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Pierwszy wzrost cen dóbr i usług konsumpcyjnych od czerwca 2014
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych po raz
pierwszy od ponad dwóch lat wzrosły w ujeciu
˛
rocznym. W grudniu 2016 r. ceny były wyższe o
0,8 procent w porównaniu do poprzedniego roku.
Natomiast, w porównaniu do listopada wzrost ceny wyniósł 0,7 procent.

RYNKI FINANSOWE
proc. planom na zeszły rok. Pozwoliło to na uzyskanie deficytu na poziomie 27,5 mld złotych, czyli
blisko o połowe˛ mniej niż zakładała ustawa budżetowa.

Stabilizacja wzrostu na niższym poziomie niż
rok temu

Giełdy na świecie
Europa

Wśród źródeł dochodów widać poprawe˛ w niemal
wszystkich kategoriach, jeśli do porównania weźmiemy poprzedni rok. Wciaż
˛ głównym źródłem finansowania państwa pozostaja˛ podatki pośrednie, gdzie podatek VAT odpowiada za blisko 40,2
proc. dochodów rzadu
˛ a akcyza 60 mld złotych.
Podatki od osób fizycznych i prawnych dodały do
wpływów odpowiednio 43 mld złotych oraz 24 mld
złotych. Zwiekszone
˛
wpływy z podatku VAT, CIT
oraz PIT sa˛ zwiazane
˛
z dobra˛ sytuacja˛ gospodarcza˛ w Polsce oraz z bardzo dobrze rozwijajacym
˛
sie˛ rynkiem detalicznym.
Z ostatnich danych ministerstwa finansów za
okres styczeń – listopad 2016 r. można wywnioskować, że budżet za ubiegły rok został zgodnie z
planem. Dochody w tym okresie wniosły 294 mld
złotych i stanowiły 93,8 proc. całej kwoty zaplanowanej na cały rok. Jednocześnie wydatki osiagn
˛ e˛
ły poziom 322 mld złotych, co odpowiadało 87,4

Ostatni tydzień grudnia 2016 zakończył sie˛ na
warszawskiej giełdzie na lekkim plusie. Najwie˛
cej na wartości zyskały indeksy średnich i małych
spółek: mWIG40 urósł o 1,21 proc., a sWIG80 o
1,10 proc.. Indeks szerokiego rynku WIG powiek˛
szył kapitalizacje˛ o 0,89 proc., zaś WIG20 o 0,74
procent.
W ujeciu
˛
rocznym, najlepszy wynik w całym 2016
r. zanotował mWIG40, którego wartość wzrosła o
18,18 proc.

Wskaźnik Wyprzedzajacy
˛
Koniunktury instytucji
BIEC informujacy
˛ z wyprzedzeniem o przyszłej
tendencji wzrostu gospodarczego po raz drugi z
rz˛edu pozostał na tym samym poziomie. Oczekiwania co do tempa wzrostu ustabilizowały sie,
˛ jednak sa˛ one na niższym poziomie niż przed rokiem.
Zgodnie z estymacja˛ BIEC, polska gospodarka w
dalszym ciagu
˛ bedzie
˛
głównie stymulowana przez
wydatki konsumpcyjne.

Budżet w 2016 zgodnie z planem

Warszawska Giełda

Wydatki budżetowe nie przekroczyły progu tych
planowanych, pomimo wzrostu świadczeń wojewodów wynikajacych
˛
z programu „500 +”. Jednakże, w 2016 roku Polska słabo wykorzystała pule˛
środków unijnych. Przez to wydatki państwa z tytułu wkładu własnego osiagn
˛ eły
˛ jedynie 85,8 proc.
zaplanowanych.

W Europie po serii spadków wróciła zieleń. Trzy
indeksy, które zyskały najwiecej
˛
na wartości to rosyjski RTS (+3,08 proc.), wegierski
˛
BUX (+1,15
proc.) oraz brytyjski FTSE (+1,06 proc.). Wzrost
pozostałych indeksów oscylował w okolicach pół
procenta. Austriacki ATX urósł o 0,62 proc., francuski CAC40 o 0,47 proc., a niemiecki DAX o 0,27
procent. Jedynym, którego kapitalizacja sie˛ obniżyła był hiszpański indeks IBEX35, notujacy
˛ spadek o 0,27 procent.
Ameryka
Zaraz za nim uplasował sie˛ indeks WIG ze wzrostem o 11,38 procent. Dalej znalazły sie˛ indeksy
sWIG80, który urósł o 7,93 proc. i WIG20 – powiekszony
˛
o 4,77 procent.

