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Oczekiwania inflacyjne ponownie rosna˛
Wskaźnik przyszłej inflacji instytutu BIEC wzrósł w
lutym br., wskazujac
˛ na rosnac
˛ a˛ presje˛ inflacyjna˛
cen dóbr i usług konsumpcyjnych w przeciagu
˛ najbliższych miesiecy.
˛
BIEC oczekuje˛ dalszego wzrostu inflacji głównie ze wzgledu
˛
na rosnace
˛ koszty,
które w wielu przedsiebiorstwa
˛
wciaż
˛ nie znalazły
swojego odzwierciedlenia po stronie cen.

RYNKI FINANSOWE
produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 2,1
proc. r/r. Wyższy poziom produkcji zarejestrowano
w jednostkach zajmujacych
˛
sie˛ budowa˛ obiektów
inżynierii ladowej
˛
i wodnej oraz w podmiotach specjalizujacych
˛
sie˛ we wznoszeniu budynków, z drugiej strony odnotowano spadek aktywności wśród
przedsiebiorstw
˛
zajmujacych
˛
sie˛ głównie robotami
specjalistycznymi.

Kolejny wzrost inflacji cen dóbr i usług konsumpcyjnych

Warszawska Giełda
W ostatnim tygodniu na giełdzie w Warszawie
trwała hossa. Najważniejsze indeksy zyskały na
wartości ponad jeden procent. Najwiekszy
˛
wzrost
zanotował indeks sWIG 1,64 proc., za nim uplasował sie˛ mWIG40 ze wzrostem o 1,40 procent.
Indeks najwiekszych
˛
spółek WIG20 urósł o 1,08
proc., a indeks szerokiego rynku WIG o 1,18 procent.
NewConnect

Główny Urzad
˛ Statystyczny opublikował wiecej
˛
szczegółów dotyczacych
˛
zmian w poziomie cen
dóbr i usług konsumpcyjnych. W styczniu 2017 roku ceny ogółem wzrosły o 1,8 proc. w stosunku
do stycznia 2016 roku. W tym okresie najszybciej wzrosły ceny transportu (9,0 proc.) oraz ceny
żywności (3,3 proc.). Z drugiej strony, w przecia˛
gu ostatniego roku w dalszym ciagu
˛ spadały ceny
miedzy
˛
innymi: odzieży i obuwia (-5,4 proc).

Na rynku alternatywnym NewConnect niesamowity wzrost wartości indeksu NewConnect Index aż
o 4,26 procent.

Azja

Dalszy wzrost wynagrodzeń oraz poziomu zatrudnienia
Tempo wzrostu zatrudnienia pozostało stabilne w
styczniu tego roku i wyniosło 4,5 proc. r/r, wobec
wzrostu o 3,1 proc. w grudniu 2016 roku. W tym
czasie przecietne
˛
wynagrodzenie brutto wzrosło o
4,3 proc., wobec wzrostu o 2,7 proc. w miesiacu
˛
ubiegłym i wyniosło 4 277 złotych.
Szybszy wzrost produkcji przemysłowej
Zgodnie z danymi Głównego Urz˛edu Statystycznego, produkcja przemysłowa uległa poprawie w
styczniu 2017 r. o 9,0 proc. r/r, po tym jak w odnotowano wzrost o 2,3 proc. w miesiacu
˛ ubiegłbym.
W okresie poprzedniego roku wzrost produkcji odnotowało 30 spośród 34 działów przemysłu, m.in.
m.in. w produkcji pozostałego sprz˛etu transportowego – o 30,0 proc. wyrobów farmaceutycznych
– o 22,1 proc. metali – o 16,8 proc. oraz maszyn
i urzadze
˛
ń – o 16,3 proc. W tym samym okresie

0,54 proc.. Spadek kapitalizacji o 0,05 proc. zanotował NASDAQ, zaś w Kanadzie indeks TSX zmalał o 0,36 procent.

