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RYNKI FINANSOWE

Wskaźnik dla rynku pracy zapowiada dalsza˛
obniżke˛ stopy bezrobocia

Warszawska Giełda

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) instytucji BIEC
uległ obniżce w porównaniu do poprzedniego miesiaca.
˛
Wskaźnik ten informuje o przyszłych zmianach w poziomie bezrobocia w gospodarce. WRP
znajduje sie˛ w trendzie spadkowym od lipca 2013
roku, co oznacza spadek stopy bezrobocia. W
grudni 2016 r. wiekszo
˛
ść sygnałów płynacych
˛
z
gospodarki była stosunkowo spójna i potwierdzała
pozytywna˛ tendencje˛ na rynku pracy, jednak ogólne spowolnienie wzrostu może sugerować zbliżajacy
˛ sie˛ koniec tego trendu.
Widać to również w ostatnim raporcie kwartalnym
na temat rynku pracy za III kwartał 2016 roku.
Tempo wzrostu liczby osób pracujacych
˛
wyniosło
0,2 proc. r/r i było niższe w porównaniu do 1,2
proc. zarejestrowanego w poprzednim kwartale.
Wpływ na to miało wiele czynników. Miedzy
˛
innymi
spadek podaży pracy oraz mniejszy współczynnik
aktywności zawodowej, co jest zwiazane
˛
z coraz
mniejsza˛ aktywnościa˛ osób w wieku przedemerytalnym.

Również w strefie euro nastroje w przemyśle sa˛
dobre. Wskaźnik PMI dla całego regionu wzrósł z
53,7 do 54,9. Jest to najlepszy wynik od kwietnia
2011 roku. Patrzac
˛ na cały ostatni kwartał średni
poziom indeksu wyniósł 54 i był znacznie powyżej
średniej z III kwartału, która ukształtowała sie˛ na
poziomie 52,1. Dobra˛ wiadomościa˛ jest również
to, że sektor przemysłowy w Niemczech również
przyśpiesza. W grudniu osiagn
˛ ał˛ on najwyższy poziom od prawie 3 lat.

Azja
W Chinach ponownie na wartości zyskał główny
indeks Hang Seng, tym razem notujac
˛ wzrost o
2,07 procent. Indeks Shanghai Composite Index
urósł o 1,99 procent. W Japonii indeks Nikkei225
także zamknał˛ tydzień z zyskiem o 2,13 procent.
Surowce
Dla surowców poczatek
˛
stycznia 2017 również był
pomyślny. Ceny ropy ponownie wzrosły o 0,16 procent. Tak niska zwyżka jest efektem tego, że Libia nie zastosowała sie˛ do umowy o ograniczeniu
wydobycia tego paliwa. Miedź podrożała o 1,39
proc.. W góre˛ poszła także wartość metali szlachetnych. Za złoto trzeba było zapłacić wiecej
˛
o
1,79 proc., za srebro o 3,51 proc., zaś za platyne˛
aż 7,42 procent.

NewConnect

Co ciekawe wstepne
˛
wyniki badań wskazuja,
˛ że
spadek podaży pracy nie wynika z programu
„500+”. Trend wzrostowy wśród osób pozostaja˛
cych w domu z powodu obowiazków
˛
rodzinnych
rozpoczał˛ sie˛ już w 2014 roku. Widać jednak
znaczne nasilenie jego tempa w 2016 roku.

Na rynku alternatywnym NewConnect poczatek
˛
miesiaca
˛ przyniósł spadki. Indeks zakończył tydzień ze strata˛ wartości o 0,14 procent.
Giełdy na świecie
Europa

Wyraźna poprawa kondycji w sektorze
przemysłowym
Według najnowszego badania, wskaźnik PMI dla
przemysłu uległ wyraźnej poprawie w grudniu
2016 r i wyniósł 54,3 wobec 51,9 punktu w listopadzie i był to najwyższy odczyt tego indeksu
od siedemnastu miesiecy.
˛
Jednocześnie wskaźnik
ten sygnalizuje trwajac
˛ a˛ nieprzerwanie od września 2014 r. ekspansje˛ sektora przemysłowego.
Ankieta PMI wskazuje na szybsza˛ poprawe˛ liczby nowych zamówień, ogólnego poziomu produkcji oraz zatrudnienia. Według prognozy IHS Markit
wzrost produkcji przemysłowej na poczatku
˛
2017
może wynieść 8 proc. r/r.

