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ECHO INVESTMENT – Obniżenie rekomendacji dla spółki 
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Złoty zyskuje na sile 
Euro w natarciu 
Grudniowe dane za 2016 
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Union Investment TFI S.A zmniejsza swoje zaangażowanie w ARTERIA S.A. 
Sfinks Polska ma umowę przejęcia sieci Meta Seta Galareta, Meta Disco, Funky Jim 

TRADING 
USDJPY – Wybicie miesięcznego kanału spadkowego 
GBPUSD – Analiza z dnia 29.01.2017 
DAX – Nowy rok, nowy DAX? 
Ropa – Analiza z dnia 29.01.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTFELE 

Profit akcji wzrostowych 

 

 
 

 

 
 

Hossa na rynkach trwa w najlepsze, co również da się 
zauważyć w naszym portfelu. W tym tygodniu 
osiągnęliśmy wynik 8,1 p.p. wyższy w porównaniu 
z poprzednim tygodniem. Każda z naszych spółek 
osiągnęła zysk. Aktualny wynik portfela wynosi 18,6% 
dając nam zysk na poziomie 13 944,17 zł.  
Aktualnie największy zysk, do portfela, wnosi spółka 
Impexmetal S.A., w kwocie 3 737,68 zł. 
 
Spółka Lentex S.A. osiągnęła nowe szczyty i aktualnie 
jej kurs wynosi 10,75 zł. Ostatnio na takim poziomie 
spółka była w 2007 roku. W porównaniu z poprzednim 
tygodniem jest to wzrost aż o 0,5 zł co daje nam 10% zysk 
na tej spółce. 
 

 
 

PROFIT AKCJI WZROSTOWYCH - PERFORMANCE

Akcje L. akcji Początek Koniec Zmiana

Lentex 1535 9,77 10,75 10,0%

Panova 632 23,70 25,83 9,0%

UniCredit 86 87,50 121,05 38,3%

Impexmetal 4918 3,05 3,81 24,9%

ABC Data 7298 1,97 2,26 14,7%

PGE 970 9,77 11,15 14,1%

RAZEM 74964 88908 18,6%

PROFIT AKCJI WZROSTOWYCH

UPDATE: 29. stycznia

Akcje L. akcji Początek Stop loss

Lentex 1535 9,77 10,20

Panova 632 23,70 24,25

UniCredit 86 87,50 110,00

Impexmetal 4918 3,05 3,20

PGE 970 9,77 10,00

ABC Data 7298 1,97 2,00

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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Po przejściu w ostatnim czasie w trend boczny, spółka 
P.A. Nova S.A. osiągnęła zysk na poziomie 2,9 p.p. 
wyższym porównaniu z poprzednim tygodniem co daje 
wzrost o 0,73 zł na akcji. Biorąc pod uwagę wzrost kursu, 
jest to aktualnie najsłabsza spółka w naszym portfelu, 
generuje 9% zysk co w przeliczeniu na gotówkę daje 
1 346,16 zł.  
 
Od czwartku został wznowiony obrót akcjami 
UniCredit S.A. po scaleniu akcji. Scalenie nastąpiło 
według parytetów: jedna nowa akcja zwykła za dziesięć 
istniejących akcji zwykłych oraz jedna akcja 
uprzywilejowana za dziesięć istniejących akcji 
uprzywilejowanych.  
Kurs otworzył się na bardzo wysokim poziomie powyżej 
130 zł, jednak spadł i aktualnie kurs wynosi 121,05 zł. 
Daje nam wzrost w porównaniu z poprzednim tygodniem 
o 2,9 p.p. 
Zyski jakie do tej pory odciągnęliśmy z tej spółki 
to 1 979,67 zł z akcji sprzedanych w starym roku 
oraz 2 885,3 zł z akcji które aktualnie znajdują 
się w portfelu. 
 

 
 
Spółka Impexmetal S.A. również znajduje 
się na lokalnych maksimach. Ostatni raz na tak wysokim 
poziomie była na początku 2014 roku. W poprzednim 
tygodniu była to nasza najlepsza spółka w portfelu 
osiągając zysk na poziomie 15,8 p.p., czyli zysk na jednej 
akcji wyniósł 0,52 zł. 
 
Spółka PGE S.A. poprzedni tydzień zakończyła 
na poziomie 11,15, co dało jej wzrost aż o 9,5 p.p.   
Spółka ta wraz ze spółkami Energa S.A., Enea S.A. 
i PGNiG Termika w piątek podpisały porozumienie z EDF 
dotyczące przeprowadzenia negocjacji w sprawie kupna 
aktywów EDF w Polsce oraz badania due dilligence w tym 
zakresie, przez co spodziewamy się kolejnych wzrostu 
wraz z otwarciem poniedziałkowej sesji.  
 
 
 
 
 

Ostatnią naszą spółką z portfela jest spółka 
ABC Data S.A. Jest to najnowsza spółka w naszym 
portfelu. W zeszłym tygodniu osiągnęła ona zysk 
na poziomie 8,8%. co od początku zakupu daje nam 
14,7% na plusie. Aktualnie kurs kształtuje się na poziomie 
2,26 zł. 
 

 
 
Zważywszy na znaczący trend wzrostowy naszego 
portfela zdecydowaliśmy się zwiększyć poziom stop 
lossów wszystkich spółek w portfelu, a spółce 
UniCredit S.A. wyznaczyć nowy jego poziom. 
Znaczący wzrost notowań akcji pozwolił nam 
zabezpieczyć się przed stratą ustawiając stop lossy 
powyżej poziomu break-even. 
W tabeli przedstawiono aktualne poziomy stop losów. 

 

 
 
Wartości stop lossów zmieniono odpowiednio: 
Lentex S.A. o 0,82 zł z poziomu 9,77 zł 
P.A. Nova S.A. o 1,25 zł z poziomu 27,70 zł 
Impexmetal S.A. o 0,15 zł z poziomu 3,05 zł 
PGE S.A. o 0,23 zł z poziomu 9,77 zł 
ABC Data o 0,18 zł z poziomu 1,97 zł 
Dla spółki UniCredit S.A. wybraliśmy poziom 110,00 zł, 
czyli proporcjonalnie niższy niż przed scaleniem akcji. 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana poziomu funkcji stop loss

Spółki Początek Koniec

Lentex 9,77 10,20

Panova 23,70 24,25

UniCredit 87,50 110,00

Impexmetal 3,05 3,20

PGE 9,77 10,00

ABC Data 1,97 2,00

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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WERYFIKACJA UBIEGŁOTYGODNIOWYCH PROGNOZ 

Ubiegły tydzień minął bez niespodzianek. EBC pozostawiło stopy 
procentowe na niezmienionym poziomie oraz nie zmieniło wartości QE.  
We wtorek pozytywnie zaskoczyły wskaźniki PMI dla przemysłu dla 
Niemiec oraz Strefy Euro. W środę GUS podał zgodny z prognozami 
poziom stopy bezrobocia 8,3%. Wskaźnik nastrojów biznesowych 
w Niemczech nieco rozczarował notując 109,8 przy prognozie 111,3. 
Czwartkowy odczyt PKB dla Wielkiej Brytanii okazał się nieco powyżej 
oczekiwań. W piątek również USA podało swoje dane o PKB. Wzrost był 
jednak nieco mniejszy niż przewidywali eksperci 1,9% k/k przy 
przewidywaniach na poziomie 2,2%. Podsumowując, ostatni tydzień 
niczym nie zaskoczył inwestorów. 

