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EQUITY 

BANKI RYNEK – Wyniki sektora 
BANKI RYNEK – Opinia Komitetu Stabilności Finansowej ws. kredytów frankowych 
BANKI RYNEK – Wkrótce trzy nowe banki w Polsce 
MILLENNIUM – Chińczycy głównym akcjonariuszem Banco Comercial Portugues 
PKO BP – Planowane otwarcie oddziału w Pradze 
PKO BP – Portfel kredytowy grupy przekroczył 200 mld zł 
PEKAO – Rezygnacja członków Rady Nadzorczej 
ING – Niższy popyt na kredyty inwestycyjne 
GPW – Rafał Antczak nowym prezesem 
GPW – Przydzielenie 600 000 obligacji serii E 
KRUK – 347,3 mln zł wydatków na portfele wierzytelności w IV kw. 2016 r 
XTB – Jakub Maly odwołany z funkcji prezesa zarządu 
XTB – II połowa 2016 sprzyjała realizacji celów biznesowych 
FINANSOWY RYNEK – W 2016 najwięcej dały zarobić fundusze akcji 
SKARBIEC TFI – 2017 pod znakiem polityki 
ENEA – Brak kar umównych dla Polimeksu 
ENEA/ENERGA – Perspektywy ratingu w dół 
ENERGETYKA – Sprzeciw państw UE 
ENERGETYKA – Sprzedaż węgla 
KGHM – Umowa ze spółką Hutmen 
PALIWA – Ceny ropy naftowej 
PKN ORLEN – Nowe umowy na sprzedaż paliw 
PGNiG – Kolejna obniżka cen gazu dla biznesu oraz klientów detalicznych 
PGNiG – Umocnienie swojej pozycji na rynku gazu 
GRUPA AZOTY – Członek indeksu FTSE4Good Emerging 
POLSAT CYFROWY – Połączenie z Metelem Holding 
ORANGE POLSKA – Zwolnienia Pracowników 
ATM – Wezwanie do sprzedaży 
PRZEMYSŁ GIER – Wyprzedaże na platformie Steam 
CD PROJEKT S.A. – Rozwój i prace nad nowymi projektami 
POLNORD – wprowadzenie obligacji na okaziciela na rynek Catalyst 
ROBYG – Lider wśród notowanych na GPW deweloperów 
DOM DEVELOPMENT – Polityka dywidendowa bez zmian. 
TRAKCJA – Zgoda na przejęcie Bahn Technik Wrocław 
BUDIMEX – Wyniki za IV kwartał 2016 
ABC Data – Budowa sieci salonów Xiaomi 
Action – Przychody spółki w grudniu 
ABC Data – Przychody spółki w grudniu 
Action – Powołanie rady wierzycieli i informacja o obniżeniu odsetek 
LPP – Wyniki za grudzień 2016 oraz cały rok 2016 
CCC – Wyniki za grudzień 2016 oraz cały rok 2016 
Vistula – Wyniki za grudzień 2016 oraz cały rok 2016 
Monnari – Wyniki za grudzień 2016 oraz cały rok 2016 
Bytom – Wyniki za grudzień 2016 oraz cały rok 2016 
Coccodrillo – Wyniki za grudzień 2016 oraz cały rok 2016 
NEUCA – Terminy publikacji raportów okresowych 
AUTO PARTNER - Spółka kontynuuje wzrost 
INTERCARS – Neutralne rekomendacje dla spółki 
Eurocash – Nabycie 100% udziałów spółki EKO Holding S.A. 
Eurocash – Podwyższenie rekomendacji do „trzymaj” 
Work Service – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji Work Service S.A. 
FORTE – Wzrost udziałów Skarbiec TFI w spółce 
PAGED – Zawarcie umowy limitu kredytowego 
ELEMENTAL HOLDING – Porozumienie w zakresie know-how 
WAWEL – Przewidywany spadek sprzedaży w kolejnych kwartałach 
FAMUR S.A. – Unieważnienie zlecenia budowy szybu 
PEKAES – Wykluczenie akcji spółki z obrotu giełdowego z dniem 10 stycznia 2017 r. 

MAKRO 
Fitch utrzymał rating dla Polski 
Koniec dobrej passy dolara? 
„Na zachodzie bez zmian” – Utrzymany rating polski 
Spokojny styczeń 2017 
Szanse na „twardy” Brexit coraz większe 

INVESTMENT BANKING 
Polish Sigma Group sprzedaje 4,8 mln akcji w ramach IPO Dino Polska 
Liderzy obrotu na GPW w grudniu 2016 roku 
SPARK VC SA – rezygnacja członków Rady Nadzorczej 
McDonald's sprzedaje 52-proc. pakiet swojej sieci 
Połączenie KHW z PGG jedynym ratunkiem dla holdingu 

TRADING 
USD/JPY – Wyraźny kanał spadkowy 
FWIG20 – Opór 2000 punktów 
FOIL – średnioterminowa konsolidacja 
FGold – 1200 USD kolejnym wsparciem? 

 

 

 

 

 

PORTFELE 

Profit akcji wzrostowych 

 

 
 

 

 
 

Przez minione pięć tygodni sytuacja naszego portfela 
poprawiła się. Wszystkie spółki, które obecnie znajdują 
się w portfelu, przynoszą zyski, a żaden poziom stop loss 
nie został osiągnięty. 
Stopa zwrotu, w porównaniu z poprzednim wydaniem 
wzrosła o 2,1 p.p., kształtując się na poziomie 10,5%. 
W kapitału początkowego – 74 964 zł – do tej pory 
wygenerowaliśmy 7883,39 zł zysku. 
 
Najnowszymi zakupionymi przez nas papierami są akcie 
spółki ABC Data. Przypuszczaliśmy, iż po ostatnim 
znacznym wybiciu cena ustabilizuje się i zacznie stabilnie 
rosnąć. 
 

 
 

PROFIT AKCJI WZROSTOWYCH - PERFORMANCE

Akcje L. akcji Początek Koniec Zmiana

Lentex 1535 9,77 10,22 4,6%

Panova 632 23,70 25,00 5,5%

UniCredit 857 8,75 11,94 36,5%

Impexmetal 4918 3,05 3,25 6,6%

ABC Data 7298 1,97 2,12 7,6%

PGE 970 9,77 10,33 5,7%

RAZEM 74964 82847 10,5%

PROFIT AKCJI WZROSTOWYCH

UPDATE: 15. stycznia

Akcje L. akcji Początek Stop loss

Lentex 1535 9,77 9,38

Panova 632 23,70 23,00

UniCredit 857 8,75 10,49

Impexmetal 4918 3,05 3,05

PGE 970 9,77 9,77

ABC Data 7298 1,97 1,82

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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Aktualnie spółka ta jest drugą najbardziej rentowną 
inwestycją w portfelu. Do tej pory przyniosła zysk 
w postaci 1 094,7 zł, generując 7,6% stopę zwrotu. 
 
Cena akcji spółki UniCredit S.A. spadła, w porównaniu 
z notowaniami z przed pięciu tygodni, z poziomu 12,5 zł 
do 11,94 zł. Tym samym generuje ona stopę zwrotu 
o 6,4 p.p. niższą niż to było widoczne w ostatnim wydaniu. 
W dalszym ciągu pozostaje ona jednak najrentowniejszą 
spółką portfela wnosząc 2 733,83 zł zysku. 
Na wniosek UniCredit S.A., GPW zawiesza obrót akcjami 
spółki od 17 do 25 stycznia włącznie w związku z planami 
scalenia akcji. 
 

 
 
PGE S.A. również okazała się być udanym zakupem. 
Ceny akcji, w minionym okresie, wzrosły z poziomy 9,90 zł 
do 10,33 zł, dając tym samym o 4,4 p.p. większy zwrot 
z inwestycji. Zysk z akcji wynosi 543,2 zł. 
W ramach zabezpieczenia pozycji przed ewentualną 
zmianą trendu przesunęliśmy poziom stop loss do 
poziomu break-even – 9,77 zł. 
 

 
 
Spółka Lentex S.A odzyskała pozycję w rynku. Ubiegło 
okresowy spadek i strata zostały odrobione. Obecnie 
wnosi ona do portfela dodatnią stopę zwrotu na poziomie 
4,6%, czyli wzrost o 4,8 p.p. w porównaniu do notowań 
sprzed pięciu tygodni. Powodując tym samym zamianę 
30,7 zł straty w 690,75 zł zysku. 
 

 
 
Panowa S.A. od dłuższego czasu odnotowuje niewielki, 
aczkolwiek stabilny wzrost. I w tym tygodniu trend nie 
uległ zmianie.  
W tym wydaniu stopa zwrotu kształtuje się na poziomie 
5,5%, co daje 821,6 zł zysku inwestycji. 
 

 
 
Ceny akcji spółki Impexmetal S.A. spadły o 0,05 zł 
powodując o 1,6 p.p. niższą stopę zwrotu niż ta którą 
przedstawiliśmy pięć tygodni temu. Spółka wciąż jednak 
wnosi zyski do portfela. Kształtuje się on na poziomie 
983,6 zł. 
 

 
 

 

 

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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 KALENDARZ MAKRO 

WERYFIKACJA UBIEGŁOTYGODNIOWYCH PROGNOZ 

W zeszłym tygodniu pojawiły się ważne dane dla europejskich 
gospodarek m.in. poziom bezrobocia w Strefie Euro, dane o produkcji 
przemysłowej w Wielkiej Brytanii i Niemczech czy też bilans handlowy 
Chin. Większość odczytów była zgodna z przewidywaniami analityków. 
Za oceanem ważnym wydarzeniem była również pierwsza formalna 
konferencja Donalda Trumpa od czasu wygrania przez niego wyborów 
w listopadzie poprzedniego roku. 
 
Wzrost produkcji przemysłowej w Niemczech m/m wyniósł 0,4% co było 
lekko poniżej prognoz. Bezrobocie w Strefie Euro pozostało na tym 
samym stabilnym poziomie – 9,8%. W ubiegłą środę pozytywnie 
zaskoczyły dane dotyczące produkcji przemysłowej w Wielkiej Brytanii – 
wzrost o 1,3% m/m przy prognozie 0,5% co może oznaczać 
przyspieszenie wzrostu brytyjskiego PKB w przyszłych kwartałach. 

