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PORTFELE 

Profit akcji wzrostowych 

 

 
 

 

PROFIT AKCJI WZROSTOWYCH   

UPDATE: 12. luty     

Akcje L. akcji Początek Stop loss 

Kania 5770 2,20 2,08 

ABPL 337 37,50 35,90 

Panova 632 23,70 24,25 

Impexmetal 4918 3,05 3,20 

PGE 970 9,77 10,00 

ABC Data 7298 1,97 2,00 

 
 
W minionym tygodniu udało się nam odzyskać straty. 
Wynik portfela jak o 0,6 p.p. lepszy niż w ubiegłym 
tygodniu i kształtuje się na poziomie 18,5%.  

 
Stop loss osiągnęła spółka Lentex S.A. przy cenie 
10,20 zł. Aktualna cena spółki kształtuje się na poziomie 
10,19 zł, czyli o grosz poniżej ustalonego poziomu stop 
loss. Najniższa odnotowana cena, w minionym tygodniu, 
wynosiła 10,06 zł. Spółka odnotowuje znaczącą korektę 
ceny. Inwestycja ta pozwoliła zarobić nam 660,05 zł.  
 
Zdecydowaliśmy się sprzedać akcje spółki Unicredit S.A. 
po cenie 112,50 zł co umożliwiło nam zrealizowanie 
28,6% stopę zwrotu. Zysk zrealizowany na tej partii akcji 
wynosi 2150 zł. 

PROFIT AKCJI WZROSTOWYCH - PERFORMANCE

Akcje L. akcji Początek Koniec Zmiana

Lentex 1535 9,77 10,20 4,4%

Panova 632 23,70 26,30 11,0%

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

Impexmetal 4918 3,05 3,97 30,2%

ABC Data 7298 1,97 2,27 15,2%

PGE 970 9,77 11,53 18,0%

Kania 5770 2,20 2,20 0,0%

ABPL 337 37,50 37,50 0,0%

RAZEM 74964 88854 18,5%
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Największy wzrost w tym tygodniu, o 0,61 zł., odnotowałą 
spółka PGE S.A. Spółka odrabia straty. Aktualny wynik 
jest o 6,2 p.p. wyższy niż w poprzydnim wydaniu. Spółka 
wnosi do portfela 1707,2 zł zysku. Spółka ta idealnie 
spełnia założenia portfela o stałym wzroście wartości. 
 

 

Ceny spółek P.A. Nova S.A. oraz ABC Data S.A. 
odnotowały nieznaczny wzrost odpowiednio o 0,10 zł 
i 0,05 zł. Spółka ABC Data odrabia ubiegłotygodniowe 
straty. 

 

 

Za gotówkę (w kwocie 25 332 zł) ze zbycia spółek 
zdecydowaliśmy się zakupić 5770 akcji spółki Zakłady 
Mięsne Henryk Kania S.A. i 337 akcji spółki AB S.A. 

Kania to wiodący producent wyrobów wędlinarskich oraz 
mięsa konfekcjonowanego w Polsce. Firma działa już 
od ponad 17 lat i jej głównymi odbiorcami są sieci 
handlowe z kraju i za granicą, m.in. Auchan, Biedronka, 
Carrefour, E-Leclerc, Kaufland, Lidl i Makro. Aktualnie 
C/WK wynosi 1,08, a C/Z 5,5, czyli główne założenia 
naszej strategii są spełnione. Spółka znajduje się 
w trendzie wzrostowym i spodziewamy się kontynuacji 
tego trendu. 

 

Spółka ABPL zajmuje się dystrybucją IT, AGD i RTV oraz 
zabawek w Europie Środkowo – Wschodniej (Głównie 
Polska, Czechy i Słowacja). Firma działa już od 24 lat, 
a na GPW jest notowana już od 2006 roku. Spółka 
od dłuższego czasu znajduje się w trendzie wzrostowym 
i osiąga lokalne maksima. Ostatni raz na tak wysokim 
poziomie spółka była w 2015 roku.  
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KALENDARZ MAKRO 

WERYFIKACJA UBIEGŁOTYGODNIOWYCH PROGNOZ 

 
W zeszłym tygodniu byliśmy świadkami kilku zaskakujących odczytów, 
a wiele publikowanych indeksów znacząco różniło 
się od prognozowanych wartości.  
W poniedziałek kalendarz makro nie obfitował w ważne dla rynku odczyty 
oprócz informacji o zamówieniach fabryk Niemczech, które wzrosło aż 
o 5,2 % m/m (prognoza wzrostu o 0,5%) co może sugerować, 
że produkcja w Niemczech w przyszłych miesiącach powinna znacząco 
wzrosnąć.  
We wtorek negatywnie zaskoczyła produkcja przemysłowa m/m 
w Niemczech - odczyt -3,0% (prognoza wzrost o 0,3%). Rząd niemiecki 
tłumaczy to jako następstwo większej liczby dni wolnych w okresie 
świątecznym. Popołudniu rozczarował odczyt z USA dotyczący miejsc 
pracy dzięki turystyce.  
W środę RPP zadecydowało się o pozostawieniu stóp procentowych 
na niezmiennym poziomie a prezes NBP prof. Adam Glapiński 
zasugerował, że nie powinniśmy się spodziewać ich podwyżek do końca 
obecnego roku. O 16: 30 zaskoczył odczyt dla zapasów ropy naftowej 
w USA. Wzrosły one aż o 13,830M przy prognozie 2,529M. 
W czwartek poznaliśmy dane o bilansie handlowym Niemiec. 
Był on znacząco niższy od poprzedniego odczytu co wynikało ze spadku 
eksportu przy utrzymaniu się importu na podobnym poziomie. 
W piątek pozytywnie zaskoczyła produkcja przemysłowa w Wielkiej 
Brytanii - wzrost m/m o 1,1% przy prognozie wzrostu o 0,2%. 

KALENDARZ WYDARZEŃ MAKROEKONOMICZNYCH 

Godz. Kraj Wydarzenie Poprz. Prog. ni 

Poniedziałek, 13. lutego       

00:50 Japonia PKB (k/k) (Q4)   0,30% 0,30% ●●○ 

14:00 Polska 
Wskaźnik CPI (r/r) 

(Jan) 
0,80% 1,20% ●●○ 

Poniedziałek rozpocznie się od istotnych danych o wzroście PKB 
w Japonii za czwarty kwartał. Analitycy przewidują utrzymanie wzrostu 
na poziomie podobnym co w poprzednim kwartale. 
O 11: 00 Unia Europejska poda swoje zaktualizowane prognozy 
gospodarcze. O 14: 00 poznamy odczyt dla wskaźnika CPI r/r dla Polski. 
Oczekiwany jest wzrost o 1,2% co będzie kolejnym potwierdzeniem, 
że deflacja na dobre zniknęła z polskiej gospodarki. 

Wtorek, 14. lutego         

02:30 Chiny 
Wskaźnik CPI (r/r) 

(Jan) 
2,10% 2,40% ●●● 

08:00 Niemcy 
PKB Niemiec (k/k) 

(Q4)  
0,20% 0,50% ●●● 

10:00 Polska PKB (r/r) (Q4) 2,50% 2,50% ●●○ 

11:00 
Strefa 
Euro 

PKB (k/k) (Q4)   0,50% 0,50% ●●○ 

Wtorek będzie pełen istotnych odczytów makroekonomicznych co może 
się przełożyć na aktywność na rynkach finansowych. Dzień rozpoczniemy 
od odczytu wskaźnika CPI r/r za styczeń dla Chin. Analitycy oczekują 
dalszego przyspieszenia co ma potwierdzić przyspieszającą inflację 
w państwie środka. 
 
