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Portfele 

Profit akcji wzrostowych 

 

 
 

 

PROFIT AKCJI WZROSTOWYCH   

UPDATE: 5.marzec     

Akcje L. akcji Początek Stop loss 

Kania 5770 2,20 2,08 

ABPL 327 37,08 35,00 

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 

Cube ITG 2646 5,79 5,10 

 
Na giełdzie niewątpliwie mamy do czynienia z hossą. 
W ubiegłym tygodniu nasz portfel odrobił stratę. Stopa 
zwrotu wzrosła bowiem o 3,5 p.p. dając całkowity wynik 
20,4 % zysku.  
Wiele spółek otarło się o poziom stop loss, lecz tylko jedna 
go osiągnęła. Reszta spółek zdołała wypracować zysk. 
 
W pierwszy dzień marca spółka P.A. Nova S.A. osiągnęła 
poziom 24,25 zł, na którym ustawiliśmy stop lossa. Cena 
akcji tej spółki aktualnie rośnie, dlatego sprzedaż ta nas 
nie ucieszyła. Nie mniej jednak, dzięki tej inwestycji 
zarobiliśmy 347,60 zł przy stopie zwrotu 2,3%. 
 

 
 

PROFIT AKCJI WZROSTOWYCH - PERFORMANCE

Akcje L. akcji Początek Koniec Zmiana

Panova 632 23,70 24,25 2,3%

Impexmetal 4918 3,05 4,10 34,4%

ABC Data 7298 1,97 2,34 18,8%

PGE 970 9,77 12,30 25,9%

Kania 5770 2,20 2,36 7,3%

ABPL 327 37,08 37,15 0,2%

Cube ITG 2646 5,79 5,79 0,0%

RAZEM 74964 90263 20,4%

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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Spółka Impexmetal S.A. w poprzednim tygodniu 
osiągnęła stopę zwrotu 3,5 p.p., co dało wzrost o 14 
groszy za akcję. Spółka ta biorąc pod uwagę wzrost 
procentowy daje jak na razie nam największy wzrost 
i od początku istnienia naszego portfela wnosi zysk 
na poziomie 34,4 %. Spółka aktualnie znajduje się 
na historycznych maksimach. Ostatni raz na tak wysokim 
poziomie Impexmetal był na początku 2012 r. 
Na wykresie 10 letnim łatwo można zauważyć, 
że potencjał wzrostowy tej spółki jest bardzo duży, dlatego 
liczymy na dalsze wzrosty. 
 

 
 
Kolejną spółką w naszym portfelu jest spółka ABC 
Data S.A. Akcje spółki wzrosły tylko o 1 grosz dając nam 
zysk do portfela na poziomie 73 zł. 
 

 
 
Najwięcej w naszym portfelu w poprzednim tygodniu 
urosła spółka Kania S.A. Spółka osiągnęła zysk 
na poziomie 11,9 p.p., dając 1442,5 zł zysku tylko 
w poprzednim tygodniu. Spółka powoli zbliża się 
do maksimum z września, którego przebicie pozwoli 
na kolejne duże wzrosty. 
 
Państwowa spółka PGE wniosła w poprzednim tygodniu 
zysk na poziomie 5,6 p.p. Od kupna przez nas PGE S.A, 
spółka wniosła do naszego portfela zysk w kwocie 
2454,1 zł. 

 
 

Reinwestycja w spółkę AB S.A. jak na razie okazała się 
dobrym pomysłem. Spółka odrobiła straty i w poprzednim 
tygodniu przyniosła zysk na poziomie 3,5 p.p. Taki wzrost 
zawdzięczamy wypowiedzi jednego z członków zarządu, 
który ocenił, że spółka dzięki dobrej sytuacji finansowej 
i szerokiej ofercie pozwoli na dalsze wzrosty sprzedaży 
i ekspansję biznesową. 
 

 
 

Odzyskane 15 326,00 zł przeznaczamy na zakup akcji 
spółki Cube ITG S.A. Jest to niemiecka spółka, 
która powstała w 2014 roku w Berlinie. Obszarem 
działalności jest sektor informatycznych rozwiązań na 
rynku bankowym oraz telekomunikacyjnym. Spółka 
znajduje się w trendzie wzrostowym oraz spełnia 
wszystkie nasze założenia dotyczące portfela. 
 

 

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

WERYFIKACJA UBIEGŁOTYGODNIOWYCH PROGNOZ 

W zeszłym tygodniu zostały opublikowane ważne dane 
makroekonomiczne. W poniedziałek nieco słabszy od prognoz okazał 
się odczyt bazowych zamówień środków trwałych w USA za styczeń 
m/m. Rozczarowały również wstępne dane o PKB w USA za czwarty 
kwartał k/k. Przy prognozie analityków na poziomie 2,1% odczyt wyniósł 
1,9%. Dużo lepiej od oczekiwań wypadł wskaźnik PMI dla Chin za luty. 
Nieco gorzej od prognoz było w przypadku wskaźnika PMI dla Polski, 
Niemiec czy Wielkiej Brytanii, co wskazuje na nieco zbyt duży optymizm 
odnośnie gospodarek europejskich. 

KALENDARZ WYDARZEŃ MAKROEKONOMICZNYCH 

Godz. Kraj Wydarzenie Poprz. Prog. ni 

Poniedziałek, 6. marca       

16:00 USA 
Zamówienia fabryk 

(m/m) (Jan) 
1,30% 1,00% ●●○ 

Poniedziałek nie zapowiada się zbyt ciekawie pod względem publikacji 
danych makro. Jedna z publikacji na których warto zwrócić uwagę to na 
pewno odczyt zamówień fabryk m/m dla USA. 

Wtorek, 7. marca       

10:00 Niemcy 
Zamówienia fabryk w 

Niemczech (m/m) 
(Jan) 

5,20% -2,70% ●●○ 

11:00 
Strefa 
Euro 

PKB (k/k) (Q4) 0,40% 0,40% ●●○ 

14:30 USA Bilans handlowy (Jan) -44,30B 
-

48,00B 
●●○ 

16:00 Kanada 
Wskaźnik PMI Ivey 

(Feb) 
57,2 - ●●● 

We wtorek poznamy dane o zamówieniach fabryk w Niemczech m/m 
w styczniu a o 11:00 ostateczny odczyt wskaźnika PKB dla Niemiec 
(analitycy nie oczekują zmian w porównaniu ze wstępnymi odczytami). 
Po południu niezwykle istotny będzie odczyt dla bilansu handlowego 
w USA. O 16:00 poznamy wskaźnik PMI dla Kanady. 

Środa, 8. marca         

00:50 Japonia PKB (k/k) (Q4) 0,20% 0,40% ●●● 

03:00 Chiny Bilans handlowy (Feb) 51,35B 25,00B ●●● 

13:00 Polska 
Decyzja w sprawie 
stóp procentowych 

(Mar) 
1,50% 1,50% ●●○ 

14:15 USA 
Zmiana pozarolniczego 

zatrudnienia ADP  
246K 190K ●●● 

Środa będzie niezwykle bogata w publikacje danych makro 
ekonomicznych. Dzień rozpoczniemy od odczytu PKB dla Japonii. 
Analitycy oczekują przyspieszenia tempa wzrostu. O 3:00 poznamy 
dane o handlu zagranicznym w Chinach - eksperci oczekują niższy 
dodatni bilans handlowy niż w styczniu. Dla Polskich inwestorów 
niezwykle ważna będzie decyzja RPP w sprawie stóp procentowych. 
Rynek oczekuje pozostawienia ich na obecnym poziomie. O 14:15 
napłyną dane z amerykańskiego rynku pracy, które będą miały duży 
wpływ na decyzje FEDu o potencjalnym podniesieniu stóp 
procentowych. 

Czwartek, 9. marca       

02:30 Chiny 
Wskaźnik CPI (r/r) 

(Feb) 
2,50% 1,60% ●●● 

13:45 
Strefa 
Euro 

Decyzja w sprawie 
stóp procentowych 

(Mar) 
0,00% 0,00% ●●● 

14:30 
Strefa 
Euro 

Konferencja prasowa 
EBC   

- - ●●● 

Czwartek również rozpoczniemy od Chin - publikacja wskaźnika CPI r/r 
za luty. Jednak najważniejszym wydarzeniem dnia będzie decyzja EBC 
w sprawie stóp procentowych i późniejsza konferencja prasowa Mario 
Draghi'ego. Analitycy nie spodziewają się zmian, lecz na pewno 
poznamy przyszłe plany EBC oraz ocenę gospodarki Strefy Euro. 