KALENDARZ WYDARZEŃ MAKROEKONOMICZNYCH 

Godz. Kraj Wydarzenie Poprz. Prog. ni 

Poniedziałek, 16 stycznia       

20:00 Polska 
Bazowy wskaźnik CPI 

(r/r) (Dec) 
-0,10%   ●○○ 

Poniedziałek nie będzie istotnym dniem pod względem nowych 
odczytów danych. W kontekście polskiej gospodarki poznamy poziom 
bazowego wskaźnika CPI r/r za grudzień. Rynek jest ciekaw czy inflacja 
na dobre oddaliła się od Polski. 

Wtorek, 17 stycznia       

15:30 
Wielka 

Brytania 
Wskaźnik CPI (r/r) 

(Dec) 
1.2% 1.4% ●●○ 

17:00 Niemcy 
Nastrój Ekonomiczny 
ZEW w Niemczech 

(Jan) 
13.8 18.8 ●●○ 

We wtorek z ważniejszych danych poznamy m.in. odczyt wskaźnika CPI 
dla Wielkiej Brytanii. Spodziewany jest wzrost cen. O 17 dowiemy się 
o wartości niemieckiego indeksu ZEW, który obrazuje nastroje 
analityków i inwestorów instytucjonalnych. Analitycy spodziewają się 
znacznego polepszenia nastrojów co jeśli się potwierdzi może się 
pozytywnie przełożyć na wyniki niemieckiej gospodarki w przyszłych 
miesiącach. 

Środa, 18 stycznia       

17:00 
Strefa 
Euro 

Wskaźnik CPI (r/r) 
(Dec) 

1.1% 1.1% ●●● 

19:30 USA 
Bazowy wskaźnik CPI 

(m/m) (Dec) 
0.2% 0.2% ●●● 

W środę poznamy wskaźniki CPI dla Strefy Euro i USA. Analitycy w obu 
przypadkach prognozują utrzymanie się ich na poziomie z poprzednich 
miesięcy. W globalnej gospodarce coraz częściej wspomina się 
o nadchodzącej wzmożonej inflacji. 

Czwartek, 19 stycznia       

19:00 Polska 
Sprzedaż detaliczna 

(r/r) (Dec) 
6,60% 6,10% ●●○ 

19:30 USA 
Zezwolenia na budowę 

(Dec) 
1.212M 1.225M ●●● 

19:45 
Strefa 
Euro 

Decyzja w sprawie 
stóp procentowych 

(Jan) 
    ●●● 

Pierwsza połowa czwartku nie będzie obfitować w ważne dane 
makroekonomiczne. O 19:00 poznamy odczyt o sprzedaży detalicznej w 
Polsce za grudzień r/r. Będzie to szczególnie analizowane w kontekście 
pierwszych świąt Bożego Narodzenia po wprowadzeniu rządowego 
programu 500+. O 19:30 poznamy dane o ilości zezwoleń na budowę na 
amerykańskim rynku nieruchomości. Spodziewany jest wzrost co może 
sugerować dalsze umacnianie się największej gospodarki świata. 
Pod wieczór poznamy decyzję EBC w sprawie stóp procentowych 
w Strefie Euro. Analitycy nie spodziewają się zmian ich poziomu. 

Piątek, 20 stycznia       

03:00 Chiny PKB (r/r) (Q4) 6,70% 6,70% ●●● 

03:00 CNY 
Produkcja 

przemysłowa (r/r) 
(Dec) 

6,20% 6,10% ●●● 

15:30 
Wielka 

Brytania 
Sprzedaż detaliczna 

(m/m) (Dec) 
0,20% 0,20% ●●○ 

 
Piątek upłynie pod znakiem danych z chińskiej gospodarki. Tego dnia 
poznamy wszystkie najważniejsze wskaźniki dla państwa środka, czyli 
poziom inwestycji, wzrost PKB, produkcję przemysłową oraz wielkość 
sprzedaży detalicznej. Analitycy przewidują delikatne zmniejszenie się 
tempa wzrostu. Inne wskaźniki dla Chin również mają potwierdzić 
stabilny wzrost najludniejszego państwa świata.  
 
Po południu tego samego dnia zostaną opublikowane dane sprzedaży 
detalicznej w Wielkiej Brytanii. Spodziewana jest jej stagnacja. 
 

Podsumowanie prognoz nadchodzącego tygodnia 

W najbliższym tygodniu zostaną opublikowane ważne dane CPI dla 
największych gospodarek świata m.in. dla USA, Strefy Euro czy Wielkiej 
Brytanii. W Europie zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem będzie 
czwartkowa konferencja prasowa EBC oraz decyzja banku w sprawie 
stóp procentowych. Coraz więcej pojawia się głosów o konieczności ich 
podwyższenia - głównie ze strony niemieckich banków. Mimo to rynek 
nie spodziewa się zmiany stóp procentowych. Dla polskich inwestorów 
ważne dane pojawią się już w poniedziałek - wskaźnik CPI. Rynek jest 
ciekaw czy faktycznie na dobre skończyła się deflacja w polskiej 
gospodarce. Kolejne istotny polski odczyt będzie w czwartek odnośnie 
sprzedaży detalicznej. Spodziewany jest spadek r/r w porównaniu do 
poprzedniego miesiąca. 

 

 

 

  

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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EQUITY 

Banki 

BANKI RYNEK – Wyniki sektora 

Narodowy Bank Polski poinformował, że między 
styczniem a listopadem 2016 roku zysk netto sektora 
bankowego wyniósł 13,035 mld zł, co oznacza wzrost 
o 20,5 proc. względem roku poprzedniego. Podatek 
dochodowy z działalności kontynuowanej w tym okresie 
wyniósł 3,960 mld zł, wynik z tytułu odsetek 34,445 mld zł 
(32,098 mld zł rok wcześniej), a odpisy aktualizujące 
z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wyniosły 
6,459 mld zł, wobec 7,675 mld zł w okresie styczeń–
listopad 2015 roku. Z danych przedstawionych przez NBP 
wynika także, że rezerwy między styczniem a listopadem 
2016 roku sięgnęły 837 mln zł, natomiast wynik 
z działalności operacyjnej 17,193 mld zł. 
 
Z danych podanych przez Związek Banków Polskich 
wynika, że od stycznia do września banki zapłaciły 
2,331 mld zł podatku bankowego, a w ciągu trzech 
kwartałów 2016 roku o 8 proc. wzrosła liczba klientów 
indywidualnych banków. Liczba osób pozytywnie 
oceniających sytuację w kończącym się roku wśród 
bankowców, według danych ZBP, spadła 
o 17 punktów procentowych.  

 

BANKI RYNEK – Opinia Komitetu Stabilności 
Finansowej ws. kredytów frankowych 

Istnieje potrzeba porozumienia między bankami 
a klientami dotyczącego restrukturyzacji walutowych 
kredytów mieszkaniowych - uznał Komitet Stabilności 
Finansowej w składzie: prezes NBP, szef KNF, prezes 
BFG i przedstawiciel MF. Uznano także, że ustawowe 
przewalutowanie tych kredytów nie byłoby właściwe, 
ponieważ mogłoby to prowadzić do znaczących strat 
w niektórych bankach, a nawet do sytuacji zagrażających 
stabilności krajowego systemu bankowego. Według KSF 
restrukturyzacja powinna być dobrowolna i jest 
w szczególności zasadna w przypadku klientów, którzy 
znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej nie z własnej 
winy. 
 
Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz 
Morawiecki odnosząc się do opinii Komitetu Stabilności 
Finansowej, wyraził nadzieję, iż banki i klienci dojdą do 
porozumienia. W jego ocenie "są to zdecydowane 
kroki w kierunku wzmocnienia siły kredytobiorców 
względem banków, zarówno jeśli chodzi o spready, 
ale w szczególności, w zakresie wymiany walut". 

 

BANKI RYNEK – Wkrótce trzy nowe banki w Polsce 

Estoński Inbank i holenderski MUFG Bank chcą 
rozpocząć działalność na rynku polskim. Dodatkowo 
nowa marka Envelo Bank planuje zostać 
uruchomiona przez Bank Pocztowy. 

Wejście Inbank może okazać się bardzo korzystne dla 
Polaków. W Estonii bank ten wyróżnia się wysokim 
oprocentowaniem lokat, natomiast nowa marka Banku 
Pocztowego kieruje swoją ofertę głównie do młodych 
klientów. Envelo ma być bankiem internetowym, łączyć 
bankowość tradycyjną z ubezpieczeniami i usługami 
kurierskimi w atrakcyjnych cenach. Klienci tego banku 
będą mieli do dyspozycji także nowoczesną aplikację 
mobilną. Instytucja ma rozpocząć działalność w pierwszej 
połowie 2017 r. 

 

MILLENNIUM – Chińczycy głównym akcjonariuszem 
Banco Comercial Portugues 

Chiński koncern Fosun stanie się posiadaczem 
30 proc. udziałów Banco Comercial Portugues 
i zostanie jego głównym akcjonariuszem, zainwestuje 
łącznie 706 mln euro. BCP poinformował, że została 
podjęta decyzja, iż podniesienie kapitału wymaga emisji 
14,1 mln akcji o wartości 94 centów za sztukę, co jest 
ceną niższą o 38,6 proc. od aktualnych notowań. 
W listopadzie władze koncernu podały informacje 
o decyzji nabycia 16,7 proc. akcji BCP za 175 mln euro.  
 
Drugie dofinansowanie Banco Comercial Portugues 
przez Fonsun jest negatywnie oceniane przez 
portugalskich analityków finansowych. Wiadomość 
o transakcji została także źle odebrana przez 
lizbońską giełdę – cena akcji spadła do najniższego 
w historii poziomu, czyli 97 centów za sztukę.  
 
BCP posiada 50,1 proc. akcji Banku Millennium.  

 

PKO BP – Planowane otwarcie oddziału w Pradze 

W podanym przez bank komunikacie poinformowano, iż 
PKO BP planuje na przełomie I i II kwartału 2017 roku 
otworzyć oddział w Czechach, a jego dyrektorem będzie 
Jacek Kasprzewski. 
 
Zlokalizowana w Czechach placówka PKO BP będzie 
działała pod nazwą PKO Bank Polski, Czech Branch. 
 
Działalność oddziału skoncentrowana będzie na 
obsłudze klientów korporacyjnych, analogicznie do 
otwartego w grudniu 2015 roku oddziału we Frankfurcie. 