W Europie we wtorek czeka nas wysyp danych o PKB za czwarty kwartał. 
Eksperci przewidują przyspieszenia wzrostu k/k dla Niemiec o 0,5%. 
Dla polskich inwestorów niezwykle istotne będzie odczyt PKB za czwarty 
kwartał dla Polski. Będzie to podstawa do prognozowania czy budżet 
naszego kraju będzie w stanie wytrzymać koszty programu socjalnego 
500+. Popołudniu o 16: 00 rozpocznie się przemówienie Janet Yellen 
w amerykańskich senacie. 

Środa, 15. lutego         

10:30 
Wielka 

Brytania 

Zmiana liczby 
ubiegających się o 

zasiłek (Jan) 
-10,1K 1,0K ●●○ 

14:30 USA 
Bazowy wskaźnik CPI 

(m/m) (Jan) 
0,20% 0,20% ●●● 

16:00 USA 
Oświadczenie prezesa 

Fed, Janet Yellen   
    ●●● 

O 10: 30 poznamy nowe dane z brytyjskiego rynku pracy o zmianie liczby 
ubiegających się o zasiłek. O 14: 30 zostaną opublikowane nowe dane 
z gospodarki USA. Poznamy odczyty za styczeń dla CPI czy też 
sprzedaży detalicznej. O 16: 00 czeka nas drugi dzień przesłuchania 
Janet Yellen. Tym razem będzie ona przemawiać i odpowiadać 
na pytania w amerykańskim kongresie. 

Czwartek, 16. lutego        

14:00 Polska 
Wzrost zatrudnienia 

(r/r) (Jan) 
3,10%   ●○○ 

14:30 USA 
Zezwolenia na budowę 

(Jan) 
1,228M 1,230M ●●○ 

14:30 USA 
Wskaźnik przemysłowy 

wg Fed z Filadelfii 
(Feb) 

23,60 18,00 ●●○ 

W czwartek o 14: 00 GUS opublikuje dane z polskiego rynku pracy - dane 
o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w styczniu. Analitycy oczekują w dalszym 
ciągu pozytywnej perspektywy oraz ciągłego polepszania się sytuacji. 
Pół godziny później poznamy ważne wskaźniki wyprzedzające 
koniunkturę dla USA. Eksperci oczekują wzrostu zezwoleń na budowę 
w styczniu oraz obniżkę wskaźnika przemysłowego wg FED z Filadelfii. 
Mimo to wskaźnik ten jest dużo powyżej granicznego punktu 0 (poniżej 
tej wartości wskaźnik oznacza kurczenie się gospodarki). 

Piątek, 17. lutego         

10:30 
Wielka 

Brytania 
Sprzedaż detaliczna 

(m/m) (Jan) 
-1,90% 1,00% ●●● 

14:00 Polska 
Sprzedaż detaliczna 

(r/r) (Jan) 
6,40%   ●●○ 

Piątek będzie zdecydowanie spokojniejszym dniem pod względem 
publikacji danych makroekonomicznych. Najważniejszym wydarzeniem 
będzie publikacja danych o sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii m/m. 
Oczekiwany jest wzrost ze względu na słaby odczyt z poprzedniego 
miesiąca. 
Dla polskich inwestorów najważniejszą informacją będą dane 
przedstawione przez GUS o 14: 00 o sprzedaży detalicznej r/r. 
Ekonomiści prognozują silny wzrost ze względu na kontynuacje programu 
500+ oraz początek wzrostu cen. 

Podsumowanie prognoz nadchodzącego tygodnia 

Przyszły tydzień będzie bardzo ciekawy już od poniedziałku czekają nas 
publikacje istotnych danych z najważniejszych gospodarek świata. 
Globalni inwestorzy skupią swoją główną uwagę na Japonii dla której 
poznamy w poniedziałek dane o PKB za czwarty kwartał, na wtorkowych 
odczytach PKB dla największych europejskich gospodarek oraz na 
danych z USA odnośnie bazowego wskaźnika CPI czy też sprzedaży 
detalicznej. Ważnym wydarzeniem będzie również dwudniowe(wtorek, 
środa) przesłuchanie Janet Yellen w Senacie oraz Kongresie. 
Dla Polskich inwestorów będzie to również kluczowy tydzień makro 
ze względu na odczyty PKB za 4Q, sprzedaży detalicznej oraz CPI.  
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EQUITY 

Banki 

PEKAO – Wyniki za czwarty kwartał 2016 roku 

 

PEKAO (PEO) WYNIKI 4Q 2016 

mln PLN 4Q16 4Q15 r/r Kons. 

Wynik odsetkowy 1112,8 1061 5% 1115,5 

Wynik z prowizji 500,5 504 -1% 493,8 

Saldo rezerw -106,2 -120 -12% -133,5 

Zysk netto 494,7 439 13% 478,5 

 
W IV kwartale wynik odsetkowy Banku Pekao wyniósł 
1 112,8 mln zł i był bliski oczekiwaniom rynku. Wynik 
z prowizji wyniósł 500,5 mln zł i także był zbliżony do tego, 
którego spodziewali się analitycy. 

Kredyty i pożyczki na koniec IV kwartału 2016 roku 
wyniosły 128,3 mln zł i w porównaniu do IV kwartału 2015 
roku wzrosły o 4,1 proc. 

W całym roku 2016 Bank Pekao zapłacił 449,5 mln zł 
podatku bankowego. 

Bank poinformował w komunikacie, że Zarząd Pekao 
rekomenduje 8,68 zł dywidendy za akcje z zysku za 2016 
rok, co oznacza, że wskaźnik wypłaty dywidendy zysku 
netto grupy za 2016 rok wyniesie 99,9 proc. 
 
Pekao planuje do 2020 roku pozyskać 600 tys. 
nowych klientów, a nie 300 tyś. jak zakładano 
wcześniej. Bank planuje także, że w 2017 roku 
wartość udzielonych przez bank nowych kredytów 
detalicznych wyniesie ok. 15 mld zł i będzie wyższa 
niż w roku poprzednim. Prezes banku Luigi Lovagio 
poinformował, że wyzwaniem będzie osiągniecie 
przez Pekao w 2017 roku zysku podobnego do tego 
uzyskanego w 2016 roku. 

 

BANKI RYNEK – Zaostrzenie polityki kredytowej 

Według opublikowanego w poniedziałek raportu NBP, 
banki przewidują w I kw. br. zaostrzenie polityki 
w przypadku kredytów dla firm i mieszkaniowych, 
jak również utrzymanie dotychczasowych zasad 
dotyczących kredytów konsumpcyjnych. W ocenie 
banków zaostrzenie polityki kredytowej było uzasadnione 
głównie wzrostem ryzyka związanego z kredytowaniem 
podmiotów z niektórych branż, m.in węglowej, energii 
odnawialnej, paliwowej. Dodatkowo w IV kwartale 2016 r. 
banki odczuły spadek popytu na kredyty długoterminowe, 
natomiast popyt na kredyty krótkoterminowe utrzymał się 
na podobnym poziomie w stosunku do poprzedniego 
kwartału. 

 

MBANK – Wyniki za czwarty kwartał 2016 roku 

 

MBANK (MBK) WYNIKI 4Q 2016 

mln PLN 4Q16 4Q15 r/r Kons. 

