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Najważniejsze informacje:

Indeksy GPW

WIG otw.
CCC - Grupa CCC miała w II kw. 2018 r. 204 mln PLN zysku netto j.d., zgodnie z szacunkami
WIG zam.
Cyfrowy Polsat - Spółka nadal nie spodziewa się w tym roku wzrostu EBITDA z wyłączeniem obrót (mln PLN)
Netii
WIG 20 otw.
WIG 20 zam.
Handlowy - Handlowy chce zakończyć '18 z ROE nie niższym niż 10%
FW20 otw.
KGHM - Zarząd KGHM chce do końca roku określić kierunki rozwoju grupy
FW20 zam.
Tauron - Koszty CO2 w II półr. '18 w Tauronie mogą być dwukrotnie wyższe niż w I półroczu
mWIG40 otw.
Tauron - Tauron ocenia, że powtórzenie na koniec '18 EBITDA i produkcji w wydobyciu będzie mWIG40 zam.
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1,1%
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0,8%
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"wyzwaniem"
Największe wzrosty

Tauron - Wyniki segmentu dystrybucji w Tauronie będą lepsze rdr na koniec '18

CCC
Alumetal
Budimex
BZ WBK
Wirtualna Polska

Braster - Braster chce dotrzeć z nową wersją produktu do kilkuset lekarzy w ciągu kilku m-cy
Budimex, Polimex, Elektrobudowa, Rafako - Spółki w II etapie przetargu na blok w Puławach
Dom Development - Spółka miała w II kw. 58,8 mln PLN zysku netto, zgodnie z konsensusem
Elemental - Elemental miał w drugim kwartale 9,2 mln PLN zysku netto, lepiej od oczekiwań

GetBack - GetBack modyfikuje propozycje układowe i liczy na przełożenie głosowania nad
Największe spadki
układem
11 bit studios
CD Projekt
Tauron
Dino
Ciech

GTC - GTC może sprzedać "dojrzałe" aktywo, by przyspieszyć procesy akwizycyjne
Handlowy - Handlowy chce zakończyć '18 z ROE nie niższym niż 10%
Mostostal Warszawa - Spółka rozbuduje zakład w Jelczu-Laskowicach za 53,16 mln PLN netto
PCC Rokita - Spółka miała 44,2 mln PLN zysku netto w II kwartale, zgodnie z oczekiwaniami
PlayWay - PlayWay może wydać w '18 łącznie około 30 gier, w kolejnych lata może być więcej

Najwyższe obroty

Radpol - Radpol zapowiada utrzymanie marży w III kw. i zwiększenie sprzedaży eksportowej

Pekao

Sektor bankowy - Wartość kredytów na nieruchomości dla gosp. domowych w VII spadła PKN Orlen
KAZ Minerals
m/m o 763,9 mln PLN - NBP
PZU

Sektor bankowy - Wartość kredytów konsumpcyjnych ogółem w VII wzrosła m/m o 1.549 mln
Erste Group
PLN - NBP
Sektor motoryzacyjny - W pierwszych 20 dniach sierpnia liczba rejestracji nowych aut wzrosła
Indeksy zagraniczne
o 75% r/r - Samar
Sektor energetyczny - Ceny uprawnień do emisji CO2 przekroczyły 20 EUR za tonę

WIG Banki: sygnał kupna
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Wydarzenia dnia:
CCC - Raport kwartalny
Dom Development - Raport kwartalny
Stelmet - Raport kwartalny
JSW - Raport kwartalny

Nadchodzące wydarzenia:
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Grupa Azoty - Raport kwartalny (28 sierpnia)
Kurs
indeksu
banków
przełamał
wczoraj linię oporu, co można uznać za sygnał kupna. W
Livechat
- Raport
kwartalny
(28 sierpnia)
związku z tym, krótkoterminowym wsparciem stają się okolice 7,930 pkt. i jeśli tylko zostanie
Sanok
- Raport kwartalny
(28 sierpnia)
ono utrzymane,
to w trakcie
najbliższych sesji można spodziewać się kontynuacji ruchu
wzrostowego.
W stronę (28
8,147
pkt. a nawet 8,390 – 8,470 pkt.
VIG - Raport kwartalny
sierpnia)
Eurocash - Raport kwartalny (29 sierpnia)
Immofinanz - Raport kwartalny (29 sierpnia)
Neuca - Raport kwartalny (29 sierpnia)
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Najważniejsze informacje:
CCC

