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GOSPODARKA
Dalsza poprawa kondycji w sektorze
przemysłowym. . .
Według najnowszego badania, wskaźnik PMI dla
przemysłu uległ minimalnemu pogorszeniu w lutym 2017 r. i wyniósł 54,2 wobec 54,8 punktu
w styczniu. 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 oceny IHS Markit, najwieksze
˛
zagrożenie dla dalszego wzrostu stanowi rosnaca
˛
presja inflacyjna.

RYNKI FINANSOWE
domowych pogorszy sie,
˛ za co w pewnym stopniu bedzie
˛
odpowiedzialna coraz gorsza sytuacja
ekonomiczna w kraju. To przełoży sie˛ na wzrost
bezrobocia. Z kolei rosnace
˛ ceny w gospodarce
nie zachecaj
˛ a˛ do planowania poważniejszych zakupów, ani nie pozwalaja˛ zwieksza
˛
ć oszcz˛edności.

Warszawska Giełda

Ameryka

Przełom lutego i marca 2017 r. był okresem kontynuacji obserwowanej od kilku tygodni hossy na
warszawskim parkiecie. Najwiekszy
˛
wzrost wartości zanotował indeks sWIG80 bo aż o 3,30 proc.,
za nim uplasował sie˛ indeks szerokiego rynku
WIG ze wzrostem o 1,12 procent. Indeks średniaków mWIG40 urósł o 0,95 proc., a indeks WIG20
o 0,81 procent.

W Ameryce sytuacja w ubiegłym tygodniu panowały wzrosty. Wartość indeksu Dow Jones Industrial zwiekszyła
˛
sie˛ o 0,87 proc., indeksu NASDAQ o 0,27 proc., a SP500 o 0,62 proc.. W Kanadzie indeks TSX lekko drgnał˛ w góre˛ o 0,02 procent.
Azja
W Chinach poczatek
˛
marca przyniósł spadki.
Główny indeks Hang Seng zmniejszył swoja˛ kapitalizacje˛ o 1,03 proc., jego kuzyn Shanghai Composite Index o 0,72 procent. Dla odmiany w Japonii indeks Nikkei225 zyskał na wartości o 1,46
procent.
Surowce

Optymizmem jednak napawaja˛ wiadomości ze
strefy euro. Wskaźnik PMI dla przemysłu w tym
regionie wzrósł do poziomu 55,4 – co wskazuje,
że sektor rozwija sie˛ w najszybszym tempie od
70 miesiecy.
˛
Zarówno produkcja, zatrudnienie jak
i zwiekszone
˛
zamówienia przyczyniły sie˛ pozytywnie do całego indeksu.
Pośród krajów nadal przoduja˛ Holandia i Niemcy,
gdzie tempo wzrostu sektorów jest najszybsze od
prawie 6 lat. Najważniejsza jednak wiadomość to
ta, że wzrosty wskaźników PMI odnotowano praktycznie każdym kraju w strefie euro. Niechlubnym
wyjatkiem
˛
pozostaje nadal Grecja, gdzie przemysł
ciagle
˛
sie˛ kurczy.
. . . a wśród pozostałych sektorów nastroje sa˛
mieszane
Optymizmu widocznemu w przemyśle przecza˛ pozostałe sektory. Gospodarstwa domowe wskazuja˛ na „trudne czasy”, w budownictwie nie nastapił
˛
trend zwyżkowy a jedynie w handlu widać poprawe.
˛
Konsumenci widza˛ wiele wyzwań w nadchodza˛
cych 12 miesiacach.
˛
Wśród ankietowanych panuje
przekonanie, że sytuacja finansowa gospodarstw

W tych warunkach cieżko
˛
odczytać wskazania
z ankiety przeprowadzonej wśród przedstawicieli handlowych. Zgodnie z nia˛ widać poprawe˛ nastrojów. Respondenci przewiduja˛ wzrost aktywności biznesowej, zatrudnienia w handlu oraz wzrost
zamówień.

W minionym wiekszo
˛
ść cen surowców zanotowało
zniżk˛e. Jedynie miedź zwiekszyła
˛
swoja˛ wartość o
0,38 procent. Ropa potaniała o 0,39 proc.. Wśród
metali szlachetnych najbardziej potaniała platyna
o 2,96 proc., nastepnie
˛
srebro (-1,96 proc.) i złoto
(-1,87 proc.).
Echa rynku

NewConnect
Na rynku alternatywnym NewConnect indeks
NewConnect Index znowu zanotował wzrost o
1,73 procent.
Sezonowy wzrost stopy bezrobocia
Stopa bezrobocia wzrosła w styczniu do 8,6 proc.
głównie za sprawa˛ czynników sezonowych. Natomiast w ujeciu
˛
rocznym utrzymuje sie˛ wyraźna
poprawa sytuacji na rynku pracy i poziom bezrobocia jest niższy o 1,6 punktu procentowego. Na
poziomie województw najniższe bezrobocie wciaż
˛
utrzymuje sie˛ w województwie wielkopolskim (5,2
proc.), stosunkowo niski poziom bezrobocia utrzymuje sie˛ również w województwie małopolskim
(6,9 proc.) oraz ślaskim
˛
(6,8 proc.).Natomiast najwyższy poziom bezrobocia zarejestrowano we
wrześniu w województwie warmińsko-mazurskim
(14,5 proc.) oraz kujawsko-pomorskim (13 proc.)