Piątek, 10. marca       

08:00 Niemcy 
Bilans handlowy 
Niemiec (Jan) 

18,4B 18,1B ●●○ 

10:30 
Wielka 

Brytania 
Produkcja dóbr w 

fabrykach (m/m) (Jan) 
2,10% -0,50% ●●○ 

14:30 USA 
Stopa bezrobocia 

(Feb) 
4,80% 4,70% ●●● 

W ostatni dzień tygodnia poznamy bilans handlowy dla Niemiec. 
Ważnym wydarzeniem dnia będzie odczyt stopy bezrobocia w USA za 
luty. Rynek spodziewa się spadku do poziomu 4,7%. 

Podsumowanie prognoz nadchodzącego tygodnia 

Przyszły tydzień będzie niezwykle istotny ze względu na decyzje 
zarówno EBC, jak i RPP odnośnie stóp procentowych. Kolejną rzeczą 
wartą uwagi będą środowe i piątkowe dane o stanu rynku pracy w USA 
- te dane wpłyną na decyzje FED i będą poruszane podczas przyszłych 
zebrań tej instytucji. 

 

 

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

Banki 

ALIOR – Negative goodwill z tytułu przejęcia BPH 

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Alior Bank 
w wynikach IV kwartału zaksięguje jednorazowy efekt 
związany z ujemną wartością firmy, która powstała 
po nabyciu aktywów Banku BPH. Zarząd banku 
informował wcześniej, że może rozpoznać negative 
goodwill w wysokości 200–250 mln zł. Alior Bank 
konsoliduje wyniki Banku BPH od listopada 2016 
roku, kiedy to nastąpiło prawne połączenie Alior Banku 
z wydzieloną częścią Banku BPH, obejmującą jego 
podstawową działalność, nie uwzględniając portfela 
kredytów hipotecznych i BPH TFI. Bank przedstawi wyniki 
finansowe za 2016 rok 9 marca. Również w marcu bank 
planuje przedstawić strategię na lata 2017–2020 r. 

 

MILLENNIUM – Wyniki za czwarty kwartał 2016 roku 

 

Millennium (MIL) WYNIKI 4Q 2016 

mln PLN 4Q16 4Q15 r/r Kons. 

Wynik odsetkowy 389,2 350,0 11% 391,5 

Wynik z prowizji 156,7 140,0 12% 151,5 

Saldo rezerw -71,7 -45,0 59% -69,3 

Zysk netto 131,5 53,0 148% 127,0 

 
Zysk netto banku wzrósł w IV kwartale do 131,5 mln zł 
z 53 mln zł z roku poprzedniego i był o 4% powyżej 
konsensusu, który wyniósł 127,0 mln zł. 
 
Wynik odsetkowy banku Millennium w IV kwartale wyniósł 
389,2 mln zł i był zbliżony do oczekiwań analityków 
 
Depozyty klientów wzrosły o 5,8 proc. do 55,9 mld zł. 

 

PEKAO – PFR bierze pod uwagę sprzedaż akcji na 
GPW 

Paweł Borys – prezes Polskiego Funduszu Rozwoju – 
poinformował, że PFR będzie rozważał sprzedaż swojego 
pakietu akcji Banku Pekao SA na GPW w ciągu 3–5 lat. 
Niewiadomą pozostaje jednak czy cały pakiet, który 
posiada PFR będzie przeznaczony do sprzedaży. 
PFR posiada 12,8 proc. akcji banku Pekao, zaś PZU 
20 proc.  
 
Paweł Borys informował wcześniej, iż PFR dzięki 
inwestycji w Pekao zarabia już blisko 700 mln zł, a kurs 
tego banku wzrósł ponad 16 proc. od momentu 
zakupienia pakietu jego akcji. 

 

MBANK – Zatrzymanie zysku w spółce 

Rada Nadzorcza banku zaakceptowała uchwałę zarządu 
w sprawie podziału zysku. Z wypracowanego zysku na 
poziomie 1,219 mld zł, iż 20 mln zł trafi na fundusz 
ogólnego ryzyka banku, a 1,199 mld zł pozostanie 
niepodzielone. Niepodzielony zysk z lat ubiegłych 
w kwocie 2,76 mld zł przeznaczony zostanie 
na podwyższenie kapitału zapasowego. 

 

 

Finansowy 

PZU – Witelo z u mowami z trzema funduszami VC 

Powołany przez PZU fundusz Witelo podpisał umowy 
inwestycyjne z funduszami VC Atomico, Evolution Equity 
Partners i DN Capital. PZU na inwestycje w Witelo 
przeznaczył ok. 100 mln zł, o czym poinformował w środę 
ubezpieczyciel. Prezes PZU, Michał Krupiński, 
powiedział, że celem Witelo jest oferowanie tym 
funduszom możliwości wdrażania najlepszych rozwiązań 
technologicznych oraz wsparcie w pozyskiwaniu innych 
funduszy. Dodatkowo współpraca Witelo z tymi 
funduszami ma ułatwić ich przyszłe inwestycje 
w najbardziej perspektywiczne polskie starupy. Fundusz 
Witelo wystartował we wrześniu 2016 roku. W ciągu 
najbliższych kilku lat zamierza zainwestować w fundusze 
VC co najmniej pół miliarda zł 

 

GPW – Wzrost udziału inwestorów zagranicznych 
w 2016 roku 

Udział inwestorów zagranicznych w obrotach na rynku 
głównym akcji GPW w 2016 r. wzrósł rdr o 2 pkt proc., 
do 53 proc. Krajowi inwestorzy instytucjonalni mieli 
34 proc. udziału (spadek o 3 pkt proc.), a inwestorzy 
indywidualni 13 proc. (wzrost o 1 pkt proc.). 
 
Wśród instytucji w 2016 roku nadal dominowały TFI 
(udział na poziomie 36 proc.), na drugim miejscu 
ponownie uplasowały się podmioty świadczące usługi 
animatorów (28 proc.), na trzecim zaś otwarte fundusze 
emerytalne (13 proc.). Obserwowany w ostatnich latach 
trend spadkowy w udziale inwestorów indywidualnych 
odwraca się, o czym świadczy wzrost udziału o 1pkt proc. 
rdr (13 proc. udziału) Udział ten wzrósł także w ujęciu 
wartościowym (z 48,8 mld zł w 2015 r. do 49,3 mld zł 
w 2016 r.). Większa aktywność inwestorów 
indywidualnych była widoczna także we wzroście liczby 
aktywnych rachunków maklerskich (wzrost na koniec 
2016 r. o 36 tys. rachunków w porównaniu z końcem 
czerwca 2016 r. i wzrost o 5,5 tys. rachunków 
w porównaniu z końcem 2016 r.). 

 

GPW – Wzrost obrotów akcjami na rynku głównym 
oraz NewConnect 

GPW poinformowała, że wartość obrotów akcjami 
na rynku głównym GPW (obroty sesyjne i pakietowe 

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 27. lutego - 05. marca 

 

 

 

 

 

 

 - 6. grudnia 

KONTAKT: 
INFO@SKNPROFIT.PL 
 

5 

PARTNERZY  

SKN IK PROFIT: 

łącznie) wzrosła w lutym 2017 roku o 53,2 proc. względem 
roku poprzedniego. 
21,3 mld zł wyniosły obroty akcjami na głównym rynku 
w ramach arkusza zleceń w lutym 2017, co jest kwotą 
o 54,1 proc. większą niż rok wcześniej. 
Wzrost odnotowała także liczba transakcji, 
która zwiększyła się o 21,1 proc. rdr. 
 
Na rynku NewConnect wartość obrotu akcjami w lutym 
wyniosła o 36,3 proc. więcej niż w lutym 2016. 
W lutym spadek w wysokości 12,7 proc. rdr. odnotował 
wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy, 
a wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł rdr. 
o 52,9 proc., do wartości 171,12 tys. szt. 
 
Na rynku Catalyst wartość notowanych emisji obligacji 
zrosła o 18,9 proc. w lutym 2017 względem roku 
poprzedniego. Spadła za to o 4,5 proc. rdr. do 
190,3 mln zł łączna wartość obrotu na tym rynku 

 

BEST – Zapisy na obligacje przekroczyły pulę 
w pierwszym dniu 

W opublikowanym przez Best komunikacie prasowym 
poinformowano, iż zapisy na obliacje spółki o łącznej 
wartości 60 mln zł przekroczyły dostępną pulę 
w pierwszym dniu składania zapisów. 
 