Grupa CCC miała w II kw. 2018 r. 204 mln PLN zysku netto j.d., zgodnie z szacunkami
Grupa CCC miała w drugim kwartale 2018 roku 204 mln PLN zysku netto jednostki dominującej zgodnie z
nowym standardem MSSF 16. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki. Narastająco zysk netto
grupy przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wynosi 58,5 mln PLN (w pierwszym kwartale spółka
miała 145,7 mln PLN straty netto).
W I półroczu 2018 roku zysk podstawowy i rozwodniony na akcję wyniósł 1,60 PLN (w analogicznym okresie
2017 roku 2,88 zł).
Zysk operacyjny CCC w II kw. wyniósł 242,4 mln PLN, a w narastająco od początku 2018 roku wynosi 122,8
mln PLN (w I kw. spółka miała stratę operacyjną w wysokości 119,6 mln PLN).
Zysk brutto grupy CCC na sprzedaży wyniósł w II kw. 716,5 mln PLN, a narastająco 1,05 mld PLN.
Przychody CCC w drugim kwartale wyniosły zgodnie z zapowiedziami 1,332 mld PLN, a narastająco wynoszą
2,026 mld PLN.
Aktywa obrotowe na 30 czerwca wyniosły 3026,8 mln PLN i składały się m.in. z zapasów (1845,3 mln PLN)
oraz środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (709,2 mln PLN).
Powierzchnia sieci handlowej grupy CCC na koniec czerwca 2018 roku wynosi 660 tys. m2, o 35% więcej r/r.
Liczba sklepów w sieci wzrosła do 1164.
W pierwszym półroczu 2018 r. grupa CCC otworzyła 41 nowych sklepów w 12 krajach, w tym 20 za granicą,
przejęła spółkę Karl Vögele AG z siecią 208 sklepów zlokalizowanych w Szwajcarii oraz przejęła spółkę Shoe
Express z siecią 55 sklepów CCC zlokalizowanych w Rumunii. Łącznie CCC powiększyła sieć sprzedaży o 124
tys. m2, w tym 87 tys. m2 w ramach akwizycji.
88,1% sprzedaży CCC w pierwszym półroczu 2018 roku stanowiło obuwie, torebki 6,5%, a akcesoria 5,4%.
77,3% sprzedaży w pierwszych sześciu miesiącach roku stanowił detal, 19,8% e-commerce, a 2,9% sprzedaż
hurtowa.
Największe rynki dla CCC pod względem przychodów to Polska, Czechy, Węgry, Niemcy i Słowacja. (PAP)

Cyfrowy Polsat

Spółka nadal nie spodziewa się w tym roku wzrostu EBITDA z wyłączeniem Netii
Cyfrowy Polsat nadal spodziewa się, że zysk EBITDA grupy z wyłączeniem Netii „raczej nie wzrośnie” w tym
roku – poinformowała Katarzyna Ostap-Tomann, członek zarządu ds. finansowych. Grupa spodziewa się
również nie wyższego niż w ubiegłym roku poziomu przepływów pieniężnych. Ostap-Tomann spodziewa się, że
będzie on nie wyższy niż 1,5 mld PLN, czyli na podobnym poziomie.
Przedstawiciele zarządu spółki potwierdzili, że do końca roku planuje odkupić pakiet akcji Netii od Karswell
Limited. Na koniec czerwca Cyfrowy Polsat posiadał pakiet 48,5% akcji Netii, a Karswell Limited 17,5%. (PAP)

Handlowy

Handlowy chce zakończyć '18 z ROE nie niższym niż 10%
Bank Handlowy liczy, że koszty banku w 2018 roku nie będą wyższe niż w 2017 roku, a cały rok zakończy
wskaźnikiem ROE nie niższym niż 10% - poinformował Sławomir Sikora, prezes banku. Obecnie ROE banku
wynosi 10,4%.
Wskaźnik kosztów do dochodów w II kw. wyniósł 50%, a po półroczu 2018 roku jest na poziomie 56%.
Kredyty klientów instytucjonalnych w II kwartale 2018 roku wzrosły o 7% r/r. W części instytucjonalnej trend z
I półrocza powinien zostać utrzymany – poinformował Sikora. (PAP)