Wynik odsetkowy 677,0 753 11,0% 741,0 

Wynik z prowizji 237,0 251 6,0% 242,0 

Saldo rezerw -103,0 -40 -61,0% -78,0 

Zysk netto 310,0 239 -6,0% 263,0 

 
Zarząd oczekuje osiągnięcia około 1 mln PLN zysku netto 
w 2017 r. Zysk netto banku okazał się być o 6% niższy 
w stosunku do poprzedniego roku. Bank nie przewiduje 
dywidendy z zysku za 2016 rok, zysk zostanie 
przeznaczony na wzmocnienie kapitałów. 

 

BANKI RYNEK – Frankowicze muszą walczyć 
samodzielnie 

Jarosław Kaczyński zapytany w radiowej Jedynce, 
czy osoby posiadające kredyt we frankach szwajcarskich 
mają czekać na pomoc ze strony rządu czy samodzielnie 
walczyć z bankami w sądach, odpowiedział, 
iż frankowicze powinni zacząć samodzielnie walczyć 
o swoje prawa. Lider partii PiS stwierdził, że rządzący 
muszą brać pod uwagę dobro całej gospodarki, a pomoc 
frankowiczom może spowodować zachwianie 
się systemu bankowego, co odbiłoby się potem 
na wszystkich obywatelach.  
 
Komisja Nadzoru Finansowego oszacowała, że gdyby 
proponowana przez prezydenta ustawa o frankowiczach 
weszła w życie, banki musiałby ponieść stratę 
w wysokości 66,9 mld złotych, co mogłoby doprowadzić 
do kryzysu finansowego. 
 
Jedną ze sztandarowych obietnic w kampanii 
prezydenckiej Andrzeja Dudy była pomoc dla osób 
posiadających kredyty we frankach szwajcarskich. 

 

 

Finansowy 

PZU – Zmiany w Radzie Nadzorczej 

Na nadzwyczajnym zgromadzeniu spółki w dniu 8 lutego 
2017 roku do Rady Nadzorczej powołane zostały 
4 osoby: Łukasz Świerżewski, Agata Górnicka, Paweł 
Górecki oraz Bogusław Banaszak. Zajęli oni miejsce 
odwołanych: wiceprezesa RN Marcina Gargasa, 
Radosława Potrzeszcza i Piotra Paszko. Ponadto 
Eligiusz Krześniak tego samego dnia złożył rezygnację 
bez wyjaśnienia przyczyn swojej decyzji. Wszyscy 
ustępujący członkowie RN byli powołani do niej 
w styczniu 2016 roku. 
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GPW – Rekomendacja dla Narodowego Funduszu 
Mieszkaniowego  

GPW chciałaby, aby Narodowy Fundusz Mieszkaniowy 
emitował instrumenty dłużne o długim terminie 
zapadalności (obligacje oraz listy zastawne). Papiery 
te mogłyby być notowane na rynku regulowanym, 
a emisja miałaby formę oferty publicznej bez prospektu, 
z uwagi na potencjalną gwarancję Skarbu Państwa. 
Celem jest sfinansowanie programu „M+”. Projekt 
od połowy grudnia 2016 roku jest przedmiotem 
konsultacji społecznych. 

 

 

Energia 

ENERGA – Moody’s potwierdza rating 

W czwartek agencja Moody’s potwierdziła rating spółki 
na poziomie „Baa1” z perspektywą stabilną. Taką samą 
ocenę otrzymały obligacje wyemitowane przez spółkę 
zależną Energa Finance AB. 
 
Agencja w swoim komunikacie podtrzymuje,  
że przychody spółki nadal będą opierać się głównie  
na regulowanym segmencie dystrybucji. Przepływy z tego 
segmentu są bardzo przejrzyste, co pozytywnie wpływa 
na profil kredytowe spółki i ogranicza ryzyka wynikające  
z programu inwestycyjnego ogłoszonego w 2016 roku. 
Plan ten skutkuje wzrostem zadłużenia, niskimi cenami 
energii oraz brakiem wsparcia dla źródeł odnawialnych. 
 
Rating uwzględnia wyższy profil ryzyka biznesowego 
segmentów wytwarzania i sprzedaży oraz negatywnych 
czynników rynkowych związanych między innymi  
z niepewnością dotyczącą rynku mocy. Zakłada się  
z kolei, że spółka nie zaangażuje w inne istotne akwizycje. 

 

 

Surowce 

KGHM – Inwestycje w Hutę Miedzi Legnica 

Zarząd KGHM podjął decyzję o realizacji projektu 
inwestycyjnego w Hucie Miedzi Legnica. Jego celem jest 
zmiana technologii procesów elektrorafinacji. Inwestycja 
pochłonie 240 mln zł. W jej ramach zbudowany zostanie 
piec WTR zdolny przerobić 67 tys. ton złomu miedzi. 
 
Obecnie w Hucie produkowane jest 114 tys. ton miedzi 
katodowej. Realizacja inwestycji ma pozwolić  
na zwiększenie zdolności produkcyjnych o 40%. Plan 
projektu zakłada, że od 2020 r. huta będzie produkować 
160 tys. ton surowca.    

 

KGHM – Odpisy z tytułu Sierra Gorda 

Japoński koncern Sumitomo, będący współwłaścicielem 
chilijskiej kopalni Sierra Gorda dokonał odpisów 
aktualizujących z tytułu projektu w wysokości 

79,9 mld jenów. Spółka posiadająca 45% udziałów 
projekcie (pozostałe 55% należy do KGHM) przy podjęciu 
decyzji uwzględniła wyniki operacyjne kopalni i tendencje 
w zakresie cen.  
 
Zarząd KGHM zapowiedział, że testy na utratę wartości 
aktywów zagranicznych są w trakcie przeprowadzania. 
Szacuje się, że wysokość odpisów może być 
proporcjonalna do udziałów w chilijskiej kopalni. W takiej 
sytuacji wyniosłyby ona około 3,48 mld zł. 

 

 

Paliwa 

PGNiG – Umowa z ArcelorMittal 

Polski koncern gazowy zawarł z ArcelorMittal umową  
na okres trzech lat, z opcją przedłużenia na kolejne trzy, 
na dostawy gazu w Polsce. PGNiG poinformowało,  
że wartość umowy może osiągnąć około 1,4 mld zł. 
 
Grupa ArcelorMittal to największy producent stali 
w naszym kraju, jak i na całym świecie. Kontrakt 
obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. do 1 stycznia 
2020 roku z opcją przedłużenia do 1 stycznia 2023 roku. 
Zgodnie z wypowiedzią dyrektora generalnego 
ArcelorMittal, umowa ta zapewni im konkurencyjne 
warunki na dostawy gazu na kolejne trzy do sześciu lat. 
Jest to również istotny element rozszerzania współpracy 
między tymi koncernami w zakresie realizacji projektów 
korzystnych dla obydwu stron. 
 
Umowa z producentem stali, to kolejny duży kontrakt 
dla PGNiG. To właśnie tego typu osiągnięcia pokazują 
jak wartościową spółką jest PGNiG 

 

ORLEN/PGNiG – Umowa o współpracy 

W lipcu 2016 roku Orlen Upstream i PGNiG podpisały list 
intencyjny o współpracy w zakresie poszukiwania, 
rozpoznawania i wydobywania węglowodorów na nowych 
obszarach w Polsce.  
 
Orlen Upstream udostępnił PGNiG dane sejsmiczne 
dotyczące koncesji Garwolin (fragment naftowego 
basenu lubelskiego). Badania przeprowadzone na tym 
terenie są częścią realizowanego przez grupę Orlen 
projektu Karbon. 
 