"Oferta obligacji Best zostaje zakończona przed 
terminem w związku z bardzo dużym popytem na 
oferowane obligacje serii R3. W związku 
z przekroczeniem w zapisach liczby oferowanych 
obligacji już pierwszego dnia subskrypcji, przyjmowanie 
zapisów zakończy się dzisiaj, 3 marca, a nie 16 marca, 
jak pierwotnie planowano" – poinformowała spółka. 

 

 

Energia 

TAURON – Zielone certyfikaty 

Spółka Tauron Sprzedaż podała w komunikacie  
o wypowiedzeniu długoterminowych umów na zakup 
zielonych certyfikatów. 
 
Powodem takiej decyzji mają być zmiany w prawie, 
których nie dało się wcześniej przewidzieć. 
 
Skutkiem finansowym wynikającym z wypowiedzenia 
umów na zakup świadectw pochodzenia energii ze źródeł 
odnawialnych ma być uniknięcie przez Spółkę Zależną 
straty stanowiącej różnicę pomiędzy cenami umownymi, 
a ceną rynkową zielonych certyfikatów. Szacunkowa 
wartość ewentualnej straty została ustalona na około  
343 mln euro. 

 

Energetyka – Stanowisku UE w sprawie ETS 

Państwa UE uzgodniły wspólne stanowisko w sprawie 
reformy unijnego systemu pozwoleń na emisję CO2. 
Pomimo sprzeciwu Polski i ośmiu innych krajów,  
nie udało się zablokować projektu. 
 
Uzgodniona reforma przyjmuje, że od 2021 r. liczba 
uprawnień do emisji będzie spadała rocznie o 2,2 proc.  
 
Decyzja ta jest równoważna z konsekwencją poniesienia 
przez Polskę i kraje, których energetyka oparta jest  
na węglu stosownych wydatków mających na celu 
zmniejszenie emisji. 

 

 

Surowce 

JSW – 163 mln na rozbudowę zakładu 

Spółka Famur wygrała w przetargu na „Rozbudowę 
i modernizację Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla 
JSW S.A. KWK Budryk”. Oferta przedstawiona  
przez polskiego producenta maszyn dla przemysłu 
wydobywczego została uznana za najkorzystniejszą. 
Cena, którą JSW będzie musiała zapłacić za wykonanie 
zamówienia wyniesie 162,79 mln zł brutto. 
 
Inwestycje w zakład przeróbczy mają pozwolić 
na zmniejszenie ilości odpadów i zwiększenie produkcji 
węgla gazowo-koksowego w KWK Budryk, gdzie zasoby 
operatywne surowca wynoszą 223,5 mln ton.  

 

 

Paliwa 

Paliwa – Podwyżki ceny gazu z Rosji 

Wiceprezes Gazpromu poinformował, że widełki cenowe 
gazu dla odbiorców z Unii Europejskiej w 2017 roku, będą 
mieścić się w przedziale 180 do 190 dolarów za 1000 m3. 
Oznacza to podwyżkę cen o blisko 14 procent w stosunku 
do roku poprzedniego. 

 

PGNIG – Członkostwo w IOGP 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zostało 
członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Producentów Ropy Naftowej i Gazu (IOGP). Obecność  
w stowarzyszeniu pozwoli spółce na wzmocnienie swojej 
pozycji w Brukseli.  
 
Zgodnie z wypowiedzią prezesa Piotra Woźniaka, 
członkostwo w IOGP pozwoli na wymianę doświadczeń 
między spółką a pozostałymi członkami (BP, Chevron, 
MOL, OMV, itd.) oraz na zdobycie fachowej wiedzy 
dotyczącej nowych rozwiązań w branży. Pan Woźniak 
uważa, że spółka zyska szansę na udział we wspólnych 
inicjatywach w obszarze poszukiwania i wydobycia 
surowca na całym świecie. 

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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LOTOS – Koszty postoju rafinerii 

Prace związane z przebudową i modernizacją rafinerii 

Lotosu w Gdańsku przekroczyły półmetek. Wartość 

realizowanego projektu EFRA wynosi około 2,3 mld zł. 

Dzięki niemu gdańska rafineria ma stać 

się najnowocześniejszą w całej Unii Europejskiej. 

 

Szacuje się, że koszty związane z obecnym postojem 

remontowym "Wiosna 2017", który będzie trwał do  

15 kwietnia, obniżą skonsolidowany wynik operacyjny  

w 2017 roku o około 0,2 mld zł. Spółka informuje, 

że remonty tego typu są realizowane średnio raz  

na cztery lata, aby zapewnić bezpieczną kontynuację 

funkcjonowania oraz osiągnąć wzrost efektywności 

urządzeń.  

 

Według najnowszych zawiadomień spółki postój 
spowoduje obniżenie potencjału przerobowego rafinerii  
w 2017 roku o około 9%. 

 

 

Chemia 

CIECH – Zysk netto w 2016 roku większy o 91 mln 

W III kwartale aktywa z tytułu odroczonego podatku 
wyniosły ok. 50 mln zł, w związku ze spełnieniem  
się warunków uprawniających do korzystania z pomocy 
publicznej w postaci zwolnienia z podatku 
dochodowego od osób prawnych z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej na obszarze Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
 
W związku z tą sytuacją Spółka zależna wykaże  
w IV kwartale 2016 roku dodatkowe aktywo z tytułu 
odroczonego podatku w wysokości około  
41 mln zł.  Zatem w 2016 roku wysokość rozpoznanego 
aktywa z tego tytułu wyniesie łącznie około 91 mln zł. 
 
Po trzech kwartałach 2016 roku Ciech wypracował  
420 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie 
2 548 mln zł. Tym samym zwiększyła się rentowność 
sprzedaży z 10,4% do 16,5%. Jest to więc bardzo dobry 
wynik. Ma to odzwierciedlenie w kursie akcji spółki, 
który od 28 lutego pnie się w górę. 

 

CIECH – TFI PZU zwiększa zaangażowanie 

Zaangażowanie w akcje Ciechu poczyniło po raz kolejny 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU. Udział 
funduszu rośnie z roku na rok. Obecnie posiada już 
ponad 12 proc. w kapitale chemicznej spółki, należącej 
do portfela Kulczyk Investments. 
 
Warto wspomnieć o tym, że Ciech został całkowicie 
sprywatyzowany w 2014 r. Firma najbogatszego 

wówczas Polaka – Jana Kulczyka kupiła udziały 
producenta sody m.in. od Skarbu Państwa oraz OFE 
PZU Złota Jesień po 31 zł za akcje. Dzięki temu Kulczyk 
Investments przejął kontrolę nad spółką. 
 
Obecnie papiery spółki są znacznie droższe. W dniu, 
kiedy TFI PZU dokonało ostatnich transakcji, kurs Ciechu 
oscylował przy cenie 73 zł. Spekuluje się, że może być 
to próba odzyskania kontroli nad spółką przez Skarb 
Państwa. Z drugiej strony analitycy domu maklerskiego 
BDM przekonują, że zakup akcji Ciechu to dobra 
inwestycja i wyceniają je na 82,4 zł.  

 

 

TMT 

CYFROWY POLSAT – Zwiększenie wyniku 
z 2016 o około 100 mln zł 

W trakcie szacowania skonsolidowanych wyników grupy 
za czwarty kwartał 2016 r. Spółka rozpoznała aktywo 
z tytułu odroczonego podatku dotyczące transakcji 
eliminowanych w procesie konsolidacji, 
które ma pozytywny wpływ na skonsolidowany wynik 
finansowy netto grupy w wysokości ok. 100 mln zł. 
Co więcej Spółka przesunęła termin publikacji 
sprawozdania rocznego z 7 marca na 16. 

 

 

IT 

COMARCH – System Commision i Incentive 

Comarch wprowadza system Comarch Commision 
i Incentive dla Idea Banku, który ma pomóc w lepszym 
zarządzaniu programami motywacyjnymi dla swoich 
pracowników. System ten pozwala zarządzać 
naliczeniami, prowizjami i parametryzować reguły 
prowizyjne i tworzyć raporty okresowe. 

 

MEDICALGORITHMICS – Rozwiązanie umowy 
z partnerem biznesowym w Indiach  

Z dniem 28 lutego 2017 roku Spółka Medicalgorithmics 
wypowiedziała umowę Aliansu Strategicznego firmie 
Wipro Limited. Powodem wypowiedzenia było 
niedotrzymanie obowiązków umownych m.in.: 
dokonywania terminowych płatności. 