Pierwszy tydzień 2017 roku dla najważniejszych
indeksów warszawskiej giełdy zakończył sie˛ zwyżkami. Najwiecej
˛
na wartości zyskał WIG20, który
urósł o 2,61 procent. Za nim znalazły sie˛ indeks
szerokiego rynku WIG ze wzrostem o 1,87 proc. i
indeks małych spółek sWIG80 ze wzrostem o 1,09
proc.. Niewielki wzrost kapitalizacji zanotował także indeks mWIG40 (+0,19 proc.).

som obiecujac
˛ a˛ zieleń. Stało sie˛ tak za sprawa˛ informacji o pojawieniu sie˛ 155 tys. nowych etatów
w Stanach. Wartość indeksu NASDAQ wzrosła o
3,75 proc., Dow Jones Industrial o 0,69 proc., a
SP500 o 1,35 procent. Również kapitalizacja kanadyjskiego TSX podniosła sie˛ o 1,96 procent.

Rezerwy NPB wzrosły o 3,4 proc.
Pod koniec 2016 roku aktywa rezerwowe Narodowego Banku Polskiego (NBP) wyniosły 478 mld

Poczatek
˛ stycznia kontynuował w Europie wzrosty,
które pojawiły sie˛ na koniec starego roku. Najwiek˛
sza˛ zwyżk˛e odnotowano na W˛egrzech, gdzie BUX
zyskał na wartości 2,33 proc. oraz w Rosji, gdzie
indeks RTS urósł o 2,43 procent. Powyżej procenta wzrosła kapitalizacja austriackiego indeksu ATX
(+1,75 proc.) oraz hiszpańskiego IBEX35 (+1,55
proc.). Ze zwyżka˛ poniżej tego progu zamkneły
˛ tydzień indeksy państw wielkiej trójki: niemiecki DAX
zwiekszył
˛
swoja˛ wartość o 0,90 proc., francuski
CAC40 o 0,79 proc., a brytyjski FTSE o 0,73 procent.
Ameryka
Poczatek
˛ nowego roku, w przeciwieństwie do końcówki starego, przyniosła amerykańskim indek-

Echa rynku
Jednym z ważniejszych wydarzeń ubiegłego tygodnia była zmiana na stanowisku prezesa zarza˛
du Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
którym jest obecnie Ministerstwo Rozwoju (po likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa) podczas
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złotych i były wyższe o 3,4 proc. w porównaniu
do poprzedniego miesiaca.
˛
Wzrost wynikał głównie ze zwiekszonego
˛
skupu walut – w znacznej
mierze euro oraz dolara. Reszta składowych rezerw pozostała na niezmienionym poziomie.
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za które cz˛eściowo odpowiada wzrost cen tego surowca na globalnych rynkach.

zW porównaniu do poprzedniego roku rezerwy
wzrosły aż o 107,8 mld złotych, czyli o blisko 30
proc. Oprócz posiadanych walut przez NBP wzrosły również długie pozycje w walucie monetarnym,

walnego zgromadzenia w dn. 4 stycznia zdecydował o odwołaniu dotychczasowej prezes Małgorzaty Zaleskiej i powołaniu Rafała Antczaka. Zmiana oczekuje jeszcze zgody Komisji Nadzoru Finansowego.
Z obrotu na parkiecie głównym planuje wycofać
swoje akcje spółka Pegas Nonwovens S.A., która zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2006
roku. Emitent ogłosił już skup 434.531 sztuk akcji
własnych, stanowiacych
˛
4,71 proc. głosów na WZ.
Cena skupu to 127 zł za akcje.
˛
W budowlance
Dom Development S.A. szykuje sie˛ do przeje˛
cia. Celem jest cz˛eść majatku
˛
Grupy Kapitałowej Eurostyl sp. z o.o. sk., która prowadzi działalność deweloperska˛ na terenie Trójmiasta i okolic.
W ramach transakcji Dom Development ma otrzymać także wyłaczne
˛
prawa do marki i znaku „Euro
Styl”. W tej sprawie obie spółki podpisały list intencyjny, który zachowuje ważność do końca czerwca br. Ostateczne warunki przejecia
˛
maja˛ zostać
wypracowane w toku prowadzonych negocjacji i w
znacznym stopniu uzależnione sa˛ od wyników badania due diligence.
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Spółka Elektrotim S.A. poinformowała o wyborze
jej oferty przez podmiot zależny Lokum Deweloper S.A. w przetargu na realizacje˛ trzech napowietrznych dwutorowych linii kablowych o napieciu
˛
110kV nad działka˛ leżac
˛ a˛ przy ul. Gnieźnieńskiej
we Wrocławiu. Wartość złożonej przez Elektrotim
oferty to 11.990.000 zł netto.
Erbud S.A. wybuduje dla Vantage Development
S.A. budynek mieszkalny w ramach inwestycji Login City zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej. Wartość podpisanej właśnie umowy to
33,8 mln zł netto. Budowa ma potrwać 74 tygodni.
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