Oba koncerny współpracują już na terenie zachodniej, 
centralnej i południowo-wschodniej Polski. Zakończenie 
interpretacji danych z badanych obszarów jest 
planowane na połowę bieżącego roku. Na podstawie 
otrzymanych wyników strony zadecydują o kontynuacji 
współpracy. 

 

PALIWA – Cena ropy 

Ceny ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku 
nieznacznie rosną. Kraje OPEC i inni poważni dostawcy 

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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ropy zmniejszają produkcję surowca, a to oznacza, 
że nadwyżka ropy na światowych giełdach paliw zmaleje 
co najprawdopodobniej będzie się przekładać na dalsze 
wzrosty cen. Analitycy Goldman Sachs spodziewają się 
nawet deficytu na światowym rynku ropy jeszcze  
w I połowie 2017 roku. 

 

 

Chemia 

GRUPA AZOTY/POLICE – Korekta wartości złóż 

Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie dokonania 
korekty wartości aktywów, jakimi są złoża fosforytów  
w Senegalu. Aktywa te pochodzą z nabycia przez Grupę 
Azoty Police pakietu kontrolnego akcji w spółce African 
Investment Group. 
 
Korekty wynoszą następująco:  
dla złoża Kebemer – w kwocie 271,191 mln zł,  
dla złoża Lam-Lam – w kwocie 12,424 mln zł. 
 

Ponadto zarząd Polic podjął uchwałę w sprawie 

dokonania korekty w kwocie 96,219 mln zł dotyczącej 

aktywów finansowych, jakimi są nabyte akcje w spółce 

AFRIG. 

 

 

TMT 

ORANGE POLSKA – Kamień milowy sieci 

9 lutego Orange Polska, po 3 latach od fuzji 
Telekomunikacji Polskiej S.A. z PTK Centertel sp. z o.o. 
przekroczyła liczbę 100 tys. klientów usługi 
światłowodowej FTTH. Jak informuje prezes Spółki 
Pan Jean-Francois Fallacher, w zasięgu światłowodu 
pozostaje 1,5 mln gospodarstw domowych. To olbrzymi 
skok - przypominamy, że za III kwartał 2016 r. Orange 
posiadał 57 tys. klientów FTTH co dawało 
1,2 mln gospodarstw domowych. 

 

ORANGE POLSKA – Program dobrowolnych odejść 

Na mocy umowy podpisanej w grudniu 2015 roku 
pomiędzy Orange Polska i OCS, a związkami 
zawodowymi Umowy Społeczne, uruchomiono program 
dobrowolnych odejść, który objął w 2016 roku 1030 osób. 
Największą grupę stanowili pracownicy obsługi 
klientów - 281 osób złożyło wnioski, z czego zgodę 
otrzymało 259. Z kolei pracownicy sprzedaży złożyli 
214 wniosków - 179 zostało rozpatrzonych pozytywnie. 
Umowa zakładała podwyżki wynagrodzeń 
o 2,5% w 2016 i 2017 roku. Wzrost wynagrodzeń 
będzie oparty o staż pracy. 

 

ORANGE POLSKA – Kara UOKiK 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę 
na blisko 30 mln zł. Powodem obciążenia była praktyka 
Spółki, polegająca na bezprawnym przedłużaniu umów 
świadczenia usług stacjonarnych o wiele miesięcy 
bez zgody konsumentów (w przypadku braku decyzji 
po wygaśnięciu umowy). Dodatkowo UOKiK zdecydował 
o publicznej rekompensacie wobec konsumentów, którzy 
zostali dotknięci niekorzystnymi skutkami. Decyzja 
nie jest ostateczna, Spółce przysługuje odwołanie 
się do Sądu. 

 

 

IT 

COMARCH – Wywiad z Prezesem 

Prezes polskiej Spółki z rynku IT, Pan Filipiak, 
poinformował prasę o możliwości wypłaty dywidendy 
za rok 2016, która miałaby wynosić 1,5 zł na jedną akcję.  
 
Prezes Comarch S.A. ujawnił także informacje związane 
z dalszym rozwojem Spółki, mianowicie w 2017 roku 
planowane jest przejęcie małej technologicznej, 
polskiej spółki. Według Prezesa, większość 
z podejmowanych działań ma określony cel i jest 
nim przybliżenie Comarch do bycia liderem na rynku 
międzynarodowym w zakresie Internetu Rzeczy – IoT 
(Internet of Things). 

 

CD PROJEKT – Wartość Spółki 

Na polskim rynku istnieją spółki o ogromnym potencjale 
i jedną z nich bez wątpienia jest CD Projekt. Jak podaje 
Forbes, w lutym tego roku szacunkowa wartość Spółki 
wynosi 6 mld zł. Zainteresowanie Wiedźminem 
nie spada, a gracze z niecierpliwością wyczekują 
premiery Cyberpunk 2077. Niedługo odbędzie się także 
premiera dostępnej dla wszystkich gry GWINT w wersji 
beta. 
CD Projekt należy do jednej z najbardziej rozwijających 
się spółek na polskiej giełdzie, a jego akcje od czasu 
premiery Wiedźmina wzrosły o ponad 150 p.p.  

 

 

Deweloperzy 

GTC – Podwyżka docelowej ceny akcji przez 
Vestor  DM 

W raporcie z 6 lutego analitycy reprezentujący Dom 
Maklerski Vestor utrzymali neutralną rekomendację dla 
GTC, przy jednoczesnej podwyżce docelowej ceny akcji 
spółki do 8,6 zł z 7,2 zł. Pozytywna zmiana związana jest 
z przewidywaniami odnośnie wzrostu EPRA NAV o 8% 
w czasie dziewięciu miesięcy 2016 roku. Spółka zakłada 
w czwartym kwartale rewaluacje w wysokości ok. 
35,1 mln euro, co powinno przynieść wzrost NAV o ok. 
12 % w skali całego 2016 roku. Dodatkowo na korzyść 

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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GTC działa fakt, iż szacowana powierzchnia 
wynajmowania netto zrealizowanych projektów 
powiększy się o 82 tys. m kw. w 2017 r. i o 23 tys. m kw. 
w 2018 roku. 

 

DOM DEVELOPMENT – Wprowadzenie do obrotu 89 
lokali w Warszawie 

Dom Development postanowił zrealizować sprzedaż 89 
nieruchomości w ramach inwestycji Osiedla Forma 
w Warszawie. Nowy projekt ma finalnie obejmować 281 
lokali. Obiekty powinny zostać oddane do użytku 
w III kwartale 2018 roku. 

 

 

Budownictwo 

TORPOL – Znaczące wzrosty w 2018 roku 

Jak ocenia Grzegorz Grabowski - prezes spółki Torpol, 
firma spodziewa się w 2018 roku wzrostu przychodów. 
Obecna wartość zamówień na przyszły rok wynosi już 300 
mln złotych. Według Grabowskiego jest to początek 
konsumpcji środków unijnych przeznaczonych 
na modernizacje kolei. Jak sam twierdzi kolejne lata mogą 
być jeszcze lepsze.  

 

TORPOL – Wygrana w przetargu ogłoszonym przez 
PKP PLK 

PKP PLK wybrało ofertę firmy Torpol na wykonanie prac 
budowlanych na odcinku Barłogi – Swarzędz w ramach 
projektu linii kolejowej E2. Wartość umowy wynosi 
1,03 mld brutto. Czas realizacji prac to 41 miesięcy od 
momentu podpisania umowy. 