 

11BIT STUDIOS – Wydanie nowej gry 

Spółka podpisała umowę z hiszpańskim studiem Digital 
Sun na wydanie gry "Moonlighter". Gra będzie 
dostępna na PC, Mac, Linux, PS4 i XOne, 
a dystrybuowana będzie cyfrowo. Data premiery nie jest 
jeszcze znana. 

 

 

 

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 27. lutego - 05. marca 

 

 

 

 

 

 

 - 6. grudnia 

KONTAKT: 
INFO@SKNPROFIT.PL 
 

7 

PARTNERZY  

SKN IK PROFIT: 

Deweloperzy 

ECHO INVESTMENT – Emisja obligacji o wartości do 
300 mln zł 

Dnia 27.02.2017 r. zarząd spółki Echo Investment 
poinformował o rozporządzeniu w sprawie ustanowienia 
emisji obligacji o wartości do 300 mln zł w ramach 
oferty publicznej z ewentualną równowartością tej kwoty 
w euro. Szczegółowe warunki emisji (harmonogram, 
ostateczna waluta, oprocentowanie, zapadalność, 
zabezpieczenia) nie są jeszcze znane. Prospekt emisyjny 
trafił już do Komisji Nadzoru Finansowego. Zarząd Echo 
Investment zakłada, że ze względu na stabilną pozycję 
finansową oraz przejrzystą strategię, spółka ma właściwe 
perspektywy na pozyskanie środków w ramach kolejnej 
emisji.  

 

DOM DEVELOPMENT – Potencjalny wzrost ilości 
sprzedawanych lokali we Wrocławiu 

Zgodnie z przewidywaniami spółki Dom Development 
sprzedaż ilości lokali we Wrocławiu za 2-3 lata 
powinna mieścić się w przedziale od 500-600 rocznie. 
Ewentualna finalizacja zakupu GK Eurostyl może 
dodatkowo zapewnić potencjalny obrót nawet do 1000 
nieruchomości rocznie na trójmiejskim rynku. Na 
początku roku do informacji publicznej trafiła informacja 
o wyłączności negocjacyjnej spółki w sprawie zakupu 
części GK Eurostylu. Prezes Jarosław Szanajca 
poinformował, że Dom Development planuje zakup 3 
działek na rynku wrocławskim.  

 

POLNORD – Aegon OFE przekracza 5% w kapitale 
zakładowym spółki POLNORD 

Dnia 03.03.2017r. zarząd POLNORD otrzymał od Aegon 
Powszechne Towarzystwo Emerytalne zawiadomienie   
o zwiększeniu przez Fundusz stanu posiadania akcji 
Spółki powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów 
w Spółce. Przed zmianą udziału, Fundusz na dzień 
27.02.2017r. posiadał 1.629.095 akcji, stanowiących 
4,98 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 4,98 % 
ogólnej liczby głosów w Spółce.  Według stanu na dzień 
01.03.2017r. Fundusz posiadał 2.499.850 akcji, 
stanowiących 7,65 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 
7,65% ogólnej liczby głosów w Spółce. Ponadto tego 
samego dnia POLNORD otrzymał od Warszawskiej 
Prokuratury Okręgowej informację o wszczęciu śledztwa 
w sprawie nadużycia uprawnień oraz niedopełnienia 
obowiązków w zakresie gospodarowania mieniem Spółki 
przez osoby obowiązane do zajmowania się sprawami 
majątkowymi oraz działalnością gospodarczą Spółki. 

 

 

 

 

 

 

Budownictwo 

TORPOL – Umowa w zakresie udzielenia gwarancji 
kontraktowych 

Spółka Torpol poinformowała, że 2 marca 2017 roku wraz 
ze swoją spółką zależną Torpol Norge zawarła umowę 
z towarzystwem ubezpieczeniowym Euler Hermes Norge 
na udzielenie gwarancji kontraktowych na rynku 
norweskim. Wysokość przyznanego limitu wynosi 
2 mln euro lub 18 mln koron norweskich. 

 

UNIBEP – Kolejna umowa 

Unibep uzyskał umowę ramową na realizację 375 
mieszkań modułowych, których szacunkowa wartość 
to około 112 mln złotych netto. Program przewiduje 
wykonanie 125 mieszkań rocznie, co oznacza, że umowa 
obowiązuje do 5 lutego 2020 roku.  

 

Budimex – Wygrany przetarg na budowę obwodnicy 
Olsztyna 

Budimex nie zwalnia tempa i wygrywa kolejny przetarg. 

Tym razem za 97 mln zł zbuduje obwodnicę Olsztyna. 

Termin zakończenia prac budowlanych ustalono 

na połowę 2019 roku. 

 

Polimex-Mostostal – Wejście do WIG40 

Zgodnie z coroczną rewizją indeksów, po sesji, 

która odbędzie się 17 marca Polimex- Mostostal zajmie 

miejsce firmy Bioton w indeksie WIG40 

 

 

Dystrybucja IT 

AB – Spółka liczy na utrzymanie pozytywnej dynamiki 
wyników w II połowie roku obrotowego 2016/17 

AB liczy, że w drugiej połowie roku obrotowego 2016/17 
grupie uda się utrzymać pozytywną dynamikę wyników, 
ale dużo zależy od zachowania konkurentów, które może 
mieć wpływ na osiągane marże. Grupa widzi duże 
możliwości wzrostu w kolejnych latach na rynku 
zabawek - poinformowali na konferencji przedstawiciele 
spółki. 
 
W pierwszej połowie roku obrotowego 2016/17 grupa AB 
zwiększyła zysk netto do 41,9 mln zł z 38,1 mln zł rok 
wcześniej. EBITDA wzrosła w tym czasie do 68,5 mln zł 
z 61,8 mln zł, a przychody do 4,44 mld zł z 3,86 mld zł. 
 
W IV kw. 2016 r. grupa AB podpisała nowe lub rozszerzyła 
dotychczasowe umowy dystrybucyjne z m.in. Microsoft 
(konsole Xbox), Fractal Design (obudowy PC) i Legrand 
(UPS i listwy zasilające). 
 

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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Zabawkarska spółka Rekman z grupy AB obsługuje 
niezależne sklepy, ale również współpracuje 
z największymi sieciami na rynku zabawek w Polsce. 
Rozszerzyła też kanały sprzedaży o księgarnie i sieci 
księgarskie. 
 
Przedstawiciele AB podali, że szacowana wartość rynku 
zabawek w Polsce w 2017 r. to około 3,4 mld zł wobec 
3,09 mld zł w 2016 r. Na rynku działa około 50 hurtowni 
i 2 tys. sklepów. 

 

AB – Wyniki za czwarty kwartał 2016 w porównaniu z 
konsensusem PAP 

Poniżej przedstawiono tabelę z wynikami za czwarty 
kwartał 2016 roku w odniesieniu do konsensusu PAP. 
 

AB SA (ABE)     WYNIKI  4Q 2016 

mln PLN 4Q16 4Q15 r/r Kons. 

Przychody 2568 2354 9,1% 2515 

EBITDA 44 39 12,8% 40 

EBIT  40 36 11,1% 36 

Zysk netto 28 25 12,0% 25 

marża EBITDA 1,7% 1,7% 0,1 pp 1,6% 

marża netto 1,1% 1,1% 0,0 pp 1,0% 

 
Wyniki spółki pozytywnie zaskoczyły analityków, głównie 
pod względem lepszej marżowości od spodziewanej 
w konsensusie, ale również pozostałych podstawowych 
wielkości takich jak przychody spółki, EBITDA, EBIT oraz 
zysk netto. Spółka osiągnęła w Polsce 1427 mln zł 
przychodów, co jest wartością większą o 10% 
od konsensusu oraz 1029 mln zł w Czechach, co stanowi 
wartość większą o 11% od oczekiwań. 
 
Kwartał ten był pierwszym kwartałem spadku marży 
w Polsce od długiego czasu, co jest pozytywnym 
zaskoczeniem dla analityków, szczególnie biorąc pod 
uwagę dalsze wyprzedaże magazynowe Action 
oraz agresywną postawę Also. 
 
Marża spółki w Czechach została utrzymana 
na stabilnym poziomie. 