KALENDARZ WYDARZEŃ MAKROEKONOMICZNYCH 

Godz. Kraj Wydarzenie Poprz. Prog. ni 

Poniedziałek, 30. stycznia       

14:00 Niemcy 
Wskaźnik CPI w 

Niemczech (r/r) (Jan)   
1,70% 2,00% ●●● 

16:00 USA 
Indeks podpisanych 
umów kupna domów 

(m/m) (Dec) 
-2,50% 1,10% ●●● 

Pierwszego dnia tygodnia zostanie podany odczyt CPI w Niemczech. 
Ekonomiści oczekują wzrostu o 2% r/r. Już odczyt za poprzedni miesiąc 
był powyżej oczekiwań. Świadczy to o przyspieszającej inflacji 
w gospodarce niemieckiej. O 16: 00 poznamy dane o podpisanych 
umowach kupna domów w USA m/m. Oczekuje się wzrostu o 1,1%. 

Wtorek, 31. stycznia       

07:30 Francja PKB Francji (k/k) (Q4)   0,20% 0,50% ●●○ 

08:00 Niemcy 
Sprzedaż detaliczna w 

Niemczech (m/m) 
(Dec) 

-1,80% 0,60% ●●● 

10:00 Polska PKB (r/r) 3,90% 2,70% ●●● 

11:00 
Strefa 
Euro 

Wskaźnik CPI (r/r) 
(Jan)   

1,10% 1,50% ●●○ 

We wtorek czeka nas dużo ważnych danych makroekonomicznych. Dzień 
rozpoczniemy od odczytu PKB Francji za czwarty kwartał. Ostatnie dobre 
odczyty z francuskiej gospodarki dały podstawy do prognozowania 
przyspieszenia wzrostu w czwartym kwartale. Dla Polski będzie to ważny 
dzień, gdyż GUS poda dane o PKB za czwarty kwartał 2016r. Prognozy 
mówią o wzroście 2,7%. Niższy wzrost jest spowodowany mniejszymi 
inwestycjami oraz spadkiem eksportu. 

Środa, 1 luty         

09:00 Polska 
Wskaźnik PMI dla 
przemysłu (Jan) 

54,3 - ●●○ 

09:55 Niemcy 
Wskaźnik PMI dla 

przemysłu w 
Niemczech (Jan) 

56,5 56,5 ●●● 

10:00 
Strefa 
Euro 

Wskaźnik PMI dla 
przemysłu (Jan) 

55,1 55,1 ●●○ 

16:00 USA 
Wskaźnik ISM dla 
przemysłu (Jan) 

54,7 55 ●●● 

Środa upłynie pod znakiem odczytów PMI dla największych gospodarek 
europejskich oraz USA (indeks ISM to odpowiednik PMI). Analitycy 
spodziewają się utrzymania dobrych nastrojów we wszystkich tych krajach 
co może oznaczać przyspieszenie wzrostu PKB w Europie oraz USA 
w przyszłych kwartałach. 

Czwartek, 2. lutego       

10:30 
Wielka 

Brytania 

Wskaźnik PMI dla 
sektora budowlanego 

(Jan) 
54,2 53,8 ●●○ 

13:00 
Wielka 

Brytania 

Decyzja w sprawie 
stóp procentowych 

(Jan) 
0,25% 0,25% ●●● 

W czwartek najważniejsze dane napłyną z Wielkiej Brytanii, gdzie 
poznamy odczyt PMI dla sektora budowlanego - prognoza przewiduje 
niewielkie pogorszenie nastrojów. Po południu Bank Anglii poinformuje 
o podjętej decyzji w sprawie zmiany stóp procentowych. Rynek przewiduje 
brak w zakresie stóp procentowych oraz QE. 

Piątek, 3. lutego       

02:45 Chiny 
Wskaźnik PMI dla 

przemysłu wg Caixin 
(Jan) 

51,9 51,8 ●●● 

11:00 
Strefa 
Euro 

Sprzedaż detaliczna 
(m/m) (Dec) 

-0,40% 0,30% ●●○ 

14:30 USA Stopa bezrobocia (Jan) 4,70% 4,70% ●●○ 

W piątek nad ranem zostanie podany odczyt PMI dla przemysłu dla Chin. 
Rynek spodziewa się kontynuacji poprawy w chińskim przemyśle (wartość 
powyżej 50). O 11: 00 poznamy dane o sprzedaży detalicznej w Strefie 
Euro. Na skutek rosnącej inflacji i poprawy warunków gospodarczych 
oczekuje się wzrostu o 0,30%.  
 
Po południu poznamy dane o stopie bezrobocia w USA. W przypadku 
wyraźnego wzrostu zatrudnienia będzie to kluczowy argument do 
podwyżek stóp procentowych w USA. 

Podsumowanie prognoz nadchodzącego tygodnia 

Informacje napływające w przyszłym tygodniu wydają się być 
interesujące. Zostanie podanych wiele odczytów dla PKB za czwarty 
kwartał 2016 roku, będzie więc można stwierdzić w jakiej kondycji 
rozwijały się oraz są najważniejsze gospodarki świata. W środę poznamy 
wiele odczytów PMI co jako wskaźnik wyprzedzający koniunkturę powinno 
nam zasygnalizować jakie są perspektywy dla gospodarki światowej. 
Bardzo ważna dla rynku będzie również czwartkowa decyzja banku Anglii 
dotycząca stóp procentowych. 

 

 

 

 

  

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 

BZ WBK – Wybrane dane finansowe Grupy 

Bank Zachodni WBK w 2016 roku wypracował 
2,1 mld zł zysku, co stanowi kwotę około 160 mln zł 
mniejszą w porównaniu do roku 2015. Wynik nie został 
poprawiony mimo czwartego kwartału, w którym bank 
zarobił ok 70 proc. więcej niż w tym kwartale roku 
poprzedniego. Analitycy giełdowi spodziewali 
się wysokich wyników za końcówkę roku choć prognozy 
wskazywały 8 proc. gorszy rezultat od faktycznego – czyli 
426 mln zł.  Grupa kapitałowa BZ WBK od października 
do grudnia wygenerowała 460,95 mln zł zysku netto.  
 
Mimo dobrych wyników w czwartym kwartale BZ WBK 
zaliczył gorsze 12 miesięcy. Wyniki roczne spadły 
7 proc., ale bank w swoim raporcie zaznacza, że wpływ 
na to miały zdarzenia jednorazowe. Chodzi m.in. 
o transakcje na akcjach w spółkach Aviva i Visa. 
Ze sprzedaży i utraty kontroli nad spółkami BZ WBK-
Aviva w 2015 roku grupa BZ WBK zaksięgowała 523 mln 
zł, a rozliczenie transakcji przejęcia Visa Europe Ltd. 
Przed Visa Inc. skutkowało zaksięgowaniem przez grupę 
316 mln w 2016 roku.   
 
Wpływ na wynik Bank Zachodniego WBK ma także 
podatek bankowy obowiązujący od 2016 roku. 
Obciążył on wynik kwotą 387 mln zł. Po wyłączeniu 
tych zdarzeń zysk w roku 2016 byłby większy 
o 12,5 proc. w stosunku do roku poprzedniego.  
 
Bank jest w czołówce banków uniwersalnych 
w Polsce, a w 2016 roku jeszcze urósł. Suma aktywów, 
w większości stanowiona przez udzielone kredyty, 
przekroczyła 150 mld zł. Stosunek klientowskich kredytów 
netto do depozytów banku wynosi 91,6 proc. wobec 
93,7 proc. na koniec roku poprzedniego. BZ WBK podał 
także informację, iż współczynnik kapitałowy 
zapewniający bezpieczeństwo prowadzonej działalności 
i stabilny wzrost wynosi 15,05 proc. wobec 14,62 proc. 
w roku 2015.   