 

PKO BP – Portfel kredytowy grupy przekroczył 
200 mld zł 

W komunikacie prasowym poinformowano, iż wolumen 
kredytów grupy PKO BP pod koniec listopada 2016 
przekroczył wartość 200 mld zł. 
 
"Celem PKO Banku Polskiego na obecny rok jest 
wykorzystanie dobrej koniunktury na rynku kredytów 
i utrzymanie dotychczasowych, wysokich udziałów 
w poszczególnych jego kategoriach" – powiedział 
Zbigniew Jagiełło, prezes banku. 

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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PEKAO – Rezygnacja członków Rady Nadzorczej 

Zarząd banku poinformował o rezygnacji: Giani Papa, 
Massimiliano Fossati, Laury Stefani Penna oraz Doris 
Tomanek z funkcji członków Rady Nadzorczej pod 
warunkiem i ze skutkiem na dzień pośredniego zbyciua 
przez UniCredit akcji banku na rzecz PZU S.A. oraz 
Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. 

 

ING – Niższy popyt na kredyty inwestycyjne 

W związku z przesuwaniem decyzji o rozpoczęciu 
nowych inwestycji przez klientów, ING zaobserwowało 
zmniejszone zainteresowanie kredytami 
inwestycyjnymi. 
 
"Wcześniej nie obserwowaliśmy wśród swoich klientów 
symptomów spowolnienia, teraz jednak widzimy, 
że bardzo wiele firm odwleka decyzje o inwestycjach. 
Sytuacja ta dotyczy różnych sektorów" – powiedział 
M. Bolesławski, wiceprezes banku. 
 
"Dużo firm przekłada ostateczne decyzje o rozpoczęciu 
nowych inwestycji, argumentując to niepewnością 
i brakiem przewidywalności. Wskazują na częste zmiany 
legislacyjne, niepewność dotyczącą podatków. Widać, 
że firmy czekają na stabilizację, a także na nowe środki 
z programów unijnych” – dodał. 

 

 

Finansowy 

GPW – Rafał Antczak nowym prezesem 

Rafał Antczak został powołany w środę czwartego 
stycznia przez nadzwyczajne walne zgromadzenie 
akcjonariuszy Giełdy Papierów Wartościowych na 
stanowisko nowego prezesa spółki.  
 
R. Antczak zastąpi na tym stanowisku Małgorzatę 
Zaleską, która w środę została odwołana. M. Zaleska 
była prezesem GPW od stycznia 2016 roku.  
 
Rafał Antczak jest ekonomistą z ponad 20-letnim 
stażem. W latach 1994-2006 działał w Centrum Analiz 
Społeczno-Ekonomicznych (CASE), później zasiadał na 
stanowisku głównego ekonomisty PZU (2006-08). 
W trakcie swojej kariery pracował także na rzecz Banku 
Światowego oraz pełnił rolę doradcy szefów banków 
centralnych Ukrainy i w Kazachstanie. Ukończył 
ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie później 
był także wykładowcą. Od 2008 roku jest członkiem 
zarządu Deloitte Consulting. 

 

 

 

 

GPW – Przydzielenie 600 000 obligacji serii E 

W okresie subskrypcji zostało złożonych 1 197 zapisów 
na 1 640 375 obligacji, natomiast spółka postanowiła 
przydzielić 600 000 obligacji 1 194 inwestorom.  
 
Średnia stopa alokacji tych zapisów wyniosła 
36,6 proc., co oznacza, że każdy z zapisów został 
zredukowany średnio o 63,4 proc. Wartość nominalna 
serii wynosiła 60 mln zł. Zapisy na obligacje serii E miały 
być prowadzone do 12 stycznia. Warunkiem zakończenia 
zapisów przed terminem\ było objęcie przez inwestorów 
wszystkich obligacji. Cena emisyjna uzależniona była od 
terminu złożenia zapisu i wynosiła dla zapisów złożonych 
2 stycznia 2017 r. 99,88 zł, a dla zapisów złożonych 
3 stycznia 2017 r. 99,89 zł. 

 

KRUK – 347,3 mln zł wydatków na portfele 
wierzytelności w IV kw. 2016 r 

Kruk wydał w czwartym kwartale 2016 roku 347,3 mln zł 
na zakup portfeli wierzytelności w Polsce i za granicą. 
Oznacza to wzrost o 76 proc. rok do roku o czym 
poinformowała spółka we wtorkowym komunikacie. 
 
Nominalna wartość wierzytelności nabytych przez grupę 
w IV kwartale 2016 roku wyniosła 8,05 mld zł a wartość 
spłat z tytułu obsługi nabytych portfeli wyniosła 290,5 mln 
zł, czyli wzrosła o 32 proc. rdr. W całym 2016 roku 
wartość nakładów inwestycyjnych na wierzytelności 
nabyte przez grupę wyniosła łącznie 1,28 mld zł. Wartość 
spłat z tytułu obsługi nabytych portfeli w 2016 roku 
wyniosła 992,3 mln zł, czyli wzrosła o 20 proc w stosunku 
do poprzedniego roku. 

 

XTB – Jakub Maly odwołany z funkcji prezesa zarządu 

Spore zmiany w kierownictwie XTB. Z funkcji prezesa 
odwołany został Jakub Maly, a jego miejsce do 
10 kwietnia obejmie Jakub Zabłocki. Ponadto 
rozszerzony został skład rady nadzorczej z trzech do 
pięciu osób, a do jej składu dołączyli Omar Arnaut jako 
wiceprezes ds. sprzedaży oraz Filip Kaczmarzyk, członek 
zarządu ds. tradingu.  
 
Jako powody decyzji podaje się niewystarczające tempo 
realizacji celów strategicznych i rozwoju grupy 
kapitałowej. Zysk operacyjny spółki za pierwsze trzy 
kwartały 2016 roku wyniósł 27 mln zł (wobec 125,6 mln zł 
rok wcześniej). 

 

XTB – II połowa 2016 sprzyjała realizacji celów 
biznesowych 

Dnia 10 kwietnia wybrany zostanie nowy prezes, po tym 
jak w ostatnich dniach odwołany został Jakub Maly. Na to 
stanowisko prawdopodobnie wybrany zostanie 
aktualny wiceprezes XTB, Omar Arnaout, 
który w spółce zdążył już się zadomowić przez ostatnie 

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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10 lat i przez ostatnie pół roku zarządza ich największym 
rynkiem – Polską. 
 
„Pod wodzą Omara Arnout’a, w II półroczu 
odnotowaliśmy znaczącą poprawę realizacji celów 
biznesowych w Polsce" - powiedział PAP Jakub Zabłocki, 
współzałożyciel i główny akcjonariusz XTB, pełniący 
tymczasowo do 10 kwietnia funkcję prezesa spółki. 
  
Duża zmienność na rynkach sprzyjała interesom spółki. 
20 marca opublikowane zostanie sprawozdanie roczne, 
a jeszcze wcześniej spodziewać się można 
sprawozdania kwartalnego, z którego dowiemy się, 
ile spółka rzeczywiście zarobiła. Zgodnie z polityką 
dywidendową przewiduje się wypłatę 50-100% 
jednostkowego zysku netto. W 2017 roku rynek FX/CFD 
dobrze rokuje dla XTB. Po wycofaniu się z rynku Saxo 
Banku oraz HFT, spółka ma okazję powiększyć bazę 
klientów, a Jakub Zabłocki nie wyklucza przejęć innych, 
pomniejszych brokerów. 

 

FINANSOWY RYNEK – W 2016 najwięcej dały zarobić 
fundusze akcji 

W minionym roku na rynkach nie brakowało emocji, 
czy za sprawą Brexitu, czy też wyborów prezydenckich 
w Stanach Zjednoczonych. Mimo oczekiwań, największe 
indeksy globalne i polskie pozwoliły na stopy zwrotu 
w okolicach 10%, co w środowisku niskich stóp 
procentowych może cieszyć inwestorów. Jeśli zaś 
chodzi o fundusze, fundusze akcyjne notowały zwroty na 
poziomie 8-10%, nawet do 13% jak fundusz akcji polskich 
małych i średnich spółek. 
 
Dużo gorzej wypadły fundusze mieszane oraz absolutnej 
stopy zwrotu, które zarobiły ok. 4-5%. W przypadku tych 
ostatnich zanotowano ok. 2,5 mld zł więcej umorzeń niż 
nabyć (dane do listopada 2016 roku). Środki te 
przeniesione zostały na rynek akcji, gdzie w/w saldo 
wzrosło o 4 mld zł. 

 

SKARBIEC TFI – 2017 pod znakiem polityki 

Grzegorz Zatryba, zarządzający funduszami i główny 
strateg Skarbiec TFI przedstawił swoje prognozy na 
najbliższy rok. Przewiduje on, że dużą rolę odegra 
polityka oraz działania rządów, których znaczenie 
wzrośnie w stosunku do banków centralnych. 
Twierdzi, że inflacja, która niewątpliwie przyspieszy 
w najbliższych 12 miesiącach spowoduje spadek 
zaufania do tych instytucji. 
 
Jeśli zaś chodzi o rynki kapitałowe sporej zmienności 
spodziewać się możemy na rynku długu, gdzie już 
w ostatnich miesiącach 2016 roku dość wyraźnie 
wzrosły rentowności obligacji i spadła ich wycena. 
W wyniku tego prawdopodobnie kapitał uciekać będzie 
na rynek akcji – przewiduje Zatryba. Ponadto 
rekomenduje szczególnie rynki rozwinięte, jednak zaleca 

obserwację rynków rozwijających się i kurs dolara, 
od którego zależeć może w znacznym stopniu saldo 
handlowe. 

 

 

Energia 

ENEA – Brak kar umównych dla Polimeksu 

W związku z przesunięciem terminu zakończenia budowy 
bloku węglowego w Kozinicach z lipca na grudzień 2017 
r., spółka mogła żądać kar umownych od głównego 
wykonawcy.  
 
Enea nie skorzystała z tej możliwości i oznacza  
to, że główny wykonawca, którym jest Polimeks-Mostostal 
nie poniesie żadnych konsekwencji w związku z zaistniałą 
sytuacją.  
 