 

 

Odzież 

VISTULA – Zdecydowany wzrost przychodów spółki 

Vistula osiągnęła w lutym 2017 roku około 44,8 mln zł 
skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 
co oznacza wzrost rdr o około 14,2 proc. W okresie 
styczeń - luty przychody wyniosły około 88,7 mln zł, 
co oznacza wzrost rdr o około 11,4 proc. Zwiększyły się 
również przychody ze sprzedaży detalicznej grupy 
o 24,6% w stosunku do roku poprzedniego i wyniosły 
23,4 mln zł. Spółka informuje, że łączna powierzchnia 
sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej Spółki na koniec 
lutego 2017 roku wyniosła 30,5 tys. m2 i była wyższa 

o 10,8% od powierzchni sprzedaży detalicznej 
w lutym 2016 roku. 

 

CCC – Wyniki za czwarty kwartał 2016 

Poniżej przedstawiono tabelę z wynikami za czwarty 
kwartał 2016 roku w odniesieniu do konsensusu PAP. 
 

CCC     WYNIKI   4Q 2016 

mln PLN 4Q16 4Q15 r/r Kons. 

Przychody 1132,6 755,4 49,9% 1125,8 

EBITDA 238,7 133,9 78,3% 240,0 

EBIT  218,1 118,3 84,4% 218,0 

Zysk netto 186,6 105,3 77,2% 181,0 

marża EBITDA 21,1% 17,7% 3,3 pp 21,3% 

marża netto 16,5% 13,9% 2,5 pp 16,1% 

 
Zysk netto grupy CCC, przypisany akcjonariuszom 
jednostki dominującej, wyniósł w czwartym kwartale 2016 
roku 186,6 mln zł wobec 105,2 mln zł zysku rok 
wcześniej. Przychody grupy w okresie październik–
grudzień ukształtowały się na poziomie 1.132,6 mln zł 
wobec 755,4 mln zł rok wcześniej i były zgodne 
z oczekiwaniami analityków. W całym 2016 roku grupa 
CCC uzyskała 3,191 mld zł przychodów, 375,6 mln zł 
zysku operacyjnego i 306,5 mln zł zysku netto jednostki 
dominującej. W 2015 roku przychody wynosiły 
2,307 mld zł, zysk operacyjny 256,7 mln zł, a zysk netto 
jednostki dominującej 259,4 mln zł. W 2017 roku Spółka 
planuje przekroczyć 4 mld przychodów oraz 
zwiększyć powierzchnię handlową o nie mniej niż 
100 tys. metrów kwadratowych powierzchni. 

 

 

Handel farmaceutyczny 

FARMACOL – Przymusowy wykup akcji 

Andrzej Olszewski główny udziałowiec Farmacolu, 
powiadomił w poniedziałek 27 lutego o przymusowym 
wykupie 2,21 mln akcji spółki po cenie 52,00 zł. Pakiet 
ten stanowi 7,05% kapitału i głosów spółki. Jedynym 
podmiotem, który zamierza nabyć akcje na podstawie 
przymusowego wykupu jest Nasza Apteka, spółka 
zależna od Prometeusz SPV 1 Sp. z o.o., która również 
należy do Andrzeja Olszewskiego. Dniem wykupu jest 
6 marca 2017 roku. Farmacol opuszcza GPW 
po osiemnastu latach notowań. 

 

PELION – Szacunkowe dane finansowe za 2016 rok 

W związku z zakończeniem wstępnego procesu 
podsumowywania danych finansowych Zarząd 
Pelion S.A. przedstawił wstępne wyniki finansowe Grupy 
Kapitałowej za 2016 rok. Przychody ze sprzedaży 
wyniosły: 9 178 mln zł, EBITDA: 131 mln zł, 
EBIT: 73 mln zł, a zysk netto dla akcjonariuszy 
podmiotu dominującego: 5 mln zł. W wyniku 
zakończenia audytu skonsolidowanych sprawozdań, 

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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powyższe dane mogą ulec zmianie. Publikacja 
ostatecznego raportu za 2016 rok jest zaplanowana 
na 21 marca 2017 r. 

 

 

Detaliczny 

EMPERIA HOLDING – Wyniki za czwarty kwartał 2016 

27 lutego 2017 roku, spółka podała do informacji 

publicznej skonsolidowany raport za czwarty kwartał 2017 

roku: 

EMPERIA HOLDING (EMP)   WYNIKI   4Q 2016 

mln PLN 4Q16 4Q15 r/r Kons. 

Przychody 648,5 592,7 9,4% 647,2 

EBITDA 32,9 23,9 37,7% 28,5 

EBIT  20,5 11,5 78,3% 16,2 

Zysk netto 17,0 11,1 53,2% 13,5 

marża EBITDA 5,1% 4,0% 1,0 pp 4,4% 

marża netto 2,6% 1,9% 0,7 pp 2,1% 

          

Spółka podaje, że przedstawione wyniki potwierdzają 
pozytywne skutki obranej strategii rozwoju. Na wzrost 
przychodów miały wpływ wzrost sprzedaży Like-For-
Like o 2,4% w czwartym kwartale i wysokie tempo 
otwarć nowych placówek detalicznych w tym 
2 supermarkety, 7 marketów i 5 sklepów franczyzowych. 
Przedstawione wyniki wpłyną pozytywnie na wycenę 
spółki. 

 

RAINBOW TOURS – Wyniki za czwarty kwartał 2016 

1 marca 2017 roku, spółka podała do informacji publicznej 

skonsolidowany raport za czwarty kwartał 2016 roku: 

 

RAINBOW TOURS (RBW)   WYNIKI   4Q 2016 

mln PLN 4Q16 4Q15 r/r Kons. 

Przychody 201,1 160,4 25,4% 180,4 

EBITDA -1,2 -0,3 - -2,2 

EBIT  -2,2 -0,9 - -2,8 

Zysk netto -1,9 -0,8 - -2,2 

marża EBITDA -0,6% -0,2% -0,4 pp -1,2% 
marża netto -0,9% -0,5% -0,4 pp -1,2% 

          

Dynamika przyrostu przychodów rok do roku 
w analogicznym okresie jest wysoka i wynosi 25%. 
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 
zostały znacząco osłabione z 13 tys zł w całym 2015 
do -3,5 tys zł w 2016. Spowodowane jest to niższym 
udziałem przedpłat klientów. Przedstawione wyniki mają 
neutralny wpływ na wycenę spółki. 

 

EMPERIA HOLDING – Plan otwarcia 90 nowych 
sklepów w 2017 

Podczas prezentacji na konferencji prasowej 28 lutego, 
spółka zapowiedziała otwarcie 90 nowych sklepów 
w bieżącym roku, w tym 15 supermarketów (250 

obecnie), 40 marketów (77 obecnie) i 45 sklepów 
franczyzowych (35 obecnie). Oprócz wynajmu 
istniejących powierzchni, spółka chcę zainwestować 
w budowę nowych nieruchomości. Jak podaje prezes 
spółki Dariusz Kalinowski, docelowe tempo wzrostu 
sprzedaży porównywalnej ma przewyższać inflacje 
o 1-2 punkty procentowe. Koszt wynagrodzeń 
pracowników ma rosnąć szybciej od inflacji, jednak mają 
poprawić się też wskaźniki rentowności. Tego samego 
dnia spółka informowała, że dostała promesę 
od mBanku, Pekao, PKO BP i BGŻ BNP Paribas 
na udzielenie finansowania wysokości 
160 mln zł podmiotom Grupy Kapitałowej Emperia 
Holding. 

 

 

Przemysł drzewny 

PFLEIDERER – Plany refinansowania zadłużenia 

Pfleiderer Group pracuje nad pozyskaniem rozwiązania 
refinansującego obligacje i kredyty. Jednocześnie spółka 
podtrzymuje plany dotyczące przedterminowego wykupu 
obligacji. Refinansowanie dotyczy obligacji 
o oprocentowaniu 7,875% wyemitowanych przez spółkę 
7.07.2014 r. w kwocie 321,7 mln euro oraz kredytów 
udzielonych na podstawie umowy kredytów odnawialnych 
z 4.07.2014 r. do kwoty 60 mln euro i 200 mln zł. 

 

PFLEIDERER – Nowy prezes 

Rada Nadzorcza Pfleiderer Group S.A. powołała nowego 
prezesa zarządu spółki, po tym jak rezygnację z tej funkcji 
złożył Michael Wolff. Nowym prezesem będzie Thomas 
Schӓbinger, swoją funkcję zacznie sprawować od 
1.07.2017 r. 
 