 

ING – Moody’s podtrzymał ratingi 

W komunikacie banku poinformowano, iż agencja 
ratingowa Moody’s Investros Service podtrzymała 
ratingi dla ING Banku Śląskiego na poziomie „A3” dla 
długoterminowego ratingu depozytów, „P-2” dla 
krótkookresowego ratingu depozytów oraz „A2/P-1” jako 
ocena ryzyka kontrahenta. 

 
"Agencja w swoim komunikacie podkreśliła, że rating 
banku odzwierciedla dobre wyniki finansowe, w tym 
lepszą niż średnia w sektorze jakość aktywów oraz 

samofinansujący profil działalności" – napisano 

w komunikacie. 

 

MBANK – Zatrudnienie byłego szefa KNF 

Andrzej Jakubiak, który jeszcze w październiku ubiegłego 
roku piastował stanowisko przewodniczącego KNF, objął 
stanowisko zastępcy dyrektora działu prawnego mBanku. 

 

BANKI RYNEK – Koreański bank otwiera oddział 
w Polsce 

Koreański serwis Yonhapnews podał, iż Woori Bank 
uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na otwarcie 
oddziału w Polsce, a konkretniej – w Katowicach. 
 
Oddział ma być gotowy jeszcze w tym miesiącu. 
Lokalizacja nie jest przypadkowa, ponieważ na Śląsku 
działają Samsung Electronics, Hyundai, a także KIA. 

 

 

Finansowy 

XTB – Wstępne wyniki 

Z wstępnych wyników grupy opublikowanych w zeszłą 
środę wynika, że zysk netto X-Trade Brokers w 2016 
roku spadł rdr o ok. 34 proc. do 78,7 mln zł, natomiast 
zysk netto XTB w samym IV kwartale wzrósł z kolei rdr 
aż o 212 proc. do 51,4 mln zł. Przychody z działalności 
operacyjnej w całym 2016 roku wyniosły 250,7 mln zł 
wobec 282,5 mln zł w roku 2015. W samym czwartym 
kwartale grupa odnotowała 94,1 mln zł przychodów 
z działalności operacyjne w stosunku do analogicznego 
kwartału rok wcześniej (57,4 mln zł). EBIT grupy 
w 2016 roku wyniósł 83 mln zł (141,1 mln zł rok 
wcześniej), a w samym czwartym kwartale 56 mln zł 
(15,5 mln zł rok wcześniej). Spółka wygenerowała wynik 
dzięki wysokiej zmienności na kontraktach opartych na 
indeksach, parach walutowych z USD oraz złocie i ropie. 
Równocześnie XTB obniżyło koszty operacyjne 
o 3,7 mln PLN tj. 9% r/r.  
 

 
 
Plany zarządu na najbliższe okresy zakładają 
przyśpieszenie rozwoju spółki szczególnie poprzez 
rozbudowę bazy klienckiej, jak również dalszą penetrację 
istniejących rynków oraz ekspansje geograficzną 
na nowe rynki. 

 

 

XTB WYNIKI 4Q 2016

mln PLN 4Q16 4Q15 r/r

Przychody 94,1 57,4 63,9%

EBIT 56,0 15,6 259,0%

Zysk netto 51,4 16,6 209,6%

marża netto 54,6% 28,9% 25,7 pp

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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PZU – Podpisanie porozumienia akcjonariuszy 
w związku z kupnem pakietu Pekao 

PZU wraz z Polskim Funduszem Rozwoju podpisali 
porozumienie akcjonariuszy w związku z nabyciem 
od UniCredit znacznego pakietu akcji Banku Polska Kasa 
Opieki S.A., o czym PZU poinformowało w komunikacie. 
W ramach porozumienia akcjonariusze określą 
zasady współpracy oraz prawa i obowiązki, 
w szczególności w zakresie ustalania sposobu 
wspólnego wykonywania prawa głosu z posiadanych 
akcji banku jak i prowadzenia długoterminowej polityki 
wobec Pekao. Gdyby jednak porozumienie w sprawie 
sposobu wykonywania prawa głosu nie zostało 
osiągnięte, PZU będzie określać sposób głosowania, 
a PFR będzie zobligowane głosować zgodnie 
ze stanowiskiem PZU. 
 
Porozumienie zawiera też wzajemne zobowiązania stron 
zmierzające do ograniczenia możliwości rozporządzania 
przez nieposiadanymi akcjami banku, a także umowne 
prawo pierwszeństwa w przypadku, gdyby któryś 
z inwestorów zamierzał sprzedać akcje banku. Umowa 
ma wejść w życie z dniem realizacji pierwszego etapu 
nabycia przez PZU i PFR akcji Pekao, w ramach którego 
przejmą akcje banku reprezentujące ok. 30 proc. ogólnej 
liczby głosów. Porozumienie zostało zawarte na okres 
pięciu lat. 

 

PZU – Prośba do UOKiK o zgodę na przejęcie Pekao 

25 stycznia wpłynął wniosek PZU o pozwolenie na 
przejęcie banku Pekao oraz spółek zależnych, czyli 
Pioneer TFI oraz biura maklerskiego DI Xelion – podaje 
UOKiK. W ramach praktyk antymonopolowych konieczne 
będzie sprawdzenie przyszłej koncentracji: banku Pekao 
wraz z Aliorem (gdzie PZU posiada wiodący pakiet akcji) 
oraz TFI Pioneer z PZU TFI. W grudniu 2016 r. PZU 
i Polski Fundusz Rozwoju podpisali umowę z UniCredit 
o wartości 10,59 mld zł, która przewiduje przejęcie 32,8% 
akcji Pekao. 

 

 

Energia 

ENERGETYKA – Restrukturyzacja i rozwój 

Resort energii zakłada zakończenie procesu 
restrukturyzacji polskiego górnictwa do końca bieżącego 
roku, a minister Tchórzewski zapowiada rozwój sektora 
od roku 2018. 
 
Rozwój ten ma zapewnić program budowy nowych mocy 
wytwórczych w tym, planowane wybudowanie elektrowni 
w technologii zgazowania węgla przy kopalni Bogdanka. 
Elektrownia ta ma być zaprojektowana przez polskich 
naukowców. Z kolei realizację tych inwestycji  
ma umożliwić wprowadzenie Rynku Mocy oraz zgoda 
Ministerstwa Finansów na obniżenie dywidend 
wypłacanych przez spółki energetyczne. 

Szczególnie druga informacja powinna zaniepokoić 
inwestorów zaangażowanych w spółki z tego sektora. 

 

ENERGETYKA – Rynek Mocy 

W środę 25 stycznia, minister Tchórzewski zapowiedział, 
że ustawa o Rynku Mocy trafi do Rady Ministrów  
do końca obecnego półrocza. 
 
Rynek Mocy ma zapewnić odpłatność dla wytwórców 
energii, nie tylko za jej sprzedaż, ale także za gotowość 
do jej wytworzenia. Według wstępnych szacunków ME, 
koszty wdrożenia tego rozwiązania mają wynieść 2-
3 mld zł rocznie. Minister zaznaczył, że wprowadzenie 
tego rynku to nie tylko ukłon w stronę elektrowni 
konwencjonalnych, ale także źródeł odnawialnych, 
ponieważ umożliwi budowę mocy potrzebnych  
w momencie niskiej produkcji z tego typu instalacji. 
 
Inwestorzy zareagowali na tę informację bardzo 
pozytywnie, co przyłożyło się na wzrosty WIG Energia 
o 7,81% w ciągu minionego tygodnia. 

 

ENERGETYKA – Planowane dokapitalizowanie PGG 

1 lutego sfinalizowane zostanie podwyższenie kapitału 
Polskiej Grupy Górniczej, którego ma dokonać trójka 
udziałowców na kwotę ponad 165 mln zł. W ten sposób 
ma zostać zrealizowany trzeci etap planu podwyższania 
kapitału spółki, zadeklarowanego przy jej tworzeniu 
wiosną ubiegłego roku. 
 