 

UNIBEP – Rekordowy portfel i dywidenda 

Rok 2017 grupa Unibep rozpoczęła z rekordowymi 
zamówieniami o wartości 1,4 mld zł. Ponadto spółka 
poinformowała, że chce wypłacić dywidendę za 2016 rok, 
a jej wartość ma być wyższa niż okresie poprzedzającym. 
Jak twierdzi przewodniczący Rady Nadzorczej Jan 
Mikołuszko, ok. 30 proc. zysku wypracowanego w roku 
ubiegłym zostanie przekazane akcjonariuszom. Warto 
przypomnieć, że w 2016 roku Unibep wypłacił 0,17 zł 
za akcję. 

 

BUDIMEX – Wygrana w przetargu na przebudowę linii 
kolejowej 

Konsorcjum spółek ZUE, Budimeksu, Strabag Polska 
wygrało przetarg ogłoszony przez PKP PLK 
na przebudowę odcinka Żychlin- Barłogi. Wartość oferty 
wyniosła 688,81 mln zł, przy budżecie inwestora 
na poziomie 787,2 mln zł. 

 

 

Dystrybucja IT 

ABC DATA – Zawarcie umowy z Rothschild w sprawie 
dokonania analizy opcji strategicznych 

Umowa ABC Data z Rothschild Global Advisory, 
który jako doradca finansowy ma dokonać analizy opcji 
strategicznych, nie ma określonego horyzontu 
czasowego. Wybór opcji strategicznej ma wesprzeć 
dalszy rozwój działalności grupy, w szczególności 
realizację strategii rozwoju na lata 2016–2018. 
 
ABC Data w poniedziałek poinformowała, 
że zdecydowała o rozpoczęciu przeglądu opcji 
strategicznych. Wśród możliwych rozwiązań dystrybutor 
IT wymienił m.in. rozwój przez akwizycje, alians 
strategiczny lub podwyższenie kapitału zakładowego. 
Spółka wybrała Rothschild Global Advisory jako 
doradcę finansowego dokonującego analizy opcji 
strategicznych. 
 
"Zależy nam na wyborze optymalnego wariantu dalszego 
rozwoju grupy kapitałowej ABC Data, który pozwoli nam 
osiągnąć cele, jakie założyliśmy w strategii na lata 2016–
2018. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na 
zaangażowanie zewnętrznego doradcy finansowego, 
który przeprowadzi dogłębne rozeznanie sytuacji 
rynkowej i dokona przeglądu opcji strategicznych we 
wszystkich obszarach działalności biznesowej spółki"–
dodała prezes spółki Ilona Weiss. 

 

ABC DATA – Szacunkowe przychody spółki 
za pierwszy miesiąc roku 

Szacunkowe skonsolidowane przychody grupy ABC Data 
w styczniu 2017 r. wyniosły 365 mln zł - poinformował 
zarząd spółki. Dla porównania w całym I kw. 2016 r. ABC 
Data wypracowała 1,036 mld zł przychodów 
ze sprzedaży. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 
wówczas 7,3 mln zł. Natomiast w grudniu 2016 r. grupa 
osiągnęła 535 mln zł przychodów - według wstępnych 
szacunkowych danych z początku stycznia br. 
 
ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest 
notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody 
ze sprzedaży sięgnęły 4,86 mld zł w 2015 r. 

 

 

Odzież 

MONNARI – Powierzchnia handlowa oraz przychody 
za styczeń 2017 r. 

Treść + opcjonalnie wykres Zgodnie z informacją zarządu 
Grupy Kapitałowej Monnari Trade S.A. powierzchnia 
handlowa sklepów na koniec stycznia 2017 r. wyniosła 
30,8 tys. mkw. W porównaniu z wartością sprzed roku 
nastąpił wzrost o 14 proc. Na koniec tego okresu spółka 
posiadała 159 salonów, z czego 148 pracowało.                  
W styczniu 2017 r. przychody ze sprzedaży towarów 
wyniosły 19,8 mln zł. W porównaniu z wartością 

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 06. luty - 12. luty 

 

 

 

 

 

 

 - 6. grudnia 

KONTAKT: 
INFO@SKNPROFIT.PL 
 

8 

PARTNERZY  

SKN IK PROFIT: 

z analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano 
wzrost o 6,45 proc. Warto podkreślić, że początek roku to 
okres wyprzedaży towaru, co skutkuje zwiększeniem 
przychodów. 

 

COCCODRILLO – Przychody za styczeń 2017 r. 

Efekty rozwoju i optymalizacji sieci sklepów Coccodrillo 
są już widoczne w przychodach ze sprzedaży za styczeń, 
które wyniosły 9,63 mln zł. Ponadto spółka 
wygenerowała przychody w kanale e-commerce 
na poziomie 1,15 mln zł. Zgodnie z wypowiedzią 
wiceprezesa spółki Pana Tomasza Przybyły rok zaczął 
się zgodnie z wewnętrznymi założeniami. 
Już w pierwszym kwartale spółka zamierza otwierać 
kolejne sklepy w Polsce i zagranicą. Jednym z kierunków 
rozwoju będzie w szczególności rynek e-commerce. 
Obecnie trwają prace nad kolejnymi wersjami sklepu 
internetowego. 

 

VISTULA – Przychody za styczeń 2017 r. 

Spółka Vistula w styczniu 2017 r. odnotowała przychody 
w segmencie odzieżowym na poziomie 27,2 mln zł, 
co oznaczało wzrost o 15 proc. w stosunku 
do analogicznego okresu roku poprzedniego. Natomiast 
w segmencie jubilerskim przychody wyniosły 14,5 mln zł 
(taki sam poziom co w styczniu 2016). Łączne przychody 
spółki za styczeń 2017 r. ukształtowały się na poziomie 
43,6 mln zł (8 proc. wzrost w stosunku do stycznia 
2016 r.). W komunikacie spółka podała również szacunki 
marży brutto, która wyniosła 49,8 proc., i była wyższa 
tylko o 0,2 p.p. niż przed rokiem. 

 

 

Handel farmaceutyczny 

NEUCA – Nabycie 100% udziałów przedsiębiorstwa 
NZOZ Wola-Med 

Spółka zależna Neuca Med, nabyła 100% udziałów 
przedsiębiorstwa Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej "Wola-Med" Sp. z o.o. Nabyty podmiot 
leczniczy zarządza siedmioma przychodniami, 
które swoim zasięgiem obejmują 7,5 tys. pacjentów. 
Dodatkowo świadczy usługi specjalistycznej opieki 
ambulatoryjnej oraz medycyny pracy. Sieć przychodni 
lekarskich Świat Zdrowia obecnie liczy 56 jednostek 
w 7 województwach. 

 

 

Handel - pozostałe 

INTERCARS – Przychody nie przestają wzrastać 

W styczniu bieżącego roku spółka odnotowała 
460,4 mln zł przychodów ze sprzedaży spółek 
dystrybucyjnych grupy. Oznacza to aż 19,5% wzrostu 
w porównaniu z poprzednim okresem. Natomiast za 
granicą sprzedaż w tym okresie wyniosła 173,7 mln zł 

(więcej rdr o 27,5%). W porównaniu ze styczniem 2016, 
sprzedaż Inter Cars we wszystkich krajach wzrosła 
w styczniu 2017 r. o 13,8%. Największe wzrosty 
sprzedaży przez spółki zagraniczne odnotowano 
w styczniu w Estonii (97,9% rdr), we Włoszech (76,4% 
rdr) i na Węgrzech (58,3% rdr). 

