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KALENDARZ MAKRO 
EQUITY 

GETIN NOBLE – Zmiany w zarządzie 
MBANK – Podtrzymanie ratingu przez S&P 
ALIOR – Zakończenie negocjacji ze związkowcami 
MBANK – Indywidualny bufor kapitałowy 
GPW – Znany nowy wiceprezes 
GPW – Nowe indeksy od 2017 
KRUK – Emisja 1 mln akcji serii G 
PZU – Wpływ na politykę gospodarczą 
KREDYT INKASO – Plan nabycia certyfikatów Agio Wierzytelności 
Energetyka – Zmiany w opłatach 
Energetyka – Ograniczenie importu węgla z Rosji 
Energetyka – Zysk PGG w listopadzie 
Energetyka – „Zielone” obligacje 
Energetyka – Bruksela przeciwko energii z węgla 
ENEA – Elektrownia Kozinice 
EDF POLSKA – Brak zgody rządu na podział 
TAURON – Umowa ws. emisji obligacji hybrydowych 
JSW – Do 500 mln zł z emisji akcji 
KGHM – Testy na utratę wartości aktywów zagranicznych 
PGNiG – Wzrost cen gazu 
PKN ORLEN – Strategia rozwoju na lata 2017–2021 
LOTOS – Strategia rozwoju na lata 2017–2022 
AGORA – Zmniejszenie wyniku finansowego o 7,4 mln zł z powodu zwolnień grupowych 
CD PROJEKT – Wyniki konkursu GameINN 
ASSECO POLAND – Zawarcie kontraktu z NATO 
COMARCH – Nawiązanie współpracy z TrustWeaver 
Echo Investment – Sprzedaż nieruchomość za ponad 1 mld zł. 
POLNORD – Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii NS6 
Torpol – Najtańsza oferta w przetargu PKP PLK 
ACTION S.A. – Zgłoszenie przez ATOS Polska wierzytelności w kwocie 26,7 mln zł 
ABC Data – Umorzenie postępowania wobec Spółki ws. podatku VAT za wrzesień 2012 roku 
ABC Data - Zwiększenie w listopadzie 2016 roku sprzedaży smartfonów Xiaomi o 20 proc. 
CCC – Emisja obligacji zamiennych 
MONNARI – Wniesienie aportu do spółki zależnej 
NEUCA – Inwestycja w spółkę Telemedycyna Polska 
NEUCA – NEUkubator Heathcare Weekend 
FARMACOL – Rozwiązanie umowy kredytu 
AUTO PARTNER S.A – Przystąpienie do międzynarodowej grupy zakupowej 
EUROCASH – Zastrzeżenia UOKiK w sprawie przejęcia kontroli nad EKO HOLDING 
EUROCASH – Zgoda UOKiK na przejęcie PDA pod warunkiem wyłączenia jednej hurtowni z 

transakcji 
WORK SERVICE – Umowa na zakup 25 proc. spółki Prohuman za równowartość 86,4 mln zł 
FORTE – Wyniki skupu akcji własnych 
URSUS – Wzrost rejestracji 
FAMUR – Podsumowanie wywiadu z przewodniczącym RN TDJ 
TRANSPORT RYNEK – Spodziewany wysyp zleceń dla producentów tramwajów 
SOLARIS – Dostarczy 77 autobusów do Krakowa 

MAKRO 
FED nie zawiódł oczekiwań 
Dolar nie do powstrzymania 
MAKRO-UPDATE – Inflacja: co w cenach piszczy? Czy Mikołaj dostanie zadyszki? 
14 grudnia z p. Yellen i 19 grudnia z p. Trumpem 
FED podnosi stopy procentowe. 
Forum Strategiczne i Polityczne Prezydenta Trump'a 

INVESTMENT BANKING 
TXM S.A. – Ostatnie IPO w 2016 
Respect Index – Zmiany w składzie 

TRADING 
USD/JPY – Kontynuuje rajd na północ 
EUR/PLN – Bez zmian 
DAX – koniec roku na szczycie 
FWIG20 – Nadchodząca Korekta 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTFELE 

Profit akcji wzrostowych 

 

 
 

 

 
 

Po miesiącu funkcjonowania portfela wygenerowaliśmy 
8,4% stopę zwrotu. Z kapitału początkowego, 74 964 zł 
wygenerowaliśmy dodatkowe 6325,4 zł. 
 
W dalszym ciągu najbardziej rentowną okazuje się być 
spółka UniCredit S.A.. Generuje ona stopę zwrotu 
z portfela na poziomie 42,9%. Na 857 akcjach zarabiamy 
3 213,75 zł. Ponownie zdecydowaliśmy się zwiększyć 
poziom funkcji stop loss. Aktualnie znajduje się on 
na poziomie 10,49 zł. 
 

 
 
Ostatnio zakupiona spółka PGE S.A. okazała się być 
dobrą inwestycją. Na ten moment wnosi do portfela 
dodatnią stopę zwrotu, na poziomie 1,3%. 
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Stop loss, na poziomie 8,44 zł, osiągnęła spółka Bioton 
S.A.. Cena zamknięcia w ostatniej sesji tego tygodnia 
wynosiła 8,40 zł. Na zakupie akcji tej spółki straciliśmy 
936,96 zł.  
 
Niewielki spadek odnotowała spółka Lentex S.A.. Na tę 
chwilę wnosi ona do portfela stratę na poziomie 30,7 zł. 
 
Panowa S.A. odnotowała cotygodniowy stabilny wzrost 
ceny, w tym tygodniu o 1 p.p.. 
 
Piątkowe ceny zamknięcia spółki Impexmetal S.A. 
okazały się być takie same – w jej przypadku sytuacja nie 
uległa zmianie.  
 
Za kapitał odzyskany, ze sprzedaży akcji spółki Bioton 
S.A. zakupiliśmy akcje spółki ABC Data S.A. w liczbie 
7298 akcji po cenie 1,97 zł. 
 
ABC Data jest polskim dystrybutorem sprzętu IT 
i elektroniki użytkowej. Spółka poza Polską, prowadzi 
również działalność w Czechach, Słowacji, Litwie, Łotwie, 
Estonii, Rumunii oraz na Węgrzech. Od 2015 roku firma 
postanowiła również wejść w rynek zabawek, artykułów 
szkolnych i biurowych oraz narzędzi i elektronarzędzi. 
Strategicznym celem spółki jest osiągnięcie pozycji lidera 
nowoczesnej dystrybucji IT oraz uzyskanie wyceny spółki 
na poziomie 1 miliarda złotych. 
 

 
 
Po długotrwałym trendzie spadkowym, notowania spółki 
wyhamowały. Wybicie było widoczne dopiero 14 grudnia. 
Miało ono swoje odzwierciedlenie w tym, iż tego dnia 
Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego 
w Warszawie postanowił umorzyć postępowanie 
podatkowe dotyczące VAT za miesiąc wrzesień 2012 r. 
Po tym ogłoszeniu spółka bardzo szybko wzrosła o 15%. 
Jednak już w kolejnych dniach doszło do korekty.  
To wydarzenie spowodowało duże zainteresowanie tą 
spółką. Sądzimy, że może być to początek wyjścia 
z trendu spadkowego, gdyż spółka niewątpliwie ma duży 
potencjał. 
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KALENDARZ MAKRO 

WERYFIKACJA UBIEGŁOTYGODNIOWYCH PROGNOZ 

Poprzedni tydzień był bardzo intensywny pod względem publikowanych 
danych makro. Najważniejsze wydarzenie, czyli podniesienie przez FED 
stóp procentowych, odbyło się zgodnie z przewidywaniami analityków - 
Rezerwa Federalna zdecydowała się na podwyższenie stopy 
referencyjnej do poziomu 0,5% oraz zapowiedziała zwiększenie tempa 
podnoszenia cen pieniądza w następnych latach. Dane dotyczące 
wskaźnika CPI w Polsce czy bilans budżetu federalnego w USA okazały 
się zgodne z przewidywaniami. We wtorek dane dotyczące produkcji 
przemysłowej w Chinach okazały się nieznacznie lepsze od prognoz 
6,2% r/r. Negatywnie zaskoczył indeks mierzący nastrój ekonomiczny 
ZEW w Niemczech - wartość poniżej oczekiwań 13,8. Może to 
wskazywać na pogorszenie się perspektyw dla Niemiec. W środę dane 
za produkcję przemysłową dla Strefy Euro rozczarowały. Tego samego 
dnia opublikowano dane dotyczące sprzedaży detalicznej m/m dla USA. 
Okazały się one gorsze niż prognozy analityków co może w przyszłych 
miesiącach negatywnie odbić się na wzroście PKB. W czwartek 
poznaliśmy dane PMI dla niemieckiego przemysłu, które okazały się 
dużo wyższe niż oczekiwano - odczyt 55,5 względem prognozy 54,5. 
Piątkowe dane okazały się zgodne z oczekiwaniami. 