Giełdy na świecie
Europa
W Europie poczatek
˛
miesiaca
˛ okazał sie˛ pomyślny. Pod kreska˛ tydzień zamknał˛ jedynie rosyjski indeks RTS (-2,59 proc.). Najwieksz
˛
a˛ zwyżk˛e zanotował hiszpański IBEX35, który urósł o 2,78 procent. Podobny wzrost zyskała także kapitalizacja
francuskiego indeksu CAC40, która zwiekszyła
˛
sie˛
o 2,45 proc.. Za nimi uplasowały sie˛ kolejno indeksy austriacki ATX i niemiecki DAX – oba +2,16
proc., brytyjski FTSE ze wzrostem o 1,91 proc.,
zaś na końcu wegierski
˛
BUX ze skokiem wartości
o 0,76 proc..

Publiczna˛ emisje˛ do 10,7 mln sztuk akcji z prawem poboru planuje spółka AlejaSamochodowa.pl S.A.. Wartość emisji miałaby nie przekroczyć 42,8 mln złotych. O emisji zdecyduje walne
zgromadzenie zwołane na dzień 30 marca br.
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Wskaźnik dla rynku pracy zapowiada dalsza˛
obniżke˛ stopy bezrobocia
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 lutym 2017 r. wiekszo
˛
ść sygnałów płynacych
˛
z gospodarki była stosunkowo spójna i po wyeliminowaniu czynników sezonowych potwierdzała pozytywna˛ tendencje˛ na rynku pracy.

RYNKI FINANSOWE
Poprawa oczekiwań wzrostu gospodarczego
Wskaźnik Wyprzedzajacy
˛
Koniunktury instytucji
BIEC informujacy
˛ z wyprzedzeniem o przyszłej
tendencji wzrostu gospodarczego uległ poprawie
drugi miesiac
˛ z rz˛edu. Indeks BIEC wskazuje też
na szybsze tempo wzrostu niż przed rokiem. Na
ten moment używajac
˛ BIEC trudno jest ocenić
czy ta tendencja utrzyma sie˛ w dłuższym okresie.
Wstrzemieźliwo
˛
ść te˛ uzasadnia wciaż
˛ nie poprawiajaca
˛ sie˛ liczba nowych zamówień w gospodarce.

Pozyskane środki maja˛ być przeznaczone na m.in.
wybudowanie własnej siedziby wraz z magazynem oraz na rozwój działalności Grupy Kapitałowej poprzez zakup aktywów w postaci samochodów kolekcjonerskich, które trafia˛ do spółki zależnej tj. Art Investment, która zajmie sie˛ sprzedaża˛ tych samochodów. Podstawowa˛ działalnościa˛
AlejaSamochodowa.pl jest internetowa sprzedaż
cz˛eści samochodowych do pojazdów samochodowych.

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

W budowlance
LUG S.A. rozpocznie rozbudowe˛ swojego centrum badawczo-produkcyjnego w Nowym Kisielinie pod Zielona˛ Góra.
˛ Zawarta została umowa z
wykonawca˛ projektu, którym została spółka MJ
Sp. z o.o. z siedziba˛ w Żarach. Całkowity koszt niniejszej inwestycji szacowany jest na 2,33 mln zł
netto.

W najbliższym tygodniu, 7 marca na rynku głównym GPW zadebiutuje spółka działajaca
˛ w branży
paliwowej Unimot S.A., której akcje zostana˛ przeniesione z obrotu na rynku alternatywnym NewConnect. Spółka zamkneła
˛ niedawno emisje˛ akcji
serii J, której pozyskała 99 mln złotych. Środki pozyskane z emisji zostana˛ przeznaczone na rozwój
technologii pomocnych w sprzedaży oleju napedo˛
wego i benzyny, wprowadzenie nowej marki stacji paliw i finansowanie wzrostu sprzedaży paliw.
Możliwe jest także przejecie
˛
podmiotu z branży.
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła 100
tys. zł kary na spółk˛e z rynku regulowanego: Ursus S.A.. Kara zwiazana
˛
jest z nie wykonaniem
przez emitenta obowiazku
˛
informacyjnego dotyczacego
˛
informacji poufnej o prowadzeniu negocjacji z innym podmiotem. Ursus nie przekazał
KNF i do publicznej wiadomości informacji o negocjacjach, które rozpocz˛eły sie˛ 18 września 2013 r.
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i doprowadziły do zawarcia umowy.

Spółka Budimeks S.A. zawarła umowe˛ z jedna˛
ze swoich spółek zależnych na realizacje˛ budynku mieszkalnego w Gdańsku. Wartość umowy to
49 mln zł netto. Termin zakończenia prac budowlanych ustalono na koniec stycznia 2019 roku.
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