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PORTFELE 
KALENDARZ MAKRO 
EQUITY 

GETIN NOBLE – Pogłębienie historycznych minimów 
BANKI RYNEK – Repolonizacji ciąg dalszy 
ALIOR – Negocjacje z Raiffeisen zakończone fiaskiem 
PEKAO – Skutki przejęcia 
PKO BP – Spełnienie kryteriów wypłaty dywidendy 
PKO BP – Promesa na kwotę do 3,2 mld 
PKO BP – Przedstawicielstwa w Azji i Wielkiej Brytanii 
HANDLOWY – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej 
ING – Na granicy zdolności wypłaty dywidendy 
MBANK – Możliwa wypłata dywidendy 
PEKAO – 32,8% akcji kupione przez PZU i PFR za 10,6 mld zł 
GPW – Uruchomienie Polskiej Agencję Ratingową 
GPW – Skarb Państwa chce zmiany na stanowisku prezesa 
KRUK – Przydzielenie 40 mln zł obligacji 
ENERGIA RYNEK – Dźwignia blisko maksymalnych poziomów 
ENERGIA RYNEK – Niepokoje związane z rynkiem mocy 
Rozmowy w kwestii zaangażowania w Polimex 
TAURON – Fitch nadaje rating obligacjom 
TAURON – 1 mld zł na inwestycje 
KHW i PGG – Plany połączenia 
POLENERGIA – Odpisy z tytułu utraty wartości 
ENEA – Modernizacja elektrowni Kozienice 
ENEA – Wyłączność na zakup Engie Energia Polska 
SUROWCE – Spadek eksportu netto węgla kamiennego 
BOGDANKA – Aneks do umowy z ZA Puławy 
JSW – Żądania związkowców 
PALIWA – Marża rafineryjna 
OPEC 
PGNiG – Połączenie gazowe z Norwegią 
PGNiG – 14 zarzutów wobec KE w sprawie gazociągu OPAL 
GRUPA AZOTY – Rosyjski Acron nie planuje upłynniać akcji 
AGORA – Zwolnienia grupowe 
CYFROWY POLSAT – Analitycy Haitong Banku rekomendują kupno 
ORANGE POLSKA – Współpraca z T-Mobile 
COMARCH – Rozpoczęcie realizacji „Miasta Zdrowia” w Łodzi 
11 BIT STUDIOS – Zamknięcie platformy Games Republic 
11 BIT STUDIOS – Współpraca z Tencent Holdings Limited 
ECHO INVESTMENT – Dokonanie zakupu nowej puli gruntów? 
GTC – Potencjalne emisje obligacji w przyszłości 
UNIBEP S.A. – Zawarcie umowy z Norwegami 
BUDIMEX S.A – Spór warty 540 mln z GDDKiA 
POLIMEX – Mostostal S.A- Kolejna pomoc Skarbu Państwa 
ABC Data – Powołanie członka Rady Nadzorczej oraz informacja o przychodach spółki 
LPP – Obniżenie ceny docelowej akcji przez DM BPS 
CCC – Obniżenie rekomendacji przez DM BPS do „trzymaj” 
MONNARI – Wzrost przychodów ze sprzedaży 
CDRL – Dalszy wzrost przychodów 
NEUCA – Odstąpienie od umowy zakupu spółki Intra 
NEUCA – Spółka w gronie wyróżnionych 
FARMACOL – zmniejszenie zaangażowania NN OFE 
PELION – Zawarcie umowy z Bankiem Millennium S.A. 
RYNEK FARMACEUTYCZNY – Debata „Polskie apteki na zakręcie” 
OPONEO.PL S.A. – Przychody wyższe o 69% 
EUROCASH – Obniżenie rekomendacji do „sprzedaj” 
BENEFIT SYSTEMS – Zawarcie listu intencyjnego  w sprawie zakupu 33,94% akcji Fabryki 

Formy 
FORTE – Skup akcji własnych 
GRAJEWO – Pfleiderer podpisuje promesy 
ELEMENTAL – Czas na integrację 
RAWLPLUG – Plany dotyczące założenia spółki handlowej w Singapurze 
OPONEO.PL – Przychody ze sprzedaży 
OPONEO.PL – Konkurs Globalni Liderzy Przyszłości 2016 
WIELTON – Rejestracja nowych naczep i przyczep 
INDYKPOP – Zakaz wwozu drobiu z Polski do innych krajów oraz wpływ na wyniki finansowe 

spółki 
GOBARTO – Plany wycofania spółki z giełdy 
AMICA S.A. – Odstąpienie od negocjacji ws. przejęcia producenta okapów 
KOPEX – TDJ posiada już 65,83% akcji Kopeksu 
SOLARIS I STADLER – Połączenie sił 
PRZEWOZY REGIONALNE – Zmiana nazwy, logo, wyglądu pociągów oraz zakończenie roku 

z zyskiem netto 
Podtrzymany rating vs włoskie referendum 
Kłopoty włoskich banków 
MAKRO-UPDATE – Stopy procentowe, Aktywa OFE 
Rynki po czwartkowym EBC 
Kolejne problemy Monte dei Paschi di Siena. 

INVESTMENT BANKING 
GPW prognozuje wzrost ilości IPO w 2017 
Dino Polska – IPO w I połowie 2017 
KHGM – DM PKO BP podwyższa cenę docelowa do 107 PLN 
Pekao ma nabyć pakiety spółek Pioneera i Xelion od UniCredit 
Neuca odstąpiła od nabycia 100% udziałów w Intra 
Penta może przejąć kontrolę nad Empik Media & Fashion. Jest zgoda UOKiK 

TRADING 

GBP/USD – Tydzień pod hasłem FED 
FOil – Przebicie kluczowego oporu? 
EUR/PLN – Stabilizacja Pary 
DAX – Rynkowy rajd Świętego Mikołaja 
FGold – Złoto w oczekiwaniu na FED 

 

PORTFELE 

Profit akcji wzrostowych 

 

 
 

 

 
 

W tym tygodniu portfel Profit akcji wzrostowych osiągnął 
stopę zwrot na poziomie 7,1%.  
 
Najbardziej rentowna okazuje się być największa spółka 
w naszym portfelu, czyli UniCredit S.A.. Cena spółki, 
w porównaniu do ubiegłego tygodnia wzrosła o 26,4%, 
przynosząc tym samym zysk na poziomie 3 959,34 zł. 
 

 
 
Najmniej rentowna nadal pozostaje spółka Bioton S.A.. 
Cena zamknięcia w ostatniej sesji tego tygodnia była 
o 4,1% niższa niż cena za jaką akcje kupowaliśmy. 
Jak do tej pory strata wynosi 614,94 zł. 
 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCk-HL25vLAhWDiiwKHWLhBZQQjRwIBw&url=http://forsal.pl/galerie/546514,duze-zdjecie,1,dm-bos-nie-zadebiutuje-na-gpw-w-tym-roku.html&bvm=bv.115339255,d.bGg&psig=AFQjCNEEe88ex7BaKUFt1MqVsA7mKiKPGw&ust=1456792088612570
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Lentex S.A w zeszłym tygodniu wniosła do portfela stratę 
na poziomie 1,2% w tym tygodniu jednak udało jej się 
odbić i wygenerować dodatnią stopę zwrotu na poziomie 
1,1%. 
 
P.A. NOVA S.A. odnotowała niewielki spadek ceny. 
W zeszłym tygodniu piątkowy kurs zamknięcia 
kształtował się na poziomie 25,10 zł w tym tygodniu jest 
to poziom 24,67 zł. 
 
Notowania spółki Impexmetal S.A. systematycznie 
rosną. Kurs urósł o 5,2 p.p. w porównaniu 
do ubiegłotygodniowego wyniku. 
 
Patrząc na pozytywne wyniki spółek w portfelu oraz 
na wzrostowy trend ich wykresów zdecydowaliśmy się 
ograniczyć wartości stop lossów. 
 

 
 

Przy takich poziomach stop lossów straty nie osiągnie 
spółka UniCredit S.A.. Zredukowane zostało także 
ryzyko spadku cen spółek Panova S.A. oraz Impexmetal 
S.A. 
 
Zdecydowaliśmy się również sprzedać połowę akcji spółki 
UniCredit S.A., w liczbie 857 akcji po cenie zamknięcia 
(11,06 zł). Pozyskaliśmy w ten sposób kapitał w kwocie 
9 478,42 zł.  
 
Za pieniądze pozyskane ze sprzedaży zdecydowaliśmy 
się kupić 970 akcji spółki PGE S.A..  
Spełnia ona wszystkie wymogi portfela dotyczące 
wskaźników oraz obrotu. Jest to spółka z branży 
energetycznej, czyli różnej od spółek, które do tej pory 
kupiliśmy. Na wykresie widać przełamanie trendu 
spadkowego oraz przekroczony opór. Możliwa jest 
niewielka korekta ceny, jednak w dalszej perspektywie 
notowanie cen akcji powinno rosnąć. 
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KALENDARZ MAKRO 

WERYFIKACJA UBIEGŁOTYGODNIOWYCH PROGNOZ 

Miniony tydzień obfitował w dane na dotyczące Strefy Euro. 
Poniedziałkowe dane PMI dla usług w USA i Strefy Euro okazały się być 
poniżej prognoz. We wtorek prognozy wzrostu PKB okazały się zgodne 
z oczekiwaniami co oznacza stabilność w rozwoju gospodarek 
należących do Strefy Euro. Środowe dane o produkcji przemysłowej 
w Niemczech oraz Wielkiej Brytani mocno rozczarowały a zmniejszenie 
zapasów ropy naftowej było większe niż się spodziewano. W czwartek 
bilans cen domów wg RICS w GBP wzrósł mocniej niż przewidywali 
analitycy. EBC w czwartek zdecydowało się zachować stopy 
procentowe i oprocentowanie depozytów na niezmienionym poziomie. 
Zdecydowano się również na przedłużenie programu skupów aktywów 
do grudnia 2017 r.  Piątek przyniósł pozytywne odczyty dla wskaźników 
CPI i PPI w Chinach. Na tej podstawie można sugerować, że pozytywnie 
wpłynie to na zyski przedsiębiorstw. Ponadto o 16:00 został 
opublikowany Indeks nastroju konsumentów przez Uniwersytet 
Michigan i był on powyżej prognoz. 

KALENDARZ WYDARZEŃ MAKROEKONOMICZNYCH 

Godz. Kraj Wydarzenie Poprz. Prog. ni 

Poniedziałek, 12 grudzień       

14:00 Polska 
Wskaźnik CPI (m/m) 

(Nov) 
0,50% - ●●○ 

20:00 USA 
Bilans budżetu 

federalnego (Nov) 
-44,0B 

-
135,0B 

●●○ 

W poniedziałek nie zapowiada się zbyt ciekawie pod względem 
publikacji danych makro. O 14:00 pojawi się odczyt inflacji CPI w Polsce. 
Prognoza przewiduje nieujemny odczyt. O 20:00 poznamy dane 
dotyczące bilansu budżetu federalnego w USA. Prognoza zakłada 
pogłębienie się ujemnego bilansu.  

Wtorek, 13 grudzień       

03:00 CNY 
Produkcja 

przemysłowa (r/r) 
(Nov) 

6,10% 6,10% ●●● 

10:30 GBP 
Wskaźnik CPI (r/r) 

(Nov) 
0,90% 1,10% ●●● 

11:00 Niemcy 
Nastrój Ekonomiczny 
ZEW w Niemczech 

(Dec) 
13,8 14 ●●● 

 We wtorek ukarzą się dane odnośnie produkcji przemysłowej 
w Chinach. Spodziewany jest odczyt na tym samym poziomie 
co poprzedni co oznacza dalszy rozwój przemysłu w Chinach, 
lecz w wolniejszym tempie niż jeszcze kilka lat temu. O 10:30 pojawi się 
odczyt wskaźnika CPI dla GBP. Analitycy spodziewają się jego poprawy. 
O 11:00 poznamy również dane o indeksie ZEW. Prognoza przewiduje 
poprawę nastrojów. 

Środa, 14 grudzień       

10:30 GBP 

Średnie 
wynagrodzenia, z 

uwzględnieniem premii 
(Oct) 

2,30% 2,30% ●●○ 

11:00 
Strefa 
Euro 

Produkcja 
przemysłowa (m/m) 

(Oct) 
-0,80% 0,20% ●●○ 

14:30 USA 
Sprzedaż detaliczna 

(m/m) (Nov) 
0,80% 0,30% ●●● 

20:00 USA 
Decyzja w sprawie 
stóp procentowych  

0,50% 0,75% ●●● 

Środa przyniesie dane o wynagrodzenia w GBP. Spodziewany jest ich 
dalszy stabilny wzrost. O 11:00 poznamy dane o produkcji przemysłowej 
w Strefie Euro. Analitycy spodziewają się wyniku lekko powyżej poziomu 
oznaczającego stagnację. Ważne dane napłyną popołudniu z USA. 
Najpierw poznamy dane o sprzedaży detalicznej w USA. Analitycy 
przewidują spadek do 0,3%. Najważniejsze wydarzenie tego tygodnia 
będzie o 20:00, bo to wtedy poznamy decyzję FEDu w sprawie podwyżki 
stóp procentowych. Inwestorzy i analitycy prognozują ich podwyżkę co 
może znacząco wpłynąć na rynek. 

