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Rynek akcji 
Wrzesień nie przyniósł rozstrzygnięć na globalnych rynkach akcji.  
W październiku oczekujemy, że inwestorzy będą czekali na wyniki 
listopadowych wyborów prezydenckich w USA, a w Polsce na decyzje 
dotyczące regulacji w sektorze bankowym. W międzyczasie zmienność na 
rynkach będzie efektem sezonu wyników 3Q (niskie oczekiwania) oraz 
perturbacji w europejskim sektorze bankowym. 
 
Ze spółek 
Finanse 
Uważamy, że rozpoczęcie prac parlamentu nad tzw. ustawą spreadową oraz 
informacje dotyczące wyższych wag ryzyka dla kredytów FX będą miały 
negatywny wpływ na sentyment do polskiego sektora bankowego.  
W październiku zaczyna się kolejny sezon wyników kwartalnych, w którym 
oczekujemy dalszej poprawy wyników na działalności podstawowej oraz 
kosztów ryzyka. Jednocześnie wraz z ogłoszeniem nowej polityki 
dywidendowej sentyment do Komercni Banka powinien ulec poprawie. 
 
Paliwa 
Obecnie na tle polskich spółek chemicznych najatrakcyjniej wyceniany jest 
Ciech, słabsze perspektywy postrzegamy dla Grupy Azoty i Synthosu. 
Oczekujemy kontynuacji wzrostów na rynku ropy, co będzie miało swoje 
negatywne konsekwencje dla rentowności przerobu i dlatego podtrzymujemy 
negatywne nastawienie do rafinerii. Na ich tle lepiej wygląda PGNiG, nawet 
mimo ryzyka podatku od konwersji kapitałów. 
 
Energetyka 
Zapowiedź drenowania spółek poprzez podatek od konwersji kapitałów długo 
jeszcze będzie ciążyć na polskim sektorze energetycznym i w tym otoczeniu 
można zaproponować tylko wybór „mniejszego zła” (TPE, ENG). Wzrosty cen 
węgla i energii w Niemczech powinny wspierać CEZ, który ostatnio 
zachowywał się nieco słabiej. 
 
Telekomunikacja, Media, IT 
W październiku liczymy na wzrost notowań Agory, po ogłoszeniu 
restrukturyzacji segmentu Prasa. W polskim IT naszymi faworytami są spółki 
niewyeksponowane na segment publiczny, z ciekawymi własnymi 
rozwiązaniami i rosnącym udziałem eksportu w sprzedaży. W tej grupie są 
Comarch, Ailleron i Asseco Business Solutions. Negatywnie jesteśmy 
nastawieni do Cyfrowego Polsatu. 
  
Przemysł 
Najatrakcyjniej wycenione naszym zdaniem pozostają Elemental, Ergis, 
Pfleiderer Grajewo, Vistal Gdynia, Uniwheels. Unikalibyśmy spółek Alumetal, 
Apator i Kruszwica. 
 
Budownictwo 
Spadek produkcji budowlanej o 20% w sierpniu ma drugorzędne znaczenie, 
gdy wiele spółek ma rekordowy backlog (Budimex, Erbud, Unibep), a 
kontrakty z sektora publicznego są blisko. W 4Q mają nastąpić 
rozstrzygnięcia w przetargach kolejowych i drogowych za ok. 10 mld PLN. 
 
Deweloperzy 
Pierwsze dane ze spółek wskazują, że sprzedaż mieszkań w 3Q powinna być 
zbliżona do rekordowego 2Q’16. Atrakcyjnie wycenione są: Atal, Archicom, 
Dom Development, JWC, LC Corp, Lokum, Robyg, Vantage. W segmencie 
komercyjnym przeważamy Echo i BBI Dev. względem GTC i P.A. Novej. 
 
Handel 
Poprawa sytuacji konsumentów na rynku ma odzwierciedlenie w bardzo 
dobrych odczytach sprzedaży detalicznej (+5,6% w VIII’16; najlepszy wynik 
w 2016 roku). Naszym zdaniem potencjał do dalszych zwyżek prezentuje 
LPP. Trzymalibyśmy akcje CCC oraz Eurocash. Zalecamy redukowanie akcji 
AmRest oraz Jeronimo Martins. 