 

 

Detaliczny 

ORBIS – Nowe horyzonty 

Dnia 9 lutego 2017 roku, Grupa Orbis zawarła umowę 
franczyzy na hotel MGallery by Sofitel Tarcin Forest 
Resort&Spa w pobliżu Sarajewa, stolicy Bośni  
i Hercegowiny. Spółka motywuje swoje działania 
rozszerzające zasięg inwestycji atrakcyjnością 
prowadzenia interesów w krajach bałkańskich. Ponadto 
prezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Orbis 
zapowiedział podpisanie kolejnych umów w tej części 
Europy. Z komunikatu dowiadujemy się, że pierwsi goście 
zostaną przyjęci do hotelu już we wrześniu 2017 roku. 
Obiekt będzie wyposażony w 55 pokoi, 9 willi, prywatne 
ogrody, restaurację, bar, ośrodek z basenem i spa, 
centrum konferencyjne oraz wysokiej klasy zaplecze 
konferencyjne. Ośrodek położony jest na powierzchni  
35 ha. 

 

ORBIS – Sprzedaż dwóch hoteli 

W komunikacie z 10 lutego 2017 roku, Grupa Orbis 
poinformowała o zawarciu przedwstępnej umowy 
sprzedaży hoteli „Mercure Jelenia Góra” i „Mercure 
Karpacz Resort” na kwotę 26,5 mln zł. Umowa zawarta 
z inwestorem indywidualnym przewiduje,  
że przyrzeczona umowa zostanie zawarta w terminie  
do dnia 31 marca 2017 roku, pod warunkiem uzyskania 
przez emitenta zgody Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy na sprzedaż hoteli. Spółka motywuje swoją 
decyzję strategią spółki, która ma na celu 
m.in. koncentrację inwestycji własnych na kluczowych 
rynkach regionu, optymalizację zwrotu 
z zainwestowanego kapitału oraz powiększania sieci 
hoteli. 

 

 

Przemysł drzewny 

PAGED – Nabycie udziałów w Forbis Group 

Paged Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów 
Niepublicznych (Paged FIZAN), jednostka zależna 
od Paged S.A., sfinalizowała nabycie 70% udziałów 
w kapitale zakładowym Forbis Group sp. z o.o. Kwota 
transakcji wyniosła 8,4 mln zł. 
 
Paged FIZAN zobowiązał się także do zapłaty ceny 
dodatkowej w wysokości 3,6 mln zł w przypadku 
osiągnięcia przez spółkę określonego w umowie 
minimalnego poziomu EBITDA za lata 2016, 2017, 2018 

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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oraz cenę za udziały w formule earn-out zależną 
od wypracowanej przez spółkę nadwyżki EBITDA ponad 
planowaną określoną w umowie inwestycyjnej. 
 
Forbis Group zajmuje się projektowaniem, aranżacją 
wnętrz a także prowadzeniem prac wykończeniowych 
sklepów, biur, centrów handlowych. 

 

 

Przemysł metalowy 

GRUPA KĘTY – „Strategia 2020” 

Głównymi celami strategicznymi spółki na kolejne 
lata będą: 
 -zrównoważony rozwój we wszystkich segmentach 
prowadzący do trwałego zwiększania wypracowanych 
zysków; 
-stałe utrzymanie poziomu dywidend na poziomie  
60-100% zysku netto; 
-poszukiwanie nowych możliwości rozwoju profilu 
działalności operacyjnej; 
-utrzymanie stałego i wysokiego poziomu ładu 
korporacyjnego; 
-zwiększenie poziomu wydatków inwestycyjnych o ponad 
300 mln zł do poziomu 1246 mln zł na lata 2017-2020. 
 
Potencjalne plany akwizycyjne do roku 2020 : 
-rozwój dotychczasowych lub pozyskanie nowych 
kompetencji w zakresie obróbki profili wyciskanych oraz 
produkcji komponentów na podstawie profili 
aluminiowych; 
-rozwój produktów oraz zwiększanie ich zasięgu 
w segmencie systemów aluminiowych; 
-powstanie nowego segmentu grupy kapitałowej dzięki 
któremu do 2020 roku przychody spółki mogą wzrosnąć 
o 200 mln zł. 

 

GRUPA KĘTY – Polityka dywidendowa 

Według uchwały podjętej na zebraniu zarządu Grupy, 
aktualnym celem dywidendowym spółki jest pułap 
ok. 80% skonsolidowanego zysku netto. Aktualnie 
decyzja została podłożona do oceny przez Radę 
Nadzorczą a ostateczna decyzja o podziale zysków 
należeć będzie do Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy. 

 

 

Przemysł motoryzacyjny 

WIELTON – Odrzucenie zażalenia 

We wrześniu 2016 roku spółka Wielton w ramach 
procedury upadłościowej złożyła ofertę zakupu aktywów 
hiszpańskich spółek: Lecinena, Lecinena Servicios oraz 
JML. W grudniu sąd upadłościowy wybrał jednak inną 
ofertę, podmiotu niezwiązanego z branżą. Spółka Wielton 
złożyła zażalenie na decyzję sądu, które zostało 
odrzucone. 

 

Przemysł - pozostałe 

FAMUR S.A. – Kontrakt na obudowy zmechanizowane 
do Rosji 

Famur S.A. poinformował w zeszłym tygodniu o wyborze 
oferty złożonej przez jednostkę zależną (Polskie Maszyny 
Górnicze S.A.) na dostawę 177 sekcji obudów 
zmechanizowanych do kopalni Kirova należącej 
do koncernu AO SUEK. Kontrakt opiewa na blisko 
21,5 mln euro. Szacowany termin dostawy to trzeci 
kwartał 2017 roku. 

 

APATOR S.A. – Wygrany przetarg na dostawę 
liczników dla grupy Tauron Dystrybucja 

Apator S.A. poinformował o wygranym przetargu, 
który został zorganizowany przez Tauron 
Dystrybucja S.A. na dostawę statycznych 1-fazowych i 3-
fazowanych liczników energii elektrycznej. Wartość 
projektu wynosi 20,9 mln zł netto, a realizacja dostaw 
przewidziana jest do końca 2017 roku. Warunki 
przetargu przewidują prawo opcji polegające na 
możliwości zwiększenia zamówienia o kwotę 
6,3 mln zł netto z realizacją dostaw w 2018 roku. 
W związku z powyższym łączna maksymalna wartość 
przetargu wynosi 27,2 mln zł. 