KALENDARZ WYDARZEŃ MAKROEKONOMICZNYCH 

Godz. Kraj Wydarzenie Poprz. Prog. ni 

Poniedziałek, 19 grudnia       

10:00 Niemcy 
 Wskaźnik nastrojów 
biznesowych Ifo w 
Niemczech (Dec) 

110,4 110,7 ●●● 

14:00 Polska 
Sprzedaż detaliczna 

(r/r) (Nov) 
3,70% 4,80% ●●○ 

W poniedziałek poznamy odczyt wskaźnika nastrojów biznesowych 
w Niemczech w grudniu. Prognozy wskazują na poprawę 
względem poprzedniego miesiąca. Dla Polaków najważniejsze dane 
pojawią się o godzinie 14:00. Prognozy wskazują na przyspieszenie 
wzrostu sprzedaży detalicznej w porównaniu do poprzedniego roku 
głównie jest to spowodowane wprowadzeniem przez polski rząd 
programu wsparcia najbiedniejszych posiadających dzieci 500+. Odczyt 
będzie bardzo ważny dla rządu, gdyż pozwoli ocenić czy dochody 
budżetowe będą w stanie sprostać utrzymaniu kosztownych programów 
nowej władzy. 

Wtorek, 20 grudnia       

04:00 JPY 
Decyzja w sprawie 
stóp procentowych 

-0,1% -0,1% ●●○ 

08:00 Niemcy 
Wskaźnik PPI w 

Niemczech (m/m) 
(Nov) 

0,70% 0,10% ●●○ 

Wtorek będzie dniem, gdy nie poznamy zbyt wiele nowych danych 
z gospodarek światowych. Najważniejszym wydarzeniem tego dnia 
będzie decyzja japońskiego banku centralnego w sprawie stóp 
procentowych. Oczekiwania wskazują na utrzymanie obecnego ich 
poziomu. O 8:00 poznamy odczyt dla wskaźnika PPI w Niemczech 
za październik. Analitycy spodziewają się jego spadku co może 
w najbliższym czasie znaleźć potwierdzenie w nowych odczytach CPI 
dla Niemiec. 

Środa, 21 grudnia       

16:00 USA 
Sprzedaż istniejących 
nieruchomości (Nov) 

5,60M 5,50M ●●○ 

16:30 USA Zapasy ropy naftowej -2,563M   ●●● 

Tego dnia napłyną ważne dane z amerykańskiego rynku. 
Najpierw o 16:00 poznamy wielkość sprzedaży istniejących 
nieruchomości. Po ostatnio bardzo dobrych odczytach teraz analitycy 
oczekują spadku. Dane te pomagają określić siłę amerykańskiego rynku 
nieruchomości i są uważane za kluczowy wskaźnik ogólnego stanu 
gospodarki. O 16:30 opublikowane zostaną cotygodniowe dane 
o zmianie zapasów ropy naftowej. Oczekiwany jest dalszy ich mocny 
spadek. 

Czwartek, 22 grudnia       

10:30 GBP PKB (r/r) (Q3) 2,30% 2,30% ●●● 

14:30 USA PKB (k/k) (Q3) 3,20% 3,30% ●●● 

Czwartek upłynie pod znakiem odczytów tępa wzrostu PKB za 3Q. 
O 10:30 poznamy wzrost PKB w Wielkiej Brytanii. Mimo Brexitu 
spodziewany jest dalszy stabilny rozwój gospodarki w tym kraju. Jeżeli 
prognozy okażą się prawdziwe będzie to oznaczać, że przewidywania 
na temat reperkusji Brexitu na brytyjską gospodarkę były zapowiadane 
na wyrost. Jednakże najważniejsze dane poznamy o godzinie 14:30, 
gdyż to właśnie wtedy opublikowane zostaną dane na temat wzrostu 
PKB w USA. Analitycy prognozują, że nastąpiło delikatne 
przyspieszenie wzrostu rozwoju gospodarczego w trzecim kwartale tego 
roku. 

Piątek, 23 grudnia       

08:45 Francja PKB Francji (k/k) 0,20% 0.20% ●●○ 

10:00 Polska 
Stopa bezrobocia 

(Nov) 
8,20% 8,30% ●●○ 

16:00 USA 
Sprzedaż nowych 

nieruchomości (Nov) 
563K 575K ●●○ 

W piątek poznamy dane z francuskiej gospodarki na temat wzrostu PKB. 
Spodziewany jest dalszy niewielki wzrost. O 10: 00 GUS opublikuje dane 
z polskiego rynku pracy. Analitycy przewidują niewielki wzrost 
do poziomu 8,3%. Mimo to jest to nadal bardzo dobry poziom 
w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Na koniec dnia podane 
zostaną dane na temat sprzedaży nowych nieruchomości w USA 
w październiku. Spodziewany jest jej wzrost. 

Podsumowanie prognoz nadchodzącego tygodnia 

Nadchodzący tydzień będzie ważnym okresem dla wielu państw. 
Dla wielu krajów poznamy dane o tempie wzrostu gospodarczego 
za trzeci kwartał (USA, GBP, Francja) co pomoże w ocenie stanu 
globalnej gospodarki i jej perspektyw. Prognozy są pozytywne i mówią 
o przyspieszeniu lub utrzymaniu dalszego tempa wzrostu PKB. 
Dla Polski będzie to również bardzo ważny tydzień – szczególnie 
poniedziałek, gdy GUS opublikuje dane o sprzedaży detalicznej, będzie 
to ważny sygnał czy rząd podoła kosztom wprowadzonych programów 
socjalnych. 
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EQUITY 

Banki 

GETIN NOBLE – Zmiany w zarządzie 

Z powodów osobistych Krzysztof Rosiński złożył 
rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Getin Noble 
Banku. Bank podał w komunikacie, że ze skutkiem 
10 stycznia 2017 r. Rada Nadzorcza powołała 
wiceprezesa Artura Klimczaka na stanowisko 
prezesa, natomiast Rosińskiemu powierzyła pełnienie 
obowiązków wiceprezesa. 

 

MBANK – Podtrzymanie ratingu przez S&P 

W piątek agencja ratingowa Standard & Poor’s podała 
w raporcie, iż utrzymała rating krótkoterminowy mBanku 
na poziomie "A-2". Rating długoterminowy banku 
pozostał na poziomie "BBB". 

 

PEKAO – Podwyższenie perspektywy ratingu przez 
S&P  

Bank Pekao podał w komunikacie, że S&P utrzymując 
oceny ratingowe na tym samym poziomie, podwyższył 
perspektywę ratingu Pekao do stabilnej z negatywnej. 
Decyzja agencji o przeglądzie ocen ratingowych banku 
została spowodowana zakupem akcji banku przez PZU 
i Polski Fundusz Rozwoju. Standard & Poor’s 
poinformowało, że ratingi Pekao dalej będą ustalane na 
podstawie oceny profilu kredytowego, a zmiana 
właścicielska nie ma na nie wpływu. Wykazano, iż Pekao 
posiada silną pozycję biznesową, generuje dobre 
wyniki, ma odpowiedni poziom ryzyka i wysoką płynność. 
Agencja zakłada, że silna kapitalizacja banku pozostanie 
niezmienna w najbliższych dwóch latach. 
 
Poinformowano, że jeżeli wystąpiłby niekorzystny wpływ 
działań nowych właścicieli na Pekao, obniżenie 
perspektywy do negatywnej byłoby możliwe.  
 
Oceny przyznane przez Standard & Poor’s: 
długoterminowa: BBB+, krótkoterminowa: A-2, 
perspektywa: stabilna, stand-alone: BBB+. 

 

PEKAO – Moody’s potwierdza długoterminowy rating  

Agencja poinformowała, że długoterminowa 
perspektywa w walucie lokalnej pozostała stabilna, 
a w obcej negatywna. W uzasadnieniu decyzji 
napisano, że podtrzymanie oceny spowodowane jest 
przekonaniem, iż zmiana właścicielska banku Pekao nie 
wpłynie na jego profil kredytowy. W związku z tym 
zniknęły, dotychczas brane pod uwagę w ocenie 
ratingowej banku, wątpliwości dotyczące ograniczonego 
wsparcia dla oddziału w Polsce przez UniCredit. 
 

Stabilna perspektywa ratingowa w walucie krajowej jest 
związana z dobrą kondycją finansową Pekao, 
a negatywna - w walucie obcej z ratingiem krajowym 
Polski. 

 

ALIOR – Zakończenie negocjacji ze związkowcami  

Alior Bank poinformował o zakończeniu negocjacji 
ze związkami zawodowymi w sprawie restrukturyzacji 
zatrudnienia. 
 
"Strony porozumienia ustaliły, iż grupowe zwolnienia 
przeprowadzone zostaną w okresie od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2017 roku. Realizacja ustalonych 
zwolnień grupowych pozwoli na wygenerowanie synergii 
kosztowych zgodnych z wcześniej komunikowanym 
przez Alior Bank planem" – podano w komunikacie. 
 
Związkom udało się obniżyć liczbę redukowanych 
etatów o 200 w stosunku do planowanych 2600 
zwolnień. Bank zapewnia przy tym, że będzie chciał 
zagwarantować zwalnianym korzystniejszy pakiet 
świadczeń, niż wynikający z obowiązujących przepisów. 

 

MBANK – Indywidualny bufor kapitałowy 

Jak wynika z komunikatu, Komisja Nadzoru Finansowego 
zaleciła mBankowi utrzymanie na poziomie 
skonsolidowanym funduszy własnych na pokrycie 
dodatkowego wymogu kapitałowego w celu 
zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych 
kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, 
w  wysokości 3,25 p.p. ponad wartość łącznego 
współczynnika kapitałowego. 
 
