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Podwyższamy rekomendację dla walorów KGHM SA ze SPRZEDAJ
do NEUTRALNIE.

Względny performance dotychczasowej rekomendacji wyniósł 0%, a w czasie jej obowią-
zywania akcje KGHM spadły o 9%.

W naszej ocenie spekulacja na rynku miedzi, związana z planowanym ograniczeniem
produkcji przez Asarco Inc., a także ze zmianą sentymentu i pokrywaniem krótkich pozy-
cji, może doprowadzić do wzrostu cen nawet do poziomu 1700 USD za tonę podobnie jak
w czerwcu 2002.

Oczekujemy, że korzystny sentyment z rynku miedzi przeniesie się na notowania
KGHM S.A.

Podtrzymujemy wycenę Spółki na poziomie 6 PLN na akcję. Naszym zdaniem, biorąc
pod uwagę możliwości generowania wolnych środków pieniężnych, a także wysokość
długu, akcje KGHM są nadal przewartościowane, a inwestycja w te walory, w długim
horyzoncie czasowym jest obarczona znacznym ryzykiem.

Obecna sytuacja na rynku miedzi, w tym zapowiedzi ograniczenia podaży wpłyną na
poprawę cen miedzi wyłącznie w krótkim okresie. Uważamy, że bez wyraźnego ożywienia
w gospodarkach USA i Europy nie ma szans na trwałą poprawę na rynkach metali strate-
gicznych, a obecne ożywienie może być kolejnym falstartem.

Bardzo korzystnie postrzegamy starania zarządu mające na celu ograniczenie kosztów
produkcji w Spółce, w szczególności w zakresie wykorzystania czasu pracy. Spółka nie
podała jeszcze szczegółów dotyczących tego planu, ale jeśli uda się go skutecznie wprowa-
dzić, może to istotnie podnieść wycenę.

Będziemy się starali oszacować wpływ tych działań na wycenę Spółki i szczegółowo prze-
stawimy go w raporcie, który zostanie opublikowany w listopadzie.

KGHM NEUTRNEUTRNEUTRNEUTRNEUTRALNIEALNIEALNIEALNIEALNIE          
surowce

Historia rekomendacji obejmuje rekomendacje CDM Pekao S.A. zapadające po 31 grudnia 2001 roku. Rekomendacja zapada
w dniu jej zmiany  - "zapadnięcie poprzez zmianę" - lub w dniu, w którym upływa 6 miesięcy od jej wydania - "zapadnięcie
poprzez upływ czasu", którykolwiek z tych dni okaże się pierwszy. Relatywna stopa zwrotu z rekomendacji oznacza stopę zwrotu
z akcji spółki, której rekomendacja dotyczy, w okresie od jej wydania do zapadnięcia (lub w okresie od wydania do chwili obecnej,
w przypadku rekomendacji podtrzymywanych) odniesioną do stopy zwrotu z benchmarku w tym samym okresie. Dla rekomen-
dacji wydanych przed 1 stycznia 2002 roku  benchmarkiem jest indeks WIG, a dla rekomendacji wydanych po 1 stycznia 2002
roku benchmarkiem jest indeks WIG20. W przypadku zapadnięcia danej rekomendacji poprzez jej zmianę oraz dla rekomendacji
podtrzymywanych, jako wartości końcowe służące do wyznaczenia stopy zwrotu i relatywnej stopy zwrotu brana jest cena za-
mknięcia akcji z dnia zapadnięcia/ podtrzymania rekomendacji oraz wartość benchmarku z dnia zapadnięcia rekomendacji. W
przypadku, gdy rekomendacja zapadła poprzez upływ czasu, jako wartości końcowe służące do wyznaczenia relatywnej stopy
zwrotu brana jest średnia cen zamknięcia akcji z dnia zapadnięcia rekomendacji i czterech bezpośrednio poprzedzających go sesji
oraz średnia wartość benchmarku z dnia zapadnięcia rekomendacji i czterech bezpośrednio poprzedzających go sesji.
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Data
28 października 200228 października 200228 października 200228 października 200228 października 2002

Kurs
12 PLN12 PLN12 PLN12 PLN12 PLN

Wycena (za 6 mies.)
6 PLN6 PLN6 PLN6 PLN6 PLN

WIG20
1 179,881 179,881 179,881 179,881 179,88

Reuters
KGHM.WAKGHM.WAKGHM.WAKGHM.WAKGHM.WA

Bloomberg
KGHM PWKGHM PWKGHM PWKGHM PWKGHM PW

Kapitalizacja
2 400 mln PLN2 400 mln PLN2 400 mln PLN2 400 mln PLN2 400 mln PLN

Free float
1 145 mln PLN1 145 mln PLN1 145 mln PLN1 145 mln PLN1 145 mln PLN

Średni dzienny obrót
za ostatni kwartał
9,46 mln PLN9,46 mln PLN9,46 mln PLN9,46 mln PLN9,46 mln PLN