KGHM

Zarząd KGHM chce do końca roku określić kierunki rozwoju grupy
Zarząd KGHM chce dokonać przeglądu projektów i inicjatyw strategicznych grupy i do końca roku określić,
które z nich będą kontynuowane.
Zdaniem prezesa, KGHM powinien w przyszłości mocniej skupić się na przetwórstwie. Z jego słów wynika, że
zarząd KGHM przyjrzy się też obszarowi energetyki, w tym projektom, które mogą zapewnić poprawę
efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwo dostaw. W ramach przeglądu strategicznego zarząd KGHM
przyjrzy się też m.in. aktywom non-core. (PAP)
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Tauron

Koszty CO2 w II półroczu '18 w Tauronie mogą być dwukrotnie wyższe niż w I półroczu
Koszty CO2 w II półr. 2018 w Tauronie mogą być dwukrotnie wyższe niż w I półroczu - poinformował
wiceprezes Tauronu Marek Wadowski. Tauron spodziewa się, że w 2019 roku ceny CO2 będą nadal rosły i
może to mieć istotny negatywny wpływ na wyniki spółki. Ostateczna wielkość tego wpływu będzie uzależniona
od kształtu polityki Tauronu zabezpieczania się przed wzrostem cen CO2 - dodał. (PAP)

Tauron

Tauron ocenia, że powtórzenie na koniec '18 EBITDA i produkcji w wydobyciu będzie "wyzwaniem"
Tauron ocenia, że powtórzenie w tym roku wyniku EBITDA i produkcji w segmencie wydobycia z 2017 będzie
"wyzwaniem" - poinformował wiceprezes Tauronu Marek Wadowski.
Dodał, że w I półroczu najtrudniejszą sytuację Tauron miał w kopalni Janina, nieco lepszą w Sobieskim.
Najlepsza sytuacja była z kolei w kopalni Brzeszcze, która z kolei miała trudności w 2017 roku.
Produkcja węgla handlowego w pierwszym półroczu 2018 roku w grupie Tauron spadła o 24% r/r do 2,53 mln
ton. W 2017 roku produkcja węgla wyniosła 6,45 mln ton wobec 6,37 mln ton przed rokiem.
Wadowski ocenił, że wydobycie węgla w grupie Tauron powyżej poziomu 7 mln ton to perspektywa
najbliższych dwóch-trzech lat. Wiceprezes poinformował też, że dopiero wtedy można będzie zanotować
trwalszą poprawę wyniku EBITDA w segmencie wydobycie. Do tego czasu segment wydobycia w grupie będzie
pod presją.
Tauron prowadzi obecnie budowę poziomu 800 metrów w Zakładzie Górniczym Janina (zaawansowanie prac
wynosi 60%) oraz budowę szybu Grzegorz w Zakładzie Górniczym Sobieski (23%). Spółka realizuje też program
inwestycyjny w Zakładzie Górniczym Brzeszcze (zaawansowanie 32%). (PAP)

Tauron

Wyniki segmentu dystrybucji w Tauronie będą lepsze rdr na koniec '18
Wynik segmentu dystrybucji w grupie Tauron na koniec 2018 będzie lepszy r/r, chociaż wiceprezes Tauronu
Marek Wadowski zaznacza, że w II połowie roku dynamika wzrostu nie będzie już tak mocna, jak w pierwszych
sześciu miesiącach. (PAP)

Braster

Braster chce dotrzeć z nową wersją produktu do kilkuset lekarzy w ciągu kilku m-cy
Braster chce w ciągu najbliższych miesięcy dotrzeć z nową, przeznaczoną dla lekarzy, wersją urządzenia
Braster do kilkuset polskich gabinetów lekarskich. Spółka prowadzi negocjacje ws. kilkudziesięciu umów
dystrybucyjnych za granicą, z których kilka jest na zaawansowanym etapie. Wniosek o rejestrację urządzenia
w FDA Braster może złożyć za kilka miesięcy. (PAP)