Bank poinformował, iż spełnia wymogi Komisji w zakresie 
współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu 
jednostkowym, jak i skonsolidowanym. 

 

 

Finansowy 

GPW – Znany nowy wiceprezes 

Jacek Fotek został nowym prezesem Giełdy Papierów 
Wartościowych. Niezbędne jest jednak potwierdzenie 
KNF.  
 
Jacek Fotek jest Absolwentem SGH oraz University 
of Quebec at Montreal. W latach 1999–2002 zatrudniony 
był w Banku Handlowym w Warszawie jako prezes 
zarządu, a wcześniej był Prezesem Departamentu 
Kontroli Wewnętrznej. W latach 2003–2009 pracował dla 
PZU Asset Managment w randze wiceprezesa oraz był 
prezesem BondSpot przez dwie kolejne kadencje (2009–
2016). 

 

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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GPW – Nowe indeksy od 2017 

Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska zapowiedziała, że od 
1 stycznia obowiązywać będzie trzystopniowy podział 
ze względu na przedmiot prowadzonej działalności oraz 
grupy odbiorców: makrosektor, sektor oraz subsektor. 
Ma to ułatwić analizę porównawczą spółek. 
 
Dotychczas dzielono spółki ze względu na sposób 
produkcji. W nowej klasyfikacji zobaczymy 38 sektorów, 
część zmodyfikowanych oraz kilka całkowicie nowych: 
handel internetowy, odzież i kosmetyki, gry, czy leasing 
i faktoring oraz indeksy: WIG-leki, WIG-motoryzacja oraz 
WIG-odzież. 

 

KRUK – Emisja 1 mln akcji serii G 

Kruk zamierza wyemitować 1 mln papierów w cenie 215 zł 
za akcję – taką decyzję podjęli akcjonariusze na walnym 
zgromadzeniu 29 listopada 2016 roku. Emisja jest 
przeprowadzana w formie oferty prywatnej do nie więcej, 
niż 149 inwestorów i nie ma obowiązku publikacji 
prospektu emisyjnego. Pozyskane środki w wysokości 
215 mln zł mają zostać przeznaczone na rozwój grupy, 
szczególnie dalszą budowę biznesu w Europie 
Zachodniej. 

 

PZU – Wpływ na politykę gospodarczą 

Przejęcie Pekao S.A. przez PZU spowoduje, że decyzję 
inwestycyjne będą w większym stopniu podejmowane 
w kraju, natomiast są pytania dotyczące 
konkurencyjności oferty banków, racjonalności 
ich decyzji, wartości spółek czy też ryzyka systemowego. 
PZU poinformowało w czwartek, że zakończyły się 
negocjacje zmierzające do zawarcia transakcji nabycia 
32,8 proc akcji banku Pekao przez PZU działające 
w konsorcjum z Polskim Funduszem Rozwoju 
od UniCredit. 
 
Zdaniem ekonomisty Prof. Tomasza Gruszeckiego z KUL 
transakcję można komentować w sposób dwojaki. 
Z jednej strony jest ona istotna, gdyż modele wskazują, 
że udział kapitału zagranicznego w sektorze bankowym 
w Polsce jest za wysoki i zdrowiej dla gospodarki jest, 
gdy decyzje kredytowe i inwestycyjne podejmowane są 
w kraju, dzięki czemu realizują jego politykę. Z drugiej 
strony obawia się kapitału Skarbu Państwa uznając 
inwestycje banków państwowych za nierentowne 
oraz nadmiernej ingerencji rządu w strategię 
oraz obsadzanie władz banku. 

 

KREDYT INKASO – Plan nabycia certyfikatów Agio 
Wierzytelności 

„Spółka zależna Kredyt Inkaso chce skupić 100 proc. 
certyfikatów inwestycyjnych Agio Wierzytelności NSFIZ 
od jego uczestników” – podało Kredyt Inkaso 
w komunikacie. 

 
Umowy mają być zawierane za pośrednictwem domów 
maklerskich a intencją spółki zależnej jest nabycie 
od dotychczasowych uczestników 100 proc. certyfikatów 
wyemitowanych przez AW NSFIZ. Spółka nie zna jeszcze 
perspektywy czasowej realizacji tego zamiaru. Kredyt 
Inkaso ocenia, że potencjalnie łączna wartość umów 
tj. suma cen nabycia certyfikatów inwestycyjnych, 
może stanowić "istotną wartość" w stosunku do kapitałów 
własnych spółki. Źródłem finansowania aktywów będzie 
emisja papierów dłużnych wewnątrz grupy 
kapitałowej emitenta. Dodatkowo w komunikacie 
podano, że Spółka nie wyklucza objęcia certyfikatów, 
które fundusz może wyemitować w przyszłości. 
 
Z danych Analizy Online wynika, że wartość aktywów 
Agio Wierzytelności NSFIZ na koniec listopada 2016 r. 
wynosiła 34,5 mln zł. 

 

 

Energia 

Energetyka – Zmiany w opłatach 

Prezes URE zatwierdził nowe taryfy dystrybutorom 
energii elektrycznej. Wejdą one w życie z początkiem 
stycznia 2017 roku. 
 
W konsekwencji, wzrosną opłaty za przesył, a spadną  
te za sprzedaż energii. W efekcie, dla wszystkich 
operatorów systemów dystrybucyjnych średni wzrost 
opłat w dystrybucji dla wszystkich grup taryfowych 
wyniesie 5,6 proc. Z kolei opłaty za energię  
dla gospodarstw domowych u największych 
sprzedawców energii spadną średnio o 4,6 proc. 
 
Spadek cen energii elektrycznej wynika przede wszystkim 
z niższych kosztów zakupu energii przez 
przedsiębiorstwa obrotu oraz wsparcia w postaci  
tzw. „zielonych certyfikatów”. 
 
Zmiany te mogą mieć wpływ na strukturę przychodów 
spółek energetycznych w roku 2017. 

 

Energetyka – Ograniczenie importu węgla z Rosji 

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podał 
do wiadomości, że Ministerstwo Energii zakończyło prace 
nad ustawą ograniczającą import niesortowanego węgla 
niskiej jakości do Polski. Głównym celem zmian jest 
wyrównanie szans polskiego górnictwa wobec 
dotowanego węgla importowanego spoza Unii 
Europejskiej oraz zmuszenie rosyjskich dostawców do 
sortowania surowca przez eksportem. Proponowane 
rozwiązanie może sprawić, że sortowanie węgla mające 
do tej pory miejsce w Polsce przeniesie się do krajów 
bałtyckich lub Białorusi. 
 

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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Do września 2016 r. do Polski sprowadzono 5,9 mln ton 
węgla, z czego 3,4 mln ton pochodziło z Federacji 
Rosyjskiej. 

 

Energetyka – Zysk PGG w listopadzie 

Polska Grupa Górnicza zanotowała w listopadzie 
18,6 mln zł zysku. W grudniu spółka również jest na 
plusie, a wszystkie prognozy wskazują na to, że sytuacja 
finansowa spółki będzie się cały czas poprawiała.  
Pomóc w tym ma konwersja 15-20 proc. zadłużenia na 
udziały w spółce powstałej z połączenia Polskiej Grupy 
Górniczej i Katowickiego Holdingu Węglowego. Obecnie 
zadłużenie obu spółek wobec banków z tytułu obligacji 
wynosi po około 1 mld zł.  
 
Zarówno PGG jak i KHW mają zostać dokapitalizowane 
od inwestorów kwotami w wysokości 400 i 700 mln zł. 

 

Energetyka – „Zielone” obligacje 

Polski rząd jako pierwszy na świecie wyemitował tzw. 
zielone obligacje, na kwotę 750 mln euro. W emisji tej 
uzyskano rentowność na poziomie 0,634 proc. 
 
Zainteresowanie obligacjami było na tyle duże, 
że planowana wartość emisji została zwiększona 
o 250 mln euro. 
 
Uzyskane środki zostaną przeznaczone na inwestycje 
prośrodowiskowe. 

 

Energetyka – Bruksela przeciwko energii z węgla 

Unia Europejska kontynuuje wprowadzanie sankcji 
zmniejszających opłacalność wytwarzania energii 
elektrycznej z węgla. Wzrosnąć mają ceny uprawnień  
do emisji dwutlenku węgla, ze względu na stopniowe 
wycofywanie ich z rynku. Planowane jest podniesienie 
limitu umorzeń z 1,74 proc. do 2,4 proc. oraz zdjęcie 
pewnej puli uprawnień z rynku i zwiększenie ich liczby 
w ramach tzw. rezerwy.  
 
Zmiany te mogą zwiększyć koszty zakupu uprawnień  
do emisji CO2 w latach 2021-2013 z 86 mld zł do 
175 mld zł, co oznacza wzrost ceny dla odbiorców 
końcowych o 20 proc. 

 

ENEA – Elektrownia Kozinice 

PKP Cargo będzie zmuszone wozić węgiel do elektrowni 
trasą dłuższą o prawie 280 km. Spowodowane jest  
to licznymi remontami torów zaplanowanymi na rok 2017. 
 