Czwartek, 15 grudzień       

09:30 Niemcy 
Wskaźnik PMI dla 

przemysłu w 
Niemczech (Dec) 

54,3 54,5 ●●● 

13:00 GBP 
Decyzja w sprawie 
stóp procentowych 

(Dec) 
0,25% 0,25% ●●● 

14:30 USA 
Bazowy wskaźnik CPI 

(m/m) (Nov) 
0,10% 0,20% ●●● 

W czwartek poznamy dane dotyczące PMI dla usług w Niemczech. 
Analitycy spodziewają się wzrostu tego wskaźnika co potwierdza dobrą 
perspektywę wzrostu dla niemieckiej gospodarki. O 13:00 poznamy 
decyzję o poziomie stóp procentowych w Wielkiej Brytani. Na podstawie 
prognoz można zakładać ich utrzymanie na rekordowo niskim poziomie. 
W drugiej części dnia zostanie podany wskaźnik CPI w USA. Powinien 
on wynieść 0,2%. 

Piątek, 16 grudzień       

11:00 
Strefa 
Euro 

Wskaźnik CPI (r/r) 
(Nov) 

0,60% 0,60% ●●○ 

14:00 Polska 
Wzrost zatrudnienia 

(r/r) (Nov) 
3,10% 3,00% ●●○ 

14:30 USA 
Zezwolenia na budowę 

(Nov) 
1,260M 1,240M ●●○ 

W piątek poznamy odczyt wskaźnika CPI dla Strefy Euro. Spodziewane 
jest utrzymanie się tempa wzrostu cen. O 14:00 GUS poda dane 
dotyczące wzrostu zatrudnienia w Polsce. Analitycy oczekują 
nieznacznie mniejszego odczytu niż w ubiegłym miesiącu. Istotnym 
wydarzeniem w piątek będzie też odczyt zezwoleń na budowę w USA. 
Rynek prognozuje wspadek wartości wskaźnika co jednak nie zmienia 
sytuacji, że rynek budowlany w USA rozwija się stabilnie. 

Podsumowanie prognoz nadchodzącego tygodnia 

Przyszły tydzień będzie bardzo ważny. Dla inwestorów na pewno 
najważniejszym wydarzeniem będzie środowa decyzja FEDu 
w sprawie poziomu stóp procentowych. Decyzja inna 
niż podwyższenie stóp może wywołać wzmożone ruchy na rynkach. 
Przyszłotygodniowe dane ze Strefy Euro (jak wskaźnik CPI produkcja 
przemysłowa) oraz decyzja w sprawie stóp procentowych w Wielkiej 
Brytani również mogą znacząco oddziaływać na rynki finansowe. 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCk-HL25vLAhWDiiwKHWLhBZQQjRwIBw&url=http://forsal.pl/galerie/546514,duze-zdjecie,1,dm-bos-nie-zadebiutuje-na-gpw-w-tym-roku.html&bvm=bv.115339255,d.bGg&psig=AFQjCNEEe88ex7BaKUFt1MqVsA7mKiKPGw&ust=1456792088612570
http://www.google.pl/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRxqFQoTCID24ubek8kCFUYGLAoda4sHHQ&url=https://plus.google.com/u/0/114184108840417071597&psig=AFQjCNEtUgDyy0hY60qwlxHPYGafHDxE0Q&ust=1447721985709289
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj49uqG3JvLAhVMkywKHWYjAo8QjRwIBw&url=http://www.ey.com/&bvm=bv.115339255,d.bGg&psig=AFQjCNEYEUzScYx3xMDNfXczvuc8ekNwbg&ust=1456792199360716
http://pl.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168
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EQUITY 

Banki 

GETIN NOBLE – Pogłębienie historycznych minimów 

W III kwartale 2016 roku Getin Noble Bank zakwalifikował 
się na giełdową listę alertów, gdzie w celu ograniczenie 
ilości spółek groszowych trafiają spółki, których średni 
kurs akcji za ostatnie trzy miesiące nie przekracza 0,5 zł.  
Lista ma ostrzegać przed spółkami w stanie upadłości.  
 
Na skutek przeprowadzenia scalenia w stosunku 
3:1 (scalenie nastąpiło przy cenie 0,46 zł, 
co spowodowało zmianę wartości papierów spółki na 1,38 
zł) od października br. spółce udało się wspomnianą listę 
opuścić, lecz mimo tego nie został odwrócony trend 
spadkowy notowań. 
 
Środowa sesja wyznaczyła kolejne pogłębiające się 
historyczne minima. Za akcje Getin Noble Banku należało 
zapłacić 1,14 zł, co w przeliczeniu na wartość sprzed 
scalenia daje cenę 0,38 zł za papier. Obecna 
kapitalizacja spółki wynosi już tylko 1,01 mld zł 
i większość czynników wskazuje na to, że w najbliższym 
czasie wypadnie z grona spółek miliardowych. 
Dla porównania, w momencie scalenia kapitalizacja 
wynosiła 1,2 mld zł, natomiast w 2014 roku 7,2 mld zł. 
Szansa na odwrócenie trendu nie kreśli się w raportach 
analitycznych, które wyceniają spółkę na 1,10 zł za akcję 
oraz jeszcze trudniej znaleźć ją w wynikach za III kwartał, 
gdzie po raz kolejny bank wykazał stratę. Należy także 
wspomnieć, że bank Leszka Czarneckiego nadal boryka 
się z problemem niewyjaśnionej kwestii dotyczącej 
portfela kredytów walutowych. 

 

BANKI RYNEK – Repolonizacji ciąg dalszy 

Jak poinformowano w ostatni czwartek udało się podpisać 
umowę zakupu akcji banku Pekao za łączną kwotę 
10,59 mld zł. Umowa z włoskim bankiem UniCredit 
podpisana została przez Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń (PZU), który nabędzie 20% akcji banku 
za blisko 6,5 mld zł oraz Polski Fundusz Rozwoju (PFR), 
który z kolei uzyska 12,8% akcji banku Pekao za ok. 
4 mld zł. 
 
Ustalono również, że obydwa podmioty nabędą także 
podmioty zależne od banku Pekao, mianowicie Pioneer 
Pekao Investment Management, Pekao Pioneer PTE, 
oraz Dom Inwestycyjny Xelion, lecz ich łączna cena nie 
przekroczy kwoty 634 mln zł. 
 
Powodzenie transakcji zależy od uzyskania zgód 
organów antymonopolowych w Polsce i na Ukrainie 
(Pekao ma tam oddziały), oraz zgód i decyzji Komisji 
Nadzoru Finansowego (KNF), najdalej do 8 grudnia 2017 
roku. 
 

Wspomniana w tytule repolonizacja została 
zapoczątkowana przejęciem Alior Banku przez PZU, Alior 
Bank z kolei kupił Meritum Bank i działalność podstawową 
Banku BPH, a PKO BP przejął całą grupę Nordea 
(Nordea Bank, Nordea Finance, Nordea Polska TunŻ). 
 
Po przejęciu przez PZU i PFR grupy Pekao S.A. 
zrepolonizowane zostanie około 52 % aktywów 
sektora bankowego i jest to ogromna zmiana mając 
na uwadze sytuację sprzed kilku lat, kiedy to 
w polskich rękach było niewiele ponad 20% aktywów 
tego sektora. Prezes PFR, Paweł Borys w jednym 
z wywiadów poinformował, że jest przekonany 
o potrzebie zwiększania udziału polskiego kapitału 
w sektorze bankowym.  Wspomniał też, że nigdzie 
na świecie takiej większości inwestorów zagranicznych 
w  strukturze sektora bankowego jak dotychczas w Polsce 
nie ma. 

 

ALIOR – Negocjacje z Raiffeisen zakończone fiaskiem 

7 grudnia 2016 r. Alior Bank postanowił odstąpić 
od zamiaru nabycia podstawowej działalności 
bankowej Raiffeisen Bank Polska S.A. Informacja ta 
została przyjęta bardzo pozytywnie przez inwestorów. 
Na początku czwartkowej sesji kurs banku wzrósł o 15%, 
jednak później skala wzrostów została ograniczona. 
Michał Kurpiński, prezes PZU podtrzymuje, że PZU chce 
być długoterminowym inwestorem w Alior Banku. Dodał, 
że warunki przedstawione przez Raiffeisen nie były 
satysfakcjonujące. Powrót do negocjacji z bankiem 
w najbliższym czasie nie jest przewidziany. 
 
Pod koniec września Alior Bank informował, że ma 
wyłączność negocjacyjną na zakup działalności 
bankowej Raiffeisen Bank Polska. 

 

PEKAO – Skutki przejęcia 

PZU i PFR kupią od UniCredit 32,8 proc. akcji Banku 
Pekao za łączną kwotę 10,6 mld zł. Jest to jedna 
z największych transakcji ostatnich lat w branży 
bankowej. 
 
Michał Kurpiński – Prezes PZU – zakłada kontynuację 
dotychczasowej strategii banku i dodatkowe 
inwestycje technologiczne w celu poprawy obsługi 
klientów. Informuje także, że PZU chce, by Pekao 
wypłacał maksymalnie wysokie dywidendy. Paweł 
Borys – Prezes PFR – przypomina, że Pekao 
w poprzednich latach osiągał stopę dywidendy 
na poziomie około 6,5 proc. Dodaje, że to jeden 
z najwyższych wskaźników na rynku i wierzy, że będzie 
możliwe utrzymanie go na takim poziomie w przyszłości. 
Zmiana obecnego zarządu Pekao, z Prezesem Luigi 
Lovaglio na czele, nie jest przewidziana. 
Przejęcie najprawdopodobniej będzie oznaczało także 
koniec płatności mobilnych PeoPay. Lokalny system 
płatności mobilnych Blik jest aktywnie promowany przez 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCk-HL25vLAhWDiiwKHWLhBZQQjRwIBw&url=http://forsal.pl/galerie/546514,duze-zdjecie,1,dm-bos-nie-zadebiutuje-na-gpw-w-tym-roku.html&bvm=bv.115339255,d.bGg&psig=AFQjCNEEe88ex7BaKUFt1MqVsA7mKiKPGw&ust=1456792088612570
http://www.google.pl/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRxqFQoTCID24ubek8kCFUYGLAoda4sHHQ&url=https://plus.google.com/u/0/114184108840417071597&psig=AFQjCNEtUgDyy0hY60qwlxHPYGafHDxE0Q&ust=1447721985709289
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banki PKO BP i Alior, kontrolowane przez Skarb 
Państwa. 

 

PKO BP – Spełnienie kryteriów wypłaty dywidendy 

W podanym przez bank komunikacie poinformowano, 
iż PKO BP spełnia wszystkie kryteria KNF umożliwiające 
wypłatę dywidendy w wysokości do 50% zysku za rok 
2016. 
 
Na początku grudnia bank poinformował o braku 
wypłaty dywidendy z zysku za rok 2015 
oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. 

 

PKO BP – Promesa na kwotę do 3,2 mld 

PKO Bank Polski zobowiązał się wobec klienta 
do udzielenia pożyczki w wysokości do 3,2 mld zł 
przeznaczonej na sfinansowanie działalności 
inwestycyjnej. Finalna treść umowy wynegocjowana 
zostanie do 30 kwietnia 2017 r. 

 

PKO BP – Przedstawicielstwa w Azji i Wielkiej Brytanii 

Decyzja w sprawie otwarcia biur PKO BP w Londynie 
oraz Azji ma zapaść w pierwszej połowie roku 2017. 
 
Podczas Forum Przemysłowego Prezes banku Zbigniew 
Jagiełło wskazał, iż instytucja chce wesprzeć działania 
polskich firm na rynkach zagranicznych. Jako 
potencjalne miejsca lokalizacji azjatyckich rozważane są 
m.in. Dubaj oraz Singapur. 
 
Zdaniem Prezesa w pomoc polskim przedsiębiorcom 
powinny zaangażować się także m.in. Polski Fundusz 
Rozwoju, Polska Agencja Informacji i Inwestycji 
zagranicznych, czy Korporacje Ubezpieczeń Kredytów 
Eksportowych. 

 

HANDLOWY – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej 

Bank Handlowy w Warszawie S.A. poinformował 
o otrzymaniu rezygnacji Zdenka Turka z pełnienia 
funkcji członka Rady Nadzorczej banku. Rezygnacja jest 
skuteczna z końcem bieżącego roku. 

 

ING – Na granicy zdolności wypłaty dywidendy 

W ocenie banku przedstawionej przez jego 
Prezesa - Brunona Bartkiewicza – wytyczne KNF 
dotyczące wypłaty dywidendy za rok 2016 komplikują 
możliwość wypłaty zysku akcjonariuszom, natomiast 
samo ING znajduje się na granicy zdolności wypłaty 
dywidendy. 
 
Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła dodatkowe 
restrykcje korygujące maksymalny poziom stopy 
dywidendy dla podmiotów posiadających w portfelu 

walutowe kredyty mieszkaniowe udzielone 
gospodarstwom domowy. Fakt ten sprawia, że wypłata 
dywidendy za rok 2016 będzie trudniejsza nie tylko 
dla ING Banku Śląskiego, lecz dla całego sektora. 

 

MBANK – Możliwa wypłata dywidendy 

Z informacji udzielonych przez prezesa mBanku 
Cezarego Stypułkowskiego – przy obecnych poziomach 
kapitalizacji banki możliwe jest rozważenie wypłaty 
dywidendy z zysku za rok 2016. 
 
"Oczywiście jesteśmy na etapie studiowania zaleceń 
KNF. Punktem wyjścia jest konserwatywne prowadzenie 
banku, ale w tych okolicznościach, przynajmniej 
wstępnie, nie mógłbym wykluczyć, że przy obecnych 
poziomach kapitalizacji banku moglibyśmy rozważać 
wypłatę dywidendy" - powiedział Prezes. 