 
WIG na tle indeksów w regionie 

WIG  .....................................  47 901 
Średnie P/E 2016  ...................  13,9x 
Średnie P/E 2017  ...................  12,2x 
Średni dzienny obrót (3M)  .......  753 mln PLN 

 
Zmiany rekomendacji 

Spółka Rekomendacja Zmiana 

BUDIMEX akumuluj ▼ 

EUROCASH trzymaj ▲ 

GTC trzymaj ▼ 

HANDLOWY trzymaj ▼ 

ING BSK sprzedaj ▼ 

JERONIMO MARTINS redukuj ▼ 

OTP BANK redukuj ▼ 
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grudniowym) inwestorzy będą spekulowali na temat 
przedłużenia QE (lepsze dane makro, np. PMI będą tu 
czynnikiem ryzyka).    
 
Najwięcej emocji wywołało jednak posiedzenie BoJ, który 
wszedł w nową fazę QE zwiększając elastyczność w 
operowaniu na krzywej dochodowości (zwiększając zakupy 
na krótkim końcu i usztywniając rentowność długiego końca) 
oraz deklarując, że może utrzymać obecną politykę nawet po 
przekroczeniu inflacyjnego celu na poziomie 2%. Taka 
polityka Banku Centralnego powinna prowadzić do poprawy 
wyników finansowych sektora finansowego. W reakcji na 
nowe podejście BoJ pojawił się oczekiwania, że podobne 
działania podejmie w przyszłości również ECB, co byłoby 
szczególnie istotne dla przeżywającego trudny okres sektora 
bankowego. 
 
Warto wspomnieć, że (jak podaje Bloomberg) BoJ poprzez 
skup ETF w połowie sierpnia był jednym z 5 największych 
akcjonariuszy w 81 spółkach z Nikkei 225. Utrzymanie 
obecnego poziomu zakupów oznacza, że do końca przyszłego 
roku BoJ będzie największym udziałowcem w 55 spółkach z 
indeksu. We wrześniu BoE podał do widomości, że będzie 
skupował akcje amerykańskiego Apple.  
 
Cena ropy będzie wspierać EM? 
Ważnym wydarzeniem w skali globalnej było algierskie 
„porozumienie” krajów OPEC. Formalnie ostateczna decyzja 
będzie podjęta na szczycie OPEC w listopadzie, tym niemniej 
po raz pierwszy od 2008 roku Arabia Saudyjska zmieniła 
retorykę i zdaje się popierać zredukowanie wydobycia  
(32,5-33,0 mln vs. 33,2-33,5 mln baryłek). Niezależnie od 
tego, czy ostatecznie taką decyzję OPEC podejmie, a przede 
wszystkim czy będzie egzekwował to postanowienie w 
dłuższym okresie, sama gotowość powinna wspierać 
notowania ropy w kolejnych tygodniach (a przynajmniej 
ograniczać potencjał spadkowy cen), a to z kolei pozytywnie 
wpłynie na zachowanie indeksów na rynkach wschodzących. 
Od początku roku MSCI EM (USD) wzrósł o 18,2%, wspierany 
nie tylko poprawą sentymentu na rynkach surowcowych, ale 
również stabilizacją USD i przede wszystkim wzrostem cen 
akcji spółek technologicznych – głównie na rynkach 
azjatyckich.  
 
Czy zmieni się sentyment na GPW? 
Od początku roku WIG20 spadł o ponad 6%, co w stosunku 
do MSCI EM oznacza wynik słabszy o blisko 25%. Zgodnie z 
konsensusem rynkowym znacznie lepiej radzą sobie spółki 
małe i średnie – nie eksponowane na ryzyko polityczne, a 
dające ekspozycje na wzrost gospodarczy (WIG40  
+13% YTD). Zakładając utrzymanie pozytywnego 
sentymentu na EM, czy w 4Q WIG20 może „odrobić część 
strat” do innych rynków wschodzących? Naszym zdaniem 
tak, ale muszą być spełnione konkretne warunki. Przykład 
PZU (reakcja na politykę dywidendową) czy LPP (lepsze niż 
oczekiwano marże) pokazują, że zamykanie niedoważenia w 
portfelach inwestorów instytucjonalnych odbywa się bardzo 
dynamicznie. 
 