Enea transportuje węgiel do położonych na Mazowszu 
Kozinic z lubelskiej Bogdanki, w której ma 60 proc. 
udziałów. Utrudnienia pojawią się na linii nr 7,  
na newralgicznym odcinku pomiędzy Pilawą, Dęblinem, a 
Lublinem. Remont potrwa co najmniej 18 miesięcy. 

Sytuacja ta spowoduje duże wzrosty kosztów transportu 
paliwa. 

 

EDF POLSKA – Brak zgody rządu na podział 

Rząd uniemożliwił oddział aktywów kogeneracyjnych 
EDF Polska od elektrowni węglowej w Rybniku, w ramach 
części procesu dezinwestycji w Polsce, tłumacząc swoją 
decyzję zagrożeniem bezpieczeństwa energetycznego. 
Zdaniem zarządu EDF, decyzja uniemożliwia wykonanie 
praw spółki jako akcjonariusza, zwłaszcza będącego 
w trakcie procesu sprzedaży aktywów w Polsce na rzecz 
czeskiej grupy EPH i australijskiego funduszu 
inwestycyjnego IFM Investors.  
 

Rząd oczekuje pozyskania długoterminowego inwestora 

dla aktywów EDF w Polsce, który zgodzi się  

na niekoniecznie rentowne, aczkolwiek niezbędne  

dla bezpieczeństwa energetycznego inwestycje. Wstępną 

ofertę na zakup aktywów złożyły wspólnie PGE, Enea, 

Energa i PGNiG Termika. 

 

TAURON – Umowa ws. emisji obligacji hybrydowych 

Tauron podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 
umowę subskrypcyjną, dotyczącą przeprowadzenia 
emisji osiemnastoletnich obligacji hybrydowych 
o wartości 190 mln euro. Obligacje będą emitowane 
w ramach jednej serii, a data emisji została ustalona na 
16 grudnia 2016 r. 
 
Emitowane obligacje stanowić będą podporządkowane, 
niezabezpieczone, kuponowe papiery wartościowe  
na okaziciela; oprocentowane będą według stałej stopy 
procentowej w pierwszym okresie finansowania, 
natomiast w kolejnym 10-letnim okresie według zmiennej 
stopy procentowej Euribor 6M powiększonej o określoną 
marżę.  

 

 

Surowce 

JSW – Do 500 mln zł z emisji akcji 

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszewski zapowiedział, 
że plany JSW, dotyczące przeprowadzenia emisji akcji 
w 2017 roku są nadal aktualne. Z tego tytułu planowane 
jest pozyskanie kapitału w wysokości 300–500 mln zł. 
O swoich zamiarach JSW informowało już przed kilkoma 
miesiącami, jako termin emisji wskazując II kwartał 
przyszłego roku, a za cel wzmocnienie procesu 
restrukturyzacji. 
 
Pomimo tego, że spółka zwiększyła przychody 
ze sprzedaży, a ceny węgla koksującego znajdują się 
na wysokim poziomie to zdaniem Tobiszewskiego JSW 
nadal potrzebuje środków na inwestycje i spłatę 
zadłużenia. 

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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KGHM – Testy na utratę wartości aktywów 
zagranicznych 

Spółka poinformowała o wystąpieniu przesłanek 
świadczących o możliwości utraty wartości kluczowych 
aktywów zagranicznych. W wyniku przeprowadzonego 
przeglądu techniczno-ekonomicznego zmieniły się 
parametry tych aktywów w zakresie, m. in. kosztów 
operacyjnych, długości życia kopalni czy wolumenu 
produkcji.  
Zmiany te zobowiązują spółkę do przeprowadzenia 
na koniec okresu sprawozdawczego testów na utratę 
wartości. Będą one dotyczyć takich aktywów jak, m. in.: 
Sierra Gorda, Robinson, a także projektów Victoria 
oraz Ajax. Łączna wartość odpisów z tego tytułu za rok 
2015 wynosiła ponad 5 mld zł. 

 

 

Paliwa 

PGNiG – Wzrost cen gazu 

Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfy 
trzech kluczowych przedsiębiorstw sektora gazowego 
(PGNiG, PLNG, SGT EuRoPol Gaz) . Wprowadzenie 
w życie nowej taryfy PGNiG ma oznaczać wzrost cen 
gazu wysokometanowego dla odbiorców końcowych 
średnio o 12,2 proc, a gazu zaazotowanego o 13,4 proc. 
 
Nowa taryfa ma dotyczyć tylko największych odbiorców, 
zużywających powyżej 25 mln m sześciennych surowca. 
Spółka podała, że wzrost ceny gazu spowodowany jest 
planowanym wzrostem kosztów jego zakupu w imporcie.  
 
Tak krótki okres obowiązywania nowej taryfy może 
sugerować, iż spółka nie spodziewa się rozciągnięcia 
wzrostu tych kosztów na pozostałe kwartały 2017 roku. 
Nowe taryfy podane przez PGNiG będą obowiązywać 
jedynie przez pierwszy kwartał przyszłego roku, tj. do 31 
marca 2017 roku.  

 

PKN ORLEN – Strategia rozwoju na lata 2017–2021 

Spółka w ramach przyjętej nowej strategii rozwoju na 
cztery kolejne lata, planuje wzmacniać swoją pozycję 
rynkową, wykorzystywać rosnącą rolę petrochemii 
i kontynuować projekty w segmencie wydobycia, a także 
podejmować przedsięwzięcia związane z innowacjami. 
 
Celem spółki na lata 2017-2018 jest średnioroczny 
poziom EBITDA LIFO wynoszący 8,8 mld zł oraz 
średnioroczne nakłady inwestycyjne na poziomie 
5,4 mld zł, z czego 3,3 mld zł trafi na rozwój, a 2,1 mld zł  
na inwestycje odtworzeniowe i obligatoryjne. Największa 
część inwestycji ma być przeznaczona na downstream 
(rafineria, petrochemia i energetyka). 
 

W Polsce ma zostać ulokowanych 60% inwestycji, 
w Czechach 24%, Kanadzie 8%, Litwie 5% 
i w Niemczech 3%. 
 
Dodatkowo, koncern zapowiada utrzymanie polityki 
dywidendowej zakładającej systematyczny wzrost 
wypłacanej dywidendy na akcję. 

 

LOTOS – Strategia rozwoju na lata 2017–2022 

Celem spółki jest podwojenie średniorocznego 

skonsolidowanego EBITDA LIFO w latach 2019–2022 

(względem 2015–2017) z poziomu ok. 2 mld do ok. 

4 mld zł. Na inwestycje, w ciągu nadchodzących 6 lat 

firma zamierza przeznaczyć 9,4 mld zł. 

 

Pośród bardziej szczegółowych planów Grupa Lotos 

zamierza zwiększyć rezerwy, szybkość wydobywania, 

liczbę stacji z 480 do 550 (do 2022 r.) oraz zwiększyć 

produkcję dzienną w przedziale od 30 do 50 tys. baryłek. 

 

Dzięki realizacji wartego 2,3 mld zł projektu (w ramach 

programu EFRA – efektywnej rafinacji) gdańska rafineria 

będzie najnowocześniejszą rafinerią w UE. Prace mają 

się zakończyć w 2018 roku. Inwestycja ta umożliwi Grupie 

Lotos wkroczenie w sektor petrochemiczny. 

 

Ważną częścią nowej strategii jest odzyskanie zdolności 
do wypłat dywidendy. Plan ten ma zostać zrealizowany 
w ciągu dwóch pierwszych lat obowiązywania strategii. 

 

 

TMT 

AGORA – Zmniejszenie wyniku finansowego 
o 7,4 mln zł z powodu zwolnień grupowych 

Spółka zawarła aneks do październikowego 
porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie 
zwolnień grupowych. Na jego mocy liczba zwolnionych 
pracowników zwiększyła się z około 135 do maksymalnie 
190 osób.  
 
Tym samym łączna szacowana wysokość rezerwy 
z tytułu ograniczenia zatrudnienia wyniesie 
około 7,4 mln zł i obciąży wyniki grupy za IV kw. 2016 r. 

 

 

IT 

CD PROJEKT – Wyniki konkursu GameINN 

CD Projekt zdeklasowało konkurencję otrzymując 
dofinansowanie w wysokości 27,94 mln zł, a najbardziej 
finansowanym (9,9 mln zł) projektem będzie technologia 
City Creation, służącą do grania w zbudowanym 
w wielkiej skali mieście w czasie rzeczywistym.  

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


 
 

 

PROFIT WEEKLY 12. grudnia - 18. grudnia 

 

 

 

 

 

 

 - 6. grudnia 

KONTAKT: 
INFO@SKNPROFIT.PL 
 

8 

PARTNERZY  

SKN IK PROFIT: 

Dofinansowanie z konkursu GameInn otrzymali 
m.in.: Bloober (10,22 mln zł), CI Games (7,3 mln zł), 
The Farm 51 (6,07 mln zł), Forever Entertainment 
(1,8 mln zł) i GOG Poland (1,58 mln zł) 

 

ASSECO POLAND – Zawarcie kontraktu z NATO 

Asseco ma za zadanie przenieść systemy informatyczne 
z technologii opartej na Silverlight i zamieniając 
je na bardziej praktyczne i nowocześniejsze systemy 
m.in.: HTML5, JavaScript. Spowodowane jest 
to wycofaniem wsparcia firmy z tego systemu, co stanowi 
dość powszechne zjawisko wśród firm informatycznych. 