Ponadto, nie zmieniły się żadne inne warunki umowy, 
pomimo iż Polimeks informował o kosztach realizacji 
inwestycji, która mogą być wyższe o 130 mln PLN,  
niż wcześniej zakładano.  
 
Możliwy powodem takiej decyzji Enei jest fakt, że może 
ona stać się wkrótce akcjonariuszem Polimeksu wraz  
z PGE, Energą i PGNiG. Spekuluje się, że te cztery spółki 
obejmą w równych częściach, łącznie 150 mln akcji 
z emisji prywatnej. Wartość emisji będzie znana  
w styczniu. 

 

ENEA/ENERGA – Perspektywy ratingu w dół 

Agencja ratingowa EuroRating utrzymała ratingi obu 
spółek na niezmienionym poziomie BBB, jednakże 
obniżyła ich perspektywę ze stabilnej na negatywną. 
 
Analitycy agencji swoją decyzję argumentują faktem 
zaangażowania obu spółek w realizację nowego bloku  
o mocy 1000 MW w Ostrołęce. Według nich nawet  
w przypadku zaangażowania w inwestycje trzeciego 
podmiotu, profil kredytowy obu tych spółek ulegnie 
pogorszeniu, a sam blok może generować straty w długim 
okresie. 
 
Agencja zapowiada, że decyzja o obniżeniu ratingu Enei 
nastąpi w momencie rozstrzygnięcia przetargu  
na budowę bloku i podpisania umowy z wykonawcą. 
Jest to uzasadnione faktem zaangażowania spółki  
w ratowanie KWH oraz wydatki związane z zakupem 
elektrowni Połaniec. 

 

ENERGETYKA – Sprzeciw państw UE 

Tworzy się grupa państw członkowskich, 
sprzeciwiających się niektórym zapisom pakietu 
zimowego. Oprócz Polski, w której żadna elektrownia nie 
jest w stanie osiągnąć wskaźnika emisji CO2 na 
poziomie 550 g na 1 kW, zapisowi temu sprzeciwiają się 

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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sektory energetyczne z Francji, Hiszpanii, Niemiec, 
Wielkiej Brytanii i Włoch. Polskie stanowisko wspierają 
również pozostałe państwa Grupy Wyszehradzkiej 
i Rumunia. 
 
Drugim zapisem budzącym kontrowersje jest przepis 
dotyczący wyeliminowania dotowanego spalania 
biomasy, z której współspalania razem z węglem 
pochodzi 40 proc. energii z OZE w Polsce. Punktowi temu 
zapewne sprzeciwi się także Finlandia i Estonia, 
które zużywają bardzo dużo biomasy do produkcji 
energii.  

 

ENERGETYKA – Sprzedaż węgla 

Według wstępnych danych Agencji Rozwoju Przemysłu, 
w 2016 roku polskie kopalnie wyprodukowały 70,4 mln 
ton węgla kamiennego (spadek w stosunku do 
poprzedniego roku o 1,8 mln ton). 
 
Sprzedaż węgla sięgnęła 73,1 mln ton, tym samym była 
wyższa od sprzedaży w roku 2015 o 2,7 mln ton. 
 
Spadek produkcji węgla jest efektem działań 
restrukturyzacji sektora oraz przekazania części kopalń 
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, której dyrektor Henryk 
Paszcza mimo wszystko ocenił wynik polskich 
producentów w ubiegłym roku jako duży sukces, 
gdyż zarówno poziom sprzedaży jak i eksport zostały 
utrzymane na podobnym poziomie. 

 

 

Surowce 

KGHM – Umowa ze spółką Hutmen 

KGHM zawarł ze spółką Hutmen umowę na sprzedaż 
wlewków okrągłych miedzianych w okresie od stycznia 
2017 r. do grudnia 2018 r. Obie strony mają prawo 
przedłużyć czas trwania umowy o kolejny rok.  
 
Roczna ilość bazowa wlewków wynosi 11 tys., 
a z uwzględnieniem zawartej w umowie opcji kupującego 
– 20 tys. Szacowana według aktualnych cen miedzi 
wartość kontraktu na rok 2017 wynosi 229 mln zł 
(z uwzględnieniem opcji kupującego – 416 mln zł). 

 

 

Paliwa 

PALIWA – Ceny ropy naftowej 

Po ujawnieniu statystyk eksportu z Iraku, ceny ropy 
naftowej spadły o blisko 4%. Biorąc pod uwagę dane  
z grudnia nie zapowiada się na to, aby Irak planował 
obniżyć wydobycie. Mimo swojej deklaracji  
o ograniczeniu wydobycia przedstawionej na szczycie 
OPEC z 30 listopada 2016 roku, może być on pierwszym 
krajem, który wyłamie się ze wspólnego porozumienia 
krajów eksportujących ropę naftową. Takie działania 

mocno ujmują wiarygodności postanowień kartelu 
naftowego.  
 
Pomimo zapewnień o ograniczeniu wydobycia ze strony 
przedstawiciela OPEC, Arabii Saudyjskie, spadek cen 
ropy naftowej pokazuje, że rynek najwyraźniej obawia się 
o jedność kartelu. 

 

PKN ORLEN – Nowe umowy na sprzedaż paliw  

PKN Orlen poinformował, że 9 stycznia podpisał umowy 
na sprzedaż paliw z trzema odbiorcami - BP Europa, 
Shell Polska, AMIC Polska (wcześniej pod nazwą Lukoil 
Polska). W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku 
dostarczy im benzynę i olej napędowy o łącznej wartości 
około 9,3 mld PLN. 
 
Ponadto, koncern zawarł umowę na dostarczenie paliwa 
JET-A1 na potrzeby Polskich Linii Lotniczych LOT. 
Będzie ona obowiązywała od stycznia 2017 do końca 
roku 2019. Spółka poinformowała, że szacowana wartość 
tej umowy, może wynieść około 1,8 mld PLN. 
 
Zawarcie tak wielkich umów przez PKN Orlen potwierdza 
jego pozycję lidera sektora paliw w Polsce i stanowi 
bardzo dobrą wiadomość dla akcjonariuszy spółki. 

 

PGNiG – Kolejna obniżka cen gazu dla biznesu oraz 
klientów detalicznych 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową 
taryfę na paliwo gazowe dla odbiorców indywidualnych 
oraz biznesowych. Cena gazu ziemnego zostanie 
obniżona o średnio 7%. 
- dla odbiorców indywidualnych małych przedsiębiorstw 
spadnie ona o 6%, 
- dla odbiorców biznesowych uśredniona obniżka 
wyniesie 8,6%. 
 
Zgodnie z wypowiedzią prezesa Zarządu PGNiG, jest to 
już szósta obniżka cen gazu od sierpnia 2014 roku,  
co oznacza, że uśredniony spadek cen gazu ziemnego 
wynosi około 23%.  
 
Należy jednak zauważyć, że jeszcze pod koniec  
2016 roku decyzją prezesa URE taryfa dla największych 
klientów przemysłowych wzrosła o 12,2% dla gazu 
wysokometanowego oraz 13,4% dla gazu ziemnego 
zaazotowanego. Wynika to z utrzymujących się wyższych 
cen ropy naftowej. 

 

PGNiG – Umocnienie swojej pozycji na rynku gazu 

Zarząd PGNiG obrał za najważniejszy tegoroczny cel, 
wsparcie projektu budowy gazociągu idącego z Norwegii 
przez Danię do Polski. Skutkiem tego działania ma być 
większy dostęp naszego kraju do gazu ze złóż na Morzu 
Północnym.  
 

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


 
 

 

PROFIT WEEKLY 02. stycznia - 15. stycznia 

 

 

 

 

 

 

 - 6. grudnia 

KONTAKT: 
INFO@SKNPROFIT.PL 
 

8 

PARTNERZY  

SKN IK PROFIT: 

Planowany gazociąg umożliwi koncernowi 
dywersyfikację dostaw gazu, skuteczniejsze 
wykorzystywanie efektów synergii pomiędzy 
poszczególnymi segmentami grupy PGNiG oraz wzrost 
konkurencyjność cen. 

 

 

Chemia 

GRUPA AZOTY – Członek indeksu FTSE4Good 
Emerging 

Grupa Azoty weszła w skład indeksu FTSE4Good 
Emerging. Decyzja ta została poprzedzona oceną 
stosowanych działań z zakresu środowiska, kwestii 
socjalnych i społecznych oraz zarządzania na poziomie 
korporacyjnym.  
 
Członkostwo w tym indeksie świadczy o tym, że spółka 
prowadzi działalność biznesową na najwyższym 
światowym poziomie w sposób transparentny i zgodny  
z najwyższymi standardami środowiskowymi 
i społecznymi. 
 
Jednocześnie warto zaznaczyć, że indeks FTSE4Good 
Emerging został utworzony w grudniu 2016 roku, 
poszerzając grono spółek raportujących zdarzenia 
środowiskowe, zarządzania korporacyjnego oraz 
odpowiedzialnych społecznie o spółki z obszaru 
Emerging Markets. 

 

 

TMT 

POLSAT CYFROWY – Połączenie z Metelem Holding 

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat poinformował 9 stycznia 
o zamiarach połączenia transgranicznego ze spółką 
Metelem Holding, której siedziba mieści się na Cyprze. 
 
Jak czytamy w komunikacie, połączenie nastąpi poprzez 
przeniesienie na Spółkę przejmującą całego majątku 
spółki tj. przez Polsat Cyfrowy. Wraz z tą chwilą nastąpi 
przeniesienie wszystkich praw i obowiązków 
przejmowanej spółki. Na mocy połączenia, Metelem 
Holding zostanie rozwiązany bez jej likwidacji. 

 

ORANGE POLSKA – Zwolnienia Pracowników 

Nawet do 1030 osób zwolni Orange Polska w bieżącym 
roku. Redukcja zatrudnienia wynika z połączenia Spółki 
Orange z Customer Service. Najpewniej 
720 pracowników straci zatrudnienie w Orange, 
natomiast w OCS redukcja sięgnie 300 stanowisk. 
Dla odchodzących przewidziano dodatki płacowe 
w wysokości 5-26 tys. złotych w zależności od stażu 
pracy. Spółka przewiduje łączny koszt odpraw 
w granicach 40-59 tys. zł. 