W Chinach główny indeks Hang Seng ponownie
zwiekszył
˛
swoja˛ kapitalizacje˛ o 0,34 proc., jego kuzyn Shanghai Composite Index o 1,54 procent. W
Japonii indeks Nikkei225 również zyskał na wartości o 0,71 procent.

Zdecydowana poprawa tempa ekspansji sprzedaży detalicznej w styczniu
Wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych
w styczniu wyniósł 9,6 proc. r/r i był wyższy aniżeli w miesiacu
˛ poprzednim, kiedy to sprzedaż
zwiekszyła
˛
sie˛ o 6,9 proc. r/r. Spośród kluczowych
kategorii handlu najszybciej rosła sprzedaż paliw (17,2 proc), wyrobów farmaceutycznych (17,0
proc.) oraz prasy i ksiażki
˛ (16,6 proc.)
Kolejna zwyżka cen produkcji przemysłowej
W styczniu tego roku inflacja cen produkcji przemysłowej wyniosła 4,1 proc. r/r , wobec wzrostu cen o 3,2 proc. w miesiacu
˛ ubiegłym. Ceny
produkcji budowlano-montażowej pozostały natomiast niemalże bez zmian i wzrosły jedynie o 0,3
proc w ujeciu
˛
rocznym.

Surowce

Giełdy na świecie
Europa
Końcówka karnawału na europejskich parkietach
giełdowych nie należała do najbardziej udanych.
Pod kreska˛ znalazły sie˛ takie indeksy jak wegier˛
ski BUX (-0,83 proc.), brytyjski FTSE (-0,39 proc.),
hiszpański IBEX35 (-0,06 proc.) oraz rosyjski RTS
(-0,54 proc.). Na wartości nieznacznie zyskały austriacki ATX, który wzrósł o 0,05 proc., francuski
CAC40 ze zwyżka˛ o 0,49 proc. i niemiecki DAX,
który urósł najwiecej
˛
bo o 1,62 procent.
Ameryka
W Ameryce sytuacja w ubiegłym tygodniu była
zróżnicowana. Wzrosła wartość indeksu Dow Jones Industrial o 0,90 proc. oraz indeksu SP500 o

W minionym tygodniu ropa podrożała o 0,54 procent. Tymczasem o 0,84 proc. spadła cena miedzi.
Jednocześnie rosła wartość metali szlachetnych.
Złoto podrożało o 3,31 proc., srebro o 2,11 proc.,
a platyna o 2,5 procent.
Echa rynku
We wtorek 21 lutego br. prezydent podpisał nowele˛ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, która uchyl art. 72 o ofercie publicznej, nakładajacy
˛ obowiazek
˛
ogłaszania wezwania
do zapisywania sie˛ na sprzedaż lub zamiane˛ akcji spółki publicznej w liczbie nie mniejszej niż 10
proc. lub 5 proc. ogólnej liczby głosów. Nowela
wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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RYNKI FINANSOWE
W czwartek 23 lutego spółka Radpol S.A. poinformowała o planowanej prywatnej emisji akcji serii
F z prawem pierwszeństwa dla akcjonariuszy posiadajacych
˛
co najmniej 0,5 proc. jej akcji. Spółka
podała, że planuje wyemitować do 2.571.975 akcji, ale ostateczna˛ decyzje˛ w tej sprawie podejmie
zwołane na 21 marca walne zgromadzenie.
W budowlance
Morizon S.A., spółka zajmujaca
˛ sie˛ wydawaniem
serwisów nieruchomościowych, zamierza zmienić
rynek notowań przechodzac
˛ z NewConnect na
parkiet główny GPW. Przejściu ma towarzyszyć
emisja do 8,5 mln akcji serii H, o której zdecyduje
zwołane na 20 marca br. walne zgromadzenie.
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W dniu 24 lutego br. spółka budowlana DEKPOL
S.A. poinformowała o zawarciu umowy z firma˛
7R Logistic S.A., której przedmiotem jest budowa w systemie generalnego wykonawstwa obiektu magazynowo-biurowego w Kokotowie w gminie
Wieliczka. Emitent nie podał dokładnej wartości
kontraktu.
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