Thomas Schäbinger zajmował od 2015 r. stanowisko 
dyrektora generalnego Bundy Refrigeration Group, spółki 
z branży technologii chłodzenia. Od 1998 do 2014 pełnił 
szereg funkcji w grupie Mondi Europe i Mondi 
International produkującej opakowania i papier 
w zakładach znajdujących się w 30 krajach 
i zatrudniającej 25 700 pracowników. 

 

 

Przemysł motoryzacyjny 

WIELTON – Zawarcie umowy 

Spółka Wielton zawarła z Scania Peter LLC umowę 
ramową na dostawę komponentów, części do montażu 
pojazdów i opcjonalnego wyposażenia. Umowa obejmuje 
dostawy produktów o maksymalnej łącznej wartości 
5 mln euro. Jak podaje spółka umowa została zawarta na 
okres do 31.12.2017. 

 

 

 

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

KERNEL HOLDING – Wyniki za drugi kwartał 2017 

Kernel (KER)     WYNIKI  
2Q 

2016/2017 

mln PLN 2Q16/17 3Q15/16 r/r Kons. 

Przychody 659 621 6% 633 

EBITDA 130 144 -10% 147 

EBIT 116 129 -10% 119 

Zysk netto 97 116 -16% 114 

marża EBITDA 19,7% 23,2% -  - 

marża EBIT 17,6% 20,8% -  - 

marża netto 14,7% 18,7% -  - 

 
Spółka Kernel Holding odniosła 95,4 mln USD zysku netto 
przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 
w drugim kwartale roku obrotowego 2016/2017, 
w porównaniu z 116,5 mln USD zysku w roku ubiegłym. 
 
Wartość EBITDA wyniosła 130,2 mln USD wobec 
145,2 mln USD zysku EBITDA rok wcześniej. 
 
Spadek ten związany jest dużą konkurencyjnością wśród 
przetwórców oleju słonecznikowego, co przełożyło się na 
spadek r/r o 16,4% do kwoty 29,6 mln USD. Dodatkowo 
spadek w segmencie oleju butelkowanego sięgnął 
wartości 25,7% i wyniósł 5,2 mln USD. EBITDA 
w segmencie rolnym spadła r/r o 50,7% i wyniosła 
55,8 mln USD. Wzrost nastąpił natomiast w segmencie 
zbożowym i infrastrukturalnym o 24% i sięgnął kwoty 
47,5 mln USD. 
 
Wartość przychodów ze sprzedaży netto wzrosła 
w omawianym kwartale o 6,2% r/r do 659,3 mln USD. 
Narastająco spółka po 2 kwartałach roku obrotowego 
osiągnęłam 159,5 mln USD zysku netto jednostki 
dominującej, 202,2 mln USD EBITDA i 1.043,3 mln USD 
przychodów. 

 

 

Przemysł - pozostałe 

AMICA S.A. – Wyniki finansowe za czwarty kwartał 
2016 

Amica (AMC)       WYNIKI 4Q 2016 

mln PLN 4Q16 4Q15 r/r Kons. 

Przychody 670,0 623,0 7,5% - 

EBITDA 51,0 52,0 -1,9% - 

EBIT  40,0 42,0 -4,8% - 

Zysk netto 28,0 26,0 -7,7% - 

marża EBITDA 7,6% 8,3% -0,7 pp - 

marża netto 4,2% 4,2% 0,0 pp - 

 
Amica opublikowała raport za IV kwartał ubiegłego roku. 
Wyniki były gorsze od zakładanego konsensusu 
co bardzo negatywnie odbiło się na notowaniach spółki. 
W dniu publikacji raportu akcje przedsiębiorstwa spadły 
o około 5 %. Co ciekawe nastąpił wzrost sprzedaży 

na wszystkich rynkach zagranicznych oprócz 
północnego, który i tak jest jednym z najmniej 
dochodowych. Amica nadal najwięcej sprzedaje 
w Polsce, aczkolwiek procentowy wzrost przychodów jest 
największy z rynków zachodnich. 

 

APATOR S.A. – Prognoza przychodów na poziomie 
900 – 950 mln zł w 2017 ostrożna 

Prognoza zakładająca osiągnięcie 900–950 mln zł 
przychodów w 2017 roku jest ostrożna – poinformował na 
konferencji Andrzej Szostak, prezes Apatora. Byłby 
to wynik o 3%–9% lepszy niż w roku ubiegłym. Spółka 
liczy na poprawę koniunktury w obszarze krajowej 
energetyki zawodowej oraz rozpoczęcie sprzedaży 
w USA. Ponadto spółka zależna Apator Rector powinna 
przestać ciążyć na wynikach grupy. Zarząd rekomenduje 
wypłatę dywidendy z zysku za rok 2016 na poziomie 
1,05 zł na akcję, co stanowi łącznie 34,8 mln zł. Zaliczka 
w wysokości 0,35 zł została wypłacona w grudniu 2016 r. 

 

FAMUR S.A. – Kontrakt o wartości 132,3 mln zł netto 
spółki zależnej 

JSW wybrała w przetargu publicznym ofertę złożoną 
przez Famur Pemug o wartości 132,3 mln zł netto. 
Przedmiotem przetargu jest rozbudowa i modernizacja 
zakładu przeróbki mechanicznej węgla. 

 

 

Transport 

PKP S.A. – Cały zarząd zdymisjonowany. CBA weszło 
do PKP S.A. 

W związku z zarzutami postawionymi przez Prokuraturę 
Okręgową w Warszawie prezesowi i członkom zarządu 
PKP S. A. w sprawie oszustwa na szkodę PKP S.A., 
nadzwyczajne walne zgromadzenie PKP S.A. 
zdecydowało o odwołaniu z funkcji prezesa zarządu 
Mirosława P. oraz członków zarządu – Cecylii L., 
Michała B. oraz Marka M. Prokuratura postawiła 
członkom zarządu PKP zarzuty karalnej 
niegospodarności i nieumyślnego wyrządzenia szkody 
w wysokości 1,9 mln zł w mieniu spółki.  
 
Śledztwo dotyczące niekorzystnej umowy z Sensus 
Group odnoszące się do profilaktyki zagrożeń 
terroryzmem bombowym w ramach Światowych Dni 
Młodzieży prowadzone było przez CBA od listopada 
2016 r. „Sprawa przejrzystości funkcjonowania 
podległych spółek jest dla nas fundamentalna, a kwestia 
praworządności nie podlega żadnym negocjacjom i nie 
może być nigdy obiektem jakiegokolwiek kompromisu" – 
powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej 
Adamczyk. 

 

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 

Konsolidacji ciąg dalszy 

Miniony tydzień EUR/PLN zakończył na poziomie 4,3029. 
Początek tygodnia rozpoczął się spokojnie i przebiegał 
w kierunku umacniania się złotego aż do środy, kiedy 
to kurs wykonał gwałtowne zejście, ściągając notowania 
poniżej 4,28. W czwartek natomiast kurs widocznie się 
odbił dochodząc w piątek aż do 4,31. Była to kolejna 
próba przełamania długoterminowej linii trendu 
wzrostowego. Ostatnie tygodnie świadczą o dwóch 
silnych i antagonistycznych nastrojach towarzyszących 
złotemu. Z jednej strony, poprawa nastawienia do 
inwestowania w Polsce i brak podaży złotego przy tych 
poziomach sugerują kontynuacje spadków ze stycznia. 
Z drugiej strony, taki przebieg wydarzeń ogranicza 
wspomniana linia trendu, której próby pokonania były 
podejmowane już wielokrotnie w ostatnim czasie i żadna 
z nich nie zakończyła się powodzeniem. Ustanowienie 
nowego szczytu powyżej 4,33 byłoby sygnałem 
do wzrostów, jednakże obecnie wykres o interwale 
dziennym ukazuję znacznie większą pewność rynku 
w ruchach spadkowych i sporą nieśmiałość 
we wzrostach. Może to być oznaką zbyt małej siły byków 
do powstrzymania kursu przed ostatecznym pokonaniem 
znajdującej się w bliskiej odległości długoterminowej linii 
trendu wzrostowego.  

 

Interwencje SNB przerwą wzrost franka? 