 

 

Finansowy 

PEKAO – 32,8% akcji kupione przez PZU i PFR za 10,6 
mld zł 

Czołowy polski ubezpieczyciel, firma PZU wraz 
z Polskim Funduszem Rozwoju zakupiły 32,8% akcji 
banku Pekao S.A. od włoskiego UniCredit. Cena za 
akcję ustalona została na poziomie 123 zł, co daje 
kwotę transakcji 10,6 mld zł (z czego 6,46 mld zł 
wykłada Powszechny Zakład Ubezpieczeń). 
Zdecydowano się na rozliczenie w złotówkach i wymianę 
waluty poza rynkiem z użyciem BGK, by uniknąć 
zawirowań na rynku walutowym. W wyniku transakcji 
PZU stanie się największą grupą finansową 
w Europie Środkowo-Wschodniej, będąc liderem 
zarówno w ubezpieczeniach, sektorze bankowym 
i zarządzaniu aktywami. 
 
Możemy też mówić o repolonizacji banków, ponieważ 
udział polskiego kapitału w sektorze przekroczył 50%. 
Możliwe jest także przejęcie udziałów w spółkach Pekao: 
TFI, PTE oraz Xelionie za kwotę około 600 mln zł. 
UniCredit poinformował, że pozostałe 7,3% udziałów 
sprzeda bezpośrednio na rynku. 

 

GPW – Uruchomienie Polskiej Agencję Ratingową 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 
Polski Fundusz Rozwoju oraz Biuro Informacji 
Kredytowej planują uruchomić PAR na początku roku 
2017. Agencja ma powstać na bazie Instytutu Analiz 
i Ratingu, a jej celem ma być przede wszystkim 
nadawanie ratingów papierów wartościowych 
emitowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. 
Takie działania mogą wpłynąć na transparentność rynku 
i zwiększyć zaufanie inwestorów do sektora MŚP 
oraz samej GPW. Według Małgorzaty Zaleskiej – Prezes 
Giełdy – podpisanie właściwych porozumień nastąpi 
wkrótce. 
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GPW – Skarb Państwa chce zmiany na stanowisku 
prezesa 

Giełda Papierów Wartościowych zwołała nadzwyczajne 
walne zgromadzenie akcjonariuszy na wniosek 
Ministra Rozwoju i Finansów reprezentującego Skarb 
Państwa w celu dokonania zmian w składzie rady 
i zarządu Giełdy, w szczególności powołania prezesa. 
Nadzwyczajne walne zgromadzenie odbędzie się 
4 stycznia 2017 r. Obecna prezes GPW – Małgorzata 
Zaleska – została powołana na to stanowisko przez 
walne zgromadzenie 12 stycznia 2016 r zastępując 
na tym stanowisku Pawła Tamborskiego, który w grudniu 
2015 r. podał się do dymisji. 
 
Małgorzata Zaleska jest absolwentką Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie. Kształciła się również w Japonii 
oraz odbyła podyplomowe studium administracji 
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego. Jest profesorem nauk ekonomicznych 
i profesorem zwyczajnym SGH. 

 

KRUK – Przydzielenie 40 mln zł obligacji 

Kruk przydzielił obligacje serii AF1 o łącznej wartości 
nominalnej i emisyjnej 40 mln zł, a redukcja zapisów 
wyniosła 68 proc, o czym poinformowała spółka 
w komunikacie. Spółka podała, że skuteczne zapisy 
złożyło ponad 900 inwestorów na kwotę ponad 125 
mln zł. 
 
Oferta obejmowała 400 tys. obligacji przy cenie emisyjnej 
i wartości nominalnej 100 zł każda. Inwestorzy mogli 
składać zapisy od 100 złotych, natomiast termin 
zapadalności ustalono na 5 lat. Odsetki będą płacone 
kwartalnie a obligacje będą przedmiotem ubiegania 
się o dopuszczenie do obrotu na rynku Catalyst. Była 
to pierwsza oferta obligacji w ramach IV programu 
obligacji publicznych, w ramach którego Kruk może 
wyemitować w sumie do 500 mln zł. 
 
Prezes Kruka poinformował w ubiegłym 
tygodniu, że spółka nie zakłada kolejnej emisji w 2016 
roku, a wyjście na rynek planuje w 2017 roku 

 

 

Energia 

ENERGIA RYNEK – Dźwignia blisko maksymalnych 
poziomów 

Agencja Fitch ocenia, że od 2017 roku Enea, Energa  
i Tauron będą mieć dźwignie finansową, bliską 
maksymalnemu poziomowi dla obecnego ratingu BBB. 
 
Spowodowane jest to wielomiliardowymi inwestycjami, 
uwzględnionymi w planach tych grup energetycznych,  
a każdy nieuwzględnione wydatki wpłyną na ich rating 
negatywnie. Tauron w okresie 2016-2020 zamierza 

wydać ok. 18 mld zł, a Energa 9,5 mld zł (w okresie 2016-
25 jej wydatki mają wynieść 20,6 mld zł). Podstawowy 
CAPEX Enei w latach 2016-30 ma sięgnąć 26,4 mld zł, 
spółka przeznaczy dodatkowych 6,2 mld zł  
w perspektywie 2025 r. oraz 5,3 mld zł w latach 2026–30 
na inwestycje rozwojowe. 
 
Ustalone przez agencje maksymalne poziomy dźwigni  
to 3,0x dla Enei oraz 3,5x dla Energii i Tauronu,  
ze względu na mocniejszy profil biznesowy spowodowany 
większym udziałem dystrybucji.  

 

ENERGIA RYNEK – Niepokoje związane z rynkiem 
mocy 

Polska zaprotestowała przeciw limitowi emisji CO2, 
narzuconego przez Komisję Europejską na kraje 
członkowskie, dotyczącego wytwarzania energii 
w ramach planowanego rynku mocy. Limit sugerowany 
przez KE praktycznie uniemożliwia wykorzystanie 
i wsparcie elektrowni węglowych, faworyzuje natomiast 
gazowe. Minister energii Tchórzewski przedstawił komisji 
unijnej rządowy plan rynku mocy oparty na nowatorskich 
technologiach czystego węgla, spełniających 
restrykcyjne wymogi klimatyczne; wstępnie Polska 
uzyskała zgodę na realizację planów, pomimo 
sceptycznego nastawienia niektórych środowisk w UE. 

 

Rozmowy w kwestii zaangażowania w Polimex 

PGE, Enea, Energa i PGNiG rozpoczęły we wtorek 
rozmowy ze spółką Polimeks-Mostostal na temat 
ewentualnego zaangażowania kapitałowego. Celem 
rozmów jest opracowanie struktury i charakteru 
współpracy pomiędzy spółkami.  
 
Ponadto zarząd Polimeksu-Mostostalu ma w planach 
emisję do 150 mln akcji serii T, która ma zostać 
skierowana do wybranych przez radę nadzorczą 
inwestorów. Dzięki niej zaspokojone będą obecne 
potrzeby finansowe spółki, jak i zapewniona zostanie 
możliwość realizacji przyszłościowych kontraktów 
budowlanych. 

 

TAURON – Fitch nadaje rating obligacjom 

Agencja Fitch Ratings nadała planowanym przez grupę 
Tauron obligacjom hybrydowym o wartości 844 mln zł 
rating BB+. Ocena o dwa poziomy niżej  
od długoterminowego poziomu ratingu IDR Tauronu 
uargumentowana została silnym podporządkowaniem, 
oznaczającym nikłe szanse na odzyskanie środków 
przez inwestorów w przypadku scenariusza spłaty  
lub bankructwa. 

 

TAURON – 1 mld zł na inwestycje 

Tauron w ciągu najbliższych czterech lat ma w planach 
wydanie około 1 mld zł na inwestycje związane 
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https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj49uqG3JvLAhVMkywKHWYjAo8QjRwIBw&url=http://www.ey.com/&bvm=bv.115339255,d.bGg&psig=AFQjCNEYEUzScYx3xMDNfXczvuc8ekNwbg&ust=1456792199360716


 
 

 

PROFIT WEEKLY 05. grudnia - 11. grudnia 

 

 

 

 

 

 

 - 6. grudnia 

KONTAKT: 
INFO@SKNPROFIT.PL 
 

7 

PARTNERZY  

SKN IK PROFIT: 

z górnictwem węgla kamiennego. Celem Tauron 
Wydobycie jest pokrywanie 70 proc. zapotrzebowania 
grupy Tauron na paliwa. Oznacza to wzrost  
o 30 punktów procentowych w stosunku do wielkości 
pozyskiwania zużywanego węgla z własnych źródeł 
w 2015 roku. Działania te mają przynieść wymierne 
korzyści finansowe dla grupy, osiągnięte dzięki 
zwiększaniu wydobycia przy jednoczesnej kontroli 
kosztów. 

 

KHW i PGG – Plany połączenia 

Ministerstwo Energetyki chce, żeby do połączenia 
Katowickiego Holdingu Węglowego z Polską Grupą 
Górniczą doszło w styczniu przyszłego roku. 
 
Według wiceministra Tobiaszewskiego, do PGG 
wniesione byłyby kopalnie Murcki-Staszic  
oraz Mysłowice Wesoła. Nie jest rozstrzygnięte, gdzie 
znalazłby się pozostałe kopalnie holdingu do czasu 
wyczerpania złoża.  
 
Scenariusz dokapitalizowania holdingu przez Eneę,  
TF Silesia i Węglokoks jest nadal aktualny. Spółki  
te miałaby zasilić KHW łączną kwotą ok. 700 mln zł,  
z czego maksymalnie ok. 150 mln zł miałoby przypaść 
na katowicki Węglokoks, ok. 350 mln zł na Eneę,  
a 200 mln zł na TF Silesia. 

 

POLENERGIA – Odpisy z tytułu utraty wartości 

Zarząd spółki dokonał decyzji o dokonaniu odpisów  
z tytułu utraty wartości aktywów trwałych farm wiatrowych 
będących w operacji. Szacuje się, że łączna kwota 
wyniesie ok. 80 mln zł.  
 
Zostaną one uwzględnione w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym za rok 2016. Obciąża wynik 
operacyjny Grupy, jednak nie wpłyną na wynik EBITDA. 
 
Odpis wynika z utrzymujących się na rynku niskich cen 
tzw. zielonych certyfikatów oraz niepewności,  
co do perspektyw dalszego rozwoju. 

 

ENEA – Modernizacja elektrowni Kozienice 

Enea wytwarzanie podpisała kontrakt z GE Power, 
dotyczący modernizacji turbozespołów nr 9 i 10  
o łącznej mocy 560 MW. 
 
Wartość kontraktu wyniesie 65,5 mln zł netto,  
a zakończenie inwestycji planowane jest na maj  
2018 roku. Prace modernizacyjne na bloku nr 9 potrwają 
od maja do grudnia 2017 roku. Modernizację bloku  
nr 10 zaplanowano od stycznia do maja 2018 roku. 
 
Celem inwestycji jest wydłużenie okresu eksploatacji, 
zwiększenie sprawności oraz zmniejszenie 
jednostkowego zużyci ciepła turbozespołów. Moc 

elektryczna każdego z bloków wzrośnie o co najmniej  
4 MW.  

 

ENEA – Wyłączność na zakup Engie Energia Polska 

Zarząd spółki poinformował 2 grudnia, że uzyskała  
ona wyłączność na dalsze prowadzenie negocjacji, 
dotyczących zakupu 100 proc. akcji Engie Energia 
Polska. Ich aktualnym właścicielem jest francuski koncert 
Engie. Wyłączność będzie obowiązywała  
do końca 2016 roku.  
 
Według władz spółki, Enea jest optymalnym inwestorem 
dla Elektrowni Połaniec o mocy ok. 1,9 GW, która należy 
do targetu. W ich ocenie, ewentualne przejęcie 
pozwoliłoby na stworzenie efektywnego operacyjnie  
i kosztowo, obszaru produkcji opartego o własny 
surowiec. Elektrownia Połaniec to jeden  
z najefektywniejszych wytwórców energii w Polsce, a jej 
ważnym elementem jest nowoczesny blok biomasowy  
o mocy 200 MW. Sama spółka Engie Energia Polska,  
to piąty największy producent energii w naszym kraju, 
który odpowiada za 5 proc. produkcji. 

 

 

Surowce 

SUROWCE – Spadek eksportu netto węgla 
kamiennego 

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 r. import 
węgla kamiennego, w stosunku do analogicznego okresu 
ub. roku, wzrósł o 200 tys. ton (zmiana wynosi 3,5%). 
Do Polski sprowadzono w tym roku 5,9 mln ton tego 
surowca, z czego 4,6 mln stanowił węgiel energetyczny. 
Głównym dostawcą tej odmiany węgla była Rosja, z której 
sprowadzono prawie 80%. Import węgla koksującego 
wyniósł 1,3 mln ton, z czego prawie 70% pozyskano z 
Australii.  
 
Eksport polskiego węgla kamiennego w badanym okresie 
wyniósł 6,3 mln ton. Jest to spadek o ok. 7% w stosunku 
do trzech pierwszych kwartałów roku ubiegłego, kiedy to 
odnotowano sprzedaż za granicę w wysokości ok. 
6,8 mln ton. 

 

BOGDANKA – Aneks do umowy z ZA Puławy 

Bogdanka i Grupa Azoty ZA Puławy podpisały aneks 
do wieloletniej umowy, której przedmiotem jest sprzedaż 
i dostawa węgla energetycznego do elektrociepłowni 
Puławy. Wartość kontraktu w latach 2017-2021 wyniesie 
343 mln zł netto. Na skutek zawarcia aneksu łączna 
wartość umowy (od momentu jej podpisania w roku 2009) 
wynosi 1001 mln zł netto.  
 
