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PORTFELE 
KALENDARZ MAKRO 
EQUITY 

PKO – Rozpoczęcie współpracy z PGNiG w obszarze bankowości transakcyjnej 
PKO – W Londynie oddział czy przedstawicielstwo? 
GETIN NOBLE – Jerzy Pruski wiceprezesem 
BANKI RYNEK – Szykują się zmiany właścicielskie? 
ING – Wyniki za czwarty kwartał 2016 roku 
ING – Oczekiwanie na stanowisko KNF w sprawie możliwości wypłaty dywidendy 
SKARBIEC – Kara od KNF 
PZU – Wzrost przychodów ze spółek medycznych oraz ubezpieczeń 
PZU – Otwarte na akwizycje za granicą 
GPW – Czy inwestorzy wracają na parkiet? 
ENERGETYKA – Elektrownia jądrowa 
ENERGA/ENEA – Plany emisji euroobligacji 
TAURON – Inwestycje w moc cieplną 
JSW – Koszty związane z bezpieczeństwem 
PKN ORLEN – Rekord sprzedaży paliw 
PGNiG – Londyn szansą na tańszy gaz 
CYFROWY POLSAT/POLKOMTEL – Nałożenie 40,4 mln zł kary przez UOKiKi 
COMARCH – Wdrożenie Next Generation Network Planning 
LIVECHAT – Znaczny wzrost listy klientów 
COMARCH – Budowa systemu wspierającego zarządzanie strefy płatnego parkowania w 

Warszawie. 
POLNORD – Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku 
ECHO INVESTMENT – Zakup czterech obiektów handlowych za 166,6 mln euro 
Budimex – Kontrakt na „berlinkę” 
Polimex-Mostostal – Zgoda na przejęcie 
ACTION – Zmiana składu w radzie wierzycieli spółki 
LPP – Wzrost przychodów 
MONNARI – Ekspansja sieci sprzedaży 
NEUCA – Obniżenie rekomendacji przez DM BOŚ 
AUTO PARTNER – Wzrost wartości rynkowej spółki 
EMPERIA – 142,46 mln zł zobowiązań podatkowych plus odsetki za rok 2011 
ORBIS – Spółka zależna wykona prawo opcji zakupu hotelu w Budapeszcie 
WORK SERVICE – Umowa nabycia spółki QLS  Automotive 
FORTE – Zawarcie transakcji IRS 
ELEMENTAL – Rozbudowa zakładu w Bydgoszczy 
SANOK – Zmiana stanu posiadania 
PKP INTERCITY – Po raz pierwszy od dłuższego czasu dodatni wynik finansowy 

MAKRO 
Przeszkoda na drodze umocnienia się złotego 
Stopy procentowe FED i BoE bez zmian 
PKB wyższe o 0,1 p.p. od oczekiwań 
Rosja powoli wychodzi z recesji 

INVESTMENT BANKING 
Mex Polska – Cena docelowa 11,9 PLN 
Abadon Real Estate ma umowę inwestycyjną dot. przejęcia kontroli nad Awbudem 
ING Bank Śląski przygląda się możliwościom akwizycji w sektorze finansowym 

TRADING 
EUR/USD – Analiza z dnia 5 lutego 2017 
EUR/PLN – Kontynuacja trendu spadkowego 
DAX – W poszukiwaniu sentymentu 
FWIG20 – Dalsze wzrosty na GPW 
FOIL – Formacja klinu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTFELE 

Profit akcji wzrostowych 

 

PROFIT AKCJI WZROSTOWYCH - PERFORMANCE   

Akcje L. akcji Początek Koniec Zmiana 

Lentex 1535 9,77 10,53 7,8% 

Panova 632 23,70 26,20 10,5% 

UniCredit 86 87,50 112,50 28,6% 

Impexmetal 4918 3,05 3,98 30,5% 

ABC Data 7298 1,97 2,22 12,7% 

PGE 970 9,77 10,92 11,8% 

RAZEM   74964 88390 17,9% 

  

 

 
 
Po ubiegłotygodniowej hossie w naszym portfelu 
przyszedł czas na złapanie lekkiego tchu przed kolejnymi 
wzrostami. Ten tydzień zamykamy z wynikiem 0,7 p.p. 
gorszym niż w ubiegłym tygodniu. Żadna spółka nie 
odnotowała tak wysokiego spadku żeby osiągnąć poziom 
stop loss, a nasz portfel daje nam bardzo wysoki zysk 
na poziomie 17,9%. Z początkowych kapitałów w postaci 
74 964 zł, do tej pory wygenerowaliśmy 13 426 zł zysku. 
 
Bardzo pozytywnym zaskoczeniem w naszym portfelu 
jest spółka Impexmetal S.A., która trzeci tydzień z rzędu 
przynosi zysk. W tym tygodniu pozwoliła wzrosła 
o 4,5 p.p. w porównaniu z ubiegłotygodniowym wynikiem. 
Przez trzy tygodnie spółka zarobiła aż 0,73 zł na 1 akcję, 
  

 

PROFIT AKCJI WZROSTOWYCH

UPDATE: 05. luty

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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Największy spadek w tym tygodniu odnotowała spółka 
UniCredit S.A., która zaliczyła spadek aż o 7,1 p.p. 
Jest to aż spadek o 8,55 zł, jednak mimo to i tak jest to 
jedna z najzyskowniejszych spółek w naszym portfelu.  

Drugą i już niestety ostatnią zyskowną w tym tygodniu 
spółką jest P.A. Nova S.A., której kurs kształtuje się na 
poziomie 26,20 zł. Wzrost w porównaniu z ubiegłym 
tygodniem wynosi 1,4 p.p., co daje nam 233,84 zł zysku. 
Wskaźnik C/Z tej spółki aktualnie wynosi 10,4, 
co nieznacznie przekracza założenia naszej strategii 
(według naszych założen, wskaźnik C/Z powinien wynosić 
poniżej 10). Spółka od 5 tygodni jest przynosi stabilny 
zysk, więc z ewentualną sprzedażą postanowiliśmy 
jeszcze trochę poczekać, 

 

Po bardzo dużym wzroście prawie o 10 p.p., spółka 
PGE S.A. musiała trochę wyhamować i ten tydzień 
zamknęła na poziomie 10,92 zł, co dało nam 2,1 p.p. 
straty w odniesieniu do ubiegłotygodniowych wyników. 
W związku prowadzonego śledztwa w sprawie korupcji 
w Elektrowni Szczecin zostało zatrzymanych kilka osób. 
Spółka PGE S.A. sama złożyła wniosek o ściganie 
zatrzymanych pracowników elektrowni oraz o uzyskanie 
statusu pokrzywdzonego. Złożyła również stosowne 
oświadczenie potępiające korupcję. Wśród zatrzymanych 
nie było nikogo z dyrekcji elektrowni. Wstępne ustalenia 
śledczych wskazują na wielomilionowe szkody spółki 
Skarbu Państwa Polskiej Grupy Energetycznej. Po tych 
komunikatach, w piątek pojawiło się ryzyko bardzo 
dużego spadku kursu spółki, jednak piątkową sesję spółka 
zamknęła na poziomie tylko o 0,18 p.p. niższym, 
co pokazuje że ta informacja nie została aż tak źle 
odebrana przez inwestorów. 