Budimex, Polimex,
Elektrobudowa, Rafako Spółki w II etapie przetargu na blok energ. w Puławach
Do II etapu przetargu na budowę nowego bloku energetycznego w Puławach zakwalifikowano siedem
konsorcjów, w skład których wchodzą m.in. Elektrobudowa, Budimex, Polimex-Mostostal oraz Rafako - podała
Grupa Azoty ZA Puławy. Przetarg ma się zakończyć w IV kwartale.
Nowy blok energetyczny na węgiel kamienny o mocy 100 MWe będzie wybudowany na terenie zakładowej
elektrociepłowni. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na grudzień 2018 r., a jej zakończenie na czwarty
kwartał 2021 r. Regularna eksploatacja nowego bloku rozpocznie się do końca 2021 r.
Wartość inwestycji szacowana jest na około 890 mln PLN. (PAP)
Dom Development

Spółka miała w II kw. 58,8 mln PLN zysku netto, zgodnie z konsensusem
wyniki
II kw. 18

kons.

różnica

r/r

kw/kw

YTD 2018

r/r

Przychody
EBITDA
EBIT
zysk netto j.d.

435,7
75,3
72,8
58,8

443,5
75,7
70,6
56,7

-1,8%
-0,5%
3,1%
3,8%

35%
26%
25%
20%

114%
202%
224%
236%

639,2
100,2
95,3
76,3

47%
66%
66%
59%

marża EBITDA
marża EBIT
marża netto

17,3%
16,7%
13,5%

16,7%
15,9%
12,8%

0,53
0,8
0,73

-1,29
-1,36
-1,70

5,04
5,65
4,9

15,7%
14,9%
11,9%

1,80
1,75
0,91

mln PLN

Źródło: PAP

Na koniec czerwca deweloper miał 384,9 mln PLN środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, w tym 119,5 mln
PLN w banku i kasie, a 265,4 mln PLN na lokatach bankowych z okresem zapadalności do trzech miesięcy. Dla
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porównania, na koniec grudnia 2017 roku spółka miała 279,7 mln PLN środków pieniężnych i ekwiwalentów, a
na koniec czerwca 2017 roku 300,5 mln PLN.
Koszt własny sprzedaży Dom Development w całym półroczu 2018 roku wzrósł do 460,3 mln PLN z 319,2 mln
PLN przed rokiem.
W pierwszych sześciu miesiącach 2018 roku grupa rozpoczęła budowę 19 projektów, obejmujących łącznie
2.322 mieszkania i 69 lokali usługowych. W tym okresie deweloper zakończył realizację 10 projektów,
obejmujących 1.171 mieszkań i 32 lokale usługowe.
Na koniec czerwca 2018 roku grupa Dom Development realizowała projekty z łączną liczbą 6.409 lokali. W
planie grupa posiada zdefiniowane nowe projekty deweloperskie o łącznej liczbie 7.078 lokali.
Spółka przekazała klientom od początku roku 1.441 mieszkań i lokali usługowych wobec 904 przed rokiem.
W ocenie Dom Development, otoczenie gospodarcze w I połowie 2018 roku sprzyjało branży deweloperskiej.
Głównymi czynnikami makroekonomicznymi wspierającymi popyt na rynku mieszkaniowym były silny wzrost
płac i rekordowo niskie bezrobocie, które przełożyły się na rekordowo dobre nastroje konsumenckie wyrażanej
przez GUS jako bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej. Także rekordowo niskie stopy procentowe wspierały
rynek nieruchomości. W ocenie zarządu, sygnały płynące z Rady Polityki Pieniężnej pozwalają oczekiwać
utrzymania stóp procentowych na dotychczasowym poziomie i tym samym kontynuacji wsparcia rynku
mieszkaniowego zarówno w II półroczu 2018 roku, jak i w kolejnym roku.
W ocenie zarządu Dom Development dostępność kredytów hipotecznych pozostanie czynnikiem wspierającym
popyt na mieszkania w II połowie 2018 roku. Jak oceniła spółka, jednym z głównych problemów deweloperów
w ostatnim półroczu była sytuacja w branży budowlanej. Spółka wskazała również na obecne trudności z
uzyskiwaniem pozwoleń administracyjnych oraz dostępnością i statusem prawnym nieruchomości na rynku
warszawskim. W opinii zarządu te trudności będą występować także w drugiej połowie 2018 roku. (PAP)
Elemental