Specjaliści JP Morgan ostrzegają swoich klientów. 
Według nich zaobserwowana w ostatnim czasie spora 
liczba interwencji SNB może realnie wpłynąć 
na dynamikę wzrostu franka szwajcarskiego. 
Uważają, że jest to solidny powód, żeby zabezpieczać 
zajęte względem euro pozycje. Mimo to eksperci JP 
Morgan nie zmieniają swoich zaleceń wobec franka 
i ciągle stoją za wydaną ponad trzy miesiące temu 
rekomendacją kupna tej waluty. Zmienia się jedynie 
przewidywany przez nich zakres ruchu. Warto 
wspomnieć, że w ostatnim czasie wartość interwencji 
SNB wzrosła do najwyższego od Brexitu poziomu. 

 

 

Gospodarka Polska 

PKB rośnie 

Dwie najważniejsze publikacje zeszłego tygodnia to GUS-
owski odczyt PKB za ostatni kwartał 2016 roku i odczyt 
grupy informacyjno-analitycznej Markit dotyczący 
nastrojów menedżerskich w Polsce w lutym 2017 
(Purchasing Managers' Index). Gospodarka urosła wg. 
GUS’u w ostatnim kwartale zeszłego roku o 2,7% 
w ujęciu rok do roku i o 1,7% w ujęciu kwartał 
do kwartału. Dane te są odpowiednio wyższe niż podobne 
za poprzedni okres o 0,2 p.p i 1,5 p.p i wpisały się tym 

samym doskonale w prognozy. Menedżerowie natomiast 
delikatnie zawiedli oczekiwania (na poziomie 54,7-54,8); 
PMI za luty wyniósł 54,2 i był tym samym o 0,06 niższy 
od odczytu styczniowego. 

 

 

Gospodarka Zagranica 

Chiński rząd ustalił cele gospodarcze na rok 2017 

Chiński rząd przyjął za cel wzrost gospodarki o 6.5%, 
czyli 0.4% wolniej niż w roku ubiegłym. Państwo Środka 
chce się skupić przede wszystkim na zapewnieniu 
stabilności i ograniczeniu ryzyka związanego 
z tegoroczną zmian przywództwa w partii. 
Najważniejszymi punktami tegorocznego planu 
gospodarczego są: 

 Ograniczenie wzrostu podaży pieniądza M2 z 13 
do 12 procent. 

 Utrzymanie inflacji mierzonej wskaźnikiem CPI 
na poziomie 3%. 

 Poziom deficytu budżetowego ma pozostać 
niezmieniony i wyniesie 3%. 

 Planowana jest dalsza liberalizacja kursu Yuana. 

 
Chiński rząd zamierza wprowadzić także reformy 
w sektorze finansowym, mające wprowadzić regulacje 
zapewniające większą stabilność systemowi 
finansowemu. Planowane są zmiany w sektorze 
przedsiębiorstw państwowych – Chiny zamierzają 
zwiększyć zaangażowanie przedsiębiorstw 
prywatnych w gospodarkę. Raport mówi też 
o stopniowym ograniczeniu nadmiernych zapasów węgla 
i stali. 

 

 

 

 

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 

GETBACK S.A. – Plany IPO i debiutu giełdowego 

W komunikacie z 1 marca bieżącego roku spółka 
GetBack S.A., zajmująca się m.in. windykacją 
wierzytelności własnych oraz wierzytelności na zlecenie, 
poinformowała, że zarząd spółki wystąpił z wnioskiem 
do walnego zgromadzenia o podjęcie niezbędnych 
uchwał na potrzeby pierwszej oferty publicznej oraz 
dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na GPW. 
Na dzień dzisiejszy nie są znane jakiekolwiek terminy 
i parametry ewentualnej oferty. Spółka obecnie 
przechodzi w KNF procedury zatwierdzenia prospektu dla 
programu publicznych emisji. 

 

GRIFFIN PREMIUM RE – IPO w pierwszym półroczu 

Firma Griffin Premium planuje przeprowadzić 
w pierwszym półroczu 2017 roku pierwszą ofertę 
publiczną oraz zadebiutować na warszawskiej giełdzie. 
Planowana oferta będzie opierać się na sprzedaży akcji 
dotychczasowych akcjonariuszy tj. Griffin Netherlands 
II B.V. i GT Netherlands III B.V. dodatkowo oferta będzie 
obejmować emisję nowych akcji spółki, które mają 
zapewnić wpływy na poziomie około 30 milionów euro. 
Środki finansowe w ramach oferty zostaną przeznaczone 
na aktywizację kolejnych projektów. Emisja jest 
skierowana zarówno do inwestorów instytucjonalnych 
i indywidualnych w Polsce oraz ofertę prywatną do 
inwestorów instytucjonalnych poza Stanami 
Zjednoczonymi (z wyłączeniem Polski). Dokładny termin 
IPO jest obecnie nieznany i będzie uzależniony od  m.in. 
oceny warunków rynkowych. 

 

WITELO PZU – Inwestycje w VC 

1 marca 2017 roku fundusz Witelo powołany przez PZU 
podpisał umowę inwestycyjną z trzema funduszami 
Venture Capital: VC Atomico, Evolution Equity Partners 
i DN Capital. Fundusz przeznaczył na ten cel kwotę blisko 
100 mln PLN. Celem umowy jest inwestowanie 
w najbardziej rokujące polskie start-upy. Według 
planów fundusz Witelo ma w ciągu najbliższych kilku lat 
zamierza zainwestować w tego typu fundusze minimum 
500 mln PLN. 

 

 

 

 

 

 
 

M&A 

ENEA –  Krok od przejęcia Elektrowni Połaniec 

Enea, po spełnieniu ostatniego z czterech warunków 
zawieszających umowy warunkowej, jest "o krok" od 
finalizacji przejęcia 100% akcji spółki Engie Energia 
Polska, która jest właścicielem Elektrowni Połaniec. 
Dzięki pełnemu zaangażowaniu zespołów z Enei i Engie 
spółka mogła w krótkim czasie przygotować się do 
spełnienia czterech warunków zawieszających umowy. 
Kluczową wartością dodaną włączenia Połańca do Grupy 
Enea będą synergie, jakie spółka może zrealizować dzięki 
współpracy segmentu wytwarzania Enei oraz 
segmentu wydobycia. Po stronie Enei cały czas trwają 
przygotowania do tego, aby dzień przejęcia Elektrowni 
Połaniec przez Grupę nie różnił się w sposób znaczący 
od normalnego dnia pracy w Połańcu. 

 

Master Pharm – Przedłużenie negocjacji ws. zakupu 
podmiotu z branży farmacutycznej 

Master Pharm zakończył proces due diligence 
podmiotu z branży farmaceutycznej w celu zakupu 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jednak obie 
strony na razie nie podjęły decyzji o sfinalizowaniu 
transakcji. Przeprowadzone prawne badanie due 
diligence wykazało istniejące istotne trudności natury 
prawnej co do zawarcia transakcji. Usunięcie 
przedmiotowych istotnych trudności natury prawnej jest 
możliwe, przy założeniu pozytywnej decyzji drugiej strony 
co do dalszego sposobu procedowania i przygotowania 
transakcji w porozumieniu z emitentem oraz 
co do dalszego prowadzenia negocjacji warunków 
transakcji.  
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TRADING 

Waluty 

GBPUSD – Długoterminowa konsolidacja 

 
Źródło: Metatrader 4, serwer: BossaFX-Demo 
 

GBPUSD znajduję się od początku października  
w konsolidacji między poziomem 1.19 – 1.26. Warto 
zaznaczyć, że wymienione wyżej poziomy, pokrywają się 
z poziomami Fibonacciego co świadczy o ich sile. Rynek 
pomimo kilkukrotnego testu, górnego poziomu nie 
posiadał wystarczającej siły, żeby rozpocząć trend 
wzrostowy. Aktualnie GBPUSD znajduję się w trendzie 
spadkowym, który przetestował poziom 1.2256. Poziom 
został obroniony i oscylator stochastyczny sugeruję 
rozpoczęcię trendu wzrostowego. Jednakże rynek nie jest 
zdecydowany na żaden kierunek. Jednym  
z możliwych scenariuszy jest kontynuacja trendu 
spadkowego, aż do poziomu 1.19 na przełomie 2-3 
najbliższych tygodni. Drugim scenariuszem natomiast jest 
możliwy ponowny test poziomu oporu 1.26. 

 

EURPLN – Co nowego? 