 

Ostatnimi dwoma spółkami w naszym portfelu są ABC 
Data S.A. i Lentex S.A. Obydwie spółki zanotowały 
spadek. Odpowiednio 2,1 p.p. i 1,8 p.p. Obie spółki mają 
jednak dużą rezerwę do poziomu funkcji stop loss dlatego 
ta zmiana nas nie martwi. 

 

 

 

 

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 

W poprzednim tygodniu napłynęły ważne dane dotyczące wskaźników 
PMI za styczeń dla najważniejszych gospodarek świata. Pozytywnie 
zaskoczyły szczególnie odczyty dla Polski (54,80) i USA (56,00), 
a negatywnie dla Chin (51,00 przy prognozie 51,8). Pozytywne odczyty 
mogą sugerować znaczącą poprawę w gospodarce światowej 
w następnych miesiącach. W czwartek poznaliśmy decyzję banku Anglii 
o pozostawienie poziomu stóp procentowych na niezmienionym 
poziomie. W piątek rozczarował odczyt dla sprzedaży detalicznej dla 
Strefy Euro spadek o 0,3% m/m przy prognozie wzrostu o 0,3% m/m. 

KALENDARZ WYDARZEŃ MAKROEKONOMICZNYCH 

Godz. Kraj Wydarzenie Poprz. Prog. ni 

Poniedziałek, 6. stycznia       

08:00 Niemcy 
Zamówienia fabryk w 

Niemczech (m/m) 
(Dec) 

-2,50% 0,50% ●●○ 

W poniedziałek tradycyjnie nie czekają na nas ważne odczyty 
makroekonomiczne. Jedynym z ważnych informacji będzie odczyt 
wielkości zamówień fabryk m/m w Niemczech m/m. Prognozowane jest 
odbicie przy ostatnim słabym odczycie. 

Wtorek, 7. stycznia       

08:00 Niemcy 

Produkcja 
przemysłowa w 

Niemczech (m/m) 
(Dec) 

0,40% 0,40% ●●○ 

16:00 USA 
Miejsca Pracy Dzięki 

Turystyce (JOLT) 
(Dec) 

5,522M 5,553M ●●○ 

We wtorek czeka nas wiele ważnych informacji. Dzień rozpoczną 
Niemcy od podania wielkości produkcji przemysłowej. Analitycy 
oczekują kontynuowania wzrostu co już wcześniej sugerowały dobre 
odczyty dla wskaźników PMI dla Niemiec. Po południu napłyną dane 
z rynku pracy w USA. Odczyt dla miejsc pracy dzięki turystyce 
za grudzień według ekspertów ma wzrosnąć lecz przy 
ubiegłotygodniowym rozczarowującym wyniku dla stopy bezrobocia 
może się to okazać trudne. 

Środa, 8. stycznia       

13:00 Polska 
Decyzja w sprawie 
stóp procentowych 

(Feb) 
1,50% 1,50% ●●○ 

16:30 USA Zapasy ropy naftowej 6,466M - ●●○ 

Dla inwestorów z Polski środowa decyzja w sprawie stóp procentowych 
będzie jedną z ważniejszych informacji tego tygodnia. Rynek nie 
spodziewa się w tym zakresie zmian, jednakże ważne będzie 
stanowisko RPP co do przyszłości prowadzenia polityki pieniężnej, które 
poznamy na konferencji po ogłoszeniu decyzji. 

Czwartek, 9. stycznia       

08:00 Niemcy 
Bilans handlowy 
Niemiec (Dec) 

21,7B 21,4B ●●● 

Czwartek nie przyniesie ze sobą żadnych istotniejszych danych, 
które mogłyby odbić się na notowaniach światowych rynków. Poznamy 
odczyt bilansu handlowego Niemiec za grudzień. Konsensus rynkowy 
zakłada jego drobny spadek względem poprzedniego odczytu. 

Piątek, 10. stycznia       

10:30 
Wielka 

Brytania 

Produkcja 
przemysłowa (m/m) 

(Dec) 
2,10% 0,20% ●●○ 

16:00 USA 
Wskaźnik nastroju 

konsumentów 
Michigan (Feb)   

98,5 97,8 ●●○ 

W piątek dane z Wielkiej Brytanii i USA. Te pierwsze zyskują 
na znaczeniu w kontekście Brexitu i przyszłego stanu brytyjskiej 
gospodarki. Spodziewany niewielki spadek nastroju wśród 
konsumentów w USA nie jest niczym zadziwiającym po zmianach jakie 
zaszły ostatnio w Białym Domu.  

Podsumowanie prognoz nadchodzącego tygodnia 

W przyszłym tygodniu poznamy ważne dane o produkcji przemysłowej 
dla Wielkiej Brytanii i Niemiec. Wskaźniki dla USA obejmujące: nastrój 
konsumentów oraz miejsca pracy w turystyce będą ważną przesłanką 
dla decyzji FED w kontekście stóp procentowych Dla polskich 
inwestorów szczególnie ciekawe będzie środowa decyzja RPP 
w sprawie 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


 
 

 

PROFIT WEEKLY 30. stycznia - 05. luty 

 

 

 

 

 

 

 - 6. grudnia 

KONTAKT: 
INFO@SKNPROFIT.PL 
 

4 

PARTNERZY  

SKN IK PROFIT: 

EQUITY 

Banki 

PKO – Rozpoczęcie współpracy z PGNiG w obszarze 
bankowości transakcyjnej 

"Zgodnie z umową PKO BP będzie obsługiwał wszystkie 
płatności kierowane do PGNiG OD, w tym te pochodzące 
od klientów detalicznych. Oznacza to m.in. możliwość 
bezprowizyjnego regulowania rachunków przez 
odbiorców detalicznych w prawie 1 200 oddziałach 
i ponad 800 agencjach PKO BP na terenie całego kraju" 
– poinformowano w komunikacie Spółki. 
 
Umowa obowiązywać będzie przez 3 lata. 

 

PKO – W Londynie oddział czy przedstawicielstwo? 

Z informacji podanych przez prezesa Zbigniewa Jagiełlo 
wynika, iż w przeciągu kilku miesięcy PKO BP zdecyduje, 
czy w Londynie otworzy pełny oddział, 
czy przedstawicielstwo. 
 
