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Spowolnienie wzrostu PKB w 2016 roku
Zgodnie ze wstepnymi
˛
szacunkami Głównego
Urz˛edu Statystycznego, w 2016 roku PKB zwiek˛
szyło sie˛ o 2,8 proc.. Wzrost ten był znaczaco
˛ poniżej tempa ekspansji gospodarczej w roku 2015,
kiedy to wyniósł on 3,9 proc.. Zgodnie z ogólnymi oczekiwaniami, wzrost PKB w 2017 r. powinien
przyśpieszyć i wynieść przynajmniej 3 procent.

RYNKI FINANSOWE
Z ciekawszych rzeczy należy zwrócić uwage˛ na
handel zagraniczny. Ma on wpływać negatywnie
na PKB, gdyż saldo bedzie
˛
ujemne. Bedzie
˛
to
spowodowane globalna˛ sytuacja˛ gospodarcza˛ –
przede wszystkim nadal utrzymujacym
˛
sie˛ spowolnieniem gospodarczym w strefie euro oraz wzrostem cen surowców. Te ostatnie bed
˛ a˛ zwiastunem
powrotu inflacji, która już w 2018 roku ma sie˛ zbliżyć do celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego.
Wskaźnik dla rynku pracy zapowiada dalsza˛
obniżke˛ stopy bezrobocia

Warszawska Giełda
Na przełomie stycznia i lutego br. prawie wszystkie
najważniejsze indeksy GPW zanotowały spadki.
Indeks szerokiego rynku WIG obniżył swoja˛ wartość o 0,45 proc., WIG20 o 0,38 proc., a mWIG40
o 0,90 procent. Jedynym, którego wartość wzrosła
był sWIG80 (+0,23 proc.).
NewConnect
Na rynku alternatywnym NewConnect ponownie
wzrosty. Indeks NewConnect Index urósł tym razem o 2,18 procent.

Prognozy te potwierdza również Instytut Badań nad Gospodarka˛ Rynkowa˛ (IBnGR). Według
wstepnych
˛
szacunków wzrost w obecnym roku ma
wynieść 3 proc., a w kolejnym 3,2 proc. Podobnie jak we wcześniejszych prognozach, główna˛ siła˛ napedow
˛
a˛ gospodarki ma być popyt krajowy.
Sprzyjać temu ma przede wszystkim wzrost wynagrodzeń. W mniejszym stopniu wzrost zatrudnienia, które znacznie spowolni. Dodatkowo odbicie w inwestycjach ma dać dodatkowy bodziec do
wzrostu. Skorzysta na tym głównie sektor budowlany, który bedzie
˛
uczestniczył w projektach infrastrukturalnych.

Według najnowszego badania, wskaźnik PMI dla
przemysłu uległ poprawie w styczniu 2017 r. i wyniósł 54,8 wobec 54,3 punktu w grudniu i był to najwyższy odczyt tego indeksu od 22 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 r. może wynieść 7 proc. r/r.

Surowce
W ubiegłym tygodniu surowce drożały. Wartość ropy wzrosła o 2,29 procent. Zwiekszył
˛
sie˛ także poziom cen metali szlachetnych. Za złoto trzeba było
zapłacić o 2,66 proc. wiecej,
˛
za srebro 2,16 proc.,
a za platyne˛ o 1,83 procent. Jednocześnie potaniała miedź, której cena obniżyła sie˛ o 2,12 procent.
Echa rynku
Jak podała Giełda Papierów Wartościowych w
Warszawie wartość obrotów akcjami na rynku
głównym (łacznie
˛
obroty sesyjne i pakietowe) w
styczniu 2017 roku wzrosła o 52,1 proc. rdr do
21,85 mld złotych. Na rynku NewConnect wartość
obrotu akcjami wyniosła 133 mln zł (o 24,3 proc.
wiecej
˛
rdr).

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
styczniu 2017 r. wiekszo
˛
ść sygnałów płynacych
˛
z
gospodarki była stosunkowo spójna i po wyeliminowaniu czynników sezonowych potwierdzała pozytywna˛ tendencje˛ na rynku pracy.
Kolejna poprawa kondycji w sektorze
przemysłowym

Nikkei225 również stracił na wartości o 2,82 procent.

Giełdy na świecie
Europa
W Europie tym razem tydzień zakończył sie˛ przewaga˛ niedźwiedzi. Austriacki ATX zmalał o 0,08
proc., francuski CAC40 o 0,30 proc., hiszpański
IBEX35 o 0,38 proc., a rosyjski RTS o 0,44 procent. Po stronie byków pozostały indeksy wegier˛
ski BUX, którego wartość wzrosła o 0,52 proc.,
niemiecki DAX ze zwyżka˛ o 1,38 proc. oraz brytyjski FTSE, który urósł o 0,05 procent.
Ameryka
W Ameryce uczucia mieszane. Kapitalizacja Dow
Jones skurczyła sie˛ o 0,11 proc., podczas gdy o
tyle samo wzrosła wartość indeksu NASDAQ. Indeks SP500 zanotował wzrost o 0,12 procent. W
Kanadzie indeks TSX zmalał o 0,64 procent.
Azja
W Chinach główny indeks Hang Seng zmniejszył
kapitalizacje˛ o 0,99 proc., a jego kuzyn Shanghai
Composite Index o 0,60 procent. W Japonii indeks

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji wyniosła na koniec stycznia 2017 r. 81,7 mld
zł, co oznacza wzrost o 16,8 proc. rdr. Łaczna
˛
wartość obrotu na rynku Catalyst wzrosła o 26,4 proc.
rdr., do 222,25 mln zł.
W budowlance
Spółka DEKPOL S.A. poinformowała o zawarciu z
AGRII Polska Spółka z o.o. umowy na wykonanie
robót budowlanych na zasadzie generalnego
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Wzrost ten jest w dużej mierze pochodna˛ sytuacji
w strefie euro. Również tam indeks PMI wskazuje na przyśpieszenie tempa wzrostu. Wśród naj-

RYNKI FINANSOWE
szybciej rozwijajacych
˛
sie˛ sektorów przemysłowych jest również niemiecki, który był na 3 miejscu
pod wzgledem
˛
tempa wzrostu w strefie euro.

wykonawstwa dotyczac
˛ a˛ budowy hal produkcyjnomagazynowych wraz z budynkiem socjalnobiurowym na terenie zakładu w Aleksandrowie Kujawskim. Termin zakończenia realizacji umowy został określony na koniec lutego 2018 roku. Wartość umowy nie została podana.
Spółka HM INWEST S.A. podpisała w dniu
01.02.2017r. ze spółka˛ HB Inwestor Spółka z
ograniczona˛ odpowiedzialnościa˛ Spółka koman-
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dytowa umowe˛ przeniesienia własności nieruchomości przy ul. Domeyki 20 w Warszawie. Na nieruchomości tej Spółka planuje wybudować budynek mieszkalny wielorodzinny z garażami podziemnymi. Cena zakupu nieruchomości to kwota 2.321.000,00 zł netto + 23 proc. podatek VAT.
Spółka podpisała również z Generalnym Wykonawca˛ firma˛ Bojpol Sp. z o.o. umowe˛ na prace budowlane. Wartość umowy to kwota 3.870.000,00
zł netto.
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