Jednym z warunków są decyzje polityczne dotyczące banków. 
Jeżeli Sejm przyjmie (prawdopodobnie jeszcze w 
październiku, projekt poselski) „jedynie” ustawę spread’ową 
w kształcie dotychczas proponowanym (koszt dla banków na 
poziomie 8 mld PLN), a wagi dla kredytów frankowych nie 
wzrosną powyżej 120% (w połowie października zmiana na 
stanowisku przewodniczącego KNF powinna uruchomić 
proces decyzyjny), sektor bankowy powinien zachowywać się 
co najmniej neutralnie do rynku. Biorąc pod uwagę 
dotychczasowe doświadczenia, dopóki wspomniane kwestie 
nie wyjaśnią się, inwestorzy (szczególnie zagraniczni)  

Wrzesień zakończył się dla większości światowych 
indeksów na poziomach zbliżonych do końca sierpnia. 
Tym razem banki centralne również determinowały 
sentyment inwestorów. Najpierw negatywnie 
zaskoczył ECB (brak informacji o przedłużeniu QE), po 
czym rynki dostały wsparcie od BoJ, a potem FED. 
Wzrostowi indeksów amerykańskich towarzyszy 
sceptyczne nastawienie inwestorów (duży udział 
gotówki w portfelach) nadal obawiających się m.in. 
finału wyborów prezydenckich w USA, momentum 
makro i jego przełożenia na oczekiwane wyniki spółek 
w kolejnych kwartałach (w 4Q przejście EPS dla S&P 
na dodatnią dynamikę r/r), kondycji europejskich 
banków ze szczególnym uwzględnieniem przypadku 
Deutsche Banku. W ciągu ostatnich 52 tygodni 
inwestorzy amerykańscy wycofali z rynku akcji 118 
mld USD i zainwestowali w fundusze obligacyjne 147 
mld USD. Dane makro z USA są nadal mieszane (lepsze 
ISM, słabsze dane z rynku budowlanego i dane z 
sektora handlu detalicznego) wskazując na słaby, ale 
stabilny wzrost gospodarki (idealne otoczenie dla 
ryzykowanych aktywów w kontekście polityki FED). Na 
zachowania inwestorów nadal duży wpływ ma i będzie 
mieć sytuacja w Deutsche Banku (możliwe kolejne 
negatywne zaskoczenia). 
Pozytywne przełożenie na rynki w kolejnych 
tygodniach będzie miało poprawiające się momentum 
w gospodarce chińskiej (lepsze PMI; 19,5% r/r wzrost 
zysków spółek przemysłowych), wskazujące na 
przyspieszenie wzrostu PKB w 4Q r/r do 7,8% w 
stosunku do 6% w 2Q. Nieco niepokojąco wyglądają 
wzrosty cen nieruchomości, które mogą stać się celem 
dla działań banku centralnego.   
Przez utrzymujące się ryzyko polityczne na dużych 
spółkach GPW nadal zachowuje się słabiej niż indeksy 
rynków rozwiniętych. Momentum makro w polskiej 
gospodarce spowalnia (wzrost PKB w 2H poniżej 3%), 
co wynika przede wszystkim z niskiego poziomu 
inwestycji. Październik może przynieść rozstrzygnięcia 
dotyczące sektora bankowego. Przyjęcie jedynie 
„ustawy spreadowej” w dotychczas proponowanym 
kształcie byłoby dla rynku pozytywnym impulsem i 
pozwoliło częściowo domknąć słabe zachowanie 
WIG20 w stosunku do MSCI EM (RTD -25%).  
 
Banki centralne nadal w centrum uwagi 
inwestorów  
Po słabych danych we wrześniu oczekiwania inwestorów na 
podwyżki stóp procentowych w USA były znikome. 
Ostatecznie FED nie zaskoczył rynków dając jednocześnie do 
zrozumienia, że głównym celem pozostaje inflacja (tu 
niewielka presja na wzrost ze względu na powrót 
nieaktywnych zawodowo na rynek pracy), a Bank Centralny 
woli ewentualną pogoń za nią niż zbyt pochopne podwyżki. 
Biorąc pod uwagę listopadowe wybory prezydenckie, jeżeli 
dane makro będą zaskakiwały pozytywnie, pozostaje jedynie 
grudniowe posiedzenie, na którym obecnie rynek wycenia 
podwyżkę z prawdopodobieństwem 61%. FED zwraca uwagę, 
na niski poziom inwestycji w gospodarce i problem ten nie 
dotyczy jedynie sektora wydobywczego. 
 