Elemental miał w drugim kwartale 9,2 mln PLN zysku netto, lepiej od oczekiwań
Elemental miał w drugim kwartale 2018 roku 9,2 mln PLN zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki
dominującej, 100% więcej rok do roku. Analitycy oczekiwali zysku w przedziale 6,40-8,50 mln PLN. Przychody
Elementalu w drugim kwartale sięgnęły 445,4 mln PLN i są o 34% wyższe niż przed rokiem. Oczekiwania
analityków co do przychodów wahały się od 354 do 363 mln PLN.
Od początku 2018 roku przychody Elementalu wynoszą 818 mln PLN, EBITDA 30,2 mln PLN, a skonsolidowany
zysk netto jednostki dominującej 14,5 mln PLN. Zyski na poziomie netto i EBITDA są gorsze niż w pierwszym
półroczu 2017 roku (gdy wyniosły odpowiednio: 35 mln PLN i 16,1 mln PLN) z powodu słabych wyników w
pierwszym kwartale. (PAP)

GetBack

GetBack modyfikuje propozycje układowe i liczy na przełożenie głosowania nad układem
GetBack w zaktualizowanej propozycji układowej zakłada spłacenie obligatariuszy w 31%, a nie w 27%, jak
planował wcześniej. Spółka liczy na przełożenie na październik głosowania nad układem, co umożliwiłoby jej
dalsze negocjacje z bankami i poznanie ofert wiążących potencjalnych 11 inwestorów.
Termin zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu wyznaczono na 28 sierpnia. Prezes poinformował, że
liczy, iż zaplanowane głosowanie nad układem, zostanie przełożone.
Poinformował, że GetBack przedstawi zaktualizowane propozycje układowe, w których planuje spłacić
wierzycielom grupy pierwszej, czyli obligatariuszom, należność główną w 31% W lipcu GetBack zakładał, że
spłaci obligatariuszom należność główną w 27%. GetBack podał, że proponuje konwersję 25% wartości
wierzytelności, a także redukcję pozostałej części długu.
Spółka poinformowała, że zaktualizowana propozycja układu zbudowana jest w oparciu o ocenę obecnej
kondycji finansowej i zakłada brak inwestora, niedokończone negocjacje z bankami i innymi instytucjami
finansowymi oraz niedokończone rozmowy dotyczące rozliczeń transakcji zawartych między innymi z TFI Altus
czy TFI Trigon. Kurator obligatariuszy GetBacku przedstawił wcześniej propozycje układowe, które zakładają
spłatę należności głównej dla tej grupy wierzycieli w 50,5%. Podobny poziom proponuje Rada Wierzycieli.
Spółka zakłada 1,5 mld PLN FCF (free cash flow), kurator 1,99 mld PLN, a Rada Wierzycieli 1,64 mld PLN.
GetBack podał w czwartek, że wartość krajowych portfeli wierzytelności grupy na 30 czerwca 2018 roku
wynosi 1,323 mld PLN. W wersji wstępnej wartość ta została oszacowana na 1,27 mld PLN. Propozycja
kuratora zakłada, że portfele warte są blisko 1,8 mld PLN. (PAP)
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GTC

GTC może sprzedać "dojrzałe" aktywo, by przyspieszyć procesy akwizycyjne
GTC może zdecydować się na sprzedaż jednego z bardziej dojrzałych aktywów, co przyspieszyłoby procesy
akwizycyjne - poinformował Erez Boniel, członek zarządu i dyrektor finansowy GTC. Spółka zaznacza jednak, że
nie szuka aktywnie nabywców. Cel refinansowania zadłużenia na II półrocze to 22-30 mln EUR. (PAP)

Handlowy

Handlowy chce zakończyć '18 z ROE nie niższym niż 10%
Bank Handlowy liczy, że koszty banku w 2018 roku nie będą wyższe niż w 2017 roku, a cały rok zakończy
wskaźnikiem ROE nie niższym niż 10% - poinformował Sławomir Sikora, prezes banku. Obecnie ROE banku
wynosi 10,4%.
Wskaźnik kosztów do dochodów w II kw. wyniósł 50%, a po półroczu 2018 roku jest na poziomie 56%.
Kredyty klientów instytucjonalnych w II kwartale 2018 roku wzrosły o 7% r/r. W części instytucjonalnej trend z
I półrocza powinien zostać utrzymany – poinformował Sikora. (PAP)