Na mocy obowiązującego kontraktu Bogdanka jest 
głównym dostawcą węgla do elektrociepłowni Puławy. 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCk-HL25vLAhWDiiwKHWLhBZQQjRwIBw&url=http://forsal.pl/galerie/546514,duze-zdjecie,1,dm-bos-nie-zadebiutuje-na-gpw-w-tym-roku.html&bvm=bv.115339255,d.bGg&psig=AFQjCNEEe88ex7BaKUFt1MqVsA7mKiKPGw&ust=1456792088612570
http://www.google.pl/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRxqFQoTCID24ubek8kCFUYGLAoda4sHHQ&url=https://plus.google.com/u/0/114184108840417071597&psig=AFQjCNEtUgDyy0hY60qwlxHPYGafHDxE0Q&ust=1447721985709289
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj49uqG3JvLAhVMkywKHWYjAo8QjRwIBw&url=http://www.ey.com/&bvm=bv.115339255,d.bGg&psig=AFQjCNEYEUzScYx3xMDNfXczvuc8ekNwbg&ust=1456792199360716
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JSW – Żądania związkowców 

Związki zawodowe z JSW wystąpiły z wnioskiem 
do zarządu o renegocjację zawartego przed rokiem 
porozumienia dotyczącego zawieszenia niektórych 
świadczeń pracowniczych. W wyniku umowy wstrzymano 
wówczas prawo do deputatu węglowego  
i wypłatę tzw. 14. pensji. Związkowcy swój wniosek 
argumentują „istotną poprawą sytuacji finansowej JSW  
i dużymi stratami poniesionymi przez pracowników”. 
 
Spółka odpowiada jednak, że oszczędności w systemie 
płac są jednym z kluczowych elementów planu 
naprawczego. Szacowane na 2 mld zł środki 
zaoszczędzone w wyniku ograniczenia kosztów pracy 
pozwalają na wywiązywanie się z zobowiązań wobec 
obligatariuszy. 

 

 

Paliwa 

PALIWA – Marża rafineryjna 

Zarówno Grupa Lotos, jak i PKN Orlen poinformowały  
o spadku modelowej marży rafineryjnej. W przypadku 
pierwszej z nich, spadła ona z 8,86 USD w październiku 
2015 r. do 8,59 USD na baryłce ropy w listopadzie 2016 
roku. W przypadku drugiej, marża zmniejszyła się  
z 6,90 USD w listopadzie 2015 r. do 6,20 USD na baryłce 
ropy w listopadzie 2016 roku. 
 
Może to być związane między innymi ze zmianą metody 
naliczania marży (obecnie naliczana w oparciu 
o urynkowiony koszt gazu ziemnego). 

 

OPEC 

Producenci ropy z poza OPEC w ramach porozumienia 
z kartelem, podjęli decyzję o redukcji wydobycia  
o 562 tys. baryłek ropy dziennie w celu podbicia cen 
surowca. 
 
W takiej sytuacji dojdzie do zmniejszenia wydobycia nie 
tylko w krajach OPEC (decyzja z dnia 30 listopada br.), 
ale również w krajach z poza OPEC, co pozytywnie 
wpłynęło na ceny ropy. Możliwe, że w najbliższym okresie 
możemy spodziewać się dalszych wzrostów cen. 

 

PGNiG – Połączenie gazowe z Norwegią 

Decyzja dotycząca gazowego korytarza norweskiego 

powinna zapaść w pierwszej połowie 2017 roku. 

Połączenie to miałoby zapewnić Polsce bezpieczeństwo 

energetyczne (względem importu gazu z Rosji) i być 

może niższe ceny surowca. 

 

Zdaniem wiceprezesa PGNiG, budowa samej linii Baltic 

Pipe, między Polską i Danią, nie ma sensu, jeżeli nie 

będzie połączenia między Danią a Norwegią, gdzie 

znajdują się złoża PGNiG. Dopiero tak skonstruowane 

połączenie gazowe doprowadzi do wzrostu wydobycia 

tego surowca przez PGNIG na wodach północnej Europy 

- docelowe wydobycie 7 mld metrów sześciennych gazu 

(obecnie 0,5 mld). 

 

Ponadto, terminal gazowy w Świnoujściu jest w stanie 
przyjąć około 5 miliardów metrów sześciennych gazu, 
a krajowe wydobycie sięga ponad 4 miliardów. 
Oznaczałoby to możliwość pokrycia blisko  
2/3 zapotrzebowania na gaz ziemny, które wynosi 
obecnie około 15 miliardów metrów sześciennych,  
ze źródeł innych niż rosyjskie. 

 

PGNiG – 14 zarzutów wobec KE w sprawie gazociągu 
OPAL 

Spółka PGNiG zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej w sprawie decyzji Komisji Europejskiej 
zwalniającej gazociąg OPAL z obowiązku stosowania 
zasady dostępu strony trzeciej. Złożono jednocześnie 
wniosek o pilne wstrzymanie wykonania tej decyzji. 
 
Bundesnetzagentur (niemiecki regulator rynku energii) 
zamierza wprowadzić decyzję KE w życie poprzez 
podpisanie umowy z Gazpromem, Gazpromem Eksport 
oraz OPAL Gastransport GmbH, która ma zacząć 
obowiązywać od 31 grudnia 2016 roku. 
 
PGNiG uważa, że decyzja ta, hamuje rozwój 
konkurencyjności na rynku gazu i rozszerza przywileje 
Gazpromu, co może doprowadzić do uzyskania przez 
rosyjską firmę monopolu w dostawach gazu do Europy 
Środkowej i Wschodniej. 

 

 

Chemia 

GRUPA AZOTY – Rosyjski Acron nie planuje 
upłynniać akcji 

W środę Reuters bazując na rozmowie z szefem spółki 
rosyjskiego Acronu zakomunikował, że spółka ta  
nie zamierza sprzedawać akcji Grupy Azoty. 
 
Na przełomie sierpnia i września anonimowe źródła 
informowały, że odbywają się rozmowy pomiędzy 
Skarbem Państwa, a rosyjskim Acronem na temat 
sprzedaży akcji Azotów. 
 
Acron już w 2012 próbował nabyć pakiet kontrolny Azotów 
Tarnów. Zostało to potraktowane jako próba wrogiego 
przejęcia. Skutkiem tego była obronna fuzja, 
która doprowadziła do stworzenia Grupy Azoty. 
 
Jednocześnie warto zaznaczyć, że Grupy Azoty S.A. jest 
jedną ze spółek o strategicznym znaczeniu dla Polski. 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCk-HL25vLAhWDiiwKHWLhBZQQjRwIBw&url=http://forsal.pl/galerie/546514,duze-zdjecie,1,dm-bos-nie-zadebiutuje-na-gpw-w-tym-roku.html&bvm=bv.115339255,d.bGg&psig=AFQjCNEEe88ex7BaKUFt1MqVsA7mKiKPGw&ust=1456792088612570
http://www.google.pl/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRxqFQoTCID24ubek8kCFUYGLAoda4sHHQ&url=https://plus.google.com/u/0/114184108840417071597&psig=AFQjCNEtUgDyy0hY60qwlxHPYGafHDxE0Q&ust=1447721985709289
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj49uqG3JvLAhVMkywKHWYjAo8QjRwIBw&url=http://www.ey.com/&bvm=bv.115339255,d.bGg&psig=AFQjCNEYEUzScYx3xMDNfXczvuc8ekNwbg&ust=1456792199360716
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TMT 

AGORA – Zwolnienia grupowe 

Spółka Agora SA zamierza zwiększyć liczbę zwolnionych 
pracowników z początkowych 135 do 190 osób. 
Nie odbędzie się to bez konsultacji ze związkami 
zawodowymi. Jak czytamy w komunikacie, zarząd Spółki 
zwróci się do związku zawodowego oraz rady 
pracowników. Jeżeli dojdzie do zwolnienia obejmie 
ono aż 9,6% zatrudnionych w Spółce.  
 
W październiku zarząd informował o 135 osobach, 
co stanowiłoby 6,8% pracowników. Grupowe zwolnienia 
są konsekwencją działań restrukturyzacyjnych, 
w tym ograniczenia zatrudnienia z uwagi na utrzymującą 
się rynkową recesję w wydatkach na reklamę 
oraz spadku sprzedaży prasy m. in. „Gazety 
Wyborczej”. Spółka szacuje wysokość rezerwy związanej 
z restrukturyzacją na 5,6 mln zł. 

 

CYFROWY POLSAT – Analitycy Haitong Banku 
rekomendują kupno 

Cena docelowa akcji Cyfrowego Polsatu zwiększyła 
się nieznacznie do 27,1 zł. Jak podaje Haitong, główną 
przyczyną wzrostu wartości akcji jest atrakcyjny model 
biznesu telekomunikacyjnego, który może się przełożyć 
na zaoferowanie korzystnej oferty głównie 
dla użytkowników domowych. Dodatkowo utrzymuje 
pozycję lidera na rynku reklamy telewizyjnej. Spółka 
systematycznie rozwija technologie bezprzewodowe, 
co umożliwia mniejsze nakłady kapitałowe, a te z kolei 
generują wysokie FCF. To pozwala na wypłatę 
dywidendy.  
 
Cyfrowy Polsat ogłosił średnioterminową politykę 
dywidendową, co buduje opinię spółki wypłacającej 
dywidendę. Działalność Spółki wydaje się być dobrze 
zdywersyfikowana - 65% działalności dotyczy segmentu 
telekomunikacyjnego, 20% segmentu DTH, 
a 15% przypada na rynek reklamy telewizyjnej. 

 

ORANGE POLSKA – Współpraca z T-Mobile 

Spółka Orange Polska podpisała aneks 
do umowy o współdzieleniu radiowych sieci 
dostępowych z T-Mobile, co pozwala na rozszerzenie 
działalności o urządzenia pracujące na pasmach 
800 MHz i 2600 MHz. Zawarta umowa, nie jest 
incydentalna - spółki współpracują już od 2011 roku 
i zamierzają integrować swoją działalność. Dzięki temu 
jest możliwe zwiększenie pojemności sieci i polepszenie 
zasięgu LTE/4G na terenach wiejskich oraz wewnątrz 
budynków. 
 
Operatorzy wybudują dodatkowe kilkaset stacji 
bazowych, a to przełoży się na zwiększenie pokrycia 
na nowych osiedlach oraz drogach szybkiego ruchu 

i trasach kolejowych. Wybrane pasma 800 MHz 
i 2600 MHz były przedmiotem przeprowadzonej 
w 2015 roku aukcji częstotliwości. 

 

 

IT 

COMARCH – Rozpoczęcie realizacji „Miasta Zdrowia” 
w Łodzi 

Comarch S.A. dostarczyła do Miejskiego Centrum 
Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi niezbędne 
systemy informatyczne oraz urządzenia medyczne, 
aby projekt „Miasto Zdrowia” został uruchomiony. Liczba 
pacjentów, objętych opieką opartą na innowacyjnej 
technologii telemedycznej, to 240 osób. Osoby 
te otrzymają specjalne urządzenia służące do zdalnego 
wykonywania badań. 
 
Projekt „Miasto Zdrowie” ma na celu zapewnić większy 
komfort pacjentom i wyspecjalizowaną opiekę. Według 
założeń projektu, lekarze będą mieli dostęp do pełnej 
dokumentacji pacjentów. Z kolei pacjenci będą mogli 
m.in.: za pomocą aplikacji mobilnych monitorować 
swoje wyniki badań oraz historię chorób. 

 

11 BIT STUDIOS – Zamknięcie platformy Games 
Republic 

Zarząd 11 Bit Studios podjął decyzję o zamknięciu 
platformy Games Republic, która służyła do sprzedaży 
online gier innych producentów. Koszty zamknięcia 
platformy szacowane są na ok. 3 mln zł. 
Ta decyzja przełoży się na spadek wyników 
za czwarty kwartał 2016 roku. 
 
Istniejący od 2014 roku sklep dystrybucji cyfrowej 
nie przynosił zadowalającego zysku. Ponad miesiąc 
temu Spółka uruchomiła polską wersję Games Republic, 
jednakże nawet to nie przyniosło oczekiwanych wyników. 

 

11 BIT STUDIOS – Współpraca z Tencent Holdings 
Limited 

Spółka 11 Bit Studios zamierza zwiększyć sprzedaż gier 
w Chinach. Dzięki współpracy z Tencent Holdings 
Limited gra „This War of Mine” zostanie udostępniona 
posiadaczom konsoli Tencent Gmes Platform. Tencent 
Holdings Limited zarządza największą platformą 
internetową służącą do dystrybucji gier w postaci cyfrowej 
w Chinach 
 
Prezes Spółki Pan Grzegorz Miechowski uważa, 
że niedługo to Chiny, a nie USA, będą największym 
rynkiem gier komputerowych.  

 

 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCk-HL25vLAhWDiiwKHWLhBZQQjRwIBw&url=http://forsal.pl/galerie/546514,duze-zdjecie,1,dm-bos-nie-zadebiutuje-na-gpw-w-tym-roku.html&bvm=bv.115339255,d.bGg&psig=AFQjCNEEe88ex7BaKUFt1MqVsA7mKiKPGw&ust=1456792088612570
http://www.google.pl/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRxqFQoTCID24ubek8kCFUYGLAoda4sHHQ&url=https://plus.google.com/u/0/114184108840417071597&psig=AFQjCNEtUgDyy0hY60qwlxHPYGafHDxE0Q&ust=1447721985709289
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj49uqG3JvLAhVMkywKHWYjAo8QjRwIBw&url=http://www.ey.com/&bvm=bv.115339255,d.bGg&psig=AFQjCNEYEUzScYx3xMDNfXczvuc8ekNwbg&ust=1456792199360716
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Deweloperzy 

ECHO INVESTMENT – Dokonanie zakupu nowej puli 
gruntów? 