 

COMARCH – Nawiązanie współpracy z TrustWeaver 

Głównymi problemami używania elektronicznych faktur 
jest technologia i aspekty prawne. Comarch 
wraz z TrustWeaver postanowili zwalczyć przeszkody 
w związku z używaniem elektronicznych faktur. 
Doświadczenie pracowników Comarch i wiedza prawnicza 
ekspertów TrustWeaver pozwala zadbać o zgodność 
faktur elektronicznych z lokalnymi wymogami prawnymi. 
Spółki zamierzają tak rozwinąć technologię, 
aby elektroniczne faktury mogły być używane na całym 
świecie. 

 

 

Deweloperzy 

Echo Investment – Sprzedaż nieruchomość za ponad 
1 mld zł. 

Echo Investment poinformował o zawarciu umowy 
sprzedaży nieruchomości Q22 za 230,3 mln euro 
netto, co w przeliczeniu na polską walutę przekracza 
miliard zł. Nowym właścicielem projektu będzie spółka 
IREEF – Strykow Propco. Spółka Echo Investment 
otrzyma również dodatkowe wpływy za wykończenie 
budynku biurowo-handlowo-usługowego. Prace 
wykończeniowe mają swoje odniesienie w umowie 
gwarancji zawartej pomiędzy spółkami.  

 

POLNORD – Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii 
NS6 

W ostatnim czasie zarząd POLNORD SA podjął uchwałę 
dotyczącą emisji nie więcej niż 20 000 sztuk obligacji na 
okaziciela serii NS6, gdzie wartość nominalna każdej 
z nich wynosiła 1000zł. Celem emisji obligacji jest 
pozyskanie finansowania na inwestycje 
deweloperskie i refinansowania bieżącego zadłużenia 
spółki. Obligacje te będą emitowane jako 
niezabezpieczone w trybie oferty prywatnej. Okres 
wykupu będzie wynosił 36 miesięcy od dnia emisji, 
z zastrzeżeniem przypadków przedterminowego wykupu. 
Wysokość oprocentowania obligacji będzie równać się 
stawce WIBOR3M powiększonej o marżę dla każdego 
okresu odsetkowego.  

Budownictwo 

Torpol – Najtańsza oferta w przetargu PKP PLK 

W przetargu ogłoszonym przez PKP PLK 
na modernizację linii kolejowej Warszawa–Poznań 
na odcinku Swarzędz-Sochaczew Torpol złożył 
najkorzystniejszą ofertę. Wartość oferty wynosi 1 mld zł, 
a czas realizacji umowy to 41 miesięcy od momentu jej 
zawarcia. Kryteriami wyboru były cena (80%), termin 
realizacji prac budowlanych (10%) oraz okres gwarancji 
(10%). 

 

 

Dystrybucja IT 

ACTION S.A. – Zgłoszenie przez ATOS Polska 
wierzytelności w kwocie 26,7 mln zł 

Spółka poinformowała, iż do akt postępowania 
restrukturyzacyjnego, którym objęta jest spółka, wpłynęło 
pismo od ATOS Polska S.A., na podstawie którego 
podmiot ten dokonał zgłoszenia wierzytelności w łącznej 
kwocie 26,7 mln zł.  
 
Jak wynika z treści pisma podstawą zgłoszonej 
wierzytelności miał być nakaz zapłaty w postępowaniu 
upominawczym wydany w dniu 16.06.2016 roku wraz 
z klauzulą wykonalności z dnia 7.10.2016 roku. 
 
Zarząd Spółki informuje, że wspomniane orzeczenie nie 
zostało jej doręczone. Spółka podjęła działania celem 
ustalenia okoliczności i podstaw prawnych uznania 
opisanego wyżej nakazu zapłaty za prawomocny. 

 

ABC Data – Umorzenie postępowania wobec Spółki 
ws. podatku VAT za wrzesień 2012 roku 

Urząd Skarbowy w Warszawie w dniu 13 grudnia 2016 
roku wydał decyzję o umorzeniu postępowania 
podatkowego i w całości uznał za prawidłowe rozliczenia 
podatkowe ABC Data w badanym okresie.  
 
W trakcie postępowania spółka przeprowadziła 71 612 
transakcji i żadna z nich nie została zakwestionowana 
przez kontrolerów. Taki wynik kontroli Urzędu 
Skarbowego wpłynął pozytywnie na wycenę giełdową 
spółki, gdyż przez kilka miesięcy nad przedstawicielami 
całej branży dystrybucji IT ciążyło „ryzyko VAT”, 
które wybuchło po negatywnej decyzji US względem 
Action. 
 
Spółka w komunikacie prasowym dodała, że dokłada 
szczególnych starań, aby działać w sposób maksymalnie 
uczciwy i transparentny. 

 

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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ABC Data - Zwiększenie w listopadzie 2016 roku 
sprzedaży smartfonów Xiaomi o 20 proc. 

ABC Data w listopadzie zwiększyła sprzedaż smartfonów 
Xiaomi o 20 proc. w porównaniu z październikiem. 
Dystrybutor oczekuje, że wzrostowy trend powinien się 
utrzymać także w przyszłości za sprawą coraz szerszego 
portfolio oraz kanału sprzedaży. Spółka podała, 
że obecnie smartfony Xiaomi oferuje osiem podmiotów 
w tym, m.in. Komputronik. 
 
ABC Data we wrześniu została pierwszym oficjalnym 
dystrybutorem smartfonów Xiaomi w UE. Informowała, 
że docelowo chce z Xiaomi osiągnąć 8-9 proc. udziału 
na polskim rynku smartfonów. Dystrybutor prowadzi 
rozmowy o sprzedaży Xiaomi w kolejnych krajach. 

 

 

Odzież 

CCC – Emisja obligacji zamiennych 

Spółka CCC rozważa emisję obligacji zamiennych 
na akcje o łącznej szacunkowej wartości nominalnej 150 
mln euro, aby skupić akcje własne za kwotę do 300 mln 
zł do 2019 roku. Spółka chce pozyskać w ten sposób 
dodatkowy długoterminowy kapitał na finansowanie 
rozwoju, głównie na rynkach międzynarodowych. 
Planowane jest wprowadzenie obligacji do obrotu 
na rynku otwartym na giełdzie papierów 
wartościowych we Frankfurcie. Decyzje zostaną 
podjęte na NWZA, które zwołano na 10 stycznia 2017r. 

 

MONNARI – Wniesienie aportu do spółki zależnej 

Zarząd Monnari Trade S.A. poinformował, iż w dniu 
12 grudnia 2016 r. została założona spółka Miss 
Domain Sp. z o.o., ze 100% udziałem Emitenta 
w kapitale zakładowym. Cały kapitał zakładowy Spółki 
został utworzony poprzez wniesienie jako wkładu 
niepieniężnego poniższych nieruchomości, o łącznej 
wartości rynkowej 34.720.000,00 zł. Transakcja jest 
elementem realizowanej przez Spółkę strategii 
polegającej na ograniczaniu ryzyka związanego 
z poszczególnymi rodzajami działalności w ramach Grupy 
Kapitałowej, w tym przypadku poprzez przeniesienie 
nieruchomości gruntowych. 

 

 

Handel farmaceutyczny 

NEUCA – Inwestycja w spółkę Telemedycyna Polska 

Spółka wchodząca w skład Grupy NEUCA - Neuca Med 
w dniu 12 grudnia zakupiła 24% akcji firmy 
Telemedycyna Polska. Ponadto dzięki zawartej umowie 
inwestycyjnej może ona zwiększyć swój udział 
w spółce do 51% do końca 2019 roku. Powyższe 
działanie jest elementem strategii spółki, która chce 
budować wiodącą pozycję w obszarze telemedycyny 

w Polsce. Telemedycyna Polska zajmuje się 
świadczeniem usług telemedycznych, w szczególności 
w zakresie teleopieki kardiologicznej. 

   

NEUCA – NEUkubator Heathcare Weekend 

Spółka NEUCA i Exea Smart Space w dniach 9–11 
grudnia zorganizowali w Toruniu NEUkubator Heathcare 
Weekend. Wydarzenie ma na celu wsparcie 
innowacyjnych pomysłów biznesowych z branży 
ochrony zdrowia. Działanie to ma pomóc 
w podniesieniu oferty oraz jakości świadczonych usług 
na rynku farmaceutycznym. Pierwszą edycję programu 
wygrał projekt przychodni internetowej eDoktor24.pl. 
Zwycięzca otrzyma od Grupy NEUCA wsparcie 
merytoryczne i pilotaż o wartości 100 tys. zł. 

 

FARMACOL – Rozwiązanie umowy kredytu 

Zarząd Farmacol S.A. rozwiązał umowę kredytu z ING 
Bankiem Śląskim. Przedmiotem porozumienia był 
kredyt terminowy na okres 5 lat, w wysokości 
100 000 000 zł, w celu finansowania lub refinansowania 
kosztów inwestycji prowadzonych przez spółki zależne. 