Nieco bardziej zaskakujące było posiedzenie ECB, który 
wprawdzie zgodnie z oczekiwaniami nie zmienił stóp 
procentowych ani żadnych innych parametrów programu 
skupu aktywów (80 mld EUR obligacji skarbowych i 
komercyjnych), jednak pośrednio dał do zrozumienia, że być 
może przedłużenie programu stymulacyjnego po marcu 2017 
(formalne wygaśniecie QE) nie będzie konieczne. Według 
naszych makroekonomistów jest to mało prawdopodobne, 
jednak przed kolejnymi posiedzeniami ECB (szczególnie 

Rynek akcji 
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nie podejmą spekulacyjnego ryzyka zajęcia pozycji 
(zwracamy uwagę, że rozstrzygnięcia możliwe są już w 
październiku). Drugim sektorem z największym ryzykiem 
politycznym jest energetyka, przy czym w tym obszarze 
ciężko zakładać jakiekolwiek rozstrzygające daty. Ostatnie 
wypowiedzi polityków nie wskazują na możliwą zmianę 
nastawienia inwestorów (można jedynie rozważać, czy może 
być jeszcze gorzej), chociaż w przypadku wybranych spółek 
naszym zdaniem inwestorzy przeszacowują potencjalne 
ryzyka lub nie doszacowują pozytywów (patrz raport 
sektorowy z 4 października br.). 
 
Momentum makro w polskiej gospodarce nieco zwalnia, 
przede wszystkim w związku z zaskakująco niskimi 
inwestycjami (w 3Q -6,5% r/r) i nie chodzi tu jedynie o 
inwestycje drogowe. W efekcie nasi makroekonomiści 
oczekują, że w 2H’16 dynamika PKB obniży się poniżej 3% 
(2,5% w 4Q). W tym kontekście czynnikiem ryzyka pozostaje 
budżet 2017 i szukanie przez Rząd możliwości „zasypania” 

ewentualnie większej luki. Nadal silnym komponentem 
wzrostu ma być popyt konsumpcyjny – wspierany szybkim 
wzrostem funduszu płac – oraz eksport. Z informacji jakie 
słyszymy od spółek przemysłowych wynika, że w 2016 
istotnie rośnie wykorzystanie mocy wytwórczych, co powinno 
stymulować inwestycje w 2017 roku oraz wspierać spółki w 
podnoszeniu cen produktów. Ten ostatni czynnik jest o tyle 
istotny, że spółki w przyszłym roku nie będą już wspierane 
niskimi cenami energii (dołek cenowy w 2016) oraz w coraz 
większym stopniu będą odczuwały rosnącą presję kosztów 
wynagrodzeń. Naszym zdaniem sytuacja makro w 
najbliższych tygodniach nie będzie już tak wspierać wycen 
spółek, dlatego kluczowym czynnikiem pozostaje 
ograniczenie ryzyka politycznego, zmniejszającego dyskonto 
w wycenach dużych spółek. 
 

 
Michał Marczak 
tel. +48 22 438 24 01 
michal.marczak@mbank.pl 
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Energetyka 
 
■ Ceny węgla w Europie kontynuują trend wzrostowy i 

obecnie oscylują już wokół 65 USD/t, co bezpośrednio 
przekłada się na notowania energii, która na giełdzie w 
Niemczech jest handlowana prawie po 30 EUR/MWh. 
Dodatkowo obserwujemy też odbicie od dna na rynku 
uprawnień emisyjnych. 

■ W Polsce kontrakt roczny nadal oscyluje wokół  
159 PLN/MWh, ale pod koniec roku spodziewamy się 
kontraktacji po nieco wyższych cenach z uwagi na 
możliwe wyższe ceny węgla (efekt mniejszej atrakcyjności 
importu). Przypominamy również, że notowania TGE w 
tym roku są mniej reprezentatywne z uwagi na mniejszy 
o połowę wolumen obrotu (brak obowiązku giełdowego w 
PGE).  

■ Zgodnie z zapowiedziami wrzesień przyniósł publikację 
nowego zaktualizowanego projektu rynku mocy, tak więc 
proces ten idzie zgodnie z harmonogramem. Niestety 
korzystne zmiany regulacyjne z nawiązką zostały 
zneutralizowane przez komunikat ministerstwa energii 
(zapowiedź drenowania Spółek z gotówki poprzez podatek 
od konwersji kapitałów) oraz nastawione na inwestycje 
strategie ogłoszone przez PGE i Eneę (żadna z tych spółek 
nie wspomniała w strategii o polityce dywidendowej). 