"Rozważamy otwarcie placówki PKO BP w Londynie. 
Czy na zasadzie pełnego oddziału, 
czy przedstawicielstwa - decyzja jeszcze nie została 
podjęta. (…) Kwestia brexitu komplikuje podjęcie decyzji, 
ale jak zawsze w takich sytuacjach pojawiają się 
możliwości, które można rozważyć." – powiedział Prezes 
na konferencji. 

 

GETIN NOBLE – Jerzy Pruski wiceprezesem 

Rada Nadzorcza banku powołała z dniem 1 lutego 2017 
na stanowisko wiceprezesa Jerzego Pruskiego. 
 
Jerzy Pruski był członkiem Rady Polityki Pieniężnej, 
piastował stanowisko zastępcy prezesa NBP, prezesa 
PKO Banku Polskiego, a w latach 2009–2016 – prezesa 
Bankowego Fundusz Gwarancyjnego. 

 

BANKI RYNEK – Szykują się zmiany właścicielskie? 

Idea Bank 
Sprzedanie nieskażonego „frankowiczami” banku może 
okazać się dla Leszka Czarneckiego kluczowym źródłem 
finansowania, jeśli Getin Noble będzie potrzebował 
dodatkowych funduszy. 
Alior Bank 
PZU zapowiedziało, że nie zamierza łączyć nowo 
przejętego Pekao z Aliorem. Może to być powodem 
nacisków ze strony KNF w myśl zalecenia 
„jeden bank – jeden inwestor”. Wyjście z inwestycji jest 
jednak perspektywą lat. 
Raiffeisen Polbank 
Austriacy mają czas na debiut giełdowy do czerwca. 
Na rynek ma trafić 15% akcji banku. Z uwagi na duży 
portfel kredytów hipotecznych denominowanych 

we frankach Austriacy zwlekają, ponieważ negatywnie 
wpływa to na wycenę. 

 

ING – Wyniki za czwarty kwartał 2016 roku 

 

 
 
Zysk netto banku okazał się być o 6% niższy 
od rynkowych oczekiwań.  
 
Depozyty klientów ogółem wynoszą 94,69 mld zł, rosnąc 
3 proc. kdk i 9 proc. rdr., w tym depozyty klientów 
detalicznych wzrosły 3 proc. kdk i 8 proc. rdr. 
 
Łączny współczynnik kapitałowy banku wynosi 
14,7 proc., a współczynnik kapitału Tier I 13,7 proc. 

 

ING – Oczekiwanie na stanowisko KNF w sprawie 
możliwości wypłaty dywidendy 

Bank czeka na stanowisko Komisji Nadzoru 
Finansowego odnośnie możliwości wypłaty dywidendy 
z zysku za 2016 rok. Ponadto bank przygląda się rynkowi 
pod kątem ewentualnych akwizycji – wynika z informacji 
podanych przez prezesa banku – Brunona Bartkiewicza. 
 
"Czekamy na ostateczne stanowisko KNF, dopiero wtedy 
będziemy mogli odpowiedzieć w sposób do końca 
jednoznaczny. Potwierdzam, że wypłata dywidendy nie 
jest prostym przedsięwzięciem, jesteśmy poniżej 
poziomów wymaganych przez KNF" – powiedział Prezes. 

  

 

Finansowy 

SKARBIEC – Kara od KNF 

W komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego 
poinformowano, iż nałożyła ona karę na Skarbiec TFI 
w kwocie 70 tys. PLN. 
 
Kara uzasadniana jest naruszeniem przez zarządzany 
przez spółkę fundusz Skarbiec FIO, który nie zawiadomił 
w terminie KNF oraz spółki One-2-One o zmniejszeniu 
2 marca 2011 r. udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce 
One-2-One poniżej 5 proc. 
 
"W ocenie Komisji, niezwłoczna publikacja informacji 
dotyczących struktury akcjonariatu spółek publicznych 
ma istotne znaczenie dla akcjonariuszy spółek 
publicznych. Pozwala bowiem inwestorom 

ING Bank Polski (ING) WYNIKI 4Q 2016

mln PLN 4Q16 4Q15 r/r Kons.

Wynik odsetkow y 809,5 659,4 22,8% 805,4

Wynik z prow izji 283,5 254,8 11,3% 271,7

Saldo rezerw -138,5 -52,0 - -116,7

Zysk brutto 348,6 254,1 37,2% -

Zysk netto 254,9 205,7 23,9% 271,8

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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na uwzględnienie takich informacji przy podejmowaniu 
decyzji inwestycyjnych" - napisano w raporcie. 

 

PZU – Wzrost przychodów ze spółek medycznych 
oraz ubezpieczeń 

Przychody spółek medycznych PZU za rok 2016 wyniosły 
145 mln zł oraz 212 mln zł z ubezpieczeń zdrowotnych 
– podaje Ministerstwo Rozwoju. Wpływy były niemal 
dwukrotnie wyższe niż w roku 2014 (odpowiednio 
76 mln zł i ok. 145 mln zł) za sprawą akwizycji 
realizowanych zgodnie ze „Strategia PZU 2020”. 
 
Program może pochłonąć na akwizycje placówek 
medycznych do końca trwania nawet 300 mln zł. 

 

PZU – Otwarte na akwizycje za granicą 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń aktywnie szuka 
kolejnych możliwości akwizycji i szczególnie interesuje 
się rynkiem ubezpieczeniowym. Celem są podmioty 
umożliwiające tworzenie wartości dodanej lub o dużym 
potencjale rozwoju. Po ostatniej, niezrealizowanej 
jeszcze transakcji zakupu banku Pekao SA przez PZU, 
w przypadku sukcesu nie są planowane dalsze 
inwestycje w ten sektor, jednak spółka zaoferowała 
wsparcie dla Alior Banku, jeśli nadarzyłaby się okazja. 

 

GPW – Czy inwestorzy wracają na parkiet?   

W styczniu 2017 roku na rynku głównym wartość obrotów 
akcjami wzrosła o 52,1% rdr. do 21,85 mld zł. Liczba 
transakcji wyniosła 1,62 mln, co oznacza wzrost o 14,8%. 
Na NewConnect zanotowano obrót na poziomie 
133 mln zł, czyli o 24,3% więcej niż przed rokiem. 
 