 

 

Handel - pozostałe 

AUTO PARTNER S.A – Przystąpienie 
do międzynarodowej grupy zakupowej 

Zarząd spółki Auto Partner S.A. poinformował, że 15 
grudnia 2016 roku, podpisano umowy z Global One 
Automotive GmbH z siedzibą w Niemczech 
we Frankfurcie nad Menem, WM SE z siedzibą 
w Niemczech w Osnabrücku oraz SSF Imported Auto 
Parts LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w San 
Francisco. 
 
Dzięki temu spółka przystąpiła do międzynarodowej 
grupy zakupowej, która będzie dokonywała zakupów 
towarów będących przedmiotem oferty handlowej 
Emitenta na korzystnych warunkach handlowych. Grupa, 
która została stworzona przez niemiecką spółkę 
Wessels&Müller i amerykańskiego dystrybutora SSF, 
oferuje swoim członkom współpracę z największymi 
producentami części na świecie. 
 
Spółka zyska dostęp do szerszej grupy światowych 
dostawców części zamiennych, pozyska know-how, 
poszerzy swoją ofertę o nowe marki oraz uzyska 
silniejszą pozycję w negocjacjach z dostawcami, 
co powinno przełożyć się na zwiększenie marży brutto. 

 

 

 

 

 

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 – Zastrzeżenia UOKiK w sprawie 
przejęcia kontroli nad EKO HOLDING 

W dniu 13 grudnia UOKiK wydał zastrzeżenia 
do przejęcia kontroli nad Eko Holding przez 
Eurocash. Według Urzędu transakcja może ograniczyć 
konkurencję na trzech rynkach lokalnych. Zastrzeżenia 
wywołane są głównie powiązaniami sieci Delikatesy 
Centrum ze spółką Eurocash. Przedsiębiorca ma 14 dni 
na odniesienie się do przedstawionych zastrzeżeń. 
Eurocash jest w stanie zrezygnować z 3 sklepów 
do których odnosi się stanowisko UOKiK w celu 
szybkiego zamknięcia transakcji. Według spółki nie 
wpłynie to negatywnie na parametry ekonomiczne 
transakcji, ze względu na mały udział w sprzedaży 3 
sklepów w sieci liczącej około 250 placówek. 

 

EUROCASH – Zgoda UOKiK na przejęcie PDA pod 
warunkiem wyłączenia jednej hurtowni z transakcji 

W dniu 14 grudnia UOKiK wydał zgodę na przejęcie 
przez Eurocash kontroli nad spółką Polska 
Dystrybucja Alkoholi sp. z o.o. Warunkiem dokonania 
transakcji Eurocash i udziałowcem PDA, KJD Investment 
sp. z o.o. jest wyłączenie z niej jednej z siedmiu 
hurtowni należącej do PDA, zlokalizowanej 
w Pabianicach. UOKiK wydał zastrzeżenia po podpisaniu 
przedwstępnej umowy przejęcia w grudniu 2015 r. 

 

WORK SERVICE – Umowa na zakup 25 proc. spółki 
Prohuman za równowartość 86,4 mln zł 

Work Service podpisał umowę z Profólió Projekt 
Tanacsadó na zakup 25 proc. udziałów w wegierskiej 
spółce Prohuman, co da grupie 100 proc. udziału w jej 
kapitale zakładowym. Wartość umowy wynosi 
6,1 mld forintów węgierskich co według średniego 
kursu NBP na dzień 13 grudnia 2016 wynosi 86,4 mln zł. 
80 proc. tej kwoty musi być zapłacone gotówką, pozostałe 
20 proc. może zostać potrącone z wzajemnych 
wierzytelności. Umowa ma zostać sfinalizowana 
27 czerwca 2017r. Work Service chce zwiększyć kapitał 
zakładowy i wyemitować akcję, ponieważ zobowiązała 
się podpisać umowę przekazania akcji własnych 
sprzedającemu najpóźniej w dniu finalizacji. Akcje mają 
zostać przekazane do 15 października 2017 r. 

 

 

Przemysł drzewny 

FORTE – Wyniki skupu akcji własnych 

Zarząd FORTE S.A. poinformował, że w dniach 12-15 
grudnia akcjonariusze spółki nie złożyli zleceń sprzedaży 
akcji w ramach zaproszenia do ich zbycia. Zarząd spółki 
nie podjął jeszcze decyzji w sprawie dalszego 
prowadzenia skupu akcji i jego warunków. 
 

Dnia 8 grudnia br. FORTE poinformowało o chęci skupu 
1,2 mln akcji własnych, po cenie 65 zł za jedną. 
Przyjmowanie zapisów miało się odbyć w dniach 12-15 
grudnia. 

 

 

Przemysł motoryzacyjny 

URSUS – Wzrost rejestracji 

Powołując się na dane CEP, lubelski producent ciągników 
Ursus jako jedyny na tle konkurencji, odnotował wzrost 
zarejestrowanych nowych ciągników w okresie 
od stycznia do listopada 2016 roku. Podczas, 
gdy wszyscy pozostali producenci ciągników odnotowali 
spadki rejestracji nowych ciągników. Ursus osiągnął 
58,9% wzrostu względem analogicznego okresu 
ubiegłego roku. 

 

 

Przemysł - pozostałe 

FAMUR – Podsumowanie wywiadu 
z przewodniczącym RN TDJ 

„Rozpoczęto prace nad stworzeniem optymalnego 
modelu integracji Kopeksu z Famurem, prace mają 
się zakończyć w I kwartale 2017 roku.” – powiedział 
Prezes Rady Nadzorczej TDJ Equity, Tomasz Domagała. 
Podkreślał również, że bardzo ambitnym celem jest 
zakończenie integracji obu spółek do końca 2017 roku. 
Warto wspomnieć, że TDJ to firma inwestycyjna, 
której największym działem inwestycyjnym jest obszar 
Equity, zajmujący się akwizycjami dojrzałych spółek. 

 

 

Transport 

TRANSPORT RYNEK – Spodziewany wysyp zleceń 
dla producentów tramwajów 

Do 2023 r. polskie miasta zamierzają kupić ponad 600 
nowych tramwajów, których szacowany koszt to 4–
5 mld zł. Bodźcem do zakupów będą unijne dotacje na 
transport niskoemisyjny. W przypadku zakupu taboru 
połączonego z budową nowych tras tramwajowych Unia 
może zwrócić nawet 85% wydatków.  
 
Producenci zaczęli, więc walkę o kontrakty. Na rynku już 
dawno nie było takiego ożywienia. Do walki o zlecenia 
staje bydgoska Pesa, która obecnie dominuje na rynku. 
Konkurencją dla Pesy jest nowa spółka Solaris Tram, 
która łączy siły firmy Solaris oraz Stadler. Newag 
z Nowego Sącza również chce stawać do przetargów, 
pomimo tego, że na razie na rynku tramwajowym spółka 
jest praktycznie nieobecna. Kolejnym graczem w wcale 
o zlecenia jest Modertans, spółka córka poznańskiego 
MPK. 
 

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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Sfera zamówień związana z transportem miejskim jest 
przyszłościowa. Bez wątpienia, więc o kontrakty 
tramwajowe rozegra się zacięta rywalizacja. 

 

SOLARIS – Dostarczy 77 autobusów do Krakowa 

Spółka Solaris podpisała umowę o dostarczenie 
krakowskiemu MPK 77 autobusów przegubowych 
z silnikami spełniającymi najwyższą europejską normę 
emisji spalin Euro 6 za 120,8 mln zł netto. Nowe pojazdy 
mają być dostarczone w ciągu siedmiu miesięcy. Celem 
strategicznym krakowskiego MPK jest wymiana 
taboru w 100% na ekologiczny do 2020 r. Dostawa tych 
autobusów zbiegnie się z dostarczeniem 20 autobusów 
elektrycznych także przez firmę Solaris. „Po tych 
zakupach w lipcu przyszłego roku 80 proc. taboru 
krakowskiego MPK będzie taborem ekologicznym. 
Podejrzewam, że takiego wskaźnika nie będzie miała 
w tym czasie żadna inna polska aglomeracja" - mówił 
prezes MPK w Krakowie, Rafał Świerczyński.  
 
Kraków w tym roku jest największym w Polsce klientem 
Solarisa. Większe kontrakty spółka podpisała jedynie 
z Rzymem (na dostawę 360 autobusów w ciągu trzech 
lat) i Atenami (320 pojazdów). 
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MAKRO 

Waluty 

FED nie zawiódł oczekiwań 

Miniony tydzień przyniósł oczekiwane próby umocnienia 
się złotego, mimo to nie zakończyły się one 
powodzeniem. Przez większą część sesji piątkowej 
spadki EUR/PLN skutecznie zatrzymywało wsparcie 
w okolicy 4,41 odpowiadające poziomowi 38,2% 
zniesienia Fibonacciego ostatniego ruchu 
wzrostowego sprzed kilkunastu dni. W efekcie, 
na koniec tygodnia za 1 euro płacono 4,4181 złotych, 
a dolara amerykańskiego 4,2310. Złotemu w dalszym 
ciągu brakuję dobrych informacji polityczno-
gospodarczych z kraju. Bardzo istotny dla rynków 
na całym świecie jest efekt środowego 
posiedzenia Rezerwy Federalnej, które zakończyło 
się podniesieniem stopy referencyjnej o 25 p.b. 
do poziomu 0,5%. Poskutkowało to spektakularnym 
spadkom EUR/USD do najniższych poziomów od 2003 
roku co przełożyło się na wzrost kursu USD/PLN. 
Przez chwilę za dolara amerykańskiego płacono ponad 
4.2780 złotych. Był to najwyższy kurs tej pary 
walutowej od 2002 roku. Sytuacja techniczna na 
EUR/PLN nie sprzyja wzrostom notowań polskiej waluty, 
jednakże poziom 4.41 jest zbyt wysoki, by wsparcie 
zlokalizowane w tej okolicy nie zostało przełamane. 
Niemniej jednak, większe spadki na tej parze walutowej 
mogą być znacząco utrudnione z uwagi na sytuację 
polityczną w Polsce i zaplanowaną na 15 stycznia 
rewizję ratingu przez agencje Fitch. 