Wzrośnie udział w PGG spółek PGNiG Termika, Energa 
Kogeneracja i PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna, zmniejszy się natomiast udział spółki 
Węglokoks, która nadal jednak pozostanie 
akcjonariuszem większościowym. 
 
Obecnie nie są jeszcze znane dalsze plany 

dokapitalizowania PGG w związku z planowanym 

połączeniem spółki z Katowickim Holdingiem Węglowym. 

 

 

Surowce 

JSW – Spadek cen węgla koksującego 

Po dynamicznych wzrostach w III i IV kwartale 
oraz osiągnięciu kilkuletnich szczytów przyszedł czas 
na korektę cen węgla koksującego. Benchmark  
dla surowca w ostatnim kwartale ubiegłego roku ustalił się 
na poziomie ok. 200 USD za tonę, ale już wtedy prezes 
JSW określał zwyżkę jako krótkotrwałą i zapowiadał 
korektę. 
 
Według najnowszych prognoz JSW oczekuje stabilizacji 
cen śródrocznie na poziomie 130-140 USD za tonę. 
Prezes podkreśla, że jest to poziom bezpieczny dla JSW 
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i nadal znacznie wyższy, niż w kwartałach 
poprzedzających okres wzrostów. 

 

MIEDŹ – Strajk w Escondida 

Chilijska Escondida, a więc największa na świecie 
kopalnia miedzi znajduje się w obliczu zagrożenia 
wstrzymaniem produkcji. W związku z odrzuceniem 
przez władze spółki wniosku o podwyższenie poziomu 
płac pracownicy kopalni grożą strajkiem. Przewiduje się, 
że może on przerodzić się w dłuższą akcję protestacyjną, 
w której weźmie udział nawet do 2,5 tys. pracowników. 
 
Dla cen miedzi, które osiągnęły ostatnio poziom szczytów 
sprzed dwóch miesięcy, decyzja o wszczęciu strajku 
może stanowić bodziec do kontynuacji wzrostów. 
To z kolei dobra informacja dla KGHM, której akcje są 
dodatnio skorelowane z cenami miedzi. Akcje spółki są 
najdroższe od półtora roku, a ich cena wynosi 125,00 zł. 

 

 

Paliwa 

PKN ORLEN – Rekordowe zyski 

Spółka po raz pierwszy sprzedała 10 mld litrów paliwa, 
co przyczyniło się do osiągnięcia najlepszych w historii 
wyników finansowych. Orlen w roku 2016 wypracował 
5,74 mld zł zysku netto, co daje aż 2,5 mld zł więcej niż 
w roku poprzednim. Jest to dotąd najwyższy wynik 
koncernu. Poprzedni rekord został ustanowiony  
w 2005 r. na poziomie 4,64 mld zł. 
 
Za przyczyny sukcesu uznaje się skuteczną walkę z szarą 
strefą m.in. poprzez wprowadzony w sierpniu 2016 r. tzw. 
pakiet paliwowy. Sektor stał się dzięki temu uczciwszy 
i bardziej dochodowy. 
 
PKN Orlen jest w bardzo dobrej kondycji, o czym 
świadczą planowane wydatki inwestycyjne, które w 2017 
r. mają wynieść rekordowe 5,5 mld zł. 

 

 

Chemia 

CIECH – Inwestycja w magazyn 

Bydgoska spółka córka – Ciech Pianki, rozpoczął budowę 
magazynu bloków długich. Zakres prac obejmuje także 
rozbudowę budynku spedycji. Całkowita wartość tej 
inwestycji ma przekroczyć 10 mln zł.  
 
Ma ona umożliwić poprawę efektywności procesów 
produkcyjnych oraz rozszerzenie portfolio produktów. 
Działania te są związane z planem strategicznym 
polegającym na dywersyfikacją działalności oraz 
wzmocnieniu segmentu organicznego. 

 

 

TMT 

ORANGE POLSKA – DM BOŚ podwyższa cenę 

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska podwyższa 
docelową cenę akcji Orange Polska do 5,5 zł z poziomu 
5,2 zł. Raport sporządzono przy kursie równym 5,58 zł. 
Obecnie akcje Spółki kosztują 5,41 zł za sztukę. 
 
Analitycy DM BOŚ przewidują relatywnie słabe wyniki 
za IV kwartał 2016 roku, a za tym pogorszenie 
się przepływów pieniężnych. Szacunki wskazują na duże 
nakłady inwestycyjne oraz ciągły wzrost wskaźnika 
dług netto/EBITDA co może stanowić zagrożenie 
dla wypłaty dywidendy. 
 
Prognozy za 2016 rok przyjmuje się na poziomie 
32,7 mln zł zysku netto, 433,5 mln zł zysku EBIT, 
3,16 mld zł zysku EBITDA oraz 11,5 mld zł przychodów 
ze sprzedaży. 

 

WIRTUALNA POLSKA – EBOiR składa ofertę 

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oferuje do 894 021 
akcji Wirtualnej Polski. Stanowią one 3,12% kapitału 
zakładowego Grupy oraz uprawniają do 2,24% głosów na 
WZA. Oferta odbywa się w procesie przyspieszonego 
budowania księgi popytu. 
 
Wartość całej oferty może wynieść nawet 52,7 mln zł. Jak 
czytamy w dokumencie oferty, wszystkie niesprzedane 
akcje będzie obowiązywał 90-dniowy lock-up tzn. 
zobowiązanie powstrzymania się od sprzedaży w czasie 
objętym w ofercie. Koordynatorem globalnym 
i prowadzącym księgę popytu jest mBank. Oczekiwana 
data rozliczenia transakcji przypada na dzień dzisiejszy. 

 

 

IT 

COMARCH – Kontynuacja współpracy z Siminn 

Spółka w ramach współpracy z islandzką firmą 
telekomunikacyjną, wdroży Managed Services. Dzięki 
temu, Siminn, będzie mogła znacząco obniżyć koszty 
działalności operacyjnej. Comarch będzie 
odpowiedzialny za zarządzanie m.in.: aplikacjami 
czy operacjami związanymi z billingami.  
 
Comarch jest jedną z najprężniej rozwijających się spółek 
w Polsce. Usługi oferowane są partnerom z różnych 
branż i na różnych rynkach. Spółka swój sukces 
zawdzięcza przede wszystkim oferowanym 
rozwiązaniom, ale także profesjonalizmowi oraz 
indywidulanemu podejściu do każdego kontrahenta. 
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Deweloperzy 

DOM DEVELOPMENT – Początek realizacji programu 
Osiedle Wilno VI 

Dom Development wprowadził do sprzedaży 300 nowych 
nieruchomości w ramach pierwszego etapu Osiedla Wilno 
VI w Warszawie. Projekt ten przewidziany jest na 
sprzedaż około 2,500 lokali. Powierzchnia mieszkań 
wystawionych na sprzedaż w ramach I etapu plasuje 
się w przedziale od 32 do 97 m kw., a cena za m kw. 
To odpowiednio od 5,7 – 6,9 tys. Zł. Początek inwestycji 
sięga 2010 roku, natomiast jego planowany termin 
zakończenia to III kwartał 2018 roku. 