■ Kluczowe rekomendacje: CEZ (akumuluj), Energa 
(kupuj), Tauron (kupuj). 

 
Telekomunikacja, Media, IT 
 
■ Spółki z sektora telekomunikacyjnego podały informacje o 

znacznych inwestycjach w infrastrukturę. Największe 
poniesie Orange Polska, które chce dotrzeć do 3,5 mln 
gospodarstw domowych zasięgiem sieci FTTH w 2018 r., 
co pozwoli jej na osiągnięcie lidera pod względem 
infrastruktury na rynku, z najszerszą ofertą dla B2B i 
B2C. Netia ogłosiła cel 2,55 mln gospodarstw domowych 
w zasięgu sieci NGA do końca 2020 r. Z kolei Cyfrowy 
Polsat przeznaczy 1 mld PLN na rozbudowę sieci  
1800 MHz, jednak zapowiada, że jego CAPEX nie 
przekroczy 10% przychodów. 

■ W nadchodzących miesiącach operatorzy P4, Orange 
Polska i T-Mobile zbudują istotną część pokrycia ludności 
zasięgiem LTE na 800 MHz. Tym samym Cyfrowemu 
Polsatowi przybędzie konkurencji na rynku Internetu 
mobilnego na terenach niskozurbanizowanych, co może 
osłabić dynamiki parametrów operacyjnych i stanowi 
ryzyko dla prognozy wyników w kolejnych latach.  

■ Nowy prezes UKE Marcin Cichy przedstawił swoją wizję 
rynku. Cichy podał, że jednym z celów, które sobie stawia 
w kadencji 2016-2021, jest zahamowanie spadku rynku 
detalicznego. Jego zdaniem, jego przyczyną jest wciąż 
niska penetracja usługami szerokopasmowymi, będąca 
konsekwencją niezadowalającego stanu infrastruktury, na 
co od lat zwraca Polsce uwagę Komisja Europejska. Cichy 
wskazał na inwestycje infrastrukturalne i na zamiar 
wypełnienia zadań nałożonych przez Narodowy Plan 
Szerokopasmowy. Cichy chce zmienić nieefektywne 
wykorzystanie i niewystarczającą optymalizację 
istniejących sieci. Cichy zapowiedział też, że za jego 
kadencji UKE zajmie się rozdysponowaniem pasma  
700 MHz. W sferze regulacji prezes UKE powinien 
zajmować się deregulowaniem schyłkowych rynków i 
odchodzić od analiz ex-ante. Cichy nie zamierza zrywać z 
polityką samoregulacji, zasadzającą się na 
wypracowywaniu konsensusu przedsiębiorców. Do 
praktyki teleregulatora wrócą merytoryczne 
porozumienia, takie jak to z 2009 r. Chce także wdrożyć 
model kształtowania stawek FTR.  

 

Finanse 
 
■ Uważamy, że sentyment do polskiego sektora bankowego 

może ulec pogorszeniu w październiku. Do sejmu może 
trafić ustawa spreadowa, która nadal może ulec 
negatywnym modyfikacjom, a ministerstwo finansów oraz 
KNF mogą przedstawić wyższe wagi ryzyka dla ekspozycji 
hipotecznych denominowanych w CHF. Koszty ustawy oraz 
wyższe wagi na kredyty hipoteczne w FX skutkować mogą 
w zmianie długoterminowej polityki dywidendowej 
banków jak i spowolnić wzrost wolumenów kredytowych 
na rynku. 

■ W październiku pierwsze banki zaraportują wyniki za 
3Q’16. Oczekujemy poprawy wyniku na działalności 
podstawowej oraz dalszego spadku kosztu ryzyka. Z 
drugiej strony ustawa spreadowa może wyzerować cały 
wynik sektora osiągnięty w 2016 roku. W bankach 
zagranicznych oczekujemy znaczącego zysku 
jednorazowego (około 0,7 mld CZK) w Komercni Banka, 
który wesprze DPS. 

■ Kluczowe rekomendacje: Erste Bank (kupuj), KB (kupuj), 
PZU (kupuj).  

 
Paliwa 
 
■ Wrześniowy nieformalny szczyt OPEC zaowocował 

wstępnym porozumieniem członków kartelu w sprawie 
redukcji wydobycia o 0,75 mln baryłek, co pozwoliło na 
przebicie 50 USD/Bbl na mieszance Brent. Kluczowe będą 
jednak szczegółowe ustalenia kwot produkcyjnych, które 
zapadną w listopadzie i wówczas będzie to test wstępnych 
deklaracji członków kartelu. 

