcji spółki.



Wyciek danych z mBanku. Dane 1000 klientów
wykradziono z baz danych i opublikowano w Internecie. Osoba,
która tego dokonała wysłała również informacje o posiadaniu
danych 100 tysiącach klientów tego banku. Bank uspokaja, że
wyciek danych nie zagraża pieniądzom ulokowanym w banku.

W tym tygodniu mogliśmy zaobserwować nieznaczny
wzrost cen ropy naftowej w USA. W dostawach na lipiec,
baryłka ropy West Taxas Intermediate na giełdzie paliw w
Nowym Jorku osiągnęła cenę 66,02 USD za baryłkę (wzrost o 7
centów). Na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie, Brent
w dostawach na sierpień tanieje o 8 centów osiągając wartość
77,24 USD za baryłkę.

Miedź w Londynie zyskała w ciągu 6 ostatnich sesji na skutek
obaw o podaż metalu w największej kopalni miedzi na świecie,
która znajduje się Chile.



Złoty umacnia się, euro zyskuje, dolar osłabia się.
Ten tydzień przyniósł umocnienie złotego i odrobienie strat z
drugiej połowy maja, za sprawą poprawy nastrojów na rynkach
finansowych. Czynnik ten spowodował również umocnienie
europejskiej waluty względem dolara, osiągając najwyższy
poziom od 11 maja. W ostatnich dniach ukazało się wiele
wiadomości makroekonomicznych oraz politycznych ze Stanów
Zjednoczonych, jednakże nie wpłynęły znacząco na kurs dolara,
który
uległ
osłabieniu.

Miedz na giełdzie w Londynie tanieje o 1,2 %. W dostawach 3miesięcznych na LME wyceniana jest po 7 243,50 USD za tonę.

Spółka tygodnia
Comarch SA
jedna z największych polskich spółek
informatycznych z siedzibą w Krakowie założona w 1993
przez profesora Akademii Górniczo-Hutniczej Janusza
Filipiaka i jego dwunastu studentów. Janusz Filipiak wraz z
żoną Elżbietą Filipiak (przewodniczącą rady nadzorczej) są
głównymi akcjonariuszami spółki (2/3 głosów na WZA).
Comarch zatrudnia ponad 5400 ekspertów w 89 biurach w
30 krajach. Koncentruje się na działalności w siedmiu
sektorach w tym min. oprogramowaniu dla administracji
publicznej, oprogramowaniu dla sektora zdrowia, systemach
dla sektora bankowego i ubezpieczeniowego. W skład grupy

kapitałowej Comarch wchodzą filie zagraniczne m.in.
Comarch Software AG (Niemcy), Comarch Inc. (USA) oraz
MKS Cracovia SSA. Spółka rozwija się organicznie i otwiera
filie w krajach, w których rozpoczyna działalność. W 2014 r.
otworzył biura w Chile i Hiszpanii, w 2015 r. w Malezji,
Szwecji i Włoszech, w 2016 r. w Argentynie, Kolumbii i Peru
a 2017 r. w Arabii Saudyjskiej. W 2017 r. spółka uzyskała 1,1
mld zł przychodów ze sprzedaży i 64 mln zł zysku brutto.
Wskaźniki finansowe: ROA 2,80%; ROE 4,78%; cena/wartość
księgowa (P/BV) 1,41; cena/zysk (P/E) 1.03; cena/sprzedaż
(P/S)
1,06.

Struktura pozyskania energii ze źródeł naturalnych w Polsce w 2016 roku
Rosnące wraz z rozwojem cywilizacyjnym zapotrzebowanie
na energię, przy wyczerpywaniu się jej tradycyjnych zasobów
– głównie paliw kopalnych (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny)
oraz towarzyszący ich zużyciu wzrost zanieczyszczenia
środowiska
naturalnego,
powodują
zwiększenie
zainteresowania wykorzystaniem energii ze źródeł
odnawialnych. W krajowym pozyskaniu (i wykorzystaniu)
energii ze źródeł odnawialnych dominującą pozycję stanowią
biopaliwa stałe. Ich udział w pozyskaniu energii ze źródeł
odnawialnych w 2016 r. stanowił 70,74% pozyskanej energii
z OZE. W omawianym okresie (2012 – 2016) wzrósł udział
energii wiatru z 4,79% do 11,93%, biopaliw ciekłych z 7,96 %
do 10,16 %, biogazu z 1,97 % do 2,88 %, energii słonecznej z
0,17 % do 0,58 %, natomiast spadł udział energii wody z 2,06
% do 2,03 %

Biogaz energia pompy ciepła
Odpady
Energia wody 2,88% słoneczna
komunalne
0,58%
0,58%
0,85% Biopaliwa 2,03%
ciekłe
10,16%

Energia
geotermalna
0,24%

Energia wiatru
11,93%
Biopaliwa stałe
70,74%

Źródło: Berent – Kowalska G., Kacprowska J., Moskal I., Piwko D.,
Jurguś A., Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 r., Zakład
Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2017, s. 33.

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

Data
5,2%
1,7%
6,3%
4 840 zł

Q1 2018
2018.05
2018.04
2018.04

9,30% 2018.04
1,5% 2018.03

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

1T ∆bps
1,70
-0,328
-0,7354
4,28
3,63
3,69
1,18

-0,00
0,00
0,00
0,04
0,24
-0,22
-0,25

Giełdy (pkt)

1T ∆ %

WIG

59 015

-0,67

WIG 20
DAX

2 250
12 766

-0,91
-0,35

FTSE
DJI
S&P500

7 681
25 317
2 799

-0,30
0,30
0,31