 
Źródło: Metatrader 4, serwer: BossaFX-Demo 
 

Ze względu na ostatnie spadki wartości pary, 1. marca 
rynek próbował pokonać wsparcie w okolicy poziomu 
4.2800. Próba ta jednak została powstrzymana i kurs 
znalazł się powyżej poziomu wsparcia na poziomie 4.300. 
Tak jak pisaliśmy w ostatnim wydaniu, kurs EURPLN 
wybił się górą z kanału spadkowego, w którym znajdował 
się od grudnia ubiegłego roku i teraz można to wyraźnie 
zaobserwować. Aktualnie jednak nie widać rozpoczęcia 
trendu wzrostowego ze względu na wyraźnie spadki 
w ubiegłym tygodniu. 

 

 

Indeksy 

FWIG20 – Kontynuacja wzrostów w nowym kanale 

  
Źródło: Metatrader 4, serwer: BossaFX-Demo 
 

Kontrakty na WIG20 przebiły górny kanał w połowie 
lutego. Świadczyło to o sile byków oraz silnych 
tendencjach wzrostowych na naszej rodzimej giełdzie. 
Sygnał ten uzyskał poparcie we wzroście wolumenu, 
który nie tylko wzrósł, ale jednocześnie potwierdził brak 
przekonania rynku co do spadków w końcówce lutego. 
Niższe obroty świadczą o negacji ceny oraz braku 
kontynuacji trendu. Kilkudniowy ciąg spadków  
w końcówce lutego został zatrzymany dopiero przy 
poziomie 2200 punktów. Pomimo przebicia tego poziomu 
rynek, gwałtownie odreagował kilkudniowe spadki silną 
sesją wzrostową. Aktualnie możemy mówić  
o wykreowaniu nowego, silniejszego kanału trendu 
wzrostowego oraz zakończeniu krótkoterminowej korekty. 
Spora luka z trzeciego marca obroniła poziom ceny na 
górnej linii oporu kanału wzrostowego. Dodatkowo 
oscylator stochastyczny wyraźnie daje sygnał kupna. 
Prawdopodobnie jednak rynek, będzie testował nowy 
dolny kanał wzrostowy, gdyż wskazuje  
na to reakcja ceny zobrazowana formacją spadającej 
gwiazdy. W średnim terminie rynek cały czas znajduję się 
w trendzie wzrostowym, który napotka poważny opór 
dopiero na poziomie 2500 punktów. 
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Surowce 

FGOLD – Trwałe przebicie oporu zakończone 
fiaskiem 

 
Źródło: Metatrader 4, serwer: BossaFX-Demo 
 

Miniony tydzień na rynku złota nacechowany był dużą 
zmiennością. W tym czasie próba trwałego przebicia 
przez złoto oporu na poziomie 1250 USD za uncję 
okazała się fiaskiem, a następnie złoto wróciło 
do aktualnych okolic 1235 USD. Jednym z czynników 
spadku notowań złotego kruszcu był wzrost 
prawdopodobieństwa podniesienia stóp procentowych 
przez FED do 90%. 
  
W krótkim terminie możliwe jest korekcyjne odbicie 
zważywszy na zbliżenie się kursu złota do poziomu 
wyprzedania wskazywanego przez RSI, co mogłoby 
sugerować dobrą okazję do kupna. Wartym uwagi 
zdarzeniem w tym tygodniu był również wzrost kursu 
Bitcoina powyżej kursu złota, co w historii kryptowaluty 
zdarzyło się dopiero po raz drugi. 
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ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

 
EQUITY 
Banki 
Marcin Doliwka 
Zuzanna Chojnacka 

Finansowy 
Paweł Kubacki 

Bartosz Urbański 

Energia 
Piotr Frankiewicz 
Hubert Mazurczak 

Surowce 

Miłosz Woźniak 

Paliwa 

Eryk Wielicki 

Chemia 

Patryk Rąk 

TMT 
Miłosz Zemroch 
Nikola Machnio 
IT 

Radosław Theuss 
Paulina Hądzlik 

Deweloperzy 
Jędrzej Zwolankowski 
Jan Ołowski 
Krzysztof Król 

Budownictwo 

Ksawery Socha 
Filip Lamański 

Dystrybucja IT 

Tomasz Tomaszewski 
Odzież 

Maja Raczyńska 
Marcin Siewodnik 
Handel - farmaceutyczny 

Adrianna Szymańska 
Handel - pozostałe 

Weronika Kaczmarek 
Detaliczny 

Marek Walczyński 
Jakub Gwizdała 

Przemysł drzewny 

Konrad Kotyś 

Przemysł metalowy 
Dawid Świątek 
Zuzanna Borowczyk 
Przemysł motoryzacyjny 

Michał Kordalski  

Przemysł spożywczy 

Iza Fabisiak 

Przemysł – pozostałe 

Wiktor Tomaszewski 

Transport 

Anna Juszczak 
 
 

 
 

INVESTMENT BANKING 
IPO 

Krzysztof Knopp 

Jan Jankowiak 
 

MAKRO 
Waluty 
Robert Grygorowicz 
Jakub Gałczyk 

Gospodarka Polska 

Przemysław Skrzypkowiak 

Gospodarka Zagranica 

Mikołaj Baryga 

Kalendarz Makro 

Bartosz Czyrniański  

TRADING 
Waluty 
Maciej Stasiłowicz 
Tomasz Bilon 
Maciej Stasiłowicz 
Robert Staniszewski 

Surowce 
Szymon Wojsz 
Michał Pająk 
Indeksy 
Marcin Jakóbowski 
Jacek Czerniawski 

 

PROFIT AKCYJNY SPÓŁEK WZROSTOWYCH  
Kamila Połomka 
Dawid Łysko 

 

REDAKTOR: Mateusz Gajtkowski 
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ZAŁOŻENIA OGÓLNE – PORTFEL: 

Portfel skupia swoją uwagę na spółkach cechujących się 
niskim poziomem zadłużenia oraz niskimi poziomami 
wskaźników: C/WK<2 i C/Z<10. Są to spółki płynne (obrót 
z sesji>100k, transakcji>10). W skład portfela wchodzą 
jedynie akcje, których zmiana cen ma pozwolić 
na osiągnięcie stabilnego zysku przy możliwie 
jak najmniejszym poziomie ryzyka.  
 
Przy wyborze spółek kierujemy się zarówno analizą 
fundamentalną jak i techniczną. Akcje wybranych firm są 
kupowane w korekcie bądź w wyraźnym trendzie 
wzrostowym. Istotne dla portfela są decyzje zarządu, 
podejmowane inwestycje oraz wyniki z działalności.  
 
Spółki wchodzące w skład portfela prowadzą działalności 
w różnych branżach co pozwoli na zdywersyfikowanie 
ryzyka załamania się cen. 
 

STRATEGIA PORTFELA PROFIT AKCYJNY SPÓŁEK 

WZROSTOWYCH 

Portfel skupia się na małych i średnich spółkach, które są 

staranie dobierane do portfela głównie na podstawie 

analizy fundamentalnej. W procesie selekcji 

zdecydowaliśmy się na zastosowanie poniższych 

kryteriów, które pozwalają na znalezienie dynamicznie 

rozwijających się spółek: 

 Cena/Zysk od 5 do 30, 

 ROE min. 15%, 

 wzrost zysku netto r/r min.15%, 

 wzrost przychodów ze sprzedaży r/r min.15%, 

 dodatnie przepływy pieniężne z działalności 

operacyjnej. 

Następnie dogłębnie analizujemy wyselekcjonowane spółki 

pod kątem dalszych perspektyw i otoczenia 

makroekonomicznego. Portfel składa się w 100% z akcji. 

Głównym celem portfela jest osiągnięcie jak najwyższej 

stopy zwrotu z posiadanych aktywów.  

 

Benchmarkiem dla portfela, do którego będziemy 
porównywać wyniki będzie indeks funduszu 
inwestycyjnego PZU akcji małych i średnich spółek, 
Pioneer dynamicznych spółek i Quercus agresywny, 
gdzie każdy z funduszy będzie miał równą wagę.  
 

 

ZASTRZEŻENIA 

Niniejsze opracowanie ma charakter wyłącznie 

edukacyjny, skonstruowane zostało przez studentów 

w celach samokształcenia na rynku kapitałowym i nie 

stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 

2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje 

dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub 

wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Twórcy 

opracowania nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za 

decyzje inwestycyjne osób trzecich podjęte w oparciu 

o powyższe opracowanie, ani też za będące ich skutkiem 

szkody. Opracowanie nie powinno być wykorzystywane 

w praktyce podejmowania decyzji inwestycyjnych. Twórcy 

opracowania nie gwarantują autentyczności zawartych 

w nim danych ani kompletności samego opracowania. 
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