 

 

 

  

http://www.google.pl/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRxqFQoTCID24ubek8kCFUYGLAoda4sHHQ&url=https://plus.google.com/u/0/114184108840417071597&psig=AFQjCNEtUgDyy0hY60qwlxHPYGafHDxE0Q&ust=1447721985709289
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MAKRO 

Waluty 

Stopy procentowe bez zmian 

W środę upubliczniono decyzję RPP dotyczącą stóp 
procentowych. Rada postanowiła pozostawić stopy na 
niezmienionych poziomach, w tym stopę referencyjna 
wynoszącą 1,50%. W komunikacie uzasadniającym 
decyzję czytamy, że za sprawą ożywienia w wielu 
czołowych gospodarkach oraz rosnących cen 
surowców nie ma przesłanek do obniżenia kosztu 
pieniądza, jednakże efekty sprzyjające wzrostowi inflacji 
mają charakter ograniczony i czasowy, przez co 
decydenci nie spodziewają się przekroczenia celu 
inflacyjnego w średnim okresie. Brano pod uwagę 
również jastrzębie nastawienie FED jak i stabilizacje 
w polityce ECB, a także zahamowanie spadku inwestycji 
w Polsce wynikające z coraz większego wykorzystania 
środków z UE. Te wszystkie czynniki przełożyły się na 
opinie, że na ten moment nie należy zmieniać wysokości 
stóp procentowych. EUR/PLN zamknął sesję piątkową 
po kursie 4,2958. Na początku ubiegłego tygodnia kurs 
kilkukrotnie próbował zejść poniżej 4,28 zatrzymując się 
w okolicy 4,2750. W drugiej połowie tygodnia widoczne 
było wyraźne odbicie, które poskutkowało krótkotrwałymi 
wzrostami powyżej poziomu 4,32, jednakże w piątek kurs 
zdecydowanie zawrócił na niższe poziomy. Obecnie 
znajduję się w okolicy długoterminowej linii trendu 
wzrostowego, której wcześniejsze próby przebicia 
zakończyły się niepowodzeniem. Niemniej jednak, 
poprawa nastrojów inwestycyjnych na polskim rynku 
oraz znaczące wzrosty na GPW mogą zaowocować 
przebiciem wyżej wspomniane linii w najbliższym czasie. 
Prawdopodobieństwo takiego przebiegu wydarzeń 
dodatkowo zwiększa fakt, że podaż złotego, która była 
widoczna w połowie tego tygodnia okazała się 
niewystarczająca, czego efektem było znaczne 
umocnienie się złotego. 

 

Złe prognozy dla frankowiczów? 

Nakładanie ceł przez rząd Donalda Trumpa na dobra 
sprowadzane zza granicy może skończyć się fatalnie dla 
frankowiczów. Jak donosi Deutsche Bank, znalezienie 
się Szwajcarii wśród kandydatów do nałożenia ceł może 
skłonić Szwajcarski Bank Narodowy do rezygnacji 
z celowego osłabiania franka. Wiązałoby się to z silnym 
umocnieniem szwajcarskiej waluty. Według obliczeń 
Deutsche Banku przeprowadzanych na podstawie analizy 
zachowania kursów ze stycznia 2015 roku, 20-
procentowe cło na dobra sprowadzane ze Szwajcarii 
mogłoby przełożyć się nawet na ośmioprocentowy 
wzrost wartości franka w stosunku do najważniejszych 
walut. Oczywiście taka sytuacja byłaby katastrofalna 
dla wszystkich osób posiadających kredyty we frankach. 

 

 

Gospodarka Polska 

RPP i wynagrodzenia za 2016 

Do informacji wartych uwagi, z perspektywy gospodarki 
krajowej jako agregatu, zaliczyć powinniśmy w zeszłym 
tygodniu dwie publikacje. Pierwsza dotyczy rady polityki 
pieniężnej i jej decyzji z środy (08.02) o pozostawieniu 
stóp procentowych bez zmian, co zresztą wpisało się 
w oczekiwania rynku i analityków. Rentowność  
7-dniowych bonów pieniężnych Narodowego Banku 
Polskiego (stopa referencyjna) wynosi po ostatniej decyzji 
wciąż 1,5% i tym samym pozostaje niezmienna od obniżki 
z początków roku 2015. Druga z istotnych informacji 
dotyczy komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego 
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej w 2016 r.; GUS ogłosił, że w roku 2016 
wyniosło ono 4047,21 zł I tym samym wzrosło realnie 
o 4,2%. Opublikowana została także informacja 
o przeciętnym wynagrodzeniu za czwarty kwartał 
ostatniego roku; wyniosło ono 4218,92 zł.  

 

 

Gospodarka Zagranica 

Zagrożenie Grexitem ponownie na horyzoncie 

Grecja po raz kolejny znalazła się na drodze 
do bankructwa, a co za tym idzie potencjalnego wyjścia 
ze strefy euro. Jeszcze do niedawna sądzono, że problem 
kondycji finansowej Grecji Unia Europejska ma już za 
sobą. Jednak między IMF, rządem, a UE doszło do 
sporu o warunki jakie musi spełniać grecki budżet, 
aby uruchomione zostały przyszłe transze pożyczki 
udzielanej przez UE. IMF uznał, że warunki stawiane 
Grecji, głównie przez Niemcy szkodzą gospodarce 
i utrudniają wyjście z kryzysu, chodzi tutaj przede 
wszystkim o konieczność 3,5% nadwyżki budżetowej po 
spłacie zobowiązań. W piątek odbyło się spotkanie 
między premierem Grecji a przedstawicielami Unii 
i IMF, zaproponowano na nim aby Grecja dokonała 
cięć budżetowych równych 2% GDP, aby w razie gdy 
budżet nie będzie spełniał wymagań koniecznych do 
uruchomienia kolejnej transzy pożyczki. Ostatecznie 
decyzja jak i rewizja greckiego planu budżetowego 
odbędzie się na spotkaniu ministrów finansów Strefy 
Euro 20 lutego.  

 

 

 

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 

Grupa Dino – IPO w drugim kwartale 2017 

Pod koniec 2016 roku grupa Dino rozpoczęła procedurę 
związaną z debiutem giełdowym. Spółka zaliczana 
do segmentu proximity, czyli supermarketów 
o powierzchni od 200 do 500 m kw, planowała sprzedaż 
4,8 miliona akcji w ramach oferty publicznej. 9 lutego 
władze spółki poinformowały, że debiut planowany jest na 
II kwartał i prognozują, że będzie to największe 
planowane IPO w 2017 roku. Obecnie sieć Dino liczy 
łącznie 628 sklepów i zatrudnia 10,8 tys. osób. 

 

Vigo we innovation – Nowy inkubator inwestycyjny w 
projekty technologiczne 

9 lutego bieżącego roku w komunikacie prasowym spółki 
Vigo System i Warsaw Equity PE I FIZAN 
poinformowały o chęci wspólnego stworzenia inkubatora 
inwestycyjnego, w którym udziały podmiotów będą 
rozłożone po równo. Inkubator w pierwszym etapie 
swojego istnienia ma skupiać się na wpieraniu, w oparciu 
o środki własne, projektów z branż nowych technologii, 
fotoniki, optyki czy automatyki. Według Wojciecha 
Smolińskiego, który ma kierować inkubatorem, 
inwestycje w pojedynczy projekt będą znajdować się 
w przedziale 0,5 – 5,0 mln zł. 

 

 

M&A 

Paged sfinalizował nabycie 70% udziałów w Forbis 
Group 

Paged Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów 
Niepublicznych (Paged FIZAN) - jednostka zależna 
Pagedu - zawarł umowę nabycia udziałów stanowiących 
70% w kapitale zakładowym Forbis Group za 8,4 mln zł 
ceny podstawowej.  
 
Podmiotem sprzedającym pakiet udziałów w Forbis 
Group była spółka MM Invest Company Sp. z o.o. (SPV), 
będąca jedynym wspólnikiem, przy czym wcześniej 
działała ona pod firmą Forbis Group Project Management 
Sp. z o.o. Do umowy przystąpiły również dwie osoby 
fizyczne, będące wspólnikami SPV, które udzieliły 
solidarnej gwarancji i poręczenia za należyte 
wykonywanie wszystkich aktualnych i przyszłych 
zobowiązań pieniężnych i niepieniężnych SPV 
wynikających z zawartych umów, podano w komunikacie. 
Transakcja nabycia przez inwestora od SPV pakietu 
udziałów w spółce została przeprowadzona za cenę 
8,4 mln zł, przy czym w dniu 7 lutego 2017 r. na poczet 
tej ceny inwestor dokonał zapłaty zaliczki w uzgodnionej 
wysokości.  