 

Dolar nie do powstrzymania 

W środę odbyło się posiedzenie FED, które przyniosło 
spodziewane podwyższenie stóp procentowych o 25 
punktów bazowych (do 0,50-0,75%). Co więcej, 
przedstawiciele banku centralnego USA zapowiedzieli, 
że w przyszłym roku możemy spodziewać się nie dwóch 
(jak wcześniej przewidywano), a aż trzech 
potencjalnych podwyżek. Mimo, że jak wiadomo, 
zapowiedzi Rezerwy Federalnej nie zawsze się spełniały, 
na reakcję inwestorów nie trzeba było długo czekać. 
Jeszcze tego samego dnia kurs EUR/USD spadł z 1,0622 
na otwarciu do 1,0532 na zamknięciu sesji. Następne 
dni przyniosły dalsze osłabienia pary. Przez moment za 
euro płacono tylko 1,0365 dolara. Oznacza to spadek 
poniżej minimów z marca 2015 roku. Ostatnio tak niski 
kurs widzieliśmy na początku 2003 roku. Warto też 
zwrócić uwagę na USD/JPY. W czwartek za dolara 
amerykańskiego trzeba było zapłacić 118,659 jenów. 
Podwyższenie stóp procentowych w USA odbiło się 
również na wielu zagranicznych giełdach powodując 
chwilowe spadki, a także na kontraktach na metale, 
przyczyniając się miedzy innymi do spadku ceny złota 
poniżej poziomu 1130 USD/uncję. 

 

Gospodarka Polska 

MAKRO-UPDATE – Inflacja: co w cenach piszczy? 
Czy Mikołaj dostanie zadyszki? 

Inflacja na zero 
 
Zgodnie z szybkim odczytem oraz naszymi 
oczekiwaniami inflacja CPI w listopadzie wyniosła 0,0. 
Bez złowrogiego minusika z przodu, wskaźnik ten ostatni 
raz przyjął wartość w czerwcu 2014 roku. Czy to początek 
długoterminowych zmian? Poniższy wykres obrazujący 
relację polskiej inflacji konsumenckiej i cen kontraktów 
terminowych na ropę naftową (mieszanka Brent) 
sugeruje, że więcej informacji na ten temat będą mogli 
przekazać koledzy z działu „Surowce”.  
 
Inflacja CPI r/r vs. ropa Brent bbl/$ 

 
 

Warto jednak zauważyć, iż niskie ceny ropy od dłuższego 
czasu doskwierają wszystkim państwom specjalizującym 
się w jej wydobyciu. Po porozumieniu OPEC z 30 
listopada agencja EIA zrewidowała swoje prognozy 
dotyczące poziomów cen tego surowca w 2017 roku o 1$ 
w górę. 
 
Prognoza cen ropy naftowej (ang. crude oil) w $/galon 

 
Źródło: EIA, Short Term Energy Outlook, December 2016 
 

Zgodnie z powyższą analizą, ceny ropy w 2017 nie będą 
rosnąć tak dynamicznie jak na początku jeszcze 
bieżącego roku. Oznacza to, iż dynamika polskiej inflacji 
również nie będzie radykalnie przyspieszać, 
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a jednorazowe zwyżki interpretować należy jako 
zdarzenia przypadkowe. 
 

Co w cenach piszczy 
 
Dynamika wskaźników cen wg grup produktów i usług 
 

Okres badany XI 2016 

Okres=100 XI 2015=100 X 2016=100 

Żywność 1,1 0,4 

Odzież -4,7 -0,3 

Mieszkanie -0,3 0,0 

Zdrowie -1,8 0,2 

Transport -0,2 -0,4 

w tym: paliwa 0,7 -0,1 

Łączność -0,7 0,0 

Rekreacja  -1,2 0,3 

Edukacja 0,7 0,0 

Inne 3,0 0,5 

Razem 0,0 0,1 

Źródło: GUS 

 
Mimo obniżek cen w większości istotnych segmentów 
łączny wskaźnik CPI r/r wyniósł 0,0, na co wpływ miały 
zwyżki w segmencie żywności i paliw.  
 
Zadyszka, nuda czy rajd? 
W kolejnym tygodniu czekają nas odczyty głównych 
miesięcznych składowych polskiej gospodarki – produkcji 
przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Październikowa 
zniżka produkcji przemysłowej dostarczyła inwestorom 
nie małych wrażeń, a Mikołajowi dała pole do popisu jeżeli 
chodzi o rajd (przy drobnej pomocy odczytów PKB).  
 

Prognoza produkcji przemysłowej 

Okres: XI 2016 

Prognoza   5,7 

Wartość min. 4,9 

Wartość max. 6,6 

Źródło: Adam Maćkowiak, SKN IK Profit 
 

Po dobrym odczycie listopadowego PMI, oczekujemy 
zdecydowanie lepszych rezultatów jeżeli chodzi 
o dynamikę produkcji przemysłowej. W naszej opinii 
wzrost produkcji może sięgnąć nawet 6.6% r/r.  

 
Adam Maćkowiak, adammmackowiak@gmail.com 

 

 

Gospodarka Zagranica 

14 grudnia z p. Yellen i 19 grudnia z p. Trumpem 

W środę (14.12) FOMC nie zaskoczył i podniósł poziom 
stóp procentowych o 25 punktów bazowych, 

do przedziału 0,50%–0,75%; ogłosił też, że spodziewa 
się 3 podwyżek w kolejnym roku (nota bene 
po podwyżce w grudniu 2015 przekonywano podobnie). 
Obligacje na świecie przyjęły ze spokojem podwyżkę, 
która była w dużej mierze już zdyskontowana przez rynki. 
Rentowności obligacji amerykańskich, na które stopy 
procentowe FED mają największy wpływ, urosły; 
w przypadku dziesięciolatek był to wzrost o 10 punktów 
od zamknięcia 13.12.2016 (2.4750%) do 2.5744% dzień 
później. Dolar po podwyżce stóp umocnił się względem 
innych walut, na parze EUR/USD osiągając 
na zamknięciu tygodnia poziom 1.04428. W poniedziałek 
19 grudnia odbędą się prawdziwe wybory prezydenckie 
w Stanach Zjednoczonych, tj. kolegium elektorów 
wybierze p. Donalda Trumpa na prezydenta USA, o ile nie 
dojdzie do buntu elektorów, spośród których niektórzy 
deklarują zagłosowanie wbrew woli ludzi których 
reprezentują. Szanse na to, że ktoś inny niż Trump 
zostanie prezydentem są nikłe, jednak nie należy 
lekceważyć tej możliwości. 

 

FED podnosi stopy procentowe. 

W środę miało miejsce najważniejsze ekonomiczne 

wydarzenie tego tygodnia czyli podwyżka stóp 

procentowych przez FED. Jednak na rynkach 

największe wrażenie nie zrobiła podwyżka stopy 

funduszy federalnych o 0.25 punktów procentowych, 

ale zapowiedź, aż trzech podwyżek w 2017 roku. FED 

argumentował decyzje silną sytuacją amerykańskiej 

gospodarki, spadkiem bezrobocia i prognozowanym 

poziomem inflacji na 2017 rok, na poziomie 2.0%. 

