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Według Fitch Ratings wzrost wymagań kapitałowych dla banków, zawarty w rekomendacjach
KSF, nie powinien mieć wpływu na kondycję banków
Ponadto Fitch ocenia, że

ryzyko przymusowej konwersji kredytów FX mocno spadło, a

dyskutowana wparlamencie ustawa o zwrocie spreadów nie powinna mieć wpływu na ratingi
banków.


Ponad 87 proc. pożyczkobiorców powyżej 40. roku życia terminowo spłaca zaciągnięte
zobowiązania finansowe. Stanowią oni mniej niż 1/3 klientów internetowych instytucji
pożyczkowych. Klienci w tej grupie wiekowej mają o 51 proc. wyższą zdolność kredytową niż
osoby z pokolenia Y. 59 proc. z nich przy wyborze pożyczki korzysta z kanału online - tak
wynika z badania przeprowadzonego przez Ratka.pl.
Polacy powyżej 40. roku życia najczęściej pożyczają na: wakacje, remont i na utrzymanie
dzieci.

Z badania przeprowadzonego przez Ratka.pl wynika również, że 56 proc.

pożyczkobiorców po spłaceniu pierwszego zobowiązania, w przyszłości zaciąga pożyczkę po
raz kolejny.


Obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów w 2016 roku wyniosły
158,2 mld zł, czyli wzrosły o 20,6 proc. rdr. 2017 rok przyniesie dalsze wzrosty. Z faktoringu
skorzystało w 2016 roku 7.853 klientów, podczas gdy w 2015 roku było ich 7.046 (wzrost o
11,5 proc.). Faktorzy sfinansowali 7,5 mln faktur, czyli o 16,1 proc. więcej niż w 2015 roku.
Średnia wartość faktury w 2016 roku wynosiła 21,1 tys. zł.



Według danych NBP wartość udzielonych przez banki kredytów na nieruchomości dla
gospodarstw domowych ogółem w grudniu 2016 r. wzrosła w porównaniu z poprzednim
miesiącem o 0,73 mld zł i wyniosła 405.815 mln zł



Według Eurostat Polski dług publiczny, liczony według metodologii ESA2010, na koniec III
kwartału wyniósł 978.494 mln zł, czyli 53,2 proc. PKB wobec 52,5 proc. PKB w II kw. 2016 r.
i wobec 51,6 proc. PKB w III kw. 2015 r.
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EU


Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) pozostawiła podstawowe stopy
procentowe oraz parametry QE bez zmian. Według przedstawicieli banku presja na ceny ze
strony inflacji bazowej w strefie euro wciąż pozostaje niska.

USA


Według Stowarzyszenia Banków Hipotecznych (MBA) w USA zanotowano wzrost indeksu
wniosków o kredyt hipoteczny. Indeks wyrównany sezonowo zwyżkował w tygodniu
zakończonym 20 stycznia o 4,0 proc. Tydzień wcześniej wskaźnik wzrósł o 0,8 proc.
Rok do roku wskaźnik jest 18,0 proc. niższy.

SUROWCE


CENY SUROWCÓW PRZEMYSŁOWYCH W 2017 R. SILNIE WZROSNĄ - BANK ŚWIATOWY
W najnowszym raporcie Banku Światowego Commodity Markets Outlook dot. prognoz dla
rynków surowców poinformowano, że bank podtrzymał październikową prognozę dla cen
ropy naftowej na 2017 r. na poziomie 55 dolarów za baryłkę (wzrost o 29 centów rdr).
Według raportu BŚ zakłada że kraje należące do OPEC oraz inni producenci niezrzeszeni w
kartelu „tylko częściowo” dostosują się do uzgodnionych limitów wydobycia.



Według Departamentu Energi USA (DoE) zapasy ropy naftowej w USA wzrosły w ubiegłym
tygodniu o 2,84 mln baryłek, do 488,3 mln baryłek.

NIERUCHOMOŚCI


Dom Development rozpoczął sprzedaż pierwszego etapu Osiedla Wilno VI na warszawskim
Targówku. Oferta dewelopera zwiększa się o 300 lokali. Planowany termin zakończenia
inwestycji to III kwartał 2018. Projekt

Wilno jest przewidziany łącznie na około 2.500

mieszkań. Jego budowa rozpoczęła się w 2010 r.


Według danych GUS w końcu grudnia 2016 r. w budowie było 731,8 tys. mieszkań, o 1,6
proc. więcej niż przed rokiem.
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USA - S&P500
Na S&P500 wyjście górą z konsolidacji na nowe historyczne szczyty. Zamknięcie na 2.298 pkt.

POLSKA – WIG30
WIG30 najwyżej od września 2015r. Zamknięcie na 2.415 pkt. Indeks w strefie wykupienia.
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EURUSD
Osłabienie dolara na bazie niepewności dot. polityki prezydenta Trumpa. Zamknięcie 1.075

EURPLN
Złotówka w konsolidacji z apetytem na dalsze umocnienie. Zamknięcie 3.3545.
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