 

11 bit studios ma list intencyjny ws. sprzedaży spółki 
zależnej Games Republic 

11 bit studios otrzymało od oferenta podpisany 
dwustronnie list intencyjny, którego przedmiotem jest 
określenie ogólnych warunków dotyczących sprzedaży 
100% udziałów spółki zależnej Games Republic 
Limited, domeny internetowej gamesrepublic.com 
oraz platformy sprzedażowej Games Republic. Intencją 
stron jest, żeby umowa ostateczna została zawarta 
nie później niż do 28 lutego 2017 roku.  
 
Niniejsza informacja została uznana za istotną z uwagi 
na to, że ewentualna transakcja będzie miała wpływ 
na wyniki spółki za 2016 rok 
 
11bit studios to producent gier na platformy stacjonarne 
i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek 
główny GPW w grudniu 2015 r. 

 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRxqFQoTCID24ubek8kCFUYGLAoda4sHHQ&url=https://plus.google.com/u/0/114184108840417071597&psig=AFQjCNEtUgDyy0hY60qwlxHPYGafHDxE0Q&ust=1447721985709289
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EUR/USD – Co z dolarem? 

 
źródło: Metatrader 4, serwer: BossaFX-Demo 
 

Para walutowa EURUSD pozostawała w tym tygodniu  
w konsolidacji między wsparciem, a oporem. Od strony 
technicznej musimy więc oczekiwać na odpowiedni 
schemat, jednak zważając na to, iż dolar wciąż ma mocne 
fundamenty do wzrostów należy zwrócić szczególną 
uwagę na wsparcie na poziomie 1.05205. Jego wybicie  
i test stanowić będzie świetną okazję do zajęcia krótkich 
pozycji. Oczywiście podobnie można zrobić przy wybiciu 
najbliższego oporu, jednak osobiście zdecydowałbym się 
na taki ruch dopiero po potwierdzeniu osłabienia dolara 
przez dane czy też wiadomości (w tym „tweety” 
prezydenta USA) \. Podsumowując, przy bieżącej cenie 
należy zwrócić szczególną uwagę na newsy, bo to one 
mogą pomóc nam w odnalezieniu miejsca eurodolara na 
najbliższe kilka tygodni. 

 

EUR/USD – Analiza z dnia 12.02.2017 

 
źródło: Metatrader 4, serwer: BossaFX-Demo 
 

Po dość dużych wahaniach rynku na początku ubiegłego 
końcówka sesji tygodniowej przebiegała raczej 
pod hasłem konsolidacji. W przyszłym tygodniu 
zakładając utrzymanie ogólnego trendu zakładać można 
ponowne osiągnięcie poziomu 1,26. W nadchodzącym 
tygodniu czeka nas wiele informacji makro, 
które z pewnością wpłyną na kursy walut.  We wtorek 

opublikowany zostanie wskaźnik CPI na WB 
(prognozowany (1,9%) jest wzrostem w stosunku 
do poprzedniego odczytu). Wtorkowe popołudniowe sesje 
odbywać się będą pod wpływem wystąpienia Janet 
Yellen, która przedstawi półroczny raport dotyczący 
polityki monetarnej. W środę opublikowane zostaną dane 
dotyczące zatrudnienia na wyspach, a w czwartek 
do wiadomości publicznej przekazane zostaną informacje 
na temat wydanych zezwoleń na budowę w USA. 

 

USD/JPY – Trump sprzyja wzrostą 

 
źródło: Metatrader 4, serwer: BossaFX-Demo 
 

W zeszłym tygodniu mieliśmy do czynienia z podwójnym 
testem wsparcia na poziomie 111.7, który obecnie 
stanowi średnioterminowe minimum. Jednak 
pesymistyczny nastrój na parze przerwał komentarz 
Donalda Trumpa. W czwartek Prezydent USA zdradził, 
że w ciągu 2-3 tygodni zaprezentuje "coś" odnośnie 
podatków. Wypowiedź dotyczy najprawdopodobniej 
reformy podatkowej opracowywanej obecnie przez 
Kongres, mającej na celu obniżenie podatku 
korporacyjnego. W wyniku tego USD/JPY zyskał prawie 
1300 punktów, zatrzymując się na poziomie 113.8. 
Scenariusz wybicia tego oporu otworzy parze szeroką 
na 1700 pipsów strefę wzrostów oraz możliwość 
przerwania średnioterminowych trendów spadkowych. 

 

EUR/PLN – Atak na kluczowy opór 

 
źródło: Metatrader 4, serwer: BossaFX-Demo 
 

Spadki EURPLN nie dotarły w punkt kluczowego 
wsparcia 4.25, gdyż na początku tygodnia pojawił 
się popyt, który objawił się krótkoterminową korektą. 
Trend wzrostowy nie został jednak kontynuowany 
i w piątek obserwowaliśmy spadki z 4.311 do 4.295. 
Obszar zaznaczony na wykresie w okolicach 4.24–4.26 

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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jest bardzo silnym wsparciem, od którego będą zależeć 
dwa scenariusze. Pierwszym jest potwierdzenie oporu 
i powrót do trendu wzrostu. EUR/PLN fluktuuje 
w okolicach 4.24–4,50 od półtora roku. Ostatnimi czasy 
złoty staje się coraz silniejszy, związane jest to 
ze wzrostami na naszym rodzimym parkiecie. Drugi 
scenariusz sugeruje negacje oporu, do której 
prawdopodobnie nie dojdzie, gdyż brak, aż tak mocnych 
sygnałów fundamentalnych oraz kontynuacja trendu 
spadkowego. Oscylator stochastyczny również sugeruje 
spadki. Poziom wsparcia potwierdzony jest również, 
poziomem Fibonacciego, co świadczy o kluczowości tego 
obszaru w analizie tej pary. EUR/PLN kilkukrotnie 
próbował wyłamać się kanałem dołem, jednak korpusy 
świec zamknęły się wewnątrz kanału. Jednakże jest to 
jeden z argumentów przemawiających za kontynuacją 
spadków.  

 

 

Surowce 

FGOLD – Globalna niepewność polityczna motorem 
wzrostów 

 
źródło: Metatrader 4, serwer: BossaFX-Demo 

 
Ostatnie tygodnie na rynku złota charakteryzowały się 
dużą zmiennością. Za uncję złota płacono w czwartek 
nawet 1245 USD, czyli najwięcej od prawie trzech 
miesięcy. Zdrożała ona od początku roku 
o 8%, a od dołka z grudnia nawet o 10%. Ceny kruszcu 
wspiera osłabienie dolara, a także rosnące ryzyko 
polityczne związane z Brexitem, polityką Donalda 
Trumpa, a także wyborami we Francji. Złoto tradycyjnie 
jest traktowane jako bezpieczna przystań dla inwestorów 
w okresach politycznej niepewności. Dopóki niepewność 
będzie się utrzymywać i nie nastąpią podwyżki stóp 
procentowych przez FED cena złota powinna być w stanie 
przełamać kolejne poziomy oporu. Jeśli jednak sytuacja 
się uspokoi możemy spodziewać się spadków. Bardzo 
ważne wsparcie znajduje się w okolicy 1215 USD. 
Przełamanie może wygenerować sygnał do powrotu do 
grudniowego dna. W przeciwnym wypadku możliwy jest 
ruch wzrostowy w okolice oporu na poziomie 1250 USD. 
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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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PARTNERZY  
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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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