Mostostal Warszawa

Mostostal Warszawa rozbuduje zakład w Jelczu-Laskowicach za 53,16 mln PLN netto
Mostostal Warszawa zawarł z Autoliv Poland umowę na rozbudowę istniejącego zakładu Autoliv w JelczuLaskowicach za 53,16 mln PLN netto. Na realizację umowy wykonawca ma 60 tygodni od otrzymania nakazu
rozpoczęcia robót. (PAP)

PCC Rokita

PCC Rokita miała 44,2 mln PLN zysku netto w II kwartale, zgodnie z oczekiwaniami
PCC Rokita zanotowała w drugim kwartale 2018 roku 44,2 mln PLN zysku netto wobec 41,5 mln PLN zysku
przed rokiem. Wynik jest zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy szacowali zysk netto Rokity w przedziale
39-46 mln PLN. Zysk operacyjny w drugim kwartale wyniósł 50,3 mln PLN, a przedział oczekiwań analityków
wynosił 46-56 mln PLN. Przychody grupy wyniosły w tym czasie 359 mln PLN, a rynek spodziewał się
przychodów między 322-337 mln PLN.
W pierwszym półroczu 2018 roku grupa Rokita miała przychody ze sprzedaży w wysokości 721 mln PLN,
EBITDA wyniosła 156 mln PLN (wzrost r/r o blisko 31%), a zysk netto 108 mln PLN (+44%).
W komentarzu zarząd Rokity poinformował, że poprawa wyników to w dalszym ciągu efekt wysokich marż
wypracowanych przez segment chloropochodne, związanych m.in. z wysokimi cenami chloroalkaliów w
pierwszych sześciu miesiącach 2018 roku. W porównaniu do pierwszego półrocza 2017 roku EBITDA segmentu
wzrosła o 82%., do 114,5 mln PLN. Segment poliuretany poprawił w pierwszym półroczu 2018 roku wynik
EBITDA o ponad 4%. PCC Rokita poinformowała również o wzroście sprzedaży wysokomarżowych produktów
specjalistycznych oraz ograniczaniu udziału produktów masowych o dużo niższych marżach. (PAP)

PlayWay

PlayWay może wydać w '18 łącznie około 30 gier, w kolejnych lata może być więcej
PlayWay planuje jeszcze w tym roku premierę m.in. "Junkyard Simulator", a do tzw. wczesnego dostępu może
trafić U-Boat. Premiera "Bum Simulator" planowana jest na 2019 rok - poinformował PAP Biznes prezes
PlayWaya, Krzysztof Kostowski. Łącznie w 2018 roku spółki z grupy PlayWay mogą wydać około 30 gier, a w
kolejnych latach liczba ta może wzrosnąć. (PAP)

Radpol

Radpol zapowiada utrzymanie marży w III kw. i zwiększenie sprzedaży eksportowej
Radpol zapowiada utrzymanie marży w III kw. oraz zwiększenie udziału w konsorcjach. Liczy także na
zwiększenie sprzedaży eksportowej.
Marża brutto na sprzedaży wypracowana przez Radpol w I połowie 2018 r. wyniosła 18,56%, w analogicznym
okresie ubiegłego roku było to 15,82%. Wiceprezes Anna Kułach powiedziała, że celem jest utrzymanie marży
na obecnym poziomie.
Wiceprezes dodała, że głównym czynnikiem, który działa na niekorzyść spółki, są ceny surowców i niepewna
sytuacja w Turcji.
Spółka zapowiedziała działania, które zwiększą udział sprzedaży eksportowej.
Głównym produktem eksportowym mają być wyroby gotowe produkowane przez zakład w Człuchowie,
ponieważ są to najbardziej marżowe produkty - dodała wiceprezes. (PAP)