Większość analityków prognozowała w ankiecie 

przeprowadzonej przez Bloomberg maksymalnie dwie 

podwyżki w nadchodzącym roku. Reakcja rynków była 

natychmiastowa co najbardziej było widać po kursie 

dolara, który jest najsilniejszy w stosunku do euro 

od 2003 roku, złoto spadło do najniższego poziomy 

od dziesięciu miesięcy. Wzrastały też europejskie 

indeksy od czasu decyzji rezerwy federalnej DAX zyskał 

1.06%, CAC 40 0,61% a FTSE o 0.86%, wzrostom 

na europejskich rynkach pomogły też dobre odczyty 

wskaźnika PMI, które osiągnęły najwyższy poziom w tym 

roku, głównie dzięki osłabiającej się walucie, która sprzyja 

europejskiej produkcji. Analitycy przewidują dalsze 

umacnianie się dolara, w wywiadzie dla telewizji 

Bloomberg analityk BNP Paribas powiedział, że dolar 

osiągnie parytet w stosunku do euro, a kurs USD-JPY 

wzrośnie do poziomu 128 jenów za dolara, co będzie 

skutkiem sporej rozbieżności w polityce prowadzonej 

przez banki centralne. 
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Forum Strategiczne i Polityczne Prezydenta Trump'a 

Światowa pozycja Stanów Zjednoczonych jest 

bezdyskusyjna. Wszystkie ważne wydarzenia 

rozgrywające się w USA mają realne odbicie na rynku nie 

tylko amerykańskim, ale i światowym. Wybory 

prezydenckie, które odbyły się kilka tygodni temu 

spowodowały silny wstrząs na rynkach, ponieważ 

choć wielu wróżyło wygraną Donalda Trump'a, to nikt 

się jej nie spodziewał. Tymczasem prezydent-elekt nie 

próżnuje i zbiera wokół siebie doradców, którzy będą mu 

towarzyszyć i wspierać radą podczas rządów. Nie byłoby 

w tym nic niezwykłego, gdyby nie nazwiska, które Trump 

zaczyna „rekrutować do swojej drużyny”. Cytując- "Moja 

administracja ma zamiar współpracować z sektorem 

prywatnym w celu poprawy warunków prowadzenia 

działalności gospodarczej i uczynić rynek atrakcyjnym 

dla firm, które tworzą nowe miejsca pracy w Stanach 

Zjednoczonych, od Doliny Krzemowej po Heartland” , 

można wywnioskować, że nowo wybrany prezydent USA 

chce ścisłej współpracy pomiędzy nim, 

a przedstawicielami biznesu z pominięciem rządowej 

biurokracji i formalności. Takim sposobem do nowo 

tworzonego forum zaprasza między innymi Travisa 

Kalanicka (prezes Ubera), Tima Cooka ( prezes Apple), 

Larry'ego Page'a i Erica Schmidta z Google'a, czy Elona 

Muska (prezes SpaceX i Tesla). Szczególnie dziwi 

obecność tego ostatniego, który w kampanii 

prezydenckiej otwarcie wspierał Hilliary Clinton 

i zaznaczał, że Trump jest nieodpowiednim kandydatem 

na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czym jeszcze 

USA zaskoczą świat w najbliższym czasie? Być może 

jeszcze silniejszym wzrostem kursu dolara? 
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INVESTMENT BANKING 

IPO 

TXM S.A. – Ostatnie IPO w 2016 

Spółka TXM S.A., specjalizująca się w dyskontowej 
sprzedaży detalicznej, planuje zadebiutować na 
warszawskim parkiecie z dniem 29 grudnia 2016 roku. 
W ramach IPO oferowanych jest 4 miliony akcji serii E 
po cenie ustalonej na 5 złotych. Dla klientów 
instytucjonalnych przewidziane jest 3,6 miliona, reszta 
natomiast ma trafić do inwestorów indywidualnych. Środki 
pozyskane w ramach planowanej emisji zostaną 
przeznaczone na min. rozwój sieci sklepów stacjonarnych 
w kraju, ekspansję zagraniczną czy rozwój kanału e-
commerce. 

 

Respect Index – Zmiany w składzie 

Z dniem 14 grudnia 2016 roku Giełda Papierów 

Wartościowych w Warszawie ogłosiła zmiany 

w strukturze indeksu Respect, a same zmiany będą 

obowiązywać od 19 grudnia. W tegorocznym 

zestawieniu w skład indeksu wejdzie rekordowa ilość 

dwudziestu pięciu spółek w tym czworo debiutantów: 

Fabryka Mebli Forte, PCC Rokita, Bank Pekao i Trakcja. 

Indeks ten powstał w 2009 roku i obejmuje te spółki, które 

mogą pochwalić się najwyższą płynnością, ale także 

wysoką odpowiedzialnością społeczną. 
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TRADING 

Waluty 

USD/JPY – Kontynuuje rajd na północ 

 
Źródło: Metatrader 4, serwer: BossaFX-Demo 

 
Amerykańska waluta nieprzerwanie od początku 
listopada umacnia swoją pozycję w stosunku 
do japońskiego jena. Ostatni tydzień nie był w tej kwestii 
wyjątkiem. Dodatkowo po środowej decyzji FED-u para 
otrzymała kolejny silny zastrzyk popytowy co wzniosło 
ją do poziomu 118.5 jenów za dolara. Mimo tego, 
iż prawdopodobieństwo podwyżki było niemal 
stuprocentowe, to popytowy impuls został wzmocniony 
wyraźną jastrzębią retoryką, która mocno wybrzmiała 
podczas konferencji. Nutę pesymizmu na parze podczas 
piątkowej sesji zasiał słaby odczyt  
z amerykańskiego rynku nieruchomości oraz incydent 
przechwycenia amerykańskiej bezzałogowej łodzi 
podwodnej, w wyniku czego USD/JPY zakończył ostatni 
dzień tygodnia pod kreską.  Aktualne wsparcie można 
wyznaczyć na poziomie szczytu z poniedziałkowej sesji 
(116.1), natomiast opór może wyznaczyć psychologiczna 
bariera 120.0.  W najbliższym czasie, możemy 
spodziewać się kolejnych ruchów na północ i próby 
dobicia do poziomu 120.0, jednak dalsze zasoby paliwa 
wzrostowego dolara stoją pod znakiem zapytania. 

 

EUR/PLN – Bez zmian 

 
Źródło: Metatrader 4, serwer: BossaFX-Demo 

 
Tak jak przewidywaliśmy w ostatnim wydaniu Weekly, 
EURPLN pozostanie bez zmian z racji na ubogie 
kalendarium danych wpływających na kurs. 
Jak zaznaczają analitycy z ING, Millenium oraz  
DM BOŚ – informacje z rynku z tego tygodnia, jeżeli 
już takie były, to wpłynęły na wartość złotego względem 

euro dość neutralnie. Polska waluta ma w najbliższym 
czasie szansę zbliżyć się do poziomu 4,40, jednakże silne 
wsparcie poprowadzone po minimach z listopada  
i grudnia powinno skutecznie utrudnić aprecjacje polskiej 
waluty. Obecnie kurs utrzymuje się w trendzie 
spadkowym, jednak nie ma większych szans na dalsze 
umacnianie się złotówki. 

 

 

Indeksy 

DAX – koniec roku na szczycie 

 
Źródło: Metatrader 4, serwer: BossaFX-Demo 
 

Zmniejszenie się impetu rynku pod koniec poprzedniego 
tygodnia oraz wyrysowanie się dwóch prospadkowych 
świec: spadającej gwiazdy i nagrobka doji (jasnoniebieski 
prostokąt) już przed rozpoczęciem poniedziałkowej sesji 
sugerowało korekcyjny charakter tego dnia. Świeca 
marubozu otwarcia dotarła do poziomu 11150, który  
w dalszej perspektywie był znakomitym momentem 
do dołączenia do trendu wzrostowego (kanał 
wyrysowany czerwonymi liniami). 
Poniedziałkowa sesja zakończyła się dla DAXa 
na minusie, jednak następne dni (poza środą) zawsze 
zamykały się z zyskiem. Zgodnie z prognozami niemiecki 
indeks pod koniec tygodnia osiągnął istotny poziom 
ponad 11400 punktów co ponownie spowodowało jego 
wyhamowanie. 
Dalsze wzrosty na DAXie wydają się bardzo 
prawdopodobne. Wyrysowanie się prospadkowej 
piątkowej świecy (spadającej gwiazdy) na interwale D1 
ponownie może oznaczać korekcyjny charakter 
początku przedostatniego tygodnia 2016 roku, ale jeśli 
dojdzie do retestu strefy oporu 11450 punktów, ustalenie 
kolejnych maximów przez indeks nie będzie stanowić 
przeszkód dla rynku. Wtedy opór na poziomie  
11400-11450 punktów stanie się istotnym wsparciem 
i zasięgiem ewentualnych korekt dalszego trendu 
wzrostowego.  
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FWIG20 – Nadchodząca Korekta 

 
Źródło: Metatrader 4, serwer: BossaFX-Demo 
 

FWIG20 znajduję się aktualnie na poziomach silnego 
wykupienia na co wskazuję oscylator stochastyczny 
na poziomie blisko 80. FWIG20 znajduję blisko silnej 
psychologicznej bariery wsparcia na poziomie 1901 oraz 
poziomie Fibonacciego na poziomie 1869. 
Prawdopodobnie dojdzie do delikatnej korekty trendu 
wzrostowego do wyżej wymienionych stref wsparcia 
cenowego. Zważywszy na malejące obroty, w ciągu 
tygodnia możliwe jest utworzenie formacji chorągiewki, 
która byłaby silnym sygnałem do kontynuacji hossy. 
Nadchodzący tydzień nie zapowiada silnych wzrostów, 
rynek będzie potrzebował mocnych danych 
fundamentalnych, żeby przebić bardzo silny opór 
techniczny i psychologiczny na poziomie 2001. 
Prawdopodobnie po korekcie na kilkadziesiąt punktów, 
wrócimy do trendu wzrostowego. 
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ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

 
EQUITY 
Banki 
Marcin Doliwka 
Zuzanna Chojnacka 
Kamil Borowski 

Finansowy 

Paweł Kubacki 

Krzysztof Król 

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 

Gospodarka Zagranica 

Przemysław Skrzypkowiak 
Mikołaj Baryga 
Aleksander Władyko 

Kalendarz Makro 
Bartosz Czyrniański 
 

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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