Echo investment znajduje się obecnie w trakcie negocjacji 
w sprawie zakupu gruntów o łącznej wartości wynoszącej 
około 900 mln zł, na których może powstać około 
500 tys. m kw. powierzchni użytkowej. Według 
przedstawicieli spółki, echo investment posiada 
obecnie szeroki portfel nieruchomości, który umożliwia im 
płynne i aktywne działanie, natomiast w planach znajdują 
się kolejne akwizycje. Ponad połowa zakupionych działek 
rzekomo zostanie przeznaczona na projekty budowy 
mieszkań, około 40 % przypadnie na nieruchomości 
biurowe, natomiast 3 % na handel.  

 

GTC – Potencjalne emisje obligacji w przyszłości 

W wyniku listopadowej emisji obligacji GTC 
denominowanych w walucie euro spółka zamierza, jak 
twierdzi dyrektor finanowy GTC Erez Boniel, ponowić 
operacje otwartego rynku w celu refinansowania 
obecnego zadłużenia. Ponowna, ewentualna emisja 
miałaby w dłużnym okresie pozytywnie wpłynąć na profil 
zapadalności, jak i w dalszym ciągu obniżać koszty 
finansowe. Na obecną chwilę spółka nie rozważa 
sprzedaży swoich aktywów. 

 

UNIBEP S.A. – Zawarcie umowy z Norwegami 

Zarząd Unibep S.A poinformował o podpisaniu dwóch 
umów na realizację budynków w technologii modułowej. 
Inwestycja ma zostać zrealizowana w Oslo oraz 
w miejscowości Lorenskog. Wartość pierwszej umowy 
to ok. 35 mln zł netto, natomiast drugi kontrakt 
to równowartość ok. 28,6 mln zł netto. 

 

 

Budownictwo 

BUDIMEX S.A – Spór warty 540 mln z GDDKiA 

GDDKiA wzięła na celownik kolejne przetargi. Tym razem 
trafiło na konsorcjum Budimeksu i Mostostalu Warszawa, 
które w 2009 roku chciało budować 61 kilometrowy 
odcinek drogi ekspresowej S8 między Piotrkowem 
Trybunalskim, a Rawą Mazowiecką. Zarzut dotyczy 
zmowy cenowej, między firmami biorącymi udział 
w przetargu. Oferta Budimeksu i Mostostalu o wartości 
1,771 mld zł zajęła drugie miejsce. Wygrała spółka 
Astaldi, która obiecała wybudować ten odcinek 
za 1,734 mld zł 

 

POLIMEX – Mostostal S.A- Kolejna pomoc Skarbu 
Państwa 

Polimex- Mostostal S.A kolejny raz może liczyć na opiekę 
ze strony Ministerstwa Skarbu. Tym razem pomoc spółce 
zaoferowały Enea, Energa, PGE oraz gazowniczy 

PGNiG. Spółki mają wziąć udział w prawdopodobnej 
emisji akcji serii T. Głosowanie w sprawie emisji odbędzie 
się 28 grudnia 2016. 

 

 

Dystrybucja IT 

ABC Data – Powołanie członka Rady Nadzorczej 
oraz informacja o przychodach spółki 

Główny akcjonariusz spółki – MCI Capital S.A. 
poinformował o powołaniu w dniu 7 grudnia do Rady 
Nadzorczej Spółki Pana Bartosza Stebnickiego. 
 
Pan Bartosz Stebnicki posiada 20-letnie doświadczenie 
zawodowe w branży IT. Sprawował funkcje kierownicze 
w spółkach Compaq oraz Hewlett Packard Polska, 
ponad 10 lat pracował w EMC Poland jako Country 
Manager, a także pełnił funkcję prezesa zarządu w firmie 
New Frontier Poland, której działalność obejmowała 
inwestycje w spółki z obszaru IT. 
 
Zarząd Spółki informuje tym samym, że Pan Cezary 
Smorszczewski złożył 7 grudnia rezygnację z funkcji 
członka Rady Nadzorczej Spółki. 
 
Ponadto zarząd spółki ABC Data poinformował, 
że jej szacunkowe skonsolidowane przychody ze 
sprzedaży w listopadzie 2016 roku wyniosły 578 mln zł. 

 

 

Odzież 

LPP – Obniżenie ceny docelowej akcji przez DM BPS 

Zgodnie z raportem wydanym dnia 2 grudnia analitycy 
Domu Maklerskiego Banku BPS wydali rekomendacje 
dla spółki LPP na poziomie „sprzedaj”. Jednocześnie 
cena docelowa akcji została obniżona z 5 498 do 5100 zł. 
Z raportu możemy dowiedzieć się, że spółka LPP mocno 
ucierpiała w 2016 roku ze względu na duże 
wyprzedaże, walkę o utrzymanie marży handlowej oraz 
intensywne działania konkurencji. Oprócz tego, 
umocnienie USD negatywnie wpłynęło na wyniki 
osiągane przez spółkę oraz wymusiło konieczność 
zamknięcia nowo utworzonej marki Tallinder. Również 
nowe otwarcia na zachodzie skutkujące zwyżką kosztów 
funkcjonowania wpłynęły na decyzję wydaną 
przez analityków DM BPS. 

 

CCC – Obniżenie rekomendacji przez DM BPS do 
„trzymaj” 

Zgodnie z raportem wydanym dnia 2 grudnia DM BPS 
obniża rekomendacje dla spółki CCC z „kupuj” 
do „trzymaj”. Jednocześnie podnosząc cenę docelową 
akcji z 160,1 do 203 zł. Według analityków potencjał 
wzrostu wartości rynkowej poszczególnych segmentów 
grupy CCC został wyczerpany. Z drugiej jednak 
strony, bazując na dobrych wynikach październikowej 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCk-HL25vLAhWDiiwKHWLhBZQQjRwIBw&url=http://forsal.pl/galerie/546514,duze-zdjecie,1,dm-bos-nie-zadebiutuje-na-gpw-w-tym-roku.html&bvm=bv.115339255,d.bGg&psig=AFQjCNEEe88ex7BaKUFt1MqVsA7mKiKPGw&ust=1456792088612570
http://www.google.pl/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRxqFQoTCID24ubek8kCFUYGLAoda4sHHQ&url=https://plus.google.com/u/0/114184108840417071597&psig=AFQjCNEtUgDyy0hY60qwlxHPYGafHDxE0Q&ust=1447721985709289
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj49uqG3JvLAhVMkywKHWYjAo8QjRwIBw&url=http://www.ey.com/&bvm=bv.115339255,d.bGg&psig=AFQjCNEYEUzScYx3xMDNfXczvuc8ekNwbg&ust=1456792199360716
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i listopadowej sprzedaży, analitycy 
przewidują, że w całym 2016 roku CCC wypracuje 
276,9 mln zysku netto. W 2017 roku również 
przewidywany jest wzrost zysku netto spółki 
do 329,7 mln zł.  

 

MONNARI – Wzrost przychodów ze sprzedaży 

Spółka Monnari Trade S.A. odnotowała skonsolidowane 
przychody ze sprzedaży towarów w wysokości 
195,9 mln zł w okresie od początku roku do listopada, 
co wiązało się z 11,7 proc. wzrostem w stosunku 
do analogicznego okresu roku poprzedniego. 
W samym listopadzie natomiast przychody wyniosły 
21,6 mln zł i były wyższe o 6,4 proc. od przychodów 
osiągniętych w listopadzie 2015 roku.  

 

CDRL – Dalszy wzrost przychodów 

Przychody ze sprzedaży spółki CDRL wyniosły 
w listopadzie 10,7 mln zł, co oznaczało wzrost o 24 proc. 
w stosunku do listopada 2015 roku. Narastająco 
natomiast od początku roku odnotowano 14 proc. wzrost 
przychodów. Listopad okazał się kolejnym 
udanym miesiącem. Warto wspomnieć, że spółka 
działa na rynku e-commerce, o czym pisaliśmy już 
we wcześniejszym wydaniu Weekly. Licząc narastająco 
od początku roku do listopada wzrost 
sprzedaży e - commerce wyniósł 74 proc. w stosunku 
do analogicznego okresu roku poprzedniego. 

 

 

Handel farmaceutyczny 

NEUCA – Odstąpienie od umowy zakupu spółki Intra 

Pomimo zawarcia przedwstępnej umowy zakupu 100% 
udziałów w spółce Intra i otrzymaniu zgody Prezesa 
UOKiK na przejęcie, 7 grudnia Zarząd spółki 
NEUCA S.A. poinformował o odstąpieniu 
od podpisania ostatecznej umowy zakupu hurtowni. 

 

NEUCA – Spółka w gronie wyróżnionych 

Grupa NEUCA znalazła się wśród dziewięciu 
dynamicznie rozwijających się spółek z głównego 
parkietu GPW w zestawieniu przygotowanym 
przez Gazetę Giełdy Parkiet. Zdaniem Sylwii 
Jaśkiewicz, zastępcy dyrektora działu analiz 
i rekomendacji w DM BOŚ, spółka ma ugruntowaną 
pozycję lidera oraz duży potencjał wzrostu. Wynika 
on w szczególności z nowych segmentów biznesu, takich 
jak telemedycyna i badania kliniczne. 
 
Ponadto, po sesji w dniu 16 grudnia zostanie 
przeprowadzona rewizja kwartalna portfeli indeksów, 
w wyniku której spółka NEUCA będzie należała 
do indeksu WIGdiv. 

 

FARMACOL – zmniejszenie zaangażowania NN OFE 

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo 
Emerytalne S. A. poinformowało, iż w wyniku wezwania 
do sprzedaży akcji FARMACOL na dzień rozliczenia 
transakcji, tj. 29 listopada 2016 roku, zmniejszyło swoje 
zaangażowanie z 1.895.152 do 195.152 sztuk akcji. 
Obecnie stanowią one 0,83% kapitału zakładowego 
oraz 0,62% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki. 

 

PELION – Zawarcie umowy z Bankiem Millennium 
S.A. 

W dniu 9 grudnia Zarząd spółki Pelion S.A. poinformował 
o podpisaniu umowy o kredyt parasolowy z Bankiem 
Millennium S.A. i jego spółkami zależnymi: Polską Grupą 
Farmaceutyczną S.A. oraz PGF Urtica sp. z o.o.. 
Kredytobiorcy otrzymali globalny limit w kwocie 65 mln 
zł na okres do 21 listopada 2018 roku, oprocentowanie 
jest zmienne oparte na stawce WIBOR 1M powiększonej 
o marżę banku. Dodatkowo poinformowano, iż w dniu 14 
września 2016 roku PGF zawarł z Bankiem aneks 
do umowy faktoringu odwrotnego, na jego mocy został 
zmniejszony limit z 45 mln zł do 30 mln zł, a data 
wygaśnięcia została przedłużona do dnia 31 lipca 2018 
roku. 

 

RYNEK FARMACEUTYCZNY – Debata „Polskie apteki 
na zakręcie” 

Wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda poinformował, 
że trwają prace nad projektem prawa farmaceutycznego 
oraz ustawy o zawodzie farmaceuty. W dokumencie 
zwrócona zostanie uwaga m.in. na walkę z fałszywymi 
treściami w reklamach, zachowanie równowagi pomiędzy 
sieciowymi i prywatnymi aptekami. Ponadto zostanie 
uregulowane rozmieszczenie aptek, tak aby ich 
zagęszczenie nie było zbyt duże oraz przepisy 
określające, że właścicielem apteki będzie mógł być tylko 
wykształcony farmaceuta 

 

 

Handel - pozostałe 

OPONEO.PL S.A. – Przychody wyższe o 69% 

Zarząd poinformował, że wstępna wartość przychodów 
ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę 
w listopadzie 2016 roku wynosi 100 025 tys. zł. Oznacza 
to wzrost o 69% w stosunku do wielkości przychodów 
osiągniętych w listopadzie 2015 roku (59 266 tys. zł). 
 
Przychody za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2016 
roku ukształtowały się na poziomie 490 338 tys. zł, 
co stanowi 30% wzrost w stosunku do przychodów z tych 
samych miesięcy roku poprzedniego - 378 756 tys. zł. 
Główną przyczyną tego wzrostu była zwiększona liczba 
zamówień spowodowana rozwojem firmy zarówno 
w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCk-HL25vLAhWDiiwKHWLhBZQQjRwIBw&url=http://forsal.pl/galerie/546514,duze-zdjecie,1,dm-bos-nie-zadebiutuje-na-gpw-w-tym-roku.html&bvm=bv.115339255,d.bGg&psig=AFQjCNEEe88ex7BaKUFt1MqVsA7mKiKPGw&ust=1456792088612570
http://www.google.pl/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRxqFQoTCID24ubek8kCFUYGLAoda4sHHQ&url=https://plus.google.com/u/0/114184108840417071597&psig=AFQjCNEtUgDyy0hY60qwlxHPYGafHDxE0Q&ust=1447721985709289
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj49uqG3JvLAhVMkywKHWYjAo8QjRwIBw&url=http://www.ey.com/&bvm=bv.115339255,d.bGg&psig=AFQjCNEYEUzScYx3xMDNfXczvuc8ekNwbg&ust=1456792199360716
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Detaliczny 

EUROCASH – Obniżenie rekomendacji do „sprzedaj” 

Dom Maklerski PKO BP, w raporcie z 30 listopada 
br. obniżył rekomendację dla spółki Eurocash z „kupuj” 
do „sprzedaj”, a cenę docelową akcji z 55,6 zł do 32 zł.  
W momencie wydania rekomendacji kurs akcji znajdował 
się na poziomie 37,88 zł. 
 