 

ECHO INVESTMENT – Obniżenie rekomendacji dla 
spółki 

Analitycy Haitong Bank w ostatnim raporcie z 25 stycznia 
obniżyli rekomendacje ratingowa dla Echo Investment 
z „neutralnie” do „sprzedaj”. Docelowa cena operacji 
zakupu została ustalona na poziomie 4,85 zł za akcje. 
Według wewnętrznych szacunków analityków Haitong 
rok 2017 przyniesie Echo Investment wypłatę dywidendy 
w wysokości 0,35 zł na akcje bez negatywnych skutków 
dla realizacji założonych projektów. Najbliższe 
zakończenia projektów inwestycyjnych mogą pozwolić 
na wypłacanie części zysków również w 2017 roku. roku. 
Haitong wskazuje, że spółka jest notowana 
z 49 procentową nadwyżką w stosunku 
do przewidywanej wartości aktywów netto na koniec 
2017 roku. 

 

POLNORD – Otrzymanie przez Spółkę protokołu 
kontroli podatkowej 

25 stycznia 2017 r. spółka otrzymała protokół kontroli 
podatkowej, która obejmuje m.in. sprawdzenie 
prawidłowości rozliczenia oraz obliczania podatku 
od towarów i usług za lipiec 2011 r. W ramach kontroli 
sprawdzana była m.in. prawidłowość rozliczenia podatku 
VAT z tytułu umowy sprzedaży wierzytelności, zawartej 
między spółką a Polskim Bankiem Przedsiębiorczości 29 
czerwca 2011 r. Według protokołu transakcja nabycia 
przez bank wierzytelności nie stanowiła świadczenia 
usług w rozumieniu ustawy o PTU, a więc nie była 
czynnością opodatkowaną. W ocenie US w Gdańsku, 
bank nie powinien wystawić faktury VAT, a spółka nie 
miała prawa do obniżenia podatku należnego 
o podatek naliczony wykazany na tej fakturze. 
Protokół jest dokumentem, który nie rozstrzyga sprawy. 
Jeżeli zostanie uprawomocniony Spółka zobowiązana 
będzie do zapłaty tytułem zaległego podatku za lipiec 
2011 r. kwoty 9.880.303 zł wraz z należnymi odsetkami 
za zwłokę. 

 

 

 

 

Budownictwo 

TORPOL – Złożenie najkorzystniejszej oferty 
w przetargu 

Zarząd Torpol poinformował, że złożył 
najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu 
przetargowym ogłoszonym przez PKP Polskie Linie 
Kolejowe. Przedmiotem postępowania jest rewitalizacja 
linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek – Runowo 
Pomorskie. Cena oferty złożonej przez emitenta wynosi 
blisko 150 mln zł brutto. Termin wykonania prac 
to 26 miesięcy od momentu podpisania umowy.  

 

UNIBEP – Zawarcie umowy ze Szwedami 

Spółka Unibep poinformowała o podpisaniu umowy na 
realizację budynku w technologii modułowej. 
Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie 
i wybudowanie pod klucz dwukondygnacyjnego 
budynku mieszkalnego. Inwestycja będzie realizowana 
w szwedzkiej miejscowości Skene, a jej wartość 
to ok. 5 mln zł. 

 

BUDIMEX – Kolejna inwestycja kolejowa 

Zarząd Budimex zawiadomił o wyborze ich oferty 
przetargowej przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Przetarg 
dotyczył modernizacji linii kolejowej nr 8 na odcinku 
Warszawa Okęcie – Radom. Wartość oferty wynosi 
ponad 216 mln zł, a termin zakończenia robót 
to 43 miesiące od momentu zawarcia umowy. 

 

 

 

Dystrybucja IT 

ACTION – Zmiana w radzie wierzycieli spółki 

Bank Pekao S.A., który na początku stycznia br. został 
powołany do rady wierzycieli Actionu, nie przyjął 
obowiązków członka rady - poinformowała spółka. Nie 
podała uzasadnienia tej decyzji. Radę wierzycieli 
ustanowił sędzia komisarz w związku z toczącym się 
wobec Actionu postępowaniem restrukturyzacyjnym. 
Obok banku Pekao S.A. powołania otrzymali: Skarb 
Państwa (reprezentowany przez naczelnika Drugiego 
Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie), 
obligatariusze (reprezentowani przez kuratora), 
Samsung Electronics Polska oraz Neonet. Zastępcami 
członków rady wierzycieli są: spółka BSH Sprzęt 
Gospodarstwa Domowego oraz OFE Nationale 
Nederlanden. Rada ma m.in. prawo reprezentować 

POLIMEX – MOSTOSTAL – Zmiana w akcjonariacie 

TFI PZU poinformowało, że zeszło poniżej 
poziomu 5 proc. w akcjonariacie spółki. Obecnie 
ma 4,34 proc. udziału w kapitale zakładowym i tyle 
samo głosów na WZA. Poprzedni poziom 
zaangażowania w spółkę wyniósł 5,42 proc.   
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wszystkich wierzycieli spółki, wyrażać opinie, kontrolować 
czynności nadzorcy i zarządcy sądowego, sprawdzać 
fundusze masy sanacyjnej, badać księgi i dokumenty 
firmy. 

 

ACTION – Zarząd spółki wierzy w pozytywny finał 
sanacji 

Action zapowiada, że jeszcze w tym miesiącu powinno 
być wiadomo, ile jest sprzeciwów i do jakich 
wierzytelności, co otworzy drogę do kolejnego etapu 
postępowania sanacyjnego, które rozpoczęło się latem 
2016 r. 
– Mamy pieniądze na bieżące regulowanie zobowiązań 
i prowadzenie biznesu – podkreśla prezes Piotr Bieliński. 
Dodaje, że teraz dużo zależy od wierzycieli. Czy chcą 
się porozumieć? – Podchodzą do nas jak do 
jeża narzeka prezes. Jego zdaniem wierzyciele nie znają 
jeszcze specyfiki postępowania sanacyjnego i nie wiedzą, 
czego się spodziewać. Przyznaje, że pierwsze miesiące 
po rozpoczęciu sanacji były trudne, ale najgorsze spółka 
ma już za sobą. Od czasu rozpoczęcia sanacji Action 
miesięcznie wypracowuje obroty rzędu 200 mln zł. 

 

 

Odzież 

CCC – Diamenty Forbesa 2017 r. 

Aby znaleźć się na liście najlepszych firm według Forbesa 
trzeba było zwiększać swoją wartość przez trzy lata 
z rzędu o 23 proc. rocznie. Zgodnie z przygotowanym 
raportem jedną z najlepszych spółek w rankingu okazało 
się CCC. Spółka CCC mimo, że nie wykazuje wysokiej 
dynamiki wzrostu wartości, odnotowuje jednak 
wysokie wartości zysku. Do sukcesu spółki przyczyniła 
się w głównej mierze polityka ekspansji. Dla przykładu, 
we wrześniu 2016 roku powierzchnia handlowa salonów 
CCC działających za granicą była o 11 proc. wyższa 
od powierzchni w kraju. Dzięki temu, spółka CCC stała się 
największą siecią z butami w Europie. Obecnie 
kierunkiem rozwoju firmy będzie także rynek rosyjski, 
gdzie każdego roku spółka planuje otwierać około 
20 sklepów.  

 

VISTULA – Plany ekspansji na 2017 r. 

W 2017 r. spółka planuje otworzenie sześciu salonów 
własnych Vistula oraz Wólczanka i aż 25 franczyzowych. 
Jedną z lokalizacji nowego sklepu jest dębicka Galeria 
Raj. Zgodnie z wypowiedzią Pani Katarzyny Piszczek, 
dyrektora Działu ds. Franczyzy Vistula Group nowy salon 
Wólczanki cieszy się dużą popularnością, a oferta 
specjalna przyciągnęła tłum klientów w dniu otwarcia.  