 

ATM – Wezwanie do sprzedaży 

Analitycy MCI.PrivateVentures FIZ (działający w ramach 
subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0) wzywają 
do sprzedaży 3 797 097 akcji ATM-u, które dają 
10,48% głosów. Jak informuje pośredniczący 
w wezwaniu Millennium DM, cena akcji wynosi 
10,37 zł za sztukę.  
 
Po wypełnieniu wezwania, MCI PV zamierzają zebrać 
23 986 607 akcji ATM, co uprawnia 
do 23 986 607 głosów na WZA, co stanowi 
66% głosów. Przyjmowanie zapisów będzie miało 
miejsce między 1-14 lutego bieżącego roku. 

 

 

IT 

PRZEMYSŁ GIER – Wyprzedaże na platformie Steam 

Platforma Steam jest największym sklepem cyfrowym 
oferującym gry. Na końcu grudnia rozpoczęła 
się wyprzedaż z obniżką nawet o 90%.  
 
Trzecia część Wiedźmina była jednym z najlepiej 
sprzedających się tytułów na zimowej wyprzedaży. 
Przeceniona o 50% kopia Wiedźmina została 
sprzedana w prawie 300 tys. egzemplarzy. Według 
danych szacunkowych CD Projekt może uzyskać 
przychód z tego tytułu w wysokości prawie 4 mln USD.  
 
Kolejną polską Spółką, której przychody wzrosną 
po The Steam Winter Sale 2016 jest 11 bit studios. 
Grę This War of Mine sprzedawano za ok 4 USD, 
a przychody Spółki wzrosną o prawie 460 tys. USD 
(z uwzględnieniem prowizji platformy Steam). 

 

CD PROJEKT S.A. – Rozwój i prace nad nowymi 
projektami 

Działające w ramach CD Projekt S.A., studio 
deweloperskie CD Projekt RED planuje zwiększyć 
zatrudnienie w związku z pracami nad projektem tytułu 
Cyberpunk 2077. Do tej pory Spółka ujawniła niewiele 
informacji o tym projekcie. Gra będzie należała do gier 
fabularnych – RPG (Role-playing game), a jej fabuła 
będzie osadzona w przyszłości. Premiera zapowiadana 
jest na rok 2018. 

 

 

Deweloperzy 

POLNORD – wprowadzenie obligacji na okaziciela na 
rynek Catalyst 

Dnia 12 stycznia 2017r. Zarząd Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadził do 
alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 20 024 
obligację na okaziciela serii MB2 spółki POLNORD S.A., 
każda o wartości nominalnej 1000 zł. Ponadto zastał 

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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opublikowany wykaz sprzedanych mieszkań przez spółkę 
POLNORD w IV kwartale 2016r. i całym 2016r.   Wynosił 
on odpowiednio 241 mieszkań i 1023 mieszkania. Jest to 
spadek w porównaniu do roku poprzedniego o 2,9% 
gdzie sprzedaż wynosiła 1054 mieszkania i taki był 
również zakładany plan sprzedażowy na 2016r. 

 

ROBYG – Lider wśród notowanych na GPW 
deweloperów 

W 2016 roku spółka sprzedała o 27% więcej mieszkań niż 
w 2015 roku. Było to odpowiednio 2957 mieszkań w 
porównaniu do 2333. Tym samym został również 
osiągnięty cel sprzedażowy na 2016r., który wynosił 2600 
sprzedanych lokali. Dzięki tak dużej sprzedaży spółka 
stała się liderem w swojej branży i otrzymała również 
najwięcej pozytywnych rekomendacji (5) 
wystawionych przez analityków na rok 
2017 o prognozowanym rocznym potencjale wzrostu 
równym 21%. 

 

DOM DEVELOPMENT – Polityka dywidendowa bez 
zmian. 

Dom Development jest bliski zakupu części GK Euro Styl. 
Koniec procesów negocjacyjnych przewidziany jest na 
czerwiec 2017. Pomimo ewentualnego sukcesu 
transakcyjnego, pośrednik deweloperski nie przewiduje 
zmian w polityce dywidendowej. Ostatnia nowelizacja 
w tym aspekcie miała miejsce w kwietniu 2013 roku i jej 
głównym założeniem była rekomendacja zwiększenia 
wysokości dywidendy w stosunku do poprzednich 
okresów. Finalna decyzja należy jednak do walnego 
zgromadzenia spółki. Na przestrzeni ostatnich 4 lat 
Dom Development wypłacał w formie dywidendy około 
100 % zysku netto.  

 

 

Budownictwo 

TRAKCJA – Zgoda na przejęcie Bahn Technik 
Wrocław 

UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez Trakcję spółki 
Bahn Technik Wrocław, która dotychczas należała do 
niemieckiej firmy Leonard Weiss. Dzięki tej transakcji 
Trakcja stanie się jedynym właścicielem spółki. 
Przejęcie jest pokłosiem listopadowej umowy, 
która przewidywała nabycie pozostałych 50% udziałów 
w firmie za kwotę 21,5 mln zł. 

 

BUDIMEX – Wyniki za IV kwartał 2016 

Zysk netto Budimexu za IV kwartał minionego roku 
wyniósł 110 mln zł, co jest o 35 mln zł i o 43 proc. 
lepszym wynikiem w porównaniu do analogicznego 
okresu roku poprzedniego. Jak podaje w swoim 
komunikacie spółka, wzrost wynika z polepszenia się 
rentowności w branży budowlanej. 

 

Dystrybucja IT 

ABC Data – Budowa sieci salonów Xiaomi 

ABC Data zapowiada budowę sieci salonów typu brand 
store, poszerzenie kanału sprzedaży o operatorów 
telekomunikacyjnych i największe sklepy z elektroniką 
oraz rozbudowę portfolio produktowego. Xiaomi to jeden 
z największych producentów urządzeń mobilnych na 
świecie, ale jeszcze we wrześniu nie był obecny 
w Europie. ABC Data jako oficjalny dystrybutor 
rozpoczęła pierwszą sprzedaż smartfonów tej firmy. 
Łukasz Łyżwa, dyrektor w ABC Data, zdradza, że w ciągu 
trzech miesięcy od wprowadzenia smartfonów Xiaomi 
do polskich sklepów zdobyły one już 5 proc. rynku.  
Wyniki są bardzo dobre. Sprzedaż w sklepach w grudniu 
skoczyła dwukrotnie. Dostarczyliśmy już ok. 10 tys. 
smartfonów. Na koniec roku chcemy mieć z marką 
Xiaomi 10-proc. udział w polskim rynku telefonów 
komórkowych - dodaje Łyżwa. 
 
Jeszcze w tym roku ABC Data uruchomi w Warszawie 
pierwszy showroom Xiaomi. Spółka, która jest jednym 
z trzech oficjalnych dystrybutorów tego producenta 
w Europie, ma w planach budowę sieci takich salonów. 

 

Action – Przychody spółki w grudniu 

W grudniu 2016 r. Action wypracował 221 mln zł 
skonsolidowanych obrotów – według wstępnych, 
szacunkowych danych. To wyższy wynik niż 
w listopadzie – 212 mln zł oraz w październiku – 
180 mln zł. Dane za wcześniejsze miesiące IV kw. 
również są szacunkowe. W sumie według powyższych 
wstępnych informacji przychody grupy w IV kw. 2016 r. 
wyniosły 613 mln zł. Dla porównania IV kw. 2015 r. Action 
zamknął z przychodami wielkości 1,58 mld zł. 
 
Jeśli dane za 3 ostatnie miesiące 2016 r. się potwierdzą, 
przychody za IV kw. ub.r. były także niższe niż w III kw. 
ub.r. (666,65 mln zł). Od 1 sierpnia ub.r. trwa 
postępowanie restrukturyzacyjne wobec Actionu. 

 

ABC Data – Przychody spółki w grudniu 

ABC Data wypracowała w grudniu 2016 r. 
skonsolidowane przychody w wysokości 535 mln zł. We 
wcześniejszych komunikatach spółka podała, 
że szacunkowe skonsolidowane przychody 
w październiku wyniosły 470 mln zł, a w listopadzie 
578 mln zł, co oznacza łączną sprzedaż grupy w IV 
kwartale 2016 r. na poziomie 1,583 mld zł, o ok. 6 proc. 
wyższą rdr. 
 
Po trzech kwartałach przychody grupy ABC Data wynosiły 
3,315 mld zł (o 1,5 proc. mniej rdr), a sprzedaż w całym 
roku 4,898 mld zł (o 1 proc. więcej rdr). 

 

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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Action – Powołanie rady wierzycieli i informacja o 
obniżeniu odsetek 

W skład Rady Wierzycieli weszli: Skarb Państwa, Bank 
Pekao, obligatariusze reprezentowani przez kuratora 
p. Gawła Jarosińskiego, Samsung Electronics Polska 
oraz Neonet. Rada ma m.in. prawo reprezentować 
wszystkich wierzycieli spółki, wyrażać opinie, kontrolować 
czynności nadzorcy i zarządcy sądowego, sprawdzać 
fundusze masy sanacyjnej, badać księgi i dokumenty 
firmy. Jej akceptacji wymaga m.in. obciążanie masy 
układowej lub sanacyjnej, przenoszenie praw własności 
wierzytelności nieobjętej układem, zaciąganie kredytów 
i pożyczek przez spółkę, sprzedaż składników majątku 
o wartości ponad 0,5 mln zł. Od decyzji rady wierzycieli 
można się odwoływać, a jej członkowie odpowiadają za 
szkody, wynikające z niewłaściwego pełnienia 
obowiązków. 
 
Spółka poinformowała ponadto o obniżeniu przez Urząd 
Skarbowy kwoty należnych odsetek z 23,1 mln zł do 
6,9 mln zł. 

 

 

Odzież 

LPP – Wyniki za grudzień 2016 oraz cały rok 2016 

W grudniu 2016 r. grupa LPP wypracowała przychody 
na poziomie ok. 737 mln zł. W porównaniu do grudnia 
poprzedniego roku odnotowano ok. 13 % wzrostu. W tym 
okresie marża sprzedaży brutto wyniosła 51%. Wynik 
ten był zbliżony do wartości sprzed roku. Spółka podaje 
również w komunikacie informacje o obciążeniu 
jednorazową operacją hurtową sprzedaży zapasów 
starych kolekcji. Podjęte działanie jest wynikiem zmiany 
polityki zarządzania towarem i dbałością o wizerunek 
marek LPP. Wpłynie to w znaczący sposób 
na prezentacje wyników za grudzień. Po dokonaniu tej 
operacji sprzedaż w grudniu 2016 wyniesie 756 mln zł 
(wzrost o 16% w stosunku do grudnia 2015 r.) 
a grudniowa marża sprzedaży brutto obniży 
się do poziomu ok. 36%. Również w ujęciu rocznym 
spółka odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży 
o 17%, do poziomu 6 021 mln zł.  