■ Marże rafineryjne mimo drożejącego surowca wzrosły w 
ostatnich tygodniach do 6-7 USD/Bbl, ale naszym 
zdaniem jest to zjawisko przejściowe (w dużym stopniu 
wywołane przez awarię kluczowego rurociągu 
produktowego w USA) i wraz z zakończeniem sezonu 
transportowego cracki benzynowe będą pod coraz większa 
presją (malejące dynamiki popytu, zwiększenie zapasów).  

■ Rentowność w obszarze petrochemii już zaczęła odczuwać 
negatywne skutki rosnących cen ropy. Przypominamy, że 
rekordowo wysokie marże przerobowe w olefinach i 
poliolefinach w ostatnich 2 latach to w głównej mierze 
brak przełożenia na klienta mocnych spadków nafty.  
W tym kontekście kontynuacja wzrostów na surowcu 
będzie znacznie szybciej odczuwalna na marżach 
petrochemicznych niż rafineryjnych.  

■ Kluczowe rekomendacje: PKN Orlen (redukuj), PGNiG 
(akumuluj). 

 
Chemia 
 
■ Na przestrzeni ostatniego miesiąca wartość indeksów 

MSCI Chemicals dla Europy i świata nie zmieniła się. 
Indeksy są obecnie notowane ze stosunkowo wysoką 
premią do swoich 3-letnich średnich na wskaźnikach P/E 
oraz EV/EBITDA (ryzyko korekty). 

■ Obecnie na tle polskich spółek chemicznych 
najatrakcyjniej wyceniany jest Ciech (około dwucyfrowe 
dyskonto do grupy porównawczej mimo oczekiwanego 
spadku wyników w 2017 roku). Dodatkowo spółka ma 
przed sobą dwa kwartały poprawy wyników finansowych 
w ujęciu r/r. 

■ Słabo naszym zdaniem prezentują się Grupa Azoty 
(presja na ceny nawozów z uwagi na obfite zbiory i niskie 
ceny zbóż; wycena zbliżona innych spółek nawozowych) 
oraz Synthos (spółka wyceniana z dwucyfrową premią do 
grupy porównawczej na wskaźnikach P/E’16-17 oraz  
EV/EBITDA’16-17 oraz porównywalnym DYield na rok 
2017). 

Sektory w październiku 
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Budownictwo 
 
■ Jerzy Szmit, Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa, 

poinformował, że w postępowaniach przetargowych 
znajdują się 63 zadania drogowe o łącznej długości 
759 km i szacowanej wartości 29,4 mld PLN. Z powyższej 
grupy przetargi o wartości 4,1 mld PLN weszły w drugi 
etap (wezwania do składania ofert), stąd spodziewamy się 
ich rozstrzygnięcia do końca 2016 r. 

■ W sierpniu PKP PLK wysłały zaproszenia do składania 
ofert o szacunkowej wartości ok. 3 mld PLN, a plany na 
wrzesień zakładały uruchomienie drugiego etapu 
postępowań dla przetargów za ok. 6 mld PLN. Oznacza to, 
że w najbliższych miesiącach powinniśmy ujrzeć pierwsze 
otwarcia ofert w dużych przetargach kolejowych. PKP PLK 
zamierza do końca 2017 r. podpisać z generalnymi 
wykonawcami umowy na 20-30% przetargów 
uwzględnionych w KPK, co stanowiłoby kwotę rzędu 
13-19 mld PLN. 

■ Sierpień był kolejnym miesiącem silnego spadku produkcji 
budowlanej w Polsce (-20,5% r/r). Uważamy, że słabość 
rynku budowlanego będzie widoczna przynajmniej do 
końca 2016 r., co jest związane z opóźnieniami w 
przetargach publicznych. Spodziewamy się łagodnego 
wzrostu rynku w 2017 r. 

■ Większość generalnych wykonawców notowanych na GPW 
będzie 2H’16 odporna na spadek rynku, co wynika z 
silnych portfeli zamówień (Budimex, Unibep, Erbud, 
Elektrobudowa, Trakcja). Słabszej r/r końcówki roku 
oczekujemy w Elektrotimie, Torpolu i ZUE. 

■ Kluczowe rekomendacje: Elektrobudowa (kupuj), Erbud 
(kupuj), Budimex (akumuluj). 