 

 

 

 

 

Handel farmaceutyczny 

Rynek Hurtu Farmaceutycznego 

W środę 25 stycznia Komisja Nadzwyczajna do spraw 
deregulacji opowiedziała się za odrzuceniem 
w całości projektu nowelizacji Prawa 
farmaceutycznego. Projekt zakładał m.in. prawo 
prowadzenia aptek wyłącznie przez farmaceutów, 
wprowadzał kryterium liczby mieszkańców 
przypadających na aptekę oraz ograniczał liczbę aptek 
posiadanych przez jeden podmiot. Dwa dni wcześniej, 
w poniedziałek 23 stycznia wicepremier, minister 
finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki zapowiedział, 
że projekt będzie zmieniony podczas prac w Sejmie. 

 

 

Handel - pozostałe 

INTER CARS – Zarząd zwołuje nadzwyczajne walne 
zgromadzenie 

Zarząd "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, 
działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 
i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), postanowił, 
że dnia 24 lutego 2017 roku odbędzie się „Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Spółki“, które odbędzie się w biurze 
Spółki w Cząstkowie Mazowieckim. Zgromadzenie ma na 
celu podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki 
i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. Zmiany 
dotyczą m.in. ograniczenia prawa głosu akcjonariuszy 
dysponujących powyżej 20% ogółu głosów w Spółce 

 

 

Detaliczny 

RAINBOW TOURS – Informacja o przychodach spółki 

Zarząd Rainbow Tours S.A. w raporcie nr 5/2017 
poinformował o przychodach spółki w miesiącu grudniu 
oraz przedstawił dane dotyczące przychodów z roku 2016 
w stosunku do roku 2015. 
Z raportu rocznych przychodów wynika, że przychody 
ze sprzedaży imprez turystycznych za rok 2016 
wzrosły o 15,7 % w stosunku do roku 2015  
(z 905,1 mln zł do 1 047,2 mln zł), natomiast przychody 
ze sprzedaży z tytułu pośrednictwa spadły w 2016 
roku o 27,7% w stosunku do roku 2015 (z 206,8 mln zł 
do 149,6 mln zł). Pomimo spadku wartości przychodów 
z tytułu pośrednictwa spółka Rainbow Tours osiągnęła 
7,6 % wzrost łącznych przychodów ze sprzedaży. 
Łączne przychody ze sprzedaży w miesiącu grudniu były 
wyższe o 47,7 % w stosunku do poprzedniego okresu 
(zmiana z 54,3 mln zł do 80,2 mln zł). 
Raport nieznacznie wpłynął na kurs akcji i od momentu 
publikacji do zakończenia piątkowej sesji wartość akcji 
wzrosła o 1,72 %. 

 

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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EMPERIA – Emisja obligacji w ramach Grupy 
Kapitałowej Emperia Holding S.A. 

W raporcie bieżącym z dnia 27 stycznia br. nr 6/2017, 
Zarząd Emperia Holding S.A. poinformował o emisji 
obligacji krótkoterminowych przez spółki zależne 
Stokrotka Sp. z o. o. i Elpro Development S.A. 
Obligacje zostały wyemitowane z datą wykupu  
na 10 lutego 2017 roku. Nabywcą obligacji są spółki 
Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A., a łączna 
wartość wyemitowanych obligacji wyniosła  
165 mln zł. 

 

 

Przemysł drzewny 

PFLEIDERER – S&P podwyższa rating korporacyjny 

Standard & Poor’s Ratings Services, firma zajmująca 
się ocenianiem zdolności kredytowej spółek, podwyższyła 
długoterminowy korporacyjny rating kredytowy Pfleiderer 
Grajewo z B do B+. Perspektywa ratingu jest pozytywna.  
 
Podwyższenie ratingu jest skutkiem poprawy wyniku 
z działalności operacyjnej przez spółkę oraz 
z oczekiwaną poprawą wskaźników w 2017 r. i 2018 r. 

 

FORTE – Wstępne wyniki finansowe za czwarty 
kwartał 2016 r. 

Forte oszacowało, że wynik EBIT w IV kw. 2016 r. wyniósł 
40,5 mln zł, co oznacza 35% wzrost w stosunku do tego 
samego okresu 2015 r. Przychody w tym okresie wyniosły 
304 mln zł, pokazując wzrost o 7,3% w stosunku do 
analogicznego okresu w 2015 r. 
 
W całym 2016 r. szacunkowa wartość skonsolidowanych 
obrotów wyniosła 1.089 mln zł i była wyższa o 14,2% 
względem 2015 r. a szacunkowy EBIT wyniósł 144 mln zł, 
co oznacza wzrost o 46,9%. 

 

 

Przemysł metalowy 

STALPRODUKT – Transakcja dokonana przez osobę 
pełniącą obowiązki zarządcze 

Zarząd spółki akcyjnej Stalprodukt S. A. poinformował, 
że w dnia 25 stycznia bieżącego roku Członek Rady 
Nadzorczej, Pan Janusz Bodka, dokonał zbycia 666 akcji 
Emitenta za średnią cenę 581,65 zł. Powiadomienie o tym 
zdarzeniu zarząd spółki otrzymał w ubiegły piątek. 

 

 

Przemysł motoryzacyjny 

UNIWHEELS – Znaczący wzrost sprzedaży 

Jak wynika z wstępnych danych spółka Uniwheels 
w 2016 r. sprzedała o 12,2% więcej felg niż w roku 2015, 

łącznie sprzedając 8,77 mln szt. felg. Październik 2016 
okazał się być najlepszym miesiącem w historii firmy 
pod względem ilości sprzedanych sztuk, w samym tylko 
październiku sprzedano ponad 924 tys. felg. 
 
Na początku 2017 r. zakończona została inwestycja 
związana z otwarciem nowego zakładu produkcyjnego 
w Stalowej Woli, nowy zakład powinien zwiększyć moc 
produkcyjną o 2 mln szt. rocznie. 

 

 

Transport 

PKP CARGO – 44,1% udziału w rynku pod względem 
masy w 2016 roku 

Według danych GUS, w 2016 r. udziały w rynku pod 
względem pracy przewozowej Grupy PKP Cargo 
wynosiły 51,55%, a pod względem masy 44,1%. 
W grudniu 2016 r. Grupa przewiozła 8,8 mln ton 
ładunków, czyli o 3,6% więcej niż w grudniu 2015 r. 
W całym okresie od stycznia do grudnia PKP Cargo 
przetransportowało 98,2 mln ton (-8,4% rdr). Wykonana 
praca przewozowa w grudniu wyniosła 2,2 mld tkm, 
czyli o 1,2 proc. mniej niż w grudniu 2015 r, a w całym 
2016 roku była równa 26,1 mld tkm (-7,5% rdr). 
W zestawieniu z wynikami z 2015 roku, w grudniu 
ub. roku Spółka zwiększyła przewozy m.in. kamienia, 
metali, kontenerów, innych artykułów chemicznych 
i nawozów. 

 

PKP CARGO – Podsumowanie 2016 roku 

Podczas konferencji Grupy PKP Prezes PKP Cargo, 
Maciej Libiszewski, podkreślił, że za przewoźnikiem 
trudny rok. Spółka musiała zmierzyć się z problemem 
cichych hamulców, trudną sytuacją w Czechach 
oraz czekającymi objazdami na czas wielu remontów 
infrastrukturalnych. Według Prezesa, powrót kolejarzy 
na stanowiska kierownicze dobrze wróży spółkom Grupy 
PKP. 
Podsumowując 2016 rok, Prezes PKP CARGO 
zaakcentował powrót do zarządzania obszarowego. 
Spowodowało to zbliżenie do klienta, przekazanie 
znacznie większych kompetencji dyrektorom zakładów, 
zaktywizowanie pionów handlowych i znacznie szersze 
wejście na rynek. Rezultatem takich działań był 
m.in. wzrost kursu akcji, który od historycznego 
minimum w kwietniu 2016 r. zwiększył 
się na początku 2017 r. o ponad 90%. 
Planując przyszłość Spółka liczy, że Komisja Europejska 
poprze wzrost opłat za dostęp do dróg kołowych, a rząd 
spełni zapowiedź, że systemem opłat zostanie objęta 
większa ilości dróg w Polsce. To zwiększyłoby możliwość 
konkurowania z transportem samochodowym. A tu Grupa 
chce postawić na przewozy specjalistyczne. 