Indeksy amerykańskie rok zakończyły na minusie.
Wartość indeksu NASDAQ spadła o 1,46 proc.,
Dow Jones Industrial o 0,86 proc., a SP500 o 1,10
procent. Obniżka dotkneła
˛ także kanadyjski TSX
(-0,26 proc.).
Azja

NewConnect
Na rynku alternatywnym NewConnect zwyżka na
koniec miesiaca
˛ o 3,94 procent. Jednocześnie indeks ten w całym 2016 roku powiekszył
˛
swoja˛ kapitalizacje˛ o 10,11 proc., dorównujac
˛ tym wynikiem głównemu indeksowi warszawskiemu WIG.

W Chinach na wartości zyskał główny indeks
Hang Seng (+1,97 proc.). Indeks Shanghai Composite Index zanotował obniżenie wartości o 0,21
procent. W Japonii indeks Nikkei225 także zamknał˛ tydzień ze strata˛ 1,61 procent.
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Deficyt był finansowany głównie za pomoca˛ emisji obligacji, gdzie kwota wyemitowanych instrumentów w okresie styczeń – listopad 2016 osia˛
gneła
˛ 95 proc. całej planowanej wielkości. Zmniej-
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szenie skali prywatyzacji przez rzad
˛ miało również
wydźwiek
˛ w budżecie państwa. Przychody z tego źródła wyniosły 44 mln złotych, czyli 20 proc.
wstepnie
˛
planowanej kwoty.

Surowce
Na koniec grudnia ceny surowców wzrosły. Ropa
podrożała o 3,01 proc., miedź o 0,85 proc., złoto o 1,54 proc., srebro o 1,08 proc., a platyna o
1,42 procent. W skali roku najwiekszy
˛
wzrost wartości zanotowała ropa bo aż o 50,86 procent. Za
miedź trzeba było zapłacić wiecej
˛
o 16,58 procent.
Wśród metali szlachetnych najwieksz
˛
a˛ podwyżk˛e
o 15,32 proc. zanotowało srebro. Za nim uplasowały sie˛ złoto (+8,64 proc.) i platyna (+1,47 proc.).

rozpocz˛ecia robót, tj. od dnia 30 grudnia 2016 r.
Wartość umowy wynosi 36,6 mln zł netto.

Echa rynku
Z końcem roku 2016 odbyły sie˛ dwa debiuty. Na
rynku głównym GPW zadebiutowała spółka TXM
S.A. – właściciel sieci sklepów dyskontowych z
odzieża.
˛ Kurs akcji na otwarciu wzrósł o 0,14 procent. Drugim debiutantem dnia, tym razem z rynku alternatywnego NewConnect była spółka Termo2Power S.A. zajmujaca
˛
sie˛ produkcja˛ ORC
(Organic Rankine Cycle), systemów odzysku ciepła z odpadów.
W budowlance
Mostostal Warszawa S.A. poinformował o podpisaniu z VD Sp. z o.o. Mieszkania XVI Sp. k. umowy
na budowe˛ zespołu zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z usługami, garażem podziemnym i infrastruktura˛ przy ul. Pory w Warszawie pod nazwa˛
Vena Mokotów. Całkowity okres realizacji inwestycji wynosi 77 tygodni od dnia doreczenia
˛
nakazu

Fundacja Fora Analysis
www fora-analysis.org email kontakt@fora-analysis.org tel +48 787-048-584

Unibep S.A. oraz Dom Development S.A. podpisały umowe˛ na realizacje˛ w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy
ulicy Motorowej w Warszawie. Przedmiotem umowy jest wybudowanie składajacej
˛ sie˛ z trzech etapów (tj. etapów I, IIa oraz IIb) inwestycji obejmujacej
˛
zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbedn
˛ a˛
infrastruktura.
˛ W siedmiu budynkach o wysokości
od 5 do 18 kondygnacji naziemnych znajdzie sie˛
łacznie
˛
491 lokali mieszkalnych i 16 lokali usługowych, a także 492 stanowiska parkingowe w garażu podziemnym i 64 stanowiska w terenie. Wynagrodzenie Unibep za wykonanie wszystkich etapów Inwestycji wynosi 110,3 mln zł netto.
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