 
Deweloperzy 
 
■ 6 deweloperów, którzy opublikowali wyniki sprzedażowe 

za 3Q zwiększyło sprzedaż mieszkań o 26% r/r oraz 
odnotowało spadek sprzedaży o 2% q/q. Relatywnie 
najlepsze wyniki zaprezentował Archicom oraz Echo. 
Lekko powyżej oczekiwań Dom Development. Spadek 
sprzedaży w Atalu, Vantage i Lokum w ujęciu q/q to m.in. 
zasługa wysokiej bazy. Nominalnie wyniki tych spółek są 
dobre i nie zagrażają całorocznym celom sprzedażowym 
zarządów. Liczymy na dobre wyniki sprzedażowe 
pozostałych spółek z branży i podtrzymujemy 
przeważenie sektora w portfelu inwestycyjnym. 

■ Sprzedaż przez Echo 7 biurowców w Gdańsku, Łodzi, 
Katowicach i Krakowie za średnią cenę 2360 EUR/m2 GLA 
świadczy o sile rynku (i zapewne zdolnościach zarządu). 
Transakcję oceniamy pozytywnie. GTC wycenia swój 
portfel nieruchomości biurowych w Polsce na  
ok. 1900 EUR/m2, a Capital Park na 2300-2400 EUR/m2 
wycenił zlokalizowany na Ochocie w Warszawie EC Beta, 
Gamma, Delta. 

■ Po wzroście kursu GTC (1,27xBV), wśród dużych 
deweloperów komercyjnych atrakcyjniej prezentuje się 
Echo Investment (0,96xBV). Podtrzymujemy opinię, że w 
najbliższych miesiącach powinny pojawić się katalizatory 
wzrostu BBI Development (0,40xBV). 

■ Kluczowe rekomendacje: Dom Development (kupuj), 
Robyg (kupuj).  

 
Handel 
 
■ 17 września Komisja Europejska wszczęła postępowanie 

dotyczące zasadności  podatku handlowego 
wprowadzonego od 1 września w Polsce. Głównym 
postulatem podnoszonym przez KE jest nieuzasadniona 
pomoc publiczna, którą wprowadza podatek handlowy. Do 
czasu zakończenia postępowania, nowa danina nie będzie 
pobierana. 

■ W takim otoczeniu pod względem atrakcyjności 
inwestycyjnej preferujemy Orange Polska. Negatywnie 
jesteśmy nastawieni do Cyfrowego Polsatu.  

■ W sektorze mediowym zwracamy uwagę na Agorę. 
Spółka, po słabych wynikach za 2Q’16 i spadku notowań, 
ogłosiła zamiar ograniczenia zatrudnienia do końca br., 
reorganizację pracy redakcji oraz rezygnację z dziennika 
Metrocafe.pl. Grupa planuje także przegląd innych 
obszarów działania w celu optymalizacji struktury 
zatrudnienia. W ten sposób Agora będzie mieć szansę na 
pozytywny wynik EBITDA segmentu Prasa w okresie  
2017-19, kiedy zachodzi transformacja modelu prasy z 
drukowanego na cyfrowy.  

■ W sektorze IT najciekawiej prezentuje się Comarch, który 
dzięki poprawie udziału usług oraz oprogramowania 
własnego w całości obrotów oraz dużej sprzedaży w 
modelu SaaS osiąga dobre wyniki finansowe. W kolejnych 
okresach liczymy na dalszy sukces w sprzedaży 
zagranicznej. Pozytywnie podchodzimy do spółki Ailleron, 
która rozwija nowoczesne rozwiązanie LiveBank  
– wirtualny oddział banku w przeglądarce i urządzeniach 
mobilnych. W sektorze IT podtrzymujemy nasze 
pozytywne nastawienie do Asseco Business Solutions. 

 
Przemysł 
 
■ Wartości indeksów MSCI Industrials dla Europy i dla 

świata w ubiegłym miesiącu nie zmieniły swoich wartości, 
utrzymując premie do 3-letnich średnich na wskaźnikach 
P/E oraz EV/EBITDA. Spółki z zaplecza Automotive 
zamknęły swoje dyskonta na wskaźnikach P/E oraz  
EV/EBITDA do swoich 3-letnich średnich. 

■ W Polsce słaby sentyment do spółek z udziałem Skarbu 
Państwa oraz banków powoduje, że uwaga inwestorów 
skupia się na największych firmach przemysłowych. 