Analitycy oparli swoją argumentację na podstawie 
relatywnie słabszych wyników finansowych ostatnich 
trzech kwartałów, a także wyrazili wątpliwość dotyczącą 
poprawy wyników. Istotny wpływ na obniżenie 
rekomendacji miały również czynniki związane 
z  rozwojem nowych projektów, które przyczyniły się do 
wzrostu kosztów. Analitycy zwrócili także uwagę 
na pogorszenie efektywności sprzedażowej w podmiocie 
Cash&Carry, jak i na negatywne działania blokujące 
przejęcia przez UOKiK. 
 
Prognozy poczynione przez Analityków DM PKO BP 
dotyczące przyszłych wyników finansowych 
przewidują wygenerowanie przyszłorocznych 
przychodów spółki Eurocash na kwotę 21,1 mld zł przy 
188 mln zł zysku netto i 277 mln zł zysku 
EBIT,  natomiast prognoza na rok 2018 przewiduje 
227 mln zł zysku netto, 310 mln zł zysku operacyjnego 
i 22,1 mld zł obrotu. 

 

BENEFIT SYSTEMS – Zawarcie listu intencyjnego  
w sprawie zakupu 33,94% akcji Fabryki Formy 

Spółka Benefit Systems w komunikacie z dnia 8 grudnia 
br. podała informację dotyczącą zawarcia listu 
intencyjnego w sprawie zakupu akcji spółki Fabryka 
Formy na kwotę 25 mln zł. Sprzedającym jest Ireneusz 
Sęk. Zakupione akcje stanowią 33,94% w kapitale 
zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu tej 
firmy. Transakcja zostanie opłacona gotówką 
oraz akcjami firmy Benefit Systems. 
Warunkiem zawieszającym umowę będzie podjęcie przez 
walne zgromadzenie Fabryki Formy uchwały 
zatwierdzającej zbadanego przez biegłego rewidenta 
sprawozdania finansowego za rok 2016 spółki Fabryka 
Formy, do dnia 30 czerwca 2017 r. 

 

 

Przemysł drzewny 

FORTE – Skup akcji własnych 

Fabryki mebli Forte rozpoczęły skup akcji własnych. 
Rozpoczęcie skupu ustalono na 8 grudnia. Zapisy 
zaplanowano na 12-15 grudnia, a nabycie akcji 
do 20 grudnia 2016 r. Forte chce skupić do 1,2 mln akcji 
po cenie 65 zł za jedną – będzie to stanowić 5,02% 
kapitału zakładowego. Transakcja będzie 
przeprowadzana za pośrednictwem Trigon Dom 

Maklerski. Dużą niewiadomą pozostaje kwestia 
skuteczności skupu, gdyż oferowana przez Forte cena 
notowana na giełdzie była ostatnio w lipcu. Od tego czasu 
cena za akcję waha się od 70 zł do 77 zł. 

 

GRAJEWO – Pfleiderer podpisuje promesy 

Pfleiderer Group, w której skład wchodzi Grajewo 
sp. z o.o., podpisała z grupą banków promesy w sprawie 
udostępnienia spółce zabezpieczonego finansowania 
kredytowego w celu refinansowania obligacji i kredytów. 
Finansowanie będzie się składać z kredytu terminowego 
w kwocie do 300 mln euro oraz z kredytu odnawialnego 
w kwocie do 60 mln euro. Refinansowanie będzie 
dotyczyć wyemitowanych w 2014 r. przez Pfleiderer 
niepodporządkowanych zabezpieczonych obligacji 
oraz udzielonych kredytów. Termin spłaty przypada 
w przypadku kredytu terminowego na 5 lat od daty 
refinansowania, a spłata kredytu odnawialnego nastąpi 
po upływie 5 lat od daty refinansowania. 

 

 

Przemysł metalowy 

ELEMENTAL – Czas na integrację 

W ciągu ostatnich miesięcy grupa koncentrowała się 
głównie na akwizycjach zagranicznych podmiotów, 
czego efektem było przejęcie większościowych 
udziałów w spółkach z Wielkiej Brytanii oraz 
Finlandii.  
 
Aktualnie spółka zamierza znacząco zmienić kierunek 
swojego rozwoju i skupić się głównie na integracji 
i dokapitalizowaniu nowych podmiotów, a nie 
na akwizycji kolejnych. Bynajmniej, spółka nie wyklucza 
kolejnych akwizycji w perspektywie 2018 r. a głównymi 
celami mają być spółki z Zachodu i Południa Europy. 
 
Rok 2018 ma być również początkiem zwrotów 
z inwestycji w akwizycje, jednakże w znaczący sposób 
może temu przeszkodzić ciężka sytuacja na rynku 
recyklingu katalizatorów, a w szczególności problem 
ze zintegrowaniem i ujednoliceniem tak dużej grupy jaką 
jest Elemental Holding S.A. 

 

RAWLPLUG – Plany dotyczące założenia spółki 
handlowej w Singapurze 

Zarząd spółki Rawlplug S. A. poinformował o zamiarze 
założenia spółki handlowej na terenie Republiki 
Singapuru. Podstawową działalnością spółki będzie 
sprzedaż towarów oraz produktów Grupy Kapitałowej 
nie tylko na terenie Singapuru, ale również Azji. Według 
planu spółka powinna zostać uruchomiona I kwartale 
2017 roku. 

 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCk-HL25vLAhWDiiwKHWLhBZQQjRwIBw&url=http://forsal.pl/galerie/546514,duze-zdjecie,1,dm-bos-nie-zadebiutuje-na-gpw-w-tym-roku.html&bvm=bv.115339255,d.bGg&psig=AFQjCNEEe88ex7BaKUFt1MqVsA7mKiKPGw&ust=1456792088612570
http://www.google.pl/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRxqFQoTCID24ubek8kCFUYGLAoda4sHHQ&url=https://plus.google.com/u/0/114184108840417071597&psig=AFQjCNEtUgDyy0hY60qwlxHPYGafHDxE0Q&ust=1447721985709289
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Przemysł motoryzacyjny 

OPONEO.PL – Przychody ze sprzedaży 

Spółka Oponeo.pl poinformowała, iż przychody 
ze sprzedaży netto z listopada 2016 r. wyniosły 
100 025 tys. zł, oznacza to wzrost o 69% względem 
listopada ubiegłego roku. Natomiast przychody za okres 
od 1 stycznia do 30 listopada 2016 r. wyniosły 
490 338 tys. zł, co stanowi 30% wzrost w stosunku 
do analogicznego okresu 2015 roku. 

 

OPONEO.PL – Konkurs Globalni Liderzy Przyszłości 
2016 

Przedsiębiorstwo Oponeo.pl zostało laureatem trzeciej 
edycji konkursu „Globalni Liderzy Przyszłości”, 
organizowanego przez ICAN Institute. Oponeo.pl może 
pochwalić się największym w Polsce internetowym 
sklepem sprzedającym opony i felgi oraz współpracą 
z prawie tysiącem warsztatów partnerskich w kraju. 
W ciągu pięciu lat firma planuje zostać europejskim 
liderem w detalicznej sprzedaży opon przez Internet. 

 

WIELTON – Rejestracja nowych naczep i przyczep 

Według raportu CEP (Centralna Ewidencja Pojazdów) 
w rejestracji nowych naczep i przyczep o dopuszczalnej 
masie powyżej 3,5 tony udział pojazdów produkowanych 
przez Wielton do końca listopada br. wyniósł 15.99%, 
w roku poprzednim udział ten wynosił jedynie 14,67%. 
W okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2016 roku 
zarejestrowanych zostało 3 544 naczep i przyczep firmy 
Wielton, co stawia spółkę na trzecim miejscu w Polsce. 

 

 

Przemysł spożywczy 

INDYKPOP – Zakaz wwozu drobiu z Polski do innych 
krajów oraz wpływ na wyniki finansowe spółki 

W związku z potwierdzeniem wystąpienia ogniska ptasiej 
grypy u drobiu w powiecie gorzowskim Zarząd Indykpol 
S.A. wystąpił o ograniczenie eksportu mięsa i produktów 
gotowych. Według Inspekcji Weterynaryjnej spółka nie 
może eksportować swoich produktów do: Algierii, 
Azerbejdżanu, Chin, Gruzji, Japonii, RPA, Tajwanu 
czy Wietnamu.  
 
Wydarzenie to będzie miało negatywny wpływ na wyniki 
finansowe spółki. Spółka posiadała plany rozwojowe 
na terytorium rynku chińskiego i RPA, ze względu 
na wysoką sprzedaż eksportową. Ze względu na brak 
informacji dotyczącej okresu na jaki Indykpol musi 
ograniczyć swój eksport do wyżej wymienionych 
krajów, nieznane są informacje dotyczące wpływu 
na przyszłe przychody i zyski. Wystąpienie ogniska 
ptasiej grypy nie powinno wpłynąć jednak na eksport 
do krajów unijnych. 

 

GOBARTO – Plany wycofania spółki z giełdy  

Cedrob, jako główny akcjonariusz spółki Gobarto, złożył 
wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia w sprawie emisji nowych akcji bez 
prawa poboru. Planowane jest głosowanie 
nad dematerializacją akcji i wycofaniem spółki z giełdy.  
 
Obniżony zostanie kapitał zakładowy w drodze 
zmniejszenia wartości nominalnej akcji do 6,00 zł 
z jednoczesnym podwyższaniem kapitału zakładowego 
w drodze emisji akcji serii B bez prawa poboru. Emisja 
akcji pomoże w sfinansowaniu pierwszego etapu planu 
inwestycyjnego realizowanego przez 
Gobarto,  jego wartość szacuje się na kilkaset milionów 
złotych w ciągu najbliższych kilku lat.  
 
Na NWZ przeprowadzone zostanie również głosowanie 
w sprawie dematerializacji akcji i wycofania spółki 
z giełdy. Spółka chce podjąć taką decyzję w momencie 
pozytywnie zakończonego wezwania na akcje 

 

 

Przemysł - pozostałe 

AMICA S.A. – Odstąpienie od negocjacji ws. przejęcia 
producenta okapów 

Amica S.A. odstąpiła od negocjacji w sprawie nabycia 
100% akcji spółki MAAN sp. z o.o. producenta okapów 
kuchennych. Szacowna przez AMC wartość udziałów 
oscylowała pomiędzy 5% a 10% kapitałów własnych. 
MAAN sp. z o.o. to jeden z dwóch wiodących 
producentów na rynku polskim. Spółka w 2015 r. 
zanotowała przychody na poziomie 46 mln zł, EBITDA 
4 mln zł. 

 

KOPEX – TDJ posiada już 65,83% akcji Kopeksu 

TDJ Equity IV, spółka zależna TDJ, kupiła 100 % akcji 
spółki Partner i tym samym nabyła pośrednio akcje 
Kopeksu – podała firma w komunikacje. Przed wyżej 
wymienioną transakcją TDJ posiadało 24 438 tys. akcji 
Kopeksu, co stanowiło ok. 32,88% kapitału zakładowego 
spółki. Kupno spółki to kolejny etap przejmowania kontroli 
przez TDJ nad Kopeksem, które rozpoczęło się w marcu 
tego roku. 

 

 

Transport 

SOLARIS I STADLER – Połączenie sił 

1 stycznia 2017 r. Solaris i szwajcarska firma Stadler 
powołają spółkę Solaris Tram. Będą wspólnie 
produkować tramwaje na rynek polski i europejski. Oba 
przedsiębiorstwa otrzymają po 40% udziałów w nowej 
spółce, natomiast pozostałe 20% obejmie inwestor 
finansowy (proces wyboru inwestora jest na końcowym 
etapie). Produkcja pojazdów będzie odbywać 
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się w Środzie Wielkopolskiej, gdzie znajduje się część 
tramwajowa zakładu Solarisa. Natomiast montaż będzie 
miał miejsce zarówno w wielkopolskich fabrykach 
Solarisa, jak i w siedleckim zakładzie Stadler Polska. 
 
Spółki już jako konsorcjum wystąpiły w przetargach 
na dostawę tramwajów dla Krakowa oraz Poznania. 
Firmy zapowiadają składanie ofert w kolejnych 
przetargach. Klient będzie mógł zamówić zarówno 
Tramino, produkowane przez Solaris, jak i modele 
Stadlera. Spółki nie wykluczają stworzenia jednego, 
wspólnego modelu tramwaju. 

 

PRZEWOZY REGIONALNE – Zmiana nazwy, logo, 
wyglądu pociągów oraz zakończenie roku z zyskiem 
netto 

Spółka Przewozy Regionalne będzie niedługo 
funkcjonować pod nową nazwą – POLREGIO. Zmieni też 
swoje logo. Jeszcze w tym roku przewoźnik zacznie 
przemalowywać tabor. Będą dominowały kolory: 
pomarańczowy, czerwony i biały.  
 