  

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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MAKRO 

Waluty 

Złoty zyskuje na sile 

Ubiegły tydzień był zdecydowanie korzystny dla polskiej 
waluty. Pomimo braku istotnych danych, sytuacja 
techniczna i utrzymujące się ostatnio pozytywne 
nastawienie zaowocowały widoczną aprecjacją złotego. 
Sesję piątkową EUR/PLN zakończył po kursie 4,3349, 
USD/PLN po 4,0527, a GBP/PLN po 5,0877. Aprecjację 
złotego głównie zawdzięczać można parze z euro, 
na której nastąpiło wybicie dołem z formacji flagi przez 
co kurs został sprowadzony na nowe niższe poziomy. 
Nie widać konkretnych powodów, przez które tendencja 
spadkowa EUR/PLN powinna zostać przerwana, 
jednakże w okolicy 4.30 przebiega długoterminowa 
linia trendu wzrostowego, wyraźnie widoczna 
na wykresie tygodniowym. Już kilka razy kurs odbił się 
od niej co skutkowało powrotem do wzrostów. 
Jej ewentualne przebicie powinno zapoczątkować nowy 
trend i stworzyć pole do znacznego umocnienia się 
złotego. Niemniej jednak, jest to bardzo silne wsparcie na 
tej parze walutowej, a obecne fundamenty mogą być 
niewystarczające do jego pokonania. We wtorek 
poznamy odczyt wzrostu PKB za 2016 rok. Konsensus 
rynkowy zakłada 2,7% r./r. przy ubiegłorocznym 3,9%. 
Odczyt znacząco wyższy od prognozowanego powinien 
wesprzeć złotego w dalszych wzrostach. 

 

Euro w natarciu 

Po silnych spadkach w grudniu zeszłego roku EUR/USD 
odrabia straty. Rynki uspokoiły się po szaleństwie, jakie 
nastąpiło na skutek obietnic amerykańskiego prezydenta 
elekta, Donalda Trumpa oraz po „gołębim taperowaniu” 
ECB, czyli jednoczesnym ograniczeniu i wydłużeniu 
programu skupu aktywów, które miało miejsce 8 grudnia 
2016 roku. W tym tygodniu za euro momentami 
płaciliśmy aż 1,0774 dolara. Może być to spowodowane 
widocznym na wykresie indeksu dolara, rosnącym 
sceptycyzmem inwestorów w stosunku do Donalda 
Trumpa. Najprawdopodobniej dzieje się tak ze względu 
na prędkość wydawania przez niego dekretów, która, 
według wielu analityków, nie idzie w parze z ich jakością. 

 

 

Gospodarka Polska 

Grudniowe dane za 2016 

W środę 25.01 GUS podał dane dotyczące bezrobocia 
w Polsce za grudzień 2016. Bezrobocie wyniosło 8,3%, 
tj. 1335,2 tysiąca osób i wpisało się w oczekiwania 
rynkowe. Za spory sukces należy jednak uznać poziom 
8,3% biorąc pod uwagę, że jeszcze rok temu w grudniu 
bezrobocie wynosiło 9,8%. Jako czynnik napawający 
optymizmem można przyjąć, że pomimo zwyczajowego 
wzrostu bezrobocia w grudniu wynikającego 

z mniejszego zatrudnienia w sektorach opierających się 
na pracach sezonowych, bezrobocie było tylko o 0,1 
punktu procentowego wyższe niż miesiąc przedtem. 
Za jedną z ciekawszych informacji z polskiej gospodarki 
w minionym tygodniu można uznać też wypowiedz 
p. Glapińskiego odnoszącej się z dużym dystansem 
do możliwości podnoszenia stóp procentowych w Polsce 
w najbliższym czasie. W przyszłym tygodniu 
na wtorkowej konferencji poznamy szybki odczyt GUS 
PKB za 2016 (wg ekonomistów ankietowanych przez PAP 
PKB powinien wzrosnąć o 2,7 proc., wobec 3,9 proc. 
w 2015 r) i dane o inflacji.  W środę odczyt PMI. 

 

 

Gospodarka Zagranica 

USA i Meksyk na krawędzi wojny handlowej 

W ciągu zaledwie tygodnia od objęcia urzędu Donald 
Trump podpisał dekret wykonawczy o budowie muru 
na granicy z Meksykiem co było jedną z jego głównych 
obietnic wyborczych. Jednak z ekonomicznego punktu 
widzenia najciekawszą kwestią nie jest sam mur, 
a sposób jego finansowania. Prezydent USA ma tutaj 
dwie możliwości, pierwszą jest wprowadzenie 20% cła na 
dobra importowane z Meksyku, a drugą bardziej 
ekstremalną - wprowadzenie tzw. „Podatku granicznego”, 
czyli podatku od wszystkich importowanych towarów, 
jednak drugi wariant musi zostać zatwierdzony przez 
kongres. Zaczynając od cła na towary importowane 
z Meksyku po pierwsze Stany Zjednoczone muszą się 
liczyć z wprowadzeniem podobnego rozwiązania przez 
swojego sąsiada. A trzeba pamiętać, że mimo deficytu 
handlowego w wysokości 60 miliardów dolarów, 
Meksyk jest wciąż największym partnerem handlowy USA 
i mówimy tutaj aż o 6 milionach zagrożonych miejsc pracy 
i eksporcie wysokości ok 500 miliarda dolarów. Meksyk na 
pewno ucierpi na ograniczeniach handlu znacznie 
bardziej, ale negatywne efekty na pewno będą 
obustronne. Drugim sposobem jest wprowadzenie 20% 
podatku na wszystkie importowane towary. Takie 
rozwiązanie rozwiązuje kolejną wyborczą obietnicę 
Donalda Trumpa czyli walkę o amerykańskie miejsca 
pracy. Tego rozwiązania najbardziej obawiają się kraje 
azjatyckie, których PKB według wczesnych szacunków 
spowolniłoby o ok 0,5%. Jednak takie rozwiązanie 
wpłynęłoby jeszcze silniej na amerykańską gospodarkę, 
ponieważ dotknęłoby wszystkich amerykańskich 
importerów, którzy szacują, że aby utrzymać marże 
na obecnym poziomie musieliby podnieść ceny 
o ok. 25%. Niezależnie jakie rozwiązanie wybierze 
Prezydent Trump, najbardziej poszkodowaną jednostką 
zawsze będzie amerykański konsument. 

 

 

 

 

 

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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INVESTMENT BANKING 

IPO 

Union Investment TFI S.A zmniejsza swoje 
zaangażowanie w ARTERIA S.A. 

W piątek 27 stycznia 2017 roku zarząd spółki ARTERIA 
S.A poinformował, że Union Investment TFI S.A podjął 
decyzję w imieniu zażądanego przez siebie funduszu 
UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 
o obniżeniu zaangażowania w spółkę. W wyniku tej 
decyzji dokonano transakcji sprzedaży 120 000 akcji 
firmy, która miała miejsce 25 stycznia. Spowodowało to 
spadek udziału w kapitale zakładowym z poziomu 
455 226 akcji (10,66 proc.) do poziomu 335 226 akcji 
(7,85 proc.) Transakcja ta spowodowała obniżenie się 
udziałów Funduszu w ogólnej liczbie głosów w Spółce 
o 2,81%. 