■ Największą szansę na wzrost kursu akcji widzielibyśmy w 
Elemental (spółka notowana z 14-17% dyskontem na 
wskaźnikach P/E’16-17 do spółek porównywalnych; 
wzrost wyników r/r w 2016 roku mimo braku istotnej 
akwizycji), Ergis (z uwagi na oczekiwaną pozytywną 
dynamikę rezultatów w 2H’16 oraz około  
20-30% dyskonto na wskaźnikach P/E oraz EV/EBITDA na 
lata 2016-17), Pfleiderer Grajewo (spadek cen mocznika 
oraz umocnienie RUB do PLN będą się pozytywnie 
przekładać się na rezultaty; GRJ jest obecnie notowane z 
około 35-37% dyskontem do spółek porównywalnych na 
wskaźniku EV/EBITDA na lata 2016-17), Tarczyński 
(spółka notowana z około 17-50% dyskontem na  
P/E’16-17 oraz EV/EBITDA’16-17; rozpoczęcie współpracy 
z siecią Biedronka będzie implikowało dynamiczny wzrost 
obrotów w przyszłości), Vistal Gdynia (perspektywa 
istotnej poprawy r/r oczyszczonych o zdarzenia 
jednorazowe wyników w okresie 1Q-3Q’16; backlog na 
koniec 1H’16 +24% r/r) oraz Uniwheels (spółka na 
prognozach Zarządu notowana jest z około 6-12% 
dyskontem do spółek porównywalnych na P/E’16-17). 

■ Unikalibyśmy Alumetal (z uwagi na perspektywę spadku  
r/r rezultatów w 2H’16 oraz zmniejszenie dyskont do 
spółek porównywalnych na wskaźniku P/E’16-17), 
Apatora (wykonanie całorocznej prognozy Zarządu może 
być trudne z uwagi na opóźnienia w realizacji kontraktów 
dla energetyki) oraz Kruszwicy (z uwagi na deficyt 
rzepaku na rynku krajowym oraz prawdopodobne 
utrzymanie niskich rezultatów w 2H’16). 

■ W 2Q’16 na 16 obserwowanych spółek przemysłowych 
63% zanotowało wzrost wyników finansowych, a 25% 
zanotowało spadek rezultatów. 

■ Dobre wyniki za 2Q’16 przedstawiły: Alumetal, Boryszew, 
Elemental, Famur, Forte, Kęty, Uniwheels. Słabe wyniki 
zanotowały BSC Drukarnia oraz Kruszwica. 

■ Kluczowe rekomendacje: Elemental (kupuj), Uniwheels 
(kupuj), Vistal (kupuj). 
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prowadzonych przez Marka Stodółkę oraz sieci Eko 
Holding, może negatywnie wpływać na wyniki 
przejmowanych podmiotów w krótkim terminie. 
Uwzględniając sytuację fundamentalną spółki uważamy, że 
walory Eurocash są odpowiednio wycenione. 

■ Nieznaczne odbicie marży brutto na sprzedaży w LPP w 
IX’16 powinno się utrzymywać w kolejnych miesiącach. 
Jednocześnie oczekujemy pozytywnej kontrybucji do 
wyniku sklepów działających w Rosji (wysoki wzrost 
sprzedaży/mkw. w RUB R/R oraz wyhamowanie spadku 
RUBPLN R/R). Wysoka dynamika sprzedaży w IX’16 może 
implikować dobry odbiór kolekcji jesień-zima’16 przez 
klientów spółki. Biorąc powyższe pod uwagę oczekujemy 
stopniowej poprawy wyników oraz rekomendujemy kupno 
walorów LPP. 

■ Kluczowe rekomendacje: LPP (kupuj). 

■ Ryzykiem dla wyników spółek handlowych mogącym 
zmaterializować się w 2017 roku, może być wprowadzenie 
zakazu handlu w niedzielę. Projekt ustawy zakładający 
wprowadzenie zakazu został złożony do Sejmu z 
odpowiednią podpisów. Według doniesień prasowych 
rozpatrywana jest opcja stopniowego wprowadzania 
zakazu, zaczynając od jednej niedzieli w miesiącu. 

■ AmRest opublikuje wstępne wyniki sprzedażowe za 3Q’16 
w połowie października. Powinny zostać utrzymane 
pozytywne trendy w poprawie sprzedaży na podstawowych 
rynkach, przy jednoczesnym wsparciu z rynku rosyjskