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Gospodarka
▪

Ponad 2,25 mln polskich gospodarstw zyska szybki
Internet. Obecnie dostępu do niego nie ma 3,8 mln
gospodarstw domowych w Polsce. MC podaje, że sytuacja
poprawi się.
▪
Rekompensaty za wzrosty cen prądu dla
gospodarstw domowych wyniosą ok. 2 mld zł. Obejmą one
wszystkie gospodarstwa domowe. Kwoty rekompensat dla
małych i średnich firm mają osiągnąć podobną wielkość.
▪
Rynek dóbr luksusowych w Polsce wart prawie 24
mld zł. Oznacza to wzrost o 14% rdr. Na potrzeby raportu
KPMG oszacowano, że do 2023r. wartość rynku tych dóbr
może przekroczyć 39 mld zł.
▪
Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego chce
wyższych
składek
zdrowotnych
od
rodziców
nieszczepiących dzieci. Zdaniem Towarzystwa tego typu
działanie jest świadomym zwiększeniem ryzyka chorób
zakaźnych. Prawnicy uważają, że idea ta nie narusza prawa
równego dostępu do świadczeń zdrowotnych z publicznych
środków.
▪
Ponad 2,4 mln osób z dodatkowym ubezpieczeniem
zdrowotnym. Jest to wzrost o 20 proc. w ciągu roku. W
pierwszych III kwartałach wydano na nie już 586 mln zł.
▪
W najbliższe pół roku 44 proc. pracodawców
zamierza dać pracownikowi podwyżkę. Nie będą to jednak
duże wzrosty, wyniosą od 2 do 5 proc. Największy odsetek
pracodawców zapowiadających podwyżkę prowadzi
działalność związaną z biznesem, przemysłem, handlem i
budownictwem.
▪
Orlen kupił milion baryłek ropy naftowej z Angoli.
Dostawa do Gdańska odbędzie się w lutym 2019r. W
realizowanej strategii dywersyfikacji kierunku dostaw ok. 30
proc. pochodzi z kierunku innego niż rosyjski.

Instytucje finansowe
▪

PZU z karą za opóźnienia w wypłatach
odszkodowania. Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na
PZU karę 900 tys. zł ze względu na przypadki opóźnień w
wypłatach odszkodowań lub niedopełnienia obowiązków
informacyjnych w latach 2013-2015. Jest to kolejna kara dla
PZU z tytułu opóźnień w likwidacji szkód.
▪
NBP z przerwą w zakupach złota. Narodowy Bank
Polski w listopadzie nie powiększył rezerw złota. W okresie
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od czerwca do października rezerwy złota Polski zostały
powiększone łącznie o 25,7 ton złota, do poziomu 128,64 ton
tego kruszcu.

Mapy ekonomiczne

Rynki finansowe
▪

Ursus współpracuje z turecką firmą. Umowa z firmą
Tumosan Motor ve Traktor Sanayi przewiduje poszerzenie jej
oferty o ciągniki produkcji Ursusa. Ursus będzie również
dostarczał części i komponenty. Umowa zawarta na 5 lat z
możliwością przedłużenia o kolejne 5 lat. Średnioroczna
wartość umowy to 9 mln EUR.
▪
PKP Cargo przejmie 80% udziałów słoweńskiej spółki.
Spółka Advanced World Transport z grupy PKP Cargo nabyła
80% udziałów w słoweńskiej spółce Primol Rail. Jest to
element strategii zwiększenia aktywności na osi północ –
południe, a długoterminowo zwiększenia znaczenia
transportu międzynarodowego w PKP Cargo.
▪
Newag z nowymi zamówieniami z Włoch. Spółka
Ferrovie del Sud rozszerzyła swój kontrakt z 2015 r. o zakup
kolejnych 6 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych (EZT)
„Impuls 2”. Wartość kontraktu to 109 mln zł, a pociągi mają
być zbudowane w 18 miesięcy od zawarcia umowy.
▪
Oferta PGNiG najkorzystniejsza w przetargu w ZEA.
PGNiG otrzymała pozwolenie na 2-letni okres poszukiwawczy,

2-letni okres rozpoznawczy oraz 30-letni okres wydobycia
węglowodorów w emiracie Ras al Khaimah.
▪
JSW podpisała umowę z PBSz na prace podziemne.
Spółka Przedsiębiorstwo Budowy Szybów podpisała umowę z
JSW na wykonanie prac podziemnych w kopalni KWK Borynia
Zofilówka Jastrzębie-Ruch Zofilówka. PBSz ma wykonać w
ciągu 42 miesięcy dwa przekopy oraz chodnik badawczy.
Wartość kontraktu to 49,5 mln zł.
▪
Kurs EUR/PLN może w najbliższym czasie spaść do
poziomu 4,26. Piątkowe dane z rynku pracy USA wywołały
wzrost EUR/USD, co miało lekko pozytywny wpływ na krajową
walutę. Złoty w następnych dniach może się umocnić.
Grudzień jest statystycznie korzystnym miesiącem dla
złotego. W ostatnich 19 latach kurs EUR/PLN wzrósł w
ostatnim miesiącu roku tylko 5 razy. Istotnym czynnikiem
ryzyka jest zaplanowane na wtorek głosowanie w brytyjskim
parlamencie dotyczące wynegocjowanych warunków Brexitu.
▪
Złoto najwyżej od lipca. Dolarowe notowania złota
osiągnęły najwyższy pułap od niemal pięciu miesięcy. Stało się

to po publikacji rozczarowujących danych z amerykańskiego
rynku pracy. Perspektywa mniej restrykcyjnej polityki
monetarnej w Ameryce w połączeniu z delikatnym
osłabieniem dolara podniosła notowania złota do
najwyższego poziomu od lipca. O 16.29 kontrakty terminowe
na żółty metal były notowane po kursie 1251,20 USD za uncję,
czyli o 0,65% wyżej niż dzień wcześniej.
▪
Obniżki cen paliw dotarły na stacje. Pierwszy tydzień
grudnia stał pod znakiem postępujących spadków cen na
stacjach paliw. W dół poszły nawet ceny detaliczne oleju
napędowego, które wcześniej długo nie chciały spadać
pomimo gwałtownie zniżkujących notowań ropy naftowej.
Pierwsze istotne przeceny na stacjach paliw pojawiły się już
w końcówce listopada. Początek grudnia przyniósł
kontynuację tej tendencji. W mijającym tygodniu średnia
cena detaliczna benzyny bezołowiowej obniżyła się o osiem
groszy na litrze.

Spółka tygodnia
KGHM jest jednym z wiodących producentów miedzi i srebra
rafinowanego. Spółka eksploatuje największe w Europie złoże
rudy miedzi. Koncern prowadzi także prace wydobywcze na
terenie Chile, USA i Kanady. KGHM jest drugim producentem
srebra na świecie i szóstym miedzi elektrolitycznej. Spółka
zatrudnia 34 tys. osób i jednym z głównych polskich

eksporterów. Przychody ze sprzedaży 3q 2018 5.364 mld, EBIT
525 mln, zysk netto 3q 2018 365 mln. Wskaźniki cena/wartość
księgowa 3q 2018 (P/BV): 0.96, cena/przychody ze sprzedaży
3q 2018 (P/S): 0.86, cena/zysk operacyjny 3q 2018(P/E):
10.55, zwrot z aktywów ROA 2.45%, zwrot z kapitału własnego
ROE 4,78%.

Nowo zarejestrowane i wyrejestrowane przedsiębiorstwa w rejestrze REGON w województwie
mazowieckim w latach 2007-2016.
Zarejestrowano 67895 nowych podmiotów gospodarki narodowej
w rejestrze REGON, z tego aż 67,5% stanowiły osoby prowadzące
działalność gospodarczą, a udział spółek wynosił 28,6%. Najwięcej
nowo zarejestrowanych powstało w Warszawie (37762) oraz
powiatach: piaseczyńskim (2830), wołomińskim (2481) i
pruszkowskim (1997). W roku 2016 rejestru REGON
wyrejestrowanych zostało 46885 podmiotów z czego głównie osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 91,6%. Najmniej
wyrejestrowań odnotowano w powiatach: białobrzeskim (151),
łosickim (158), lipskim (159) i zwoleńskim (164). Natomiast
najwięcej w m.st. Warszawa (20753), powiecie wołomińskim (2130),
Radomiu (1980) oraz powiecie piaseczyńskim (1973).

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych

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

Data
5,1%
1,74%
5,8%
4 848 zł

07.2018
09.2018
08.2018
06.2018

2,80% 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
-0,315
-0,7404
4,29
3,79
3,80
1,13

0,00
0,32
-0,08
0,26
-0,03
0,26
0,29

Giełdy (pkt)
WIG

1T ∆ %
58 180

-0,39

WIG 20

2 291,54

-0,56

DAX
FTSE

10 708
6 778,11

-0,21
1,10

24 435

-2,05

2 632,29

-2,36

DJI
S&P500