OBRÓT AKCJAMI NA GŁÓWNYM RYNKU 
 2017 proc. rdr 

Obroty akcjami na głównym rynku GPW 

Wartość obrotu - łącznie  21 846 388 806 52,1 

Wartość obrotu - arkusz zleceń  20 804 986 974 48,7 

Wartość obrotu - transakcje 
pakietowe  

1 041 401 832 185,8 

Liczba transakcji (arkusz zleceń) 1 617 816 14,8 

ŚREDNIE DZIENNE 

Wartość obrotu - arkusz zleceń 990 713 665 34,5 

Wartość obrotu - transakcje 
pakietowe 

49 590 563 158,6 

Liczba transakcji (arkusz zleceń) 77 039 3,9 
 

 

 

Energia 

ENERGETYKA – Elektrownia jądrowa 

Rząd uznał, że niezbędne jest stworzenie nowego planu 
realizacji i finansowania energetyki jądrowej. Według 
ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, powinniśmy 

być w każdej chwili gotowi do realizacji założonego 
projektu, jednak z uwzględnieniem właściwego sposobu 
finansowania inwestycji, jednocześnie gwarantując 
przystępną cenę energii z tego źródła dla odbiorców 
końcowych. Ostateczne decyzje będą zależeć od kształtu 
rynku mocy. 
 
W związku z przyjęciem powyższych założeń, odrzucono 
mechanizm tzw. kontraktu różnicowego, brany  
pod uwagę przy planie pierwszej elektrowni, uznając go 
za zbyt kosztowny sposób finansowania. Zakładał  
on dopłaty dla producenta, jeśli koszt wyprodukowanej 
energii będzie niższy od zapisanej w kontrakcie ceny lub 
wzięcie różnicy na siebie przez producenta w sytuacji 
odwrotnej. 

 

ENERGA/ENEA – Plany emisji euroobligacji 

Budowa nowego bloku energetycznego Ostrołęka C 
może być finansowana przy pomocy zewnętrznych 
źródeł, takich jak emisja euroobligacji. 
 
Projekt bloku energetycznego opalanego węglem 
kamiennym klasy 1.000 MW w Elektrowni Ostrołęka 
to wspólna inicjatywa Energi i Enei. 
 
Budowa ma ruszyć wiosną 2018, a koszt całej inwestycji 
mającej zakończyć się w połowie 2023 roku, szacowany 
jest na 6 mld zł. 

 

TAURON – Inwestycje w moc cieplną 

Tauron przygotowuje się do realizacji Programu 
Likwidacji Niskiej Emisji, który ma na celu polepszenie 
jakości powietrza, poprzez zmniejszenie emisji 
szkodliwych zanieczyszczeń pochodzących ze spalania 
nieodpowiednich paliw w domowych piecach.  
 
Zakłada on przyłączenie ponad 180 MW mocy cieplnej 
budynków w ośmiu miastach aglomeracji śląsko–
dąbrowskiej tj. Będzin, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa 
Górnicza, Katowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec 
oraz Świętochłowice. Mniejsza liczba indywidualnych 
pieców i kominów ma przełożyć się na znaczne 
ograniczenie niskiej emisji na terenie tych miast. 
 
Tauron złożył wniosek o dofinansowanie w wysokości 
blisko połowy kwoty swojego projektu, która ma wynosić 
około 250 milionów złotych. 

 

 

Surowce 

JSW – Koszty związane z bezpieczeństwem 

Spółka poinformowała, że w ubiegłym roku przeznaczyła 
643 mln zł na zapewnienie pracownikom większego 
bezpieczeństwa w pracy. Największą część - 172 mln 
stanowiły wydatki na zwalczanie zagrożenia 

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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metanowego. Nakłady na profilaktykę pożarową  
i budowę tam izolacyjnych wyniosły prawie 143 mln zł.  
 
Duże środki przeznaczono też na zwalczanie zagrożenia 
klimatycznego, a także zagrożenia wybuchem pyłu 
węglowego (odpowiednio 66 i 36 mln zł). Pozostałą część 
przeznaczono m. in. na profilaktyczne posiłki  
i napoje oraz odzież ochronną. Wydatki te, 
które w przeliczeniu na osobę wyniosły 26,4 tys. zł, mają 
pozwolić na ograniczenie liczby wypadków w kopalniach 
JSW (w 2016 r. odnotowano ich 304). 

 

 

Paliwa 

PKN ORLEN – Rekord sprzedaży paliw 

Nowe wyniki finansowe przedstawione przez koncern 
są dużym zaskoczeniem, ponieważ udało się uzyskać 
lepsze rezultaty od tych zakładanych. 
 
Prezes Jasiński poinformował, że historyczne wyniki 
zawdzięczają w dużej mierze nowym regulacjom 
wprowadzonym przez rząd. Ograniczyły one ogromny 
rozmiar szarej strefy i sprawiły, że konkurencja na rynku 
paliw zaczęła być uczciwa. 
 
Zgodnie z wypowiedzą Jasińskiego, PKN Orlen jest 
zainteresowany dalszym rozwojem na rynkach 
zagranicznych. Analizowana będzie każda atrakcyjna 
oferta przejęć. 
 
W wyniku zapowiedzi prezesa jak i działań rządu 
ograniczających rozmiar szarej strefy można się 
spodziewać dalszych wzrostów i nowych rekordów 
sprzedaży paliw przez PKN Orlen. 

 

PGNiG – Londyn szansą na tańszy gaz 

Polski koncern poinformował, że zostało otwarte nowe 
biuro w prestiżowej dzielnicy w Londynie, które ma się 
zajmować handlem skroplonym gazem w skali całego 
świata. 
 
Londyn jest europejskim centrum obrotu tym surowcem, 
a działania podjęte przez PGNiG wskazują, że chce ona 
stać się globalnym graczem na tym rynku. Jest  
to również szansa na pozyskanie gazu po znacznie 
bardziej konkurencyjnych cenach. 
 
Formalnie za utworzenie i obsługę biura odpowiada 
niemiecka spółka PGNiG Supply & Trading GmbH, 
która zajmuje się handlem w Europie Zachodniej. Biuro 
ma zacząć funkcjonować od końca pierwszego kwartału 
2017 roku i docelowo zatrudniać 8 osób. 

 

 

 

 

TMT 

CYFROWY POLSAT/POLKOMTEL – Nałożenie 
40,4 mln zł kary przez UOKiKi 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył 
na Polkomtel 30,7 mln zł, a na Cyfrowy Polsat 9,7 mln zł 
kary - za mylący charakter kampanii reklamowych 
dotyczących oferty smartDOM i Power LTE z roku 2014. 
 
Ponadto Urząd nakazał emisję informacji o naruszeniu 
praw konsumentów w telewizji i publikację decyzji 
na stronach internetowych. Decyzje nie są jeszcze 
ostateczne, a firmy mogą się od nich odwołać. 

 

IT 

COMARCH – Wdrożenie Next Generation Network 
Planning  

Comarch pomoże firmie telekomunikacyjnej Telefónica 
w transformacji sieci transportowej w Ameryce Łacińskiej. 
Głównym celem projektu jest optymalizacja inwestycji 
sieciowych i wprowadzenie oszczędności w regionie. 
Zakończenie przewidziane jest na ostatni 
kwartał 2017 roku.  