Sektor bankowy

Wartość kredytów na nieruchomości dla gosp. domowych w VII spadła m/m o 763,9 mln PLN - NBP
Wartość udzielonych przez banki kredytów na nieruchomości dla gospodarstw domowych ogółem w lipcu
spadła m/m o 763,9 mln PLN i wyniosła 420.429,5 mln PLN - wynika z danych NBP.
Wartość kredytów w walutach spadła m/m o 3.584,5 mln PLN i wyniosła 129.768,1 mln PLN. Wartość
kredytów w złotych wzrosła m/m o 2.820,6 mln PLN i wyniosła 290.661,5 mln PLN. (PAP)
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Sektor bankowy

Wartość kredytów konsumpcyjnych ogółem w VII wzrosła mdm o 1.549 mln PLN - NBP
Wartość udzielonych przez banki kredytów konsumpcyjnych ogółem w lipcu wzrosła m/m o 1.549 mln PLN i
wyniosła 184.120,2 mln PLN - wynika z danych NBP.
Wartość kredytów konsumpcyjnych w walutach spadła m/m o 160,2 mln PLN i wyniosła 4.437,8 mln PLN.
Wartość kredytów konsumpcyjnych w złotych wzrosła m/m o 1.709,1 mln PLN i wyniosła 179.682,3 mln PLN.
(PAP)

Sektor motoryzacyjny

W pierwszych 20 dniach sierpnia liczba rejestracji nowych aut wzrosła o 75% r/r - Samar
Od 1 do 20 sierpnia 2018 roku liczba rejestracji nowych samochodów osobowych wzrosła o 75% r/r, do
29.267 sztuk - podał instytut Samar. (PAP)

Sektor energetyczny

Ceny uprawnień do emisji CO2 przekroczyły 20 EUR za tonę
Wycena benchmarkowego kontraktu na uprawnienia do emisji CO2 w unijnym systemie handlu (EU ETS)
przekroczyła w czwartek na giełdzie w Londynie 20 EUR za tonę, po raz pierwszy od października 2008 r.
Od początku roku ceny emisji CO2 wzrosły o 147%. (PAP)

Kalendarz:

24 sierpnia
24 sierpnia
24 sierpnia
24 sierpnia
27 sierpnia
27 sierpnia
28 sierpnia
28 sierpnia
28 sierpnia
28 sierpnia
28 sierpnia
28 sierpnia
29 sierpnia
29 sierpnia
29 sierpnia
29 sierpnia
30 sierpnia
30 sierpnia
30 sierpnia
30 sierpnia
30 sierpnia
30 sierpnia
30 sierpnia
30 sierpnia

Spółka

Wydarzenie

CCC
Dom Development
Stelmet
JSW
Asseco Poland
Ten Square Games
PKO BP
CD Projekt
Grupa Azoty
Livechat
Sanok
VIG
Eurocash
Immofinanz
Neuca
PCM
11 bit studios
Apator
BGZ BNP Paribas
Budimex
PGNiG
PZU
Stalprodukt
Trakcja

Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport

kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
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KONTAKTY
Biuro Analiz Rynkowych
Artur Iwański
Robert Brzoza
Tomasz Kasowicz
Piotr Łopaciuk
Stanisław Ozga
Andrzej Rembelski
Adrian Skłodowski
Jaromir Szortyka
Alicja Zaniewska
Małgorzata Żelazko

(dyrektor BAR, sektor wydobywczy)
(sektor finansowy, strategia)
(sektor paliwowy, sektor chemiczny)
(przemysł, budownictwo, inne)
(sektor energetyczny, sektor deweloperski)
(sektor spożywczy i rolniczy)
(handel hurtowy i detaliczny)
(sektor finansowy)
(analizy rynkowe)
(telekomunikacja, media)

(022) 521 79 31
(022) 521 51 56
(022) 521 79 41
(022) 521 48 12
(022) 521 79 13
(022) 521 79 03
(022) 521 87 23
(022) 580 39 47
(022) 580 33 68
(022) 521 52 04

artur.iwanski@pkobp.pl
robert.brzoza@pkobp.pl
tomasz.kasowicz@pkobp.pl
piotr.lopaciuk@pkobp.pl
stanislaw.ozga@pkobp.pl
andrzej.rembelski@pkobp.pl
adrian.sklodowski@pkobp.pl
jaromir.szortyka@pkobp.pl
alicja.zaniewska@pkobp.pl
malgorzata.zelazko@pkobp.pl