 

 

M&A 

Sfinks Polska ma umowę przejęcia sieci Meta Seta 
Galareta, Meta Disco, Funky Jim 

Należąca w 100% do Sfinks Polska spółka zależna 
SPV.REST1 podpisała umowę o współpracy z Cafe 
Contact, Inwento i Inwento 2, do których należą marki 
Meta Seta Galareta, Meta Disco oraz Funky Jim. 
Porozumienie określa warunki, na jakich grupa Sfinks jest 
uprawniona nabyć te sieci, w tym przejąć marki i prawa do 
konceptów oraz obecnie funkcjonujące lokalizacje 
i umowy franczyzy, podała spółka. Wartość transakcji 
może wynieść od 5 mln zł do 8 mln zł. Jednocześnie na 
bazie zawartej umowy licencyjnej grupa Sfinks będzie 
mogła w ciągu 4 lat prowadzić działalność w ramach 
brandów Meta Seta Galareta, Meta Disco i Funky Jim 
ukierunkowaną na dalszy ich rozwój. 
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TRADING 

Waluty 

USDJPY – Wybicie miesięcznego kanału spadkowego 

 

źródło: Metatrader 4, serwer: BossaFX-Demo  

USD/JPY dzięki ostatniemu umocnieniu dolara osiągnął 
poziom 115.1, czyli nieco poniżej ostatniego lokalnego 
szczytu z zeszłego tygodnia (115.5). Tym samym para 
wybiła się ze styczniowego kanału spadkowego. 
Wcześniej zatrzymała się dwukrotnie w okolicach 
poziomu 112.5, który stał się bardzo istotnym poziomem 
wsparcia i w przypadku odwrócenia trendu z zeszłego 
tygodnia może stanowić poziom docelowy dla 
ewentualnych spadków. Wyjście poza granice kanału 
spadkowego może oznaczać, że słaby styczeń dla pary 
był jedynie korektą wzrostów obserwowanych w IV 
kwartale 2016, a nie odwróceniem całego trendu.  
W przyszłym tygodniu ważny sygnał dla kupujących może 
stanowić wybicie wcześniej wspominanego lokalnego 
szczytu (115.5), co powinno wzmocnić tezę, że ostanie 
ruchy na parze nie był jedynie fałszywym wybiciem. 
Dodatkowo, warto mieć na uwadze wtorkową decyzję BoJ 
odnośnie dalszego poziomu stóp procentowych. 

 

GBPUSD – Analiza z dnia 29.01.2017 

Od poniedziałku dało się zaobserwować silne wzrosty. 
Najistotniejszym newsem zdaje się być wtorkowy wyrok 
Sądu Najwyższego w sprawie Brexitu. Zgodnie 
z wytycznymi premier Theresa May nie może rozpocząć 
rozmów z urzędnikami unijnymi, dopóki obie izby 
parlamentu nie poprą decyzji. 
Podtrzymanie wyroku niższej instancji niewątpliwie 
zachęciło kupujących powodując między innymi wzrost 
kursu GBP/USD. W czwartek ogłoszone zostały również 
dane dotyczące zmiany wielkości PKB Wielkiej Brytanii 
w IV kwartale ubiegłego roku, co pozytywnie zaskoczyło 
inwestorów (brytyjska gospodarka utrzymała 
dotychczasowe tempo rozwoju). 
W nadchodzącym tygodniu, po pewnego rodzaju korekcie 
wzmocnionej przewidywanymi pozytywnymi danymi 
z USA (Indeks podpisanych umów kupna domów w górę) 
spodziewać się można powrotu na granice maksimów 
z ubiegłego tygodnia. Powodować taki scenariusz może 
raczej iluzoryczne oddalenie się wprowadzenie w życie 

Brexitu, nieprzewidywalne dla rynku działania 
zaprzysiężonego w zeszłym tygodniu prezydenta Stanów 
zjednoczonych oraz coraz to nowsze pozytywne dane 
dotyczące gospodarki UK. 

Źródło: Metatrader 4, serwer: BossaFX-Demo 

 

 

Indeksy 

DAX – Nowy rok, nowy DAX? 

 
Źródło: Metatrader 4, serwer: BossaFX-Demo 

Koniec 2016 roku był dla byków bardzo optymistycznym 
okresem, a rynkowy nowy rok przyniósł na DAXie niemałą 
lukę na otwarciu, jednak potem nastąpiło wyhamowanie 
indeksu trwające przez pierwsze dwa tygodnie stycznia. 
W tym czasie miało miejsce domknięcie luki otwarcia 
(strzałka 1); DAX jest bardzo technicznym indeksem 
i w większości przypadków zawsze prędzej czy później 
domyka wszelkie luki. W perspektywie D1 nastąpiło 
jeszcze niższe zejście do poziomu około 11420, jednak 
niedźwiedzie okazały się bezsilne w stosunku do byków 
i dzień zakończył się utworzeniem prowzrostowego pin 
bar’a (strzałka 2). 
 
Jednak czy nowy rok oznacza zmiany na niemieckim 
indeksie? Dwutygodniowa konsolidacja została w końcu 
wybita 25 stycznia; początkowy górny poziom 
ograniczenia konsolidacji 11700 może się teraz okazać 
wsparciem dla ewentualnej korekty dalszego trendu 
wzrostowego. Opór na poziomie 11800 (lipiec 2015) 
został przekroczony, jednak momentum wybicia nie było 

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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imponujące, utworzyła się formacja spadającej 
gwiazdy, która wskazuje na możliwość korekty 
w najbliższym tygodniu. Jednak w dalszej perspektywie 
po następnym przekroczeniu poziomu 11800 następny 
istotny opór znajduje się na poziomie 12400 (kwiecień 
2015) i rajd w tym kierunku może okazać się bardzo 
prawdopodobny w pierwszym kwartale 2017 roku. 

 

Surowce 

Ropa – Analiza z dnia 29.01.2017 

źródło: Metatrader 4, serwer: BossaFX-Demo 

Ropa nadal porusza się w konsolidacji pomimo 
pozytywnych wiadomości płynących z rynku na temat 
przestrzegania umowy na temat ograniczeń w produkcji 
ropy. Inwestorzy nie są zdecydowani co do dalszych 
wzrostów, uważając, że rynek zdyskontował już ustalenia 
OPEC.  

Na wykresie znajdujemy się na poziomach cenowych 52 - 
54.50USD. Pomimo niezdecydowania możemy 
zaobserwować tendencję wzrostową w postaci klina 
zwyżkującego. Po zakończeniu rysowania formacji 
oczekuję wybicia maksimów konsolidacji i przejścia na 
nowe poziomy cenowe. Alternatywą jest przebicie 
oporu na poziomie 52USD, co otworzyłoby drogę 
do spadków, jednak wydaje się to być scenariuszem mało 
prawdopodobnym. 

 

 

 

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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ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

 
EQUITY 
Banki 
Marcin Doliwka 
Zuzanna Chojnacka 

Finansowy 
Paweł Kubacki 

Bartosz Urbański 

Energia 
Piotr Frankiewicz 
Hubert Mazurczak 

Surowce 

Miłosz Woźniak 

Paliwa 

Eryk Wielicki 

Chemia 

Patryk Rąk 

TMT 
Miłosz Zemroch 
Nikola Machnio 
IT 

Radosław Theuss 
Paulina Hądzlik 

Deweloperzy 
Jędrzej Zwolankowski 
Jan Ołowski 
Krzysztof Król 

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 

Przemysław Skrzypkowiak 

Gospodarka Zagranica 

Mikołaj Baryga 

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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