P/BV = 0,63P/BV = 0,63P/BV = 0,63P/BV = 0,63P/BV = 0,63

Analityk
RRRRRafał Jankowskiafał Jankowskiafał Jankowskiafał Jankowskiafał Jankowski
(48 22) 856 17 18
jankowski_rafal@cdmpekao.com.pl



DEPARTAMENT ANALIZ I DORADZTWA INWESTYCYJNEGO

Dyrektor Sobiesław Pająk, CFASobiesław Pająk, CFASobiesław Pająk, CFASobiesław Pająk, CFASobiesław Pająk, CFA (48 22) 640 26 26(48 22) 640 26 26(48 22) 640 26 26(48 22) 640 26 26(48 22) 640 26 26

Telekomunikacja, Farmaceutyki Anna Hess (48 22) 856 17 50

Surowce, Budownictwo Rafał Jankowski (48 22) 856 17 18

IT, Media Sobiesław Pająk, CFA (48 22) 640 26 26

Żywność Bogna Sikorska (48 22) 856 18 24

Banki Artur Szeski (48 22) 856 18 17

Publikacje Renata Kania (48 22) 856 17 40
Joanna Michalak (48 22) 856 17 40

Departament Sprzedaży Zlecenia (48 22) 821 87 75
Instytucjonalnej

SYSTEM REKOMENDACYJNY

KUPUJKUPUJKUPUJKUPUJKUPUJ - uważamy, że dana spółka da zwrot lepszy o co najmniej 15% niż
WIG20 w okresie najbliższych 6 miesięcy.

PONAD RYNEKPONAD RYNEKPONAD RYNEKPONAD RYNEKPONAD RYNEK - uważamy, że  dana spółka da zwrot lepszy o 5-15% niż WIG20
w okresie najbliższych 6 miesięcy.

SPEKSPEKSPEKSPEKSPEKULAULAULAULAULACCCCCYJNIE KYJNIE KYJNIE KYJNIE KYJNIE KUPUPUPUPUPUUUUUJJJJJ----- uważamy, że z zastrzeżeniem spekulacyjnego charakteru
rekomendacji dana spółka da zwrot lepszy niż WIG20 o co
najmniej 5% do czasu następnej zmiany rekomendacji przy
uwzględnieniu wysokiego ryzyka inwestycji.

NEUTRNEUTRNEUTRNEUTRNEUTRALNIEALNIEALNIEALNIEALNIE - uważamy, że spółka da zwrot w granicach -5% do +5% do
WIG20 w okresie najbliższych 6 miesięcy.

PONIŻEJ RYNKUPONIŻEJ RYNKUPONIŻEJ RYNKUPONIŻEJ RYNKUPONIŻEJ RYNKU - uważamy, że dana spółka da zwrot gorszy o 5-15% niż WIG20
w okresie najbliższych 6 miesięcy.

SPRZEDAJSPRZEDAJSPRZEDAJSPRZEDAJSPRZEDAJ - uważamy, że dana spółka da zwrot gorszy o ponad 15% niż
WIG20 w okresie najbliższych 6 miesięcy.
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Niniejsze opracowanie zosta³o sporz¹dzone wy³¹cznie w celu informacyjnym. Nie jest ono prób¹ reklamy ani oferowania papierów warto�ciowych.
Wyra¿ane opinie inwestycyjne s¹ niezale¿nymi opiniami CDM Pekao SA. W opracowaniu wykorzystano �ród³a informacji, które CDM uwa¿a za
wiarygodne i dok³adne, lecz nie istnieje gwarancja, i¿ s¹ one wyczerpuj¹ce i w pe³ni odzwierciedlaj¹ stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny zawarte
w niniejszym dokumencie wyra¿aj¹ opinie CDM w dniu jego wydania.

CDM nie ponosi odpowiedzialno�ci za skutki decyzji podjêtych na podstawie powy¿szego opracowania i zawartych w nim opinii inwestycyjnych.
Odpowiedzialno�æ za decyzje inwestycyjne podjête na podstawie lektury opracowania ponosz¹ wy³¹cznie inwestorzy. Jest mo¿liwe, ¿e CDM
Pekao SA �wiadczy lub �wiadczy³ us³ugi na rzecz firm wymienionych w niniejszym opracowaniu.

Opracowanie jest przeznaczone do wy³¹cznego, w³asnego u¿ytku profesjonalnych inwestorów - klientów CDM, którzy otrzymali je bezpo�rednio
z CDM. Powielanie b¹d� publikowanie niniejszego raportu lub jego czê�ci oraz przekazywanie pisemne b¹d� ustne jego tre�ci, fragmentów tre�ci
lub cytatów bez pisemnej zgody CDM jest zabronione.

Wołoska 18
02-675 Warszawa
Polska

Fax: (48 22) 640 28 00; (48 22) 640 26 00

CDM udostępnia swoje materiały analityczne również drogą elektroniczną. Klientów zainteresowanych
tą formą dystrybucji prosimy o złożenie odpowiedniej dyspozycji w POK.