 

CCC – Wyniki za grudzień 2016 oraz cały rok 2016 

Spółka CCC odnotowała świetne wyniki sprzedażowe 
za grudzień 2016. Skonsolidowane przychody grupy 
za ten okres czasu wyniosły ponad 335 mln zł. 
W porównaniu do analogicznego okresu roku 
poprzedniego przychody były o 50% wyższe. Natomiast 
przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły w grudniu 
2016 r. ok. 289 mln zł, co oznacza wzrost o 35,3% r/r. 
Za cały rok 2016 spółka wypracowała przychody 
na poziomie 3 191 mln zł (wzrost o 38,3% r/r). 
Informacja pozytywnie wpłynęła na notowania akcji spółki 
CCC na GPW. Dobre wyniki spółki są zasługą przyjętej 
polityki ekspansji zagranicznej. W trzecim kwartale 

2016 r. spółka CCC otworzyła 7 nowych sklepów na rynku 
niemieckim, a tylko 2 w Polsce.   

 

Vistula – Wyniki za grudzień 2016 oraz cały rok 2016 

W grudniu 2016 r. przychody ze sprzedaży grupy Vistula 
wyniosły ok. 91,6 mln zł. Spółka odnotowała wzrost 
o 12,7% w stosunku do grudnia roku poprzedniego. 
Natomiast przychody ze sprzedaży detalicznej 
w segmencie odzieżowym w ostatnim miesiącu roku 
ukształtowały się na poziomie 44,1 mln zł (wzrost 
o 24,6% w stosunku do grudnia 2015). W segmencie 
jubilerskim spółka osiągnęła przychody na poziomie 
44,4 mln zł (wzrost o 4,1% w stosunku do grudnia 2015). 
W ujęciu całorocznym wartość przychodów ze sprzedaży 
wyniosła 598,1 mln zł (wzrost o 15,6% r/r). 

 

Monnari – Wyniki za grudzień 2016 oraz cały rok 2016 

Przychody spółki Monnari za grudzień 2016 r. wyniosły 
32,3 mln zł. Spółka odnotowała spadek o 6,38% 
w stosunku do grudnia 2015r. Natomiast przychody 
ze sprzedaży towarów za cały 2016 r. wyniosły 
228,2 mln zł i były wyższe o 8,72% w porównaniu 
z rokiem poprzednim. W 2016 r. spółka otworzyła kilka 
nowych lokalizacji kontynuując dynamiczny rozwój sieci. 
Obecnie Monnari liczy ponad 150 punktów sprzedaży. 

 

Bytom – Wyniki za grudzień 2016 oraz cały rok 2016 

Łączne przychody ze sprzedaży hurtowej i detalicznej 
spółki Bytom w grudniu 2016 r. wyniosły 20 195 tys. zł. 
W segmencie sprzedaży detalicznej spółka odnotowała 
wzrost o 26,3%, a w segmencie sprzedaży hurtowej 
spadek o 44,9% w stosunku do grudnia 2015 r. Łącznie 
przychody ze sprzedaży hurtowej i detalicznej w grudniu 
2016 r. wzrosły o 24,8% r/r. Skumulowane przychody 
ze sprzedaży detalicznej i hurtowej od początku roku 
wyniosły 149 603 tys. zł, co wiązało się ze wzrostem 
o 17% r/r.    

 

Coccodrillo – Wyniki za grudzień 2016 oraz cały rok 
2016 

Przychody spółki Coccodrillo ze sprzedaży detalicznej 
w Polsce wyniosły w grudniu 2016 r. 12.996 mln zł. 
Spółka odnotowała wzrost o 1% w stosunku do grudnia 
2015. W segmencie e-commerce natomiast miał miejsce 
znaczny spadek o 12% w porównaniu z analogicznym 
okresem roku poprzedniego, do poziomu 0.865 mln zł. 
Narastająco od początku roku przychody ze sprzedaży 
detalicznej wyniosły 138.096 mln zł, natomiast 
ze sprzedaży e-commerce 12.657 mln zł (wzrosty 
odpowiednio o 13% oraz 63% r/r) 

 

 

 

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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Handel farmaceutyczny 

NEUCA – Terminy publikacji raportów okresowych 

Zarząd NEUCA S.A. poinformował o datach 
przekazywania raportów okresowych. W najbliższym 
czasie zostanie zaprezentowany jednostkowy 
i skonsolidowany raport roczny za 2016 rok, 
jego publikacja nastąpi 16 marca 2017 roku. 

   

 

Handel - pozostałe 

AUTO PARTNER - Spółka kontynuuje wzrost 

Według raportu PAP, sporządzonego na podstawie 

ostatnich 6 miesięcy potencjał wzrostu spółki Auto Partner 

jest relatywnie niski: 5,2%, jednak jak podaje sama spółka 

suma przychodów ze sprzedaży w grudniu 2016r. 

wyniosła 56 835 tys. PLN. (+43% r./r., YTD +36% r./r.), 

co oznacza wzrost aż o 42,7%, w porównaniu z tymże 

miesiącem roku poprzedniego: 39 828 tys. PLN. 

 

INTERCARS – Neutralne rekomendacje dla spółki 

Jak podaje wcześniej wspomniany raport PAP, 

potencjał wzrostu spółki wynosi 7,6%. Znajdując się w 

tym samym sektorze co Auto Partner, jest to wyższy 

wynik, jednak nie najwyższy w grupie. InterCars 

otrzymało tylko jedną pozytywną rekomendację, a aż trzy 

neutralne. Jednak średnia cena docelowa, która dla spółki 

wynosi 297,34, jest o wiele wyższa od innych z sektora 

motoryzacja. Dla porównania cena Auto Partner to 4,83. 

 

 

Detaliczny 

Eurocash – Nabycie 100% udziałów spółki EKO 
Holding S.A. 

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 5/2016,  
nr 29/2016 oraz 30/2016, w dniu 4 stycznia Zarząd 
Eurocash S.A. poinformował o korzystnym nabyciu  
100 % akcji w spółce EKO Holding S.A. Grupa 
Kapitałowa EKO prowadzi działalność  
w następujących obszarach: sprzedaż detaliczna 
artykułów FMCG (Fast Moving Consumer Goods) w sieci 
sklepów EKO, oraz placówek pozyskiwanych w ramach 
działań konsolidacyjnych; dystrybucja i usługi logistyczne 
obejmujące sprzedaż hurtową; rozwój sieci sklepów 
franczyzowych. 
Obecnie Grupa Kapitałowa EKO posiada 250 sklepów 
spożywczych EKO (głównie południowozachodnia 
Polska). Nabycie sieci sklepów przez Eurocash może 
pozwolić na dalszy rozwój spółki i lepsze 
wykorzystanie jej potencjału. 

 

Eurocash – Podwyższenie rekomendacji do „trzymaj” 

DM Vestor w raporcie z 11 stycznia podwyższył 
rekomendację dla spółki Eurocash z „redukuj”  
do „trzymaj”, obniżając cenę docelową z 43zł 
do 41zł. W momencie wydania rekomendacji kurs akcji 
znajdował się na poziomie 40,6zł.  
DM Vestor argumentował swoją rekomendację 
pozytywnym dla Eurocashu wzrostem inflacji, 
zwiększającym się kosztem płac oraz kosztami rozwoju 
nowych formatów, które zdaniem analityków doprowadzą 
do dalszych spadków marży. 
W swoim raporcie analitycy obniżyli EBITDA dla w/w 
spółki o 6,3 % (455 mln zł) na 2016 oraz o 9,5%  
(481 mln zł) na 2017 rok.  
Oczekiwania analityków z DM Vestor na 2017 rok są 
następujące: wzrost akwizycji spółki m. in. małych 
wyspecjalizowanych hurtowni oraz sieci supermarketów 
na zachodzie i północy Polski. 

 

Work Service – Wyznaczenie pierwszego dnia 
notowania obligacji Work Service S.A. 

Zgodnie z uchwałą Nr 45/2017 Zarządu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 stycznia 
2017 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia 
notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 
obligacji na okaziciela serii U spółki WORK SERVICE 
S.A., Zarząd Giełdy postanowił wyznaczyć dzień debiutu 
obligacji na 18 stycznia 2017 r. Obrót walorami będzie 
odbywał się w alternatywnym systemie obrotu Catalyst, 
pod nazwą skróconą „WSE1018”. 
Liczba obligacji jest równa 80 000 sztuk na okaziciela 
serii U, o wartości nominalnej 1 000 zł każda, 
oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. kodem "PLWRKSR00084". 

 

 

Przemysł drzewny 

FORTE – Wzrost udziałów Skarbiec TFI w spółce 

Zarząd Forte S.A. otrzymał zawiadomienie od Skarbiec 
TFI S.A. o przekroczeniu 5% liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu spółki. Skarbiec nabył 28 grudnia 2016 r. 
poprzez spółkę portfelową akcje Forte S.A. Dzięki temu 
zwiększył swoje udziały w kapitale zakładowym Forte 
i liczbę głosów na WZA z 0,42% do 8,99%. 

 

PAGED – Zawarcie umowy limitu kredytowego 

Paged S.A. w dniu 12 stycznia 2017 r. zawarł umowę 
limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A. 
Zgodnie z umową PKO BP udzielił limitu kredytowego 
w kwocie 110 mln zł. Umowa została zawarta w celu 
spłaty wcześniejszych zobowiązań Paged wobec 
PKO BP oraz w celu udzielenia nowego finansowania 
spółce. Limit został udzielony na okres 36 miesięcy. 

 

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 metalowy 

ELEMENTAL HOLDING – Porozumienie w zakresie 
know-how 

Dnia 11.01.2017 r. Elemental Holding S.A podpisało 
umowę przedłużającą współpracę z japońską firmą JX 
Nippon Metals & Mining Corporation.  
 