Kolejną zmianą, która będzie miała miejsce w spółce jest 
zysk netto. Za ten rok spółka ma wykazać ok. 50 mln zł 
zysku. Będzie to pierwszy od sześciu lat zysk finansowy 
dla Przewozów Regionalnych. Pomimo, że liczba tras 
obsługiwanych przez przewoźnika z roku na rok maleje 
z powodu ekspansji spółek samorządowych (np. Kolei 
Dolnośląskich i Kolei Wielkopolskich), ten rok będzie dla 
spółki dobry. Według danych Urzędu Transportu 
Kolejowego po raz pierwszy od czterech lat Przewozy 
Regionalne uzyskają wzrost liczby przewiezionych 
pasażerów. Dzięki zmianom spółka ma zwiększyć swoją 
konkurencyjność na rynku i w rezultacie osiągać lepsze 
wyniki finansowe oraz podnosić jakość usług. 
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MAKRO 

Waluty 

Podtrzymany rating vs włoskie referendum 

Agencja S&P zadecydowała o utrzymaniu ratingu dla 
Polski na poziomie BBB+. Pozytywny wydźwięk dla 
złotego ma zmiana perspektywy ratingu z negatywnej 
na stabilną. Powinno to wpłynąć na widoczne 
umocnienie polskiej waluty, gdyby nie fakt, 
że w referendum 4 grudnia Włosi opowiedzieli się 
przeciwko zmianą w konstytucji. Poskutkowało 
to złożeniem dymisji 7 grudnia przez premiera Włoch 
Matteo Renziego. Przyśpieszone wybory we Włoszech 
znacząco zwiększają niepewność polityczną, 
która od dłuższego czasu odciska swe piętno na rynkach 
w Europie i na świecie. Nastroje nacjonalistyczne 
podsycane populizmem niektórych polityków są obecne 
także w tym kraju i mogą w konsekwencji doprowadzić 
do objęcia władzy przez partie sceptycznie nastawione 
do Unii Europejskiej i Strefy Euro. Ta sytuacja dodatkowo 
zwiększa awersje inwestorów do ryzyka, która już 
od dłuższego czasu ma istotny wpływ na notowania 
złotego. W ostatnim tygodniu złoty odreagował część 
spadków. EUR/PLN zakończył sesje piątkową 
na poziomie 4,4488. Większym spadkom przeszkodziła 
znajdująca się niedaleko krótkoterminowa linia trendu 
wzrostowego. Jej przełamanie powinno skutkować 
istotną poprawą notowań polskiej waluty. 

 

Kłopoty włoskich banków 

Problemy najstarszego banku świata, Banca Monte dei 
Paschi di Siena, którego wniosek o przedłużenie terminu 
podniesienia kapitałów własnych został w ostatni piątek 
odrzucony przez ECB, zdecydowanie nie pomagają euro. 
Za europejską walutę jeszcze w czwartek trzeba było 
zapłacić 1,087 dolara, a w piątek było to już tylko 
1,054 dolara. Z technicznego punktu widzenia ostatnią 
barierą przed osiągnięciem psychologicznego poziomu 
1 dolara jest już tylko 1,045 z początku zeszłego roku.  
Z kolei zapowiada się, że przyszły tydzień będzie pełny 
wrażeń, również jeśli chodzi o parę EUR/USD. W środę 
spotkanie ECB oraz decyzja FED w sprawie stóp 
procentowych, a w czwartek decyzje BNS i BoE 
w sprawie stóp procentowych oraz ogłoszenie inflacji 
bazowej za ostatni rok w USA. Wszystkie te wydarzenia 
i ich przewidywane wyniki mogą prowadzić do dalszego 
osłabienia waluty europejskiej. 

 

Gospodarka Polska 

MAKRO-UPDATE – Stopy procentowe, Aktywa OFE 

Nic nowego 
 
W trakcie środowego posiedzenia, Rada Polityki 
Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe 
na niezmienionym poziomie. Wszyscy ekonomiści, 

których przed 7 grudnia przepytał PAP oczekiwali takiego 
stanu rzeczy. Podobnież i my. 
 
Zdaniem RPP nie ma żadnych przesłanek, 
aby rozmawiać o obniżce stóp – możliwa jest jedynie 
korekta „w górę”. Prezes NBP – Adam Glapiński, 
spodziewa się odbicia wzrostu gospodarczego w II 
kwartale 2017 roku, kiedy zwiększy się absorbcja 
środków w UE. Ze względu na brak istotnych przepływów 
z tego źródła, obserwujemy obecnie m.in. przestój 
w segmencie budownictwa. Co więcej, w ocenie RPP, 
inflacja zapoczątkowana w listopadzie powinna stopniowo 
się zwiększać. 
 
RPP nie spodziewa się również korekty stóp w 2017 roku. 
Zgodnie z prognozami, którymi dysponuje gremium, 
w ciągu najbliższych 12 miesięcy „ (…) nie zanosi się, 
żebyśmy się zastanawiali nad stopami (…)” -
skomentował prof. Glapiński. 
 
Co dalej ze stopami? 
 
W analizie konsensusu dotyczącego stóp procentowych 
PAP odpytał 21 ekonomistów. 5 z nich oczekuje wzrostu 
stóp w II połowie 2017 roku, a jeden obniżki w marcu. 
Pozostali są podobnego zdania co prezes NBP i zmian 
nie oczekują.  
 
Stopy procentowe vs. inflacja CPI r/r 

 
Źródło: GUS, NBP 

 
Analiza historycznej dywergencji pomiędzy 
referencyjną stopą procentową NBP a inflacją CPI 
w ujęciu r/r (dywergencja NBP/CPI) ukazuje, iż RPP 
w ostatnich 10 latach obniżało stopy, gdy poziom tego 
wskaźnika wynosił przeciętnie 2.0 (z czego ostatnie dwie 
obniżki miały miejsce gdy wskaźnik ten wyniósł 3.1 i 2.4). 
Podwyżki były natomiast dokonywane przy przeciętnym 
 
poziomie 1.3 (z czego ostatnie dwie miały miejsce 
gdy wskaźnik ten wyniósł 0.75 i 0.3). W październiku 
poziom tego wskaźnika wyniósł 1.7, a w listopadzie 
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(zakładając inflację CPI na poziomie 0,0% r/r) wyniesie 
1.5.  
W naszej opinii, podwyżki stóp procentowych nie będą 
dokonywane, dopóki wielkość wskaźnika dywergencji 
NBP/CPI nie spadnie do poziomu jaki został odnotowany 
przy okazji ostatnich pięciu decyzji o korekcie stóp 
procentowych w górę - przedział od -0.75 do 0.75. 
Oznacza to, iż RPP zacznie myśleć o podwyżce stóp 
najwcześniej, gdy inflacja przekroczy 0.75% w skali roku. 
 
Aktywa OFE o 1,4 mld w dół 
 
W porównaniu do października 2016, aktywa OFE 
zmniejszyły się o 1.4 mld PLN – wynika z danych 
przedstawionych przez Analizy Online. Do 20 grudnia 
KNF opublikuje dane dotyczące listopadowej struktury 
aktywów w OFE – jednego z głównych udziałowców 
na polskim rynku akcji. 
 
Wartość aktywów OFE (XII 2015 – IX 2016) 

 
Źródło: Analizy Online, KNF 
 

Tydzień z cenami 
 
12 grudnia (poniedziałek) poznamy ostateczne dane 
na temat inflacji (14:00). W naszej opinii, nie będzie zmian 
w porównaniu do szybkiego odczytu sprzed dwóch 
tygodni, kiedy to inflacja wyniosła 0.0% r.r.  
W środę, NBP poda informacje na temat podaży 
pieniądza, a w piątek GUS na temat poziomu 
wynagrodzeń w gospodarce. 
Zapowiada się tydzień bez rewelacji. 
Brak niespodziewanych informacji będzie sprzyjał 
utrzymaniu się tendencji wzrostowej na GPW oraz 
kontynuacji „rajdu św. Mikołaja”.  

 

 

Gospodarka Zagranica 

Rynki po czwartkowym EBC 

W czwartek (08.12) EBC ogłosił, że wielkość 
realizowanego obecnie programu skupu aktywów (QE) 
zostanie zmniejszona z 80 miliardów EUR miesięcznie do 
60, co stanowi obniżkę o 25%. Taki komunikat sam 
w sobie doprowadziłby do umocnienia waluty 
europejskiej, jednak nie stało się tak za sprawą informacji, 
że nie jest to pierwszy krok do wygaszania programu, 

a jedynie dostosowanie go obecnych potrzeb, a EBC nie 
rozważa możliwości zakończenia luzowania ilościowego. 
Skup aktywów został przedłużony do końca roku 2017, 
mimo oczekiwań analityków co do przedłużenia tylko do 
końca września, co razem z zlikwidowaniem zakazu 
skupu papierów o rentowności niższej niż stopa 
depozytowa EBC (obecnie -0,4%) i dopuszczeniem do 
skupu papierów jednorocznych wyraźnie osłabiło EUR. W 
tabeli zmiana kursów EUR. 
 

 
 

 

Kolejne problemy Monte dei Paschi di Siena. 

W Piątek ECB ogłosiło, że nie zaakceptowało prośby 

zarządu włoskiego banku o wydłużenie terminu 

zbierania środków na finasowanie planu 

ratunkowego. Trzeci największy bank z półwyspu 

apenińskiego wnioskował o 3 tygodniowe przedłużenie 

terminu, aby zakończyć zbieranie potrzebnych środków 

(5 miliardów euro) na dokapitalizowanie banku obecny 

termin mija 31 grudnia. ECB argumentowało swoją 

decyzję małą szansą na zebranie potrzebnego 

kapitału, ze względu na niskie zainteresowanie 

inwestorów. Bank centralny wskazał też, 

że przedłużenie terminu oznaczałoby opóźnienie 

interwencji włoskiego rządu, która wydaje się 

konieczna. Analitycy przewidują, że w związku z decyzją, 

że decyzja o pomocy finansowej rządu nastąpi w ciągu 

kilku następnych dni, Rzym może także wykorzystać 

okazje i dokapitalizować pozostałe banki. Jednak 

rządowa subwencja niesie ze sobą pewne ryzyko 

polityczne dla nowego premiera, ponieważ zasady 

udzielania takiej pomocy ustalone przez UE 

zakładają, że część ciężaru takiej operacji ponoszą 

posiadacze obligacji. W przypadku Monte dei Paschi 

obligacje o wartości 2 miliardów euro znajdują się 

w rękach, aż 40000 indywidualnych inwestorów, 

którzy w większości są klientami banku. Tłumaczy 

to późna interwencje włoskiego rządu, premier Matteo 

Renzi nie chciał bowiem tracić już i tak małej popularności 

przed końcem referendum. Akcje banku w piątek 

spadły aż o 11%. 
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INVESTMENT BANKING 

IPO 

GPW prognozuje wzrost ilości IPO w 2017 

Prezes GPW Małgorzata Zaleska w wywiadzie dla 
Polskiej Agencji Prasowej prognozuje wzrost ilości 
debiutów giełdowych w 2017 roku. Wśród potencjalnych 
podmiotów wskazuje spółki z sektora IT jak również 
podmioty należące do samorządów. Dodatkowo 
planowane jest otwarcie na spółki białoruskie, z których 
w nadchodzącym roku co najmniej jedna przygotowuje 
się do wejścia na warszawski parkiet. Za przyczynę 
niewielkiej ilości debiutów w 2016 roku uznaje się Brexit 
oraz wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych. 

 

Dino Polska – IPO w I połowie 2017 

Dino Polska to spółka posiadająca sieć supermarketów 
blisko 600 marketów w zachodniej części kraju. 6 grudnia 
2016 roku władze spółki poinformowały o swoich planach 
wprowadzenia spółki na Giełdę Papierów Wartościowych 
w Warszawie. Według informacji spółki debiut planowany 
jest na I połowę przyszłego roku. Celem spółki jest 
pozyskanie kapitału niezbędnego do ekspansji na północ 
i wschód kraju. W 2015 roku przychody grupy wyniosły 
2,59 mld zł i były o 23 proc. wyższe niż rok wcześniej. 

 

KHGM – DM PKO BP podwyższa cenę docelowa do 
107 PLN 

Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP podwyższyli 
docelową wartość akcji spółki KGHM z 82 PLN do 107 
PLN tym samym podtrzymując rekomendacje „kupuj”. 
Analitycy swoją decyzję uzasadniają prognozowanymi 
wzrostami cen miedzi oraz poprawą takich wskaźników 
jak FCF z poziomu 0 proc. do 8 proc. czy bilansu 
DN/EBITDA z 1,9x do 1,3x. 

 

 

M&A 

Pekao ma nabyć pakiety spółek Pioneera i Xelion od 
UniCredit 

Bank Pekao ma odkupić pakiety akcji polskich spółek 
finansowych Pioneera i Xelion od UniCredit. Pioneer 
i Xelion to integralna część biznesu Pekao, dlatego też 
bank ustalił, że wkrótce odkupi ich pakiety od UniCredit. 
PZU i PFR podpisali z UniCredit umowę, która przewiduje 
zakup przez nich docelowo odpowiednio 20% i 12,8% 
akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,59 mld zł. Cena 
za pakiet nabywany przez PZU wynosi 6,46 mld zł.  
 
W umowie uzgodniono, że maksymalna cena nabycia 
akcji i udziałów Pioneer Pekao Investment Management, 
Pekao Pioneer PTE oraz Dom Inwestycyjny Xelion nie 
przekroczy łącznie kwoty 634 mln zł, zaś udziały i akcje 

te nabędzie za tę cenę Bank Pekao, Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń (PZU) lub wskazany przez PZU podmiot. 

 

Neuca odstąpiła od nabycia 100% udziałów w Intra 

Zarząd spółki Neca S.A. poinformował, że zgodnie 
z zapisami przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży 
udziałów Intra sp. z o.o. zawartej w dniu 29 kwietnia 
2016 r. odstąpił od zawarcia umowy ostatecznej. 
Pod koniec kwietnia Neuca poinformowała, że zawarła 
ze Stanisławem Bogdańskim oraz Joanną Bogdańską 
(sprzedającymi) przedwstępną warunkową umowę 
sprzedaży 100% udziałów w hurtowni farmaceutyków 
Intra, zaś w połowie maja spółka złożyła wniosek 
o wydanie zgody na tę transakcję do UOKiK-u. UOKiK 
wyraził ostatecznie zgodę na przejęcie kontroli nad Intra 
na początku grudnia.  
 