Emil Łobodziński
Paweł Małmyga
Przemysław Smoliński

(doradca inwestycyjny)
(analiza techniczna)
(analiza techniczna)

(022) 521 89 13
(022) 521 65 73
(022) 521 79 10

emil.lobodzinski@pkobp.pl
pawel.malmyga@pkobp.pl
przemyslaw.smolinski2@pkobp.pl

(director)
(sales)
(sales)
(head of sales trading)
(sales trader)
(sales trader)
(sales trader)
(sales trader)
(trader)
(trader)

(022) 521 79 19
(022) 521 52 46
(022) 521 82 14
(022) 521 91 33
(022) 521 82 12
(022) 521 91 40
(022) 521 82 10
(022) 521 65 41
(022) 521 91 50
(022) 521 48 93

wojciech.zelechowski@pkobp.pl
robert.noworyta@pkobp.pl
michal.sergejev@pkobp.pl
krzysztof.kubacki@pkobp.pl
marcin.borciuch@pkobp.pl
piotr.dedecjus@pkobp.pl
tomasz.ilczyszyn@pkobp.pl
igor.szczepaniec@pkobp.pl
maciej.kaluza@pkobp.pl
joanna.wilk@pkobp.pl

Biuro Klientów Instytucjonalnych
Wojciech Żelechowski
Robert Noworyta
Michał Sergejev
Krzysztof Kubacki
Marcin Borciuch
Piotr Dedecjus
Tomasz Ilczyszyn
Igor Szczepaniec
Maciej Kałuża
Joanna Wilk

INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA
DOTYCZĄCE CHARAKTERU REKOMENDACJI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JEJ SPORZĄDZENIE, TREŚĆ I UDOSTĘPNIENIE
Niniejsza publikacja (dalej: „Publikacja”) została opracowana przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (dalej: „DM PKO BP”), działający zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów DM PKO BP.
Publikacja adresowana jest do Klientów, którzy zawarli umowę o sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym w zakresie
instrumentów finansowych przez DM PKO BP.
Publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, jednak DM PKO BP nie gwarantuje, że informacje zawarte w Publikacji są w pełni dokładne i kompletne.
DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Publikacji.
DM PKO BP informuje, iż inwestowanie środków w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.
Niniejsza Publikacja nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu oraz dokonania transakcji na instrumentach finansowych, ani nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub
zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.
DM PKO BP informuje, że świadczy usługę maklerską w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym, na podstawie
zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 października 2010 r. Jednocześnie DM PKO BP informuje, że przedmiotową usługę maklerską świadczy klientom zgodnie z obowiązującym
„Regulaminem świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym w zakresie instrumentów finansowych przez
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego”, jak również umową o świadczenie usługi w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, ana liz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze
ogólnym przez DM PKO BP. Podmiotem sprawującym nadzór nad DM PKO BP w ramach prowadzonej działalności maklerskiej jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Objaśnienie używanej terminologii fachowej
min (max) 52 tyg - minimum (maksimum) kursu rynkowego akcji w okresie ostatnich 52 tygodni
kapitalizacja - iloczyn ceny rynkowej akcji i liczby akcji
EV - suma kapitalizacji i długu netto spółki
free float (%) - udział liczby akcji ogółem pomniejszonej o 5% pakiety akcji znajdujące się w posiadaniu jednego akcjonariusza i akcje własne należące do spółki, w ogólnej liczbie akcji
śr obrót/msc - średni obrót na miesiąc obliczony jako suma wartości obrotu za ostatnie 12 miesięcy podzielona przez 12
ROE - stopa zwrotu z kapitałów własnych
ROA - stopa zwrotu z aktywów
EBIT - zysk operacyjny
EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja
EPS - zysk netto na 1 akcję
DPS - dywidenda na 1 akcję
CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję
P/E - iloraz ceny rynkowej akcji i EPS
P/BV - iloraz ceny rynkowej akcji i wartości księgowej jednej akcji
EV/EBITDA - iloraz kapitalizacji powiększonej o dług netto spółki oraz EBITDA
marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży
marża EBITDA - relacja sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów netto ze sprzedaży
marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów netto ze sprzedaży
rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży
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