Porozumienie dotyczy wymiany know-how pomiędzy 
spółkami oraz współpracy w zakresie recyklingu płytek 
drukowanych. W szczególności projekt ma dotyczyć 
rozwoju w obszarze technologii linii próbkowania, 
przetwarzania oraz sprzedaży.  
 
Przedłużenie współpracy o kolejne pół roku pomoże 
emitentowi na umocnienie segmentu płytek drukowanych, 
co w efekcie zapewni większą stabilność i dywersyfikację 
modelu biznesowego spółki. 

 

 

Przemysł spożywczy 

WAWEL – Przewidywany spadek sprzedaży 
w kolejnych kwartałach 

Zarząd firmy Wawel przewiduje spadek sprzedaży 
w kolejnych kwartałach br. ze względu na ryzyko 
ograniczenia bądź przerwania współpracy z kluczowym 
partnerem handlowym, jakim jest sieć sklepów Biedronka. 
Z informacji podanych przez spółkę wynika, że „udział 
sprzedaży podmiotu, z którym trwają najtrudniejsze 
negocjacje wynosi ok. 25 % całkowitej sprzedaży 
emitenta. Zarząd emitenta szacuje, że sprzedaż 
w kolejnych kwartałach 2017 r. może ulec obniżeniu 
w granicach powyższego udziału”. Spółka w obecnym 
momencie nie jest w stanie oszacować wielkości 
ewentualnych strat w wyniku spadku sprzedaży.  

 

 

Przemysł - pozostałe 

FAMUR S.A. – Unieważnienie zlecenia budowy szybu 

Tauron unieważnił wybór konsorcjum Famuru i Kopeksu 
w sprawie realizacji budowy Szybu Grzegorz. Wartość 
inwestycji była szacowana na około 227,9 mln zł 
netto, z czego na Kopex Przedsiębiorstwo Budowy 
Szybów jako lidera konsorcjum, przypadało 172,9 mln zł 
netto. Podano do informacji, że postanowienie Tauronu 
o unieważnieniu było związane z decyzją Krajowej Izby 
Odwoławczej. O wyborze spółek do realizacji budowy 
Szybu Grzegorz informowano 18 listopada 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

Transport 

PEKAES – Wykluczenie akcji spółki z obrotu 
giełdowego z dniem 10 stycznia 2017 r. 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
zdecydował o wykluczeniu z obrotu giełdowego akcji 
spółki Pekaes S.A. z dniem 10 stycznia 2017 r.  
 
W połowie listopada Pekaes złożył w Komisji Nadzoru 
Finansowego wniosek o udzielenie zgody 
na przywrócenie wszystkim akcjom formy dokumentu 
(zniesienie dematerializacji akcji). W związku z decyzją 
KNF, zarząd giełdy przychylił się do wniosku spółki 
Pekaes S.A. i postanowił wykluczyć z obrotu giełdowego 
z dniem 10 stycznia 2017 r. akcje tej spółki. Wcześniej 
główny akcjonariusz - KH Logistyka - przeprowadził 
wezwanie i squeeze-out (przymusowy wykup) 
pozostałych akcji Pekaesu. Akcje przejmowane były 
po cenie 15,10 zł w wezwaniu w październiku, 
a przymusowy wykup pozostałych 3,2% akcji dokonano 
w listopadzie. 
 
Na GPW akcje Pekaesu zadebiutowały w listopadzie 
2004 r., zatem spółka po 12 latach opuściła giełdę. 
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MAKRO 

Waluty 

Fitch utrzymał rating dla Polski 

Na koniec sesji piątkowej za euro płacono 4,3811 złotego, 
a za dolara amerykańskiego 4,1188. W ostatnim czasie 
złoty znacznie się umocnił. EUR/PLN dotarł do okolic 
4,35, jednak miniony tydzień przyniósł niewielką korektę 
ostatnich spadków. Uzasadnieniem tego ruchu była 
piątkowa rewizja ratingu dla Polski przez dwie z trzech 
agencji należących do „wielkiej trójki”. Fitch w swoim 
komunikacie zdecydował o utrzymaniu oceny 
wiarygodności kredytowej na poziomie A- 
i perspektywy jako stabilnej. Agencja Moody’s podała 
w swoim komunikacie, że nie dokonała rewizji ratingu 
i tym samym jej ocena pozostaje niezmieniona na 
poziomie A2 z pespektywą negatywną. Konsensus 
rynkowy pod koniec ubiegłego tygodnia sugerował, 
że większość analityków nie spodziewa się żadnych 
zmian dotyczących ratingu dla Polski. W tym przypadku 
okazało się to być całkowicie trafnym stanowiskiem. 
Ostatnia korekta spadków EUR/PLN była spowodowana 
również odbiciem się od średnio długoterminowej linii 
trendu wzrostowego. Wraz z rewizją oceny 
wiarygodności kredytowej dla Polski wywarło to 
uzasadnioną presję na deprecjację polskiej waluty. 
Z jednej strony, pozytywny impuls umotywowany 
utrzymaniem oceny przez obie agencje mógłby zachęcić 
inwestorów do ponownego przetestowania linii trendu 
i w konsekwencji, nawet do jej przebicia. Z drugiej strony, 
większość uczestników rynku spodziewała 
się pozostawienia ocen bez zmian więc ta wiadomość 
może nie wpłynąć istotnie na przebieg notowań 
w najbliższych dniach. 

 

Koniec dobrej passy dolara? 

Od początku listopada obserwowaliśmy diametralny 
wzrost wartości dolara amerykańskiego, co wiązało się 
z osiągnięciem od dawna niespotykanych minimów 
rzędu nawet 1,0336 na parze EUR/USD. Przez ostatnie 
dwa tygodnie trend ten ulegał odwróceniu, aż w końcu, 
11 stycznia, po sporej korekcie, cena oficjalnie przebiła 
poziom oporu równoważny wsparciu z końca listopada. 
Data ta wydaje się być nieprzypadkowa, gdyż zbiega 
się z konferencją prasową Donalda Trumpa, na której 
prezydent elekt, wbrew oczekiwaniom inwestorów, 
wciąż nie przedstawił żadnych konkretnych rozwiązań 
gospodarczych. Możliwe, że skutkować to będzie dłuższą 
deprecjacją dolara do głównych walut. Sesję tygodniową 
EUR/USD zamknął na poziomie 1,0637. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gospodarka Polska 

„Na zachodzie bez zmian” – Utrzymany rating polski 

„Na zachodzie bez zmian”, parafrazując powiedzenie 
z okresu IIWŚ. Wg. Agencji Fitch Polska wciąż posiada 
notę A- z perspektywą stabilną. Agencja Moody’s 
natomiast nie opublikowała swojej noty, więc przypisuje 
ona wciąż Polsce rating A2 z perspektywą negatywną 
(co jest najwyższą notą spośród trzech głównych 
agencji). Ostatnim razem agencje dokonały zmian kolejno 
w sierpniu 2013(Fitch) oraz w styczniu 2007(Moody). 
 
W opublikowanym raporcie Fitch chwali polski „solidny 
system ekonomiczny” i „zdrowy system bankowy” 
(„dobrze dokapitalizowany”, co ma zmniejszać 
potencjalne ryzyko przewalutowania – kwestia kredytów 
frankowych). Jest również krytyka, która bierze się 
z uchwalenia podatku bankowego, obniżenia wieku 
emerytalnego i zwiększenia wydatków. Została również 
wspomniana kontrowersyjna sprawa uchwalenia nowego 
budżetu, z którym nie zgadza się opozycja. 
 
Przyszłe prognozy Fitch? Wzrost PKB w 2017 
ma wynieść 3%, a w 2018 3,2%. Powodem 
przyspieszenia ma być spadek bezrobocia i transfery 
w ramach programu 500+. Głównym zagrożeniem 
rozwoju może być spowolnienie u głównych partnerów 
handlowych. Fitch zakłada również wzrost deficytu 
budżetowego, który w relacji do PKB ma wynieść w 2017 
54,6%(w 2016 wynosił 53%).  
 
Noty nie budzą zaskoczenia. Zarówno premier Beata 
Szydło jak i minister finansów Mateusz Morawiecki 
stwierdzili, że byli dobrej myśli jeśli chodzi o wyniki agencji 
ratingowych. Aktualnie czekamy na ocenę agencji S&P 
(ostatnia z wielkiej trójki), która ma wydać swój komunikat 
ratingowy 21 kwietnia. 
 

 

 

Gospodarka Zagranica 

Spokojny styczeń 2017 

Pierwsze dwa tygodnie nowego roku nie zaznaczyły 
się na rynku podobnie jak w poprzednich latach. Dwa lata 
temu 15 stycznia 2015 Bank Centralny w Szwajcarii 
przestał bronić kursu franka co zaowocowało paniką 
na rynku walutowym i rozpaczą sporej części dłużników 
hipotecznych w środkowej Europie (tzw. czarny czwartek 
XXI wieku), skutki tego wydarzenia odczuwamy do dziś. 
Rok temu 15 stycznia agencja ratingowa 
Standard & Poor’s ogłosiła obniżenie ratingu Polski co 
zaowocowało rajdem i najwyższym od lat poziomem 
kursu EUR/PLN pięć dni później (4,5130). Rok 2017 jak 
na razie tak spektakularnych wydarzeń nie miał; obyło się 
bez zmiany ratingów (13.01 Fitch po analizie sytuacji 
w Polsce swojej oceny nie modyfikował, a Moody’s 

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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powstrzymało się nawet od analizy), zanotowaliśmy 
korektę na dolarze amerykańskim po konferencji 
p. Trumpa pozbawionej konkretnych wypowiedzi 
o gospodarce (USD/PLN spadło ca. 10 figur w do okolic 
4,10) oraz deprecjację funta brytyjskiego spowodowaną 
wypowiedziami p. T. May o szybkim opuszczeniu przez 
UK europejskiej „rodziny”.  

 

Szanse na „twardy” Brexit coraz większe 

Brytyjska premier Theresa May ms wygłosić we wtorek 

przemówienie, podczas którego przedstawi plan na tzw. 