Podstawową działalnością Intra jest hurtowa sprzedaż 
produktów farmaceutycznych do aptek oraz szpitali. 
Wartość sprzedaży Intra wyniosła w 2015 r. ok. 
856 mln zł. Intra nie ma spółek zależnych i nie prowadzi 
działalności w zakresie detalicznej sprzedaży produktów 
farmaceutycznych.  
 
Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży 
leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym 
rynku hurtu aptecznego na koniec 2015 r. wyniósł 29% 

 

Penta może przejąć kontrolę nad Empik Media & 
Fashion. Jest zgoda UOKiK 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
wydał zgodę na przejęcie kontroli nad Empik Media 
& Fashion przez Penta Investments. Taki komunikat 
został obwieszczony przez Urząd w ubiegłą środę 
(07.12.). Według Urzędu transakcja nie doprowadzi 
do ograniczenia konkurencji. Wniosek o zgodę 
na koncentrację wpłynął do UOKiK 28 października. 
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TRADING 

Waluty 

GBP/USD – Tydzień pod hasłem FED 

 
Źródło: Metatrader 4, serwer: BossaFX-Demo  
 

Tydzień rozpoczął się od subtelnych wzrostów (wywołane 
m.in. przez odczyt wskaźnika usług PMI dla WB, 
który powyżej oczekiwań względem poprzedniego 
odczytu, wyniósł 55,2) które zostały przełamane dwoma 
silnymi impulsami spadkowymi.  W poniedziałek (05.12) 
rozpoczął się proces apelacyjny dotyczący wyroku 
Wysokiego Trybunału z listopada bieżącego roku (orzekł 
on wtedy,  że brytyjski rząd nie może rozpocząć negocjacji 
w sprawie wyjścia z UE bez zgody obu izb brytyjskiego 
parlamentu). Przez 4 dni, do czwartku, swoje argumenty 
przed składem sędziowskim przedstawiali prominenci 
obydwu stron konfliktu. 
Obecnie znajdujemy się na poziomie 1.25743, który jest 
poziomem oporu z 9 listopada bieżącego roku. Odbicie 
się od linii wsparcia w teorii mogłoby prowadzić  
na szczyty poziomu 1.285. Teorię tę zdają  
się potwierdzać sami inwestorzy (na chwilę obecną około 
60% zleceń to zlecenia typu BUY). 
Elementem rozstrzygającym, mimo wszystko, 
zdaje się być jednak posiedzenie FED, na którym 
najprawdopodobniej zostaną podniesione stopy 
procentowe o 0.25p.p., co przełoży się z pewnością 
na umocnienie się USD względem innych walut. Skutkiem 
takiego działania banku centralnego Stanów 
Zjednoczonych może być wyłamanie się dołem z kanału 
wzrostowego, co prowadzić by mogło do znaczących 
spadków. 

 

FOil – Przebicie kluczowego oporu?  

 
Źródło: Metatrader 4, serwer: BossaFX-Demo  

 
W ubiegłym tygodniu oczy wszystkich inwestorów rynku 
ropy były zwrócone na Wiedeń, gdzie 10.12.2016 odbyły 
się obrady 26 krajów naftowych, mające na celu dojście 
do porozumienia w sprawie ograniczenia wydobycia 
surowca. Po raz pierwszy od 15 lat doszło  
do porozumienia między OPEC a krajami 
niezrzeszonymi w organizacji. Potentaci naftowi spoza 
kartelu OPEC zobowiązali się do cięcia dziennej 
produkcji o 562tys. baryłek dziennie od stycznia 
przyszłego roku. 
Na wykresie znajdujemy się dalej w obszarach ceny 
51.50 USD, która stanowi ważną barierę psychologiczną 
dla strony popytowej. Po wzrostach z 30 listopada 
nastąpiła niewielka korekta po realizacji zysków  
z długich pozycji oraz niepewność w oczekiwaniu  
na decyzje państw niezrzeszonych. 
Na wykresie możemy zaobserwować trójkąt 
zwyżkujący, który sugeruje przebicie z trendem 
aktualnej linii oporu. Po ogłoszeniu wyników sobotniego 
spotkania oczekuję w nadchodzącym tygodniu mocnego 
rynku byka. W dłuższym terminie po przebiciu linii oporu 
na 51.50 USD spodziewam się wzrostów cen w okolice 
60 USD. 

 

 

EUR/PLN – Stabilizacja Pary  

 
Źródło: Metatrader 4, serwer: BossaFX-Demo  
 

W skutek odrzucenia strefy podażowej w okolicy poziomu 
4.50 od wtorku obserwowane są spadki, które nie tylko 
dotarły, lecz również pokonały wsparcie 4.4560, 
kontynuując tendencję spadkową do poziomu 4.299. 
Jednakże w piątek kurs znowu wbił się w trend 
wzrostowy, na zamknięciu osiągając wartość 4,4488. 
Aktualnie rynek zdyskontował już środową decyzję FED. 
Jeżeli dojdzie do podwyższenia stóp, prawdopodobnie 
nie wpłynie to w dużym stopniu na aktualne poziomy 
EUR/PLN. Dodatkowo na stabilizację EUR/PLN wpłyną 
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czwartkowe decyzje EBC dotyczące kontynuowania 
luźnej polityki monetarnej.                                            

 

 

Indeksy 

DAX – Rynkowy rajd Świętego Mikołaja  

 
Źródło: Metatrader 4, serwer: BossaFX-Demo  
 

DAX przez ostatni tydzień po referendum we Włoszech 
w niedzielę nie zaliczył ani jednej sesji spadkowej, z dnia 
na dzień ustalając coraz wyższe roczne szczyty. 
Już we wtorek nastąpiło wybicie górnego ograniczenia 
konsolidacji na poziomie 10800 punktów i relatywnego 
szczytu (10870 punktów) z grudnia ubiegłego roku. 
Zgodnie z prognozą było to katalizatorem 
do przekroczenia 11000 punktów, a następny istotny opór 
znajduje się na poziomie 11400 punktów (z 30.11.2015).  
Górne wyjście z konsolidacji z tak dużym momentum jest 
silnym argumentem prowzrostowym 
i pokazuje aktualną siłę giełdowych byków, jednak pod 
koniec tygodnia popyt się zmniejszył i niemiecki indeks nie 
rósł już tak dynamicznie, a wskaźniki analizy technicznej 
(RSI na poziomie 71,4) wskazują na częściowe 
wykupienie rynku, co może oznaczać korektę po ostatnim 
rajdzie, ale w dłuższej perspektywie bardzo możliwe jest 
dojście do 11400 punktów i przetestowanie tamtejszego 
oporu.  
Warto też zwrócić uwagę na to, że wcześniejsze poziomy 
oporu 10800, 10870 oraz psychologiczny 11000 mogą 
stać się nowymi poziomami wsparcia 
i miejscami, gdzie warto dołączyć do obecnego trendu 
wzrostowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surowce 

FGold – Złoto w oczekiwaniu na FED 

 
Źródło: Metatrader 4, serwer: BossaFX-Demo  

Złoty kruszec przez ostatni tydzień kontynuował spadki 
pogłębiając dołek z poprzedniego tygodnia (1162 USD) 
do okolic 1158 USD wyznaczając przy tym 10-miesięczne 
minimum. Ostatecznie w piątek kurs zamknięcia wyniósł 
1160 USD. Cena złota dalej pozostaje pod presją 
spadkową. Wśród przyczyn podaje się umocnienie dolara 
związane z decyzją EBC o przedłużeniu skupu aktywów  
w ramach QE, którego ze złotem łączy negatywna 
korelacja. Pozytywnym impulsem było określenie 
standardów inwestycji w złoty kruszec zgodnej  
z szariatem, jednakże obecnie rynek złota znajduje się  
w ewidentnej konsolidacji w oczekiwaniu na środowe 
posiedzenia FED’u. Niemal pewne jest podniesienie stóp 
procentowych, lecz dla długoterminowej ceny złota 
ważniejsza jest możliwa modyfikacja planu wprowadzania 
dalszych podwyżek. W krótkoterminowej perspektywie 
można spodziewać się odwrócenia trendu, 
jednak w dłuższej perspektywie dalej pozostaje ona 
negatywna z racji silnego oporu w rejonie 1200 USD, 
który może okazać się poza zasięgiem popytu. 
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ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

 
EQUITY 
Banki 
Marcin Doliwka 
Zuzanna Chojnacka 
Kamil Borowski 

Finansowy 

Paweł Kubacki 

Bartosz Urbański 

Energia 
Piotr Frankiewicz 
Hubert Mazurczak 

Surowce 

Miłosz Woźniak 

Paliwa 

Eryk Wielicki 

Chemia 

Patryk Rąk 

TMT 
Miłosz Zemroch 
Nikola Machnio 
IT 

Radosław Theuss 
Paulina Hądzlik 

Deweloperzy 
Jędrzej Zwolankowski 
Jan Ołowski 
Budownictwo 

Ksawery Socha 
Filip Lamański 

Dystrybucja IT 

Tomasz Tomaszewski 
Odzież 

Maja Raczyńska 
Marcin Siewodnik 
Handel - farmaceutyczny 

Adrianna Szymańska 
Handel - pozostałe 

Weronika Kaczmarek 
Detaliczny 

Marek Walczyński 
Jakub Gwizdała 

Przemysł drzewny 

Konrad Kotyś 

Przemysł metalowy 
Dawid Świątek 
Zuzanna Borowczyk 
Przemysł motoryzacyjny 

Michał Kordalski  

Przemysł spożywczy 
Iza Fabisiak 

Przemysł – pozostałe 
Wiktor Tomaszewski 

Transport 

Anna Juszczak 
 

 
 
 

INVESTMENT BANKING 
IPO 

Krzysztof Knopp 

Jan Jankowiak 
 

MAKRO 
Waluty 
Robert Grygorowicz 
Jakub Gałczyk 

Gospodarka Polska 

Adam Maćkowiak 

Bartosz Czyrniański 

Gospodarka Zagranica 

Przemysław Skrzypkowiak 

Mikołaj Baryga 

Kalendarz Makro 
Aleksander Władyko 
 

TRADING 
Waluty 
Maciej Stasiłowicz 
Tomasz Bilon 
Maciej Stasiłowicz 
Robert Staniszewski 

Surowce 
Szymon Wojsz 
Michał Pająk 
Indeksy 
Marcin Jakóbowski 
Jacek Czerniawski 

 

PROFIT AKCYJNY SPÓŁEK WZROSTOWYCH  
Kamila Połomka 
Dawid Łysko 

 

REDAKTOR: Mateusz Gajtkowski 
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ZAŁOŻENIA OGÓLNE – PORTFEL: 

Portfel skupia swoją uwagę na spółkach cechujących się 
niskim poziomem zadłużenia oraz niskimi poziomami 
wskaźników: C/WK<2 i C/Z<10. Są to spółki płynne (obrót 
z sesji>100k, transakcji>10). W skład portfela wchodzą 
jedynie akcje, których zmiana cen ma pozwolić 
na osiągnięcie stabilnego zysku przy możliwie 
jak najmniejszym poziomie ryzyka.  
 
Przy wyborze spółek kierujemy się zarówno analizą 
fundamentalną jak i techniczną. Akcje wybranych firm są 
kupowane w korekcie bądź w wyraźnym trendzie 
wzrostowym. Istotne dla portfela są decyzje zarządu, 
podejmowane inwestycje oraz wyniki z działalności.  
 
Spółki wchodzące w skład portfela prowadzą działalności 
w różnych branżach co pozwoli na zdywersyfikowanie 
ryzyka załamania się cen. 
 

STRATEGIA PORTFELA PROFIT AKCYJNY SPÓŁEK 

WZROSTOWYCH 

Portfel skupia się na małych i średnich spółkach, które są 

staranie dobierane do portfela głównie na podstawie 

analizy fundamentalnej. W procesie selekcji 

zdecydowaliśmy się na zastosowanie poniższych 

kryteriów, które pozwalają na znalezienie dynamicznie 

rozwijających się spółek: 

 Cena/Zysk od 5 do 30, 

 ROE min. 15%, 

 wzrost zysku netto r/r min.15%, 

 wzrost przychodów ze sprzedaży r/r min.15%, 

 dodatnie przepływy pieniężne z działalności 

operacyjnej. 

Następnie dogłębnie analizujemy wyselekcjonowane spółki 

pod kątem dalszych perspektyw i otoczenia 

makroekonomicznego. Portfel składa się w 100% z akcji. 

Głównym celem portfela jest osiągnięcie jak najwyższej 

stopy zwrotu z posiadanych aktywów.  

 

Benchmarkiem dla portfela do którego będziemy 
porównywać wyniki będzie indeks funduszu 
inwestycyjnego PZU akcji małych i średnich spółek, 
Pioneer dynamicznych spółek i Quercus agresywny, gdzie 
każdy z funduszy będzie miał równą wagę.  
 

 

ZASTRZEŻENIA 

Niniejsze opracowanie ma charakter wyłącznie 

edukacyjny, skonstruowane zostało przez studentów 

w celach samokształcenia na rynku kapitałowym i nie 

stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 

2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje 

dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub 

wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Twórcy 

opracowania nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za 

decyzje inwestycyjne osób trzecich podjęte w oparciu o 

powyższe opracowanie, ani też za będące ich skutkiem 

szkody. Opracowanie nie powinno być wykorzystywane w 

praktyce podejmowania decyzji inwestycyjnych. Twórcy 

opracowania nie gwarantują autentyczności zawartych w 

nim danych ani kompletności samego opracowania. 
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