 

LIVECHAT – Znaczny wzrost listy klientów 

Na dzień 1 lutego 2017 r. liczba klientów LiveChat 
wynosiła 18 316 firm, oznacza to, że w lutym baza 
klientów powiększyła się o 246 firmy co daje wzrost 
o 33,33%. Liczby te przekładają się również 
na dynamiczne wzrosty wyników Spółki. 

 

COMARCH – Budowa systemu wspierającego 
zarządzanie strefy płatnego parkowania w Warszawie. 

Wygrywając przetarg firma wybuduje ów system 
z niezbędną infrastrukturą sieciową i serwerową. Wartość 
kontraktu opiewa na kwotę 5,9 mln zł brutto. 

 

 

Deweloperzy 

POLNORD – Terminy publikacji raportów okresowych 
w 2017 roku 

Zarząd POLNORD poinformował, że w 2017 roku spółka 
przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe 
w następujących terminach: jednostkowy raport roczny 
oraz skonsolidowany raport roczny za 2016r.– 
21.03.2017r., skonsolidowane raporty kwartalne za 
I kwartał 2017r.–16.05.2017, za III kwartał 2017r.– 
14.11.2017 r. oraz skonsolidowany raport półroczny za 
I półrocze 2017r.–31.08.2017r. Spółka nie będzie 
publikowała odrębnych jednostkowych raportów 
kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu 
półrocznego. Ponadto spółka na podstawie § 101 ust. 2 
Rozporządzenia, nie przekaże do publicznej wiadomości 

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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skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 
2016 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za 
II kwartał 2017 r. 

 

ECHO INVESTMENT – Zakup czterech obiektów 
handlowych za 166,6 mln euro 

Echo Polska Properties (córka spółka Echo Investment) 
zawarła wstępne porozumienie z Blackstone na zakup 
czterech nieruchomości za 166,6 mln euro znajdujących 
się na terenie Polski. Umowa ma dotyczyć Galerii 
Twierdza w Kłodzku (23.039 m kw.), Galerii Twierdza 
w Zamościu (23.785 m kw.), Galerii Tęcza w Kaliszu 
(16.003 m kw.) oraz centrum Handlowe Wzorcownia 
we Włocławku (25.629 m kw.). Według prezesa EPP 
Hadleya Dean’a są to dominujące centra handlowe 
w swoich regionach natomiast sam zakup jest elementem 
strategii budowania portfela nieruchomości handlowych. 
Zakładana stopa zwrotu z transakcji ma wynieść 
7,5 procent. Transakcja zostanie sfinalizowana 
po wystawieniu polisy ubezpieczeniowej na spółkę EPP 
oraz po pozytywnym rozpatrzeniu przedmiotu umowy 
przez urząd antymonopolowy. 

 

 

Budownictwo 

Budimex – Kontrakt na „berlinkę” 

Budimex podpisał kontrakt na przebudowę kluczowego 
fragmentu trasy pomiędzy Szczecinem a Krzywnicą.              
22 kilometrowy odcinek zostanie wybudowany za 
42,51 mln zł brutto. Zakończenie inwestycji planowane 
jest na czerwiec 2018. 

 

Polimex-Mostostal – Zgoda na przejęcie  

UOKiK wyraził zgodę na przejęcie kontroli nad spółką 
przez Energę, PGE, Eneę i PGNiG Technologie. Spółki 
kontrolowane przez Skarb Państwa objęły łącznie 
150 mln akcji. Cena akcji wyniosła 2 zł. To kolejny krok 
w kierunku odbudowy niedawnego championa wśród firm 
budowlanych. 

 

 

Dystrybucja IT 

ACTION – Zmiana składu w radzie wierzycieli spółki 

Bank Pekao S.A., który na początku stycznia br. został 
powołany do rady wierzycieli Actionu i nie przyjął 
obowiązków członka rady zostanie zastąpiony przez 
bank Societe Generale S.A. OFE Nationale 
Nederlanden również nie przyjęło funkcji zastępcy 
członków rady wierzycieli. Miejsce Funduszu 
Emerytalnego zastąpi bank HSBC Bank S.A. 
 
Radę wierzycieli ustanowił sędzia komisarz w związku 
z toczącym się wobec Actionu postępowaniem 
restrukturyzacyjnym. Obok obecnie ustanowionego 

banku Societe Generale 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 obecnie HSBC 
Bank S.A. 

 

 

Odzież 

LPP – Wzrost przychodów 

Spółka LPP nie zwalnia tempa i odnosi kolejne sukcesy. 
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte 
przez spółkę w styczniu 2017 roku wyniosły ok. 
508 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych 
w styczniu 2016 roku o około 22%. Jeśli chodzi 
o działalność w Internecie, w styczniu br. sprzedaż 
osiągnęła poziom 22,7 mln złotych, czyli wynik aż 
o 200 proc. wyższy od ubiegłorocznego.  

 

MONNARI – Ekspansja sieci sprzedaży 

W styczniu br. upłynął termin obowiązywania kontraktów 
na 4 lokalizacje sklepów Monnari, jednak w lutym i marcu 
3 z nich wystartują na nowo i będą powiększone. 
W kolejnych miesiącach Zarząd Spółki będzie 
kontynuować realizowaną strategie rozwoju. W bieżącym 
roku, planowane jest zwiększenie powierzchni 
handlowej, w zależności od sytuacji rynkowej, 
od 5 proc. do 10 proc. obecnie posiadanej powierzchni. 
Grupa Monnari szacuje, że jej skonsolidowane 
przychody ze sprzedaży wyniosły w styczniu 2017 r. 
ok. 19,8 mln zł, czyli wzrosły rdr o 6,45 proc.  

 

 

Handel farmaceutyczny 

NEUCA – Obniżenie rekomendacji przez DM BOŚ 

W raporcie z 26 stycznia obniżona została rekomendacja 
akcji NEUCA z „kupuj” do „trzymaj”, podtrzymując 
cenę docelową na poziomie 410,6 zł. Analitycy 
DM BOŚ powyższą opinię wystawili przy kursie 399 zł. 
Wyniki spółki za IV kwartał 2016 roku zostaną 
zaprezentowane 16 marca. Jednocześnie wzrost 
hurtowego rynku farmaceutycznego i lepsza kondycja 
finansowa aptek w ubiegłym roku powinna pomóc 
w osiągnięciu prognozowanego zysku netto w 2016 
roku na poziomie 110 mln zł.  DM BOŚ prognozuje, 
że w 2017 roku zysk netto spółki wyniesie 119 mln zł. 

 

Handel - pozostałe 

AUTO PARTNER – Wzrost wartości rynkowej spółki 

Przez okres ostatniego miesiąca wartość rynkowa 
spółki wzrosła o 51,48 mln zł. Na początku stycznia 

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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wynosiła 518,31mln zł, a na początku lutego aż 569,79. 
Pomimo, że wartość księgowa utrzymuje się cały czas 
na tym samym poziomie 152,70 mln zł, to wskaźnik ceny 
do wartości księgowej zwiększył wartość z 3,39 
na początku, do 3,73 na końcu badanego okresu. 
Sygnalizuje to, że teoretycznie płacimy więcej, czyli może 
się nie opłacać kupowanie akcji teraz, patrząc 
w perspektywie długoterminowej. Do podobnego wniosku 
może nas naprowadzić analiza zmiany wskaźnika ceny 
do zysku. W styczniu wynosił on 17,2, a w lutym aż 18,9. 
Może to być prognoza dalszego jego wzrostu, a co za tym 
idzie i akcje spółki mogą podrożeć.  

 

 

Detaliczny 

EMPERIA – 142,46 mln zł zobowiązań podatkowych 
plus odsetki za rok 2011 

Według decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej Emperii 
naliczono zobowiązanie podatkowe w podatku 
dochodowym od osób prawnych za rok 2011 
w wysokości 142,46 mln zł plus odsetki wynoszące 
52,4 mln zł na dzień doręczenia decyzji. Decyzja jest 
niewymagalna i nieostateczna. Zaległość dotyczy 
transakcji z grudnia 2011 na mocy której Eurocash 
odkupił od Emperii udziały w spółce P1 za 1,095 mld zł. 
W ocenie UKS Emperia wprowadziła grupę dystrybucyjną 
Tradis do spółki P1 w celu optymalizacji podatkowej. 
Zarząd spółki informował o ryzyku takiej decyzji organu 
skarbowego już w marcu 2016. Spółka 
po konsultacjach ze specjalistami od prawa 
podatkowego nie zamierza tworzyć rezerw 
na wysokość określonej kwoty. W ocenie prezesa 
spółki Dariusza Kalinowskiego decyzja UKS nie wpłynie 
negatywnie na plany spółki i zapowiedział aktywność 
Emperii na rynku M&A. 

 

ORBIS – Spółka zależna wykona prawo opcji zakupu 
hotelu w Budapeszcie 

Orbis przez spółkę zależną Accor wykorzysta 
przysługujące jej prawo opcji wykupu hotelu 
„Sofitel Budapest Chain Bridge”. Kwota nabycia hotelu 
ma nie przekraczać 44 mln EUR, ale ostateczna 
wysokość zostanie ustalona przy wyborze rodzaju 
transakcji.  Spółka Accor-Pannonia Hotels Zrt prowadzi 
ten hotel na podstawie umowy leasingu. Sprzedającymi 
są Universale International Realitäten GmbH 
i HVB Leasing Maestato Ingatlanhasznosito Kft.  

 

WORK SERVICE – Umowa nabycia spółki 
QLS  Automotive 

Jak podaje Work Service w komunikacie, spółka zawarła 
przez spółkę zależna Exact Systems warunkową 
umowę nabycia 100 proc. udziałów portugalskiej 
spółki QLS Automotive – Servicos de Controlo de 
Qualidade e Logistica. By umowa doszła do skutku 
muszą zostać spełnione następujące warunki: 

osiągnięcie określonego poziomu EBITDA, niezłamanie 
przez sprzedających gwarancji zawartych w umowie, 
które spowodowałoby straty wysokości 20 proc. wartości 
ceny, uzyskanie zgód od odpowiednich podmiotów 
korporacyjnych i podmiotów finansujących spółkę. 
Wartość transakcji wyniesie 9,2 mln EUR plus korekta 
o wartość długu netto według stanu na 28 lutego 
2017. Jeśli warunki umowy zostaną spełnione do dnia 
6 marca 2017 to zawarcie umowy zakupu udziałów 
nastąpi 20 marca 2017. 

  

 

Przemysł drzewny 

FORTE – Zawarcie transakcji IRS 

Podmiot zależny od Forte – Tanne sp. z o.o. zawarł 
umowę z PKO BP dotyczącą zamiany stopy procentowej 
zmiennej na stałą. Jest to dla Tanne zabezpieczenie 
ryzyka stopy procentowej, związanej z umową kredytu 
udzielonego Tanne w dniu 17 października 2016 r. 
w kwocie 49 mln EUR. 

 

 

Przemysł metalowy 

ELEMENTAL – Rozbudowa zakładu w Bydgoszczy 

W odniesieniu do przyjętego wcześniej planu 
o rozbudowie zakładu w Bydgoszczy, spółka informuje, 
że rozpoczęła poszukiwania dostawców w zakresie 
know -how oraz rozwiązań technologicznych. Celem 
rozbudowy jest uruchomienie linii samplingowej dla 
układów drukowanych. Jest to kolejny krok spółki 
w kierunku dywersyfikacji swojego profilu działalności. 

 

 

 

Przemysł motoryzacyjny 

SANOK – Zmiana stanu posiadania 

Zarząd Sanok RC S.A. poinformował o transakcji nabycia 
akcji spółki przez Aviva OFE. Fundusz Aviva zwiększył 
ilość posiadanych akcji spółki Sanok z 3 743 470 sztuk 
do 3 779 280 sztuk, stanowi to 14,06% kapitału 
zakładowego spółki, udział Aviva OFE w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy wynosi 
również 14,06%. 

 

 

Transport 

PKP INTERCITY – Po raz pierwszy od dłuższego 
czasu dodatni wynik finansowy 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa poinformowało, 
że w 2016 r. PKP Intercity osiągnęło najwyższe 
przychody przewozowe w historii. Przewoźnik uzyskał 
wynik na poziomie 1,77 mld zł, czyli o 24% wyższy 

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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niż w poprzednim roku. Po raz pierwszy od wielu lat udało 
się uzyskać dodatni wynik finansowy. Poprzedni rok 
zakończony był stratą w wysokości 56,8 mln zł. 
 
Z usług przewoźnika skorzystało w 2016 roku ponad 
38,5 mln pasażerów. Co stanowiło o 7,3 mln pasażerów 
więcej niż w 2015 r. Wzrost ilości podróżnych był 
widoczny we wszystkich grupach klientów. Z usług PKP 
Intercity skorzystało o 51% więcej seniorów, 32% rodzin 
i 26% studentów. Największy wzrost odnotowano 
w segmencie pociągów ekonomicznych – podróżowało 
nimi 27% klientów więcej niż w 2015 roku.  
 
Wzrost odnotowano na prawie wszystkich trasach. 
Po latach tendencji spadkowej wystąpił wzrost zaufania 
pasażerów do przewoźników kolejowych. 
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PROFIT WEEKLY 30. stycznia - 05. luty 

 

 

 

 

 

 

 - 6. grudnia 

KONTAKT: 
INFO@SKNPROFIT.PL 
 

10 

PARTNERZY  

SKN IK PROFIT: 

MAKRO 

Waluty 

Przeszkoda na drodze umocnienia się złotego 

Ubiegły tydzień EUR/PLN zakończył na poziomie 4,3045, 
a USD/PLN 3,9935, notując tym samym najniższe 
zamknięcie sesji dziennej od listopada 2016 r. 
EUR/PLN zgodnie z oczekiwaniami wykonał 
próbę przebicia długoterminowej linii trendu 
wzrostowego w okolicy 4,29, która zakończyła 
się niepowodzeniem. Kurs od początku dnia zniżkował 
aż do około godziny 14: 00, kiedy po dotarciu do poziomu 
poniżej 4,29 dość szybko zawrócił i zakończył dzień 
powyżej 4,30. Odbyło się to dopiero w piątek, a cały 
poprzedni tydzień miał charakter stopniowej aprecjacji 
złotego. Odczyt wzrostu PKB Polski za rok 2016 
wynoszący 2,8% r/r przy prognozowanym 2,7% r/r 
nie był powodem do zmiany nastrojów na rynku i nie odbił 
się na notowaniach złotego. W przyszłym tygodniu 
całkiem prawdopodobna jest kolejna próba przebicia 
wyżej wspomnianej linii trendu, jednakże jest ona bardzo 
silnym ograniczeniem dla spadków na EUR/PLN. Całkiem 
możliwe, że po nieudanych próbach zejścia na niższe 
poziomy kurs powróci do wzrostów. Istotne będzie 
zamknięcie najbliższej sesji tygodniowej. Zakończenie 
notowań w piątek powyżej 4,31 może świadczyć 
o wyczerpaniu się siły do spadków. 

 

Stopy procentowe FED i BoE bez zmian 

W ostatnią środę (1.02) odbyło się posiedzenie FED, 
na którym jednogłośnie podjęta została decyzja 
o utrzymaniu stóp procentowych na przyjętym 
w grudniu zeszłego roku poziomie 0,50-0,75%. Nie było 
to zaskoczeniem dla inwestorów, więc rynek zachowywał 
się dość spokojnie. Po krótkiej, trwającej dwa dni korekcie 
para EUR/USD wciąż utrzymuje się w trendzie 
wzrostowym. Dzień później podobną decyzję podjął BoE, 
utrzymując swoje stopy na poziomie 0,25%, co również 
nie było dla nikogo niespodzianką. Para GBP/USD 
pomimo zauważalnej korekty w ostatnich dniach, wciąż 
bez wątpienia pozostaje w trendzie wzrostowym. 

 

 

Gospodarka Polska 

PKB wyższe o 0,1 p.p. od oczekiwań 

W zeszłym tygodniu podaliśmy informację, 
że na wtorkowej konferencji poznamy szybki odczyt GUS 
PKB za 2016. Ekonomiści ankietowani przez PAP 
prognozowali poziom 2,7%, nieznacznie się myląc. We 
wtorek 31.01. Główny Urząd Statystyczny podał: „według 
wstępnego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) 
w 2016 r. był realnie wyższy o 2,8% w porównaniu z 
2015 r., wobec 3,9% w 2015 (w cenach stałych roku 
poprzedniego)”. Różnica wynosiła więc jedynie 0,1 
punktu procentowego, czyli nie była na tyle duża aby 

spowodować znaczące ruchy na rynkach. W środę 
poznaliśmy publikowany przez Markit wskaźnik PMI 
dla polskiego przemysłu, który wyniósł 54,8 i tym samym 
był najwyższym odczytem od 22 miesięcy; przewyższał 
najczęściej padające prognozy o parę części 
dziesiętnych. Optymistyczne podejście po wyżej 
podanych wiadomościach zepsuły w piątek dane 
o handlu detalicznym, które rozczarowały. Rynek 
spodziewał się wyniku nieznacznie na plus, jednak musiał 
zweryfikować swoje oczekiwania. Odczyt obrotów 
w handlu detalicznym za grudzień w ujęciu miesiąc 
do miesiąca wyniósł -1.7%. 

 

 

Gospodarka Zagranica 

Rosja powoli wychodzi z recesji 

Rosyjskie PKB skurczyło się w 2016 roku o 0,2%, 
lepiej od przewidywanego przez ministerstwo finansów 
spadku o 0,5%. Rosja zbliża się do końca najdłuższej 
recesji od 20 lat, w 2015 roku PKB skurczyło 
się aż o 2,8%. Stabilizację rosyjskiej gospodarce 
przyniosły wzrosty w rolnictwie i produkcji przemysłowej, 
a także stabilne ceny ropy naftowej. Produkcja 
przemysłowa wzrosła o 1,4%, produkcja surowców urosła 
o 0,2% w stosunku do roku poprzedniego. Jednak 
najważniejszym czynnikiem wzrostu było rolnictwo, 
które mimo sankcji i dewaluacji rubla urosło aż o 3,5%. 
Negatywnymi czynnikami wpływającymi na gospodarkę 
były inwestycje i konsumpcja , która spadła aż o 3,6%. 
Jednak 2017 wygląda dla Rosji znacznie lepiej, wraz 
ze zmianą władzy USA szanse na zniesienie sankcji 
znacznie wzrosły, analitycy przewidują , że ceny ropy 
będą rosły a pełne efekty luzowania ilościowego 
rozpoczętego w czerwcu ubiegłego roku mają dopiero 
nastąpić. Rząd szacuje wzrost GDP o 0,6% w 2017 roku. 

 

 

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 

M&A 

Abadon Real Estate ma umowę inwestycyjną dot. 
przejęcia kontroli nad Awbudem 

Abadon Real Estate zawarł umowę inwestycyjną 
z Andrzejem Wuczyńskim, Tomaszem Wuczyńskim, 
Michałem Wuczyńskim, Małgorzatą Wuczyńską 
(wspólnicy) oraz Petrofox, regulującą zasady współpracy 
stron umowy, której przedmiotem jest m.in. planowane 
nabycie przez Abadon 100% udziałów w Petrofox, 
planowane pośrednie nabycie przez Abadon akcji 
Awbudu oraz możliwe przejęcie przez Abadon 
pośredniej kontroli nad Awbudem i podmiotami 
powiązanymi oraz planowane nabycie przez wspólników 
akcji Awbudu w ramach konwersji części zobowiązań 
pożyczkowych Petrofox. 

 

ING Bank Śląski przygląda się możliwościom 
akwizycji w sektorze finansowym 

Bieżący rok przyniesie wiele zmian właścicielskich 
w sektorze finansowym w Polsce i całej Europie 
w związku m.in. z nowymi regulacjami i wyższymi 
wymogami kapitałowymi. ING Bank Śląski "przygląda 
się" w tym kontekście rynkowi.   
W tym roku w ocenie ING dojdzie do znaczących zmian 
właścicielskich, nie tylko w sektorze bankowym, 
ale w całym sektorze finansowym. Kształtuje się nowy 
obraz sektora finansowego. Na sprzedaż będą nie tylko 
banki, ale także firmy ubezpieczeniowe, firmy 
pośrednictwa, czy TFI.  
 
ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 2004 r. 
Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa 
ING. Aktywa Grupy wyniosły 117,48 mld zł na koniec 
2016 r. 
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TRADING 

Waluty 

EUR/USD – Analiza z dnia 5 lutego 2017 

 
Źródło: Metatrader 4, serwer: BossaFX-Demo 

Na załączonym wykresie widać, że para EURUSD  
na wykresie dziennym ma niewiele miejsca do oporu  
na poziomie 1.08369. Jest to opór wyznaczony  
z wyższych ram czasowych jak i ostatnia linia obrony 
niedźwiedzi, nie pozostanie więc on z pewnością 
zignorowany i możemy spodziewać się na nim 
rozpoczęcia dłuższej w cenie i czasie korekty. Aktualne 
fundamenty nie są szczególnie pro dolarowe. Mimo,  
że piątkowe NFP pozytywnie zaskoczyło, widoczne było  
iż inwestorom ciąży niższy niż oczekiwany wzrost 
przeciętnego godzinowego wynagrodzenia. 
Podsumowując, należy poszukiwać sygnałów 
do sprzedaży w rejonie 1.0836-1.0900, a jeżeli w tym 
tygodniu ukażą się mocne dane 
z USA wzmocni to dodatkowo naszą analizę. 

 

EUR/PLN – Kontynuacja trendu spadkowego 

 
Źródło: Metatrader 4, serwer: BossaFX-Demo 

Można powiedzieć, że ostatni tydzień dla pary EUR/PLN 
to swobodny spadek na wartości z niewielkimi próbami 
odbicia. Prawdopodobnie kurs dąży w okolice poziomu 
4.28, który w przeszłości wielokrotnie okazał się silnym 
wsparciem. W przypadku kolejnego testu jest szansa na 
odbicie oraz zmianę trendu w przyszłym tygodniu. Ciągły 
spadek wartości waluty europejskiej może być 
spowodowany ogłoszeniem danych makro w USA. 
Inwestorzy poddali pod wątpliwość gospodarczej 
obietnice prezydenta USA, przez co zyskiwać zaczęły 
waluty „ryzykowne”, w tym polska złotówka. 

 

Indeksy 

DAX – W poszukiwaniu sentymentu 

Źródło: Metatrader 4, serwer: BossaFX-Demo 

W nowym roku nastroje na DAXie nie pozostają już 
tak optymistyczne i przyszły tydzień może nakreślić 
sentyment rynku w średnioterminowej perspektywie.   
Spadająca gwiazda z cieniem na poziomie 11900 okazała 
się silnym prospadkowym sygnałem dla niemieckiego 
wykresu wywołując w nowym tygodniu wybicie z dużym 
momentum wsparcia 11700 będącego wcześniejszym 
górnym ograniczeniem konsolidacji, jednak wtorkowa 
świeca wyhamowała i odbiła się od dolnej linii kanału 
wzrostowego wyrysowanego przy analizie wykresu  
w zeszłym tygodniu, co nie przekreśla nadziei na dalsze 
wzrosty.  
W tym scenariuszu wykres napotka dwa kluczowe opory 
odpowiednio na poziomach 11700 i 11900. 
Prawdopodobna jest również konsolidacja między tymi 
poziomami. 
Innym scenariuszem będzie nieudany retest oporu 11700, 
wytworzenie się podręcznikowej formacji RGR i wybicie 
dolnej linii kanału wzrostowego co da miejsce dalszym 
spadkom, możliwe, że do poziomu w granicach 11400.  
W obecnej sytuacji ciężko mówić o określonym 
sentymencie na DAXie. Realizacja jednego z powyższych 
scenariuszy (bądź jego części) pomoże we wstępnym 
określeniu, w którym kierunku zacznie podążać rynek, 
ale jak zawsze należy pamiętać o nieprzewidywalności 
rynku. 

 

FWIG20 – Dalsze wzrosty na GPW 

 
Źródło: Metatrader 4, serwer: BossaFX-Demo 
WIG20 znajduję się od połowy listopada w silnym trendzie 
wzrostowym, pozytywne dane płynące na polski parkiet  
z USA pozwoliły nie tylko pokonać barierę 2000 pkt, 
ale również zaatakować opór na poziomie 2100. Został 
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on zanegowany ponieważ znajduję się przy górnej 
krawędzi trendu wzrostowego. Zarówno oscylator 
stochastyczny, jak i aktualne położenie w kanale sugeruję 
idealny moment kupna. W przypadku zamknięcia 
się kolejnej świecy korpusem poniżej oporu może 
to sygnalizować szansę do większej korekty. Jednakże 
czynnik fundamentalne sugerują w tym tygodniu 
osiągnięcie poziomu 2100 punktów oraz dalszy rajd 
na północ. Warto jednak zauważyć, że pomimo 
prowzrostowych sygnałów, wolumen obrotu stopniowo 
maleje, co może sygnalizować zbliżającą się 
w niedalekiej przyszłości korektę, bądź odwrócenie 
trendu. W przypadku negatywnego scenariusza, 
zanegowania linii trendu kanału, przebicia oporu 2029 
punktów kluczowa byłaby walka o poziom 2000 punktów, 
który jest najsilniejszym okolicznym wsparciem.  

 

 

Surowce 

FOIL – Formacja klinu 

Źródło: Metatrader 4, serwer: BossaFX-Demo 

Prognoza z zeszłego tygodnia się sprawdza, klin 
zwyżkujący kończy się formować. Znajdujemy się  
w bardzo ważnym punkcie oporu, gdzie popyt będzie się 
spierał z podażą co do nowych poziomów cenowych. 
Formacja klina świadczy jednak, że byki powinny wyjść 
zwycięsko z tej konfrontacji i wywindować cenę powyżej 
wspomnianych oporów na poziomach 54USD 
i 54.30 USD. Wzrostom sprzyja również pozytywna 
sytuacja fundamentalna na rynku. Mało prawdopodobnym 
scenariuszem wydaje się być obrona oporu przez 
niedźwiedzie i wybicie linii klinu, co spowodowałoby 
spadki w średnim terminie. 
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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 
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IPO 

Krzysztof Knopp 

Jan Jankowiak 
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Robert Grygorowicz 
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Przemysław Skrzypkowiak 
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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 
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Kamila Połomka 
Dawid Łysko 
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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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