„Twardego Brexit” czyli odłączenia się Wielkiej Brytanii od 

europejskiego wspólnego rynku. May powiedziała, 

że dla jej partii ważniejsza jest możliwość 

kontrolowania brytyjskich granic i prawa, dlatego jest 

gotowa zrezygnować z ekonomicznych benefitów 

przyszłej umowy. Brytyjskim negocjatorom nie 

pomogła też rezygnacja czołowego dyplomaty 

w Brukseli Ivana Rogersa. Wszystkie te doniesienia 

wzbudziły obawy wśród brytyjskich banków 

i przedsiębiorstw obawiających się o to, że rząd dając 

priorytet sprawom socjalnym podczas negocjacji 

zaniedba ekonomiczne interesy kraju. Przedstawiciele 

rządu powiedzieli, że wtorkowe wystąpienie może 

doprowadzić do korekty na rynkach - podaje agencja 

Bloomberg. 

 

Jednak dzień przed wystąpieniem Theresy May swoje 

przemówienie będzie miał Mark Carney, prezes Banku 

Anglii. Głównym tematem tego przemówienia będą 

stopy procentowe i zwiększający się poziom inflacji 

na wyspach. Wskaźnik CPI wynosi w tym momencie 

1.4% czyli daleko od celu inflacyjnego wynoszącego 

2%, jednak BOE spodziewa się przebicia tego 

poziomy w ciągu kilku następnych miesięcy. Stąd 

pojawia się problem podniesienia stóp procentowych, 

nie powinno to nastąpić jeszcze teraz, ale w bardzo 

niedalekiej przyszłości powinniśmy się spodziewać 

jastrzębiego podejścia w polityce pieniężnej Banku Anglii. 

 

 

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


 
 

 

PROFIT WEEKLY 02. stycznia - 15. stycznia 

 

 

 

 

 

 

 - 6. grudnia 

KONTAKT: 
INFO@SKNPROFIT.PL 
 

15 

PARTNERZY  

SKN IK PROFIT: 

INVESTMENT BANKING 

IPO 

Polish Sigma Group sprzedaje 4,8 mln akcji w ramach 
IPO Dino Polska 

Polish Sigma Group, z grupy Enterprise Investors, 
planuje sprzedać w ramach nadchodzącego IPO 
4.804.000 istniejących akcji spółki Dino Polska. Debiut 
giełdowy planowany jest na I połowę 2017 roku. Obecnie 
w posiadaniu grupy Enterprise Investors znajduje się 
49 proc. wszystkich akcji. Dino Polska to spółka 
posiadająca sieć supermarketów blisko 600 marketów w 
zachodniej części kraju. 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. 

 

Liderzy obrotu na GPW w grudniu 2016 roku 

Według danych za grudzień 2016 roku największy udział 
na rynku akcji uzyskał DM Banku Handlowego 
(10,12 proc). W przypadku rynku obligacji 
niekwestionowanym liderem został DM PKO BP, 
którego udział na tym rynku wyniósł 38,59 proc. Podobna 
sytuacja miała miejsce na rynku opcji, na którym 
DM PKO BP uzyskał 32,16 proc. Z kolei Na rynku 
kontraktów terminowych pierwsze miejsce przypadło 
DM BOŚ, który uzyskał aż 20,23 proc udziałów. 

 

SPARK VC SA – rezygnacja członków Rady 
Nadzorczej 

W dniu 3 stycznia zarząd SPARK VC SA poinformował 
o rezygnacji trzech członków rady nadzorczej spółki: 
Pan Mieczysław Wójciak, Pani Felicja Wójciak, 
Pan Grzegorza Wójciak. Rezygnacje datowane są na 
dzień 29 grudnia 2016. Na chwilę obecną spółka nie 
wskazała kto zastąpi wyżej wymienione osoby. 

 

 

M&A 

McDonald's sprzedaje 52-proc. pakiet swojej sieci 

Amerykański potentat sieci fast-foodów McDonald's 
sprzedaje 52-proc. pakiet swoich restauracji 
w Chinach grupie inwestorów kierowanej przez chiński 
konglomerat CITIC. Wartość transakcji wyniesie blisko 
2,1 mld dol. W Chinach działa ponad 2500 restauracji 
pod szyldem McDonald's, w tym 240 placówek 
w Hongkongu. McDonald's zachowa 20 proc. udziałów 
w swym chińskim biznesie, a CITIC Ltd. przejmie pakiet 
kontrolny (52 proc. udziałów) w chińskiej sieci 
McDonald's. Właścicielem zaś 28 proc. udziałów 
zostanie waszyngtońska firma private equity The Carlyle 
Group. 

 

Połączenie KHW z PGG jedynym ratunkiem dla 
holdingu 

Połączenie Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) 
z Polską Grupą Górniczą (PGG) jest jedynym ratunkiem 
dla zadłużonego i zagrożonego upadłością holdingu. 
Według niedawnych zapowiedzi Ministerstwa Energii, 
połączenie obu górniczych firm ma nastąpić pod koniec 
pierwszego kwartału tego roku. Obecnie trwa 
przygotowanie szczegółowego planu połączenia, 
a przedstawiciele PGG badają sytuację holdingu 
w ramach tzw. due diligence. 
 
Zadłużenie Katowickiego Holdingu Węglowego sięga 
2,5 mld zł. Już w marcu nie będzie pieniędzy na wypłaty, 
holdingowi grozi upadłość, a co za tym idzie likwidacja 
13 tys. miejsc pracy. Jedynym ratunkiem jest połączenie 
KHW z Polską Grupą Górniczą. To zagwarantuje stabilne 
miejsca pracy i pieniądze na wypłaty. Górnicy każdej 
kopalni KHW mają gwarantowane zatrudnienie w Polskiej 
Grupie Górniczej, a po połączeniu z PGG holding – 
który będzie tzw. ruchem PGG - zyska środki na 
inwestycje w kopalniach mogących pracować jeszcze 
przez wiele lat. 
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TRADING 

Waluty 

USD/JPY – Wyraźny kanał spadkowy 

 
Źródło: Metatrader 4, serwer: BossaFX-Demo 

Osłabienie dolara amerykańskiego w stosunku 
do pozostałych głównych walut nie ominęło również pary  
z japońską walutą.  Na przestrzeni ostatnich dwóch 
tygodni USD/JPY wydostał się z panującego od 
dłuższego czasu marazmu i uformował wyraźny kanał 
spadkowy o szerokości około 1700 pipsów, sugerujący 
tym też dalsze ruchy w kierunku południowym. 
W przyszłym tygodniu, oprócz piątkowej konferencji 
Janet Yellen, kalendarz ekonomiczny nie przewiduje 
żadnych istotnych publikacji dla tej pary walutowej. 
Z perspektywy średnioterminowej najbliższego wsparcia 
możemy się spodziewać na poziomie 111,00. 

 

 

Indeksy 

FWIG20 – Opór 2000 punktów 

Źródło: Metatrader 4, serwer: BossaFX-Demo  

Kontrakty na WIG20 są w silnym wzrostowym trendzie 
od 5 grudnia 2016. Pomimo wzmożonego popytu, 
który dosadnie odwzorowują kilkukrotnie pojawiające się 
luki kontynuacji, barierę 2000 punktów udało się pokonać 
dopiero na początku 2017 roku. Obszar ten jest kluczowy 
pod względem psychologicznym i technicznym, składają 
się na niego długoterminowe opory oraz poziomy 
Fibonacciego. Oscylator stochastyczny wskazuję,  
że rynek nie odreagował wzrostów od początku grudnia, 
możliwa jest nadchodząca chwilowa konsolidacja  
w obszarze 2000-2040 punktów. Czwartkowa świeca 
wskazuje na odrzucenie przez rynek dalszych wzrostów, 
co jest kolejnym argumentem przemawiającym do trendu 
bocznego. Możliwy jest scenariusz, w którym cena 

przetestuję wsparcie na kluczowym poziomie 2000,  
a dopiero po takiej korekcie powróci do wzrostów.  

 

 

Surowce 

FOIL – średnioterminowa konsolidacja 

 
Źródło: Metatrader 4, serwer: BossaFX-Demo 

Od czasu przebicia poziomu wsparcia 12.12.2016 
na poziomie 51.50 USD rynek nie jest pewny 
co do dalszych wzrostów. Znajdujemy się obecnie 
na nowych poziomach w konsolidacji pomiędzy 
poziomami 51.50 USD, a 53.75 USD. Dnia 01.01.2016 
weszło w życie porozumienie zawarte w listopadzie przez 
państwa wydobywające ropę, które obniżyło wydobycie 
o 1.8mln baryłek. Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie 
z zawartą umową światowa produkcja ropy zmaleje 
o około 2%. Inwestorzy jednak wstrzymują się przed 
nadmiernym kupnem obserwując wprowadzenie umowy 
w życie. Ponadto wzrastają obawy o wzrosty wydobycia 
przez Libię i Nigerię, które uzyskały pozwolenie od OPEC 
na zwiększenie produkcji. Ropa znajduje się w rynku 
byka, który jest napędzany cięciami w produkcji i słabym 
dolarem po wystąpieniu Donalda Trumpa, jednak wzrost 
stracił impet, gdyż znajduje się na kilkunastomiesięcznych 
szczytach. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem 
jest przebicie oporu na poziomie 53.75 USD i przejście 
ceny na nowe poziomy. Alternatywnie cena wybije 
wsparcie na 51.50 USD i wróci do poziomów sprzed kilku 
tygodni, co wydaje się być mało prawdopodobne. 
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FGold – 1200 USD kolejnym wsparciem? 

 
Źródło: Metatrader 4, serwer: BossaFX-Demo 

Notowania złotego kruszcu kontynuowały 
krótkoterminowy trend wzrostowy zapoczątkowany  
u schyłku 2016 roku. Przełożyło się to na wzrost ceny 
złota o blisko 4% od początku bieżącego roku. Wśród 
powodów wzrostu ceny surowca podaje się głównie 
osłabienie amerykańskiej waluty, z którą jest  
on negatywnie skorelowany. Od początku stycznia złoto 
pokonało poziomy oporu wyznaczone w okolicach 1160 
USD oraz 1180 USD, a następnie zbliżyło się 
do ważnego, psychologicznego poziomu 1200 USD 
po raz pierwszy od listopada ubiegłego roku. Piątkowy 
kurs zamknięcia ukształtował się na poziomie 
1197,85 USD za uncję. Jeśli popyt na kruszec okaże 
się wystarczająco duży, aby przebić 1200 USD, 
co w połączeniu z zachowaniem średnich kroczących, 
może sugerować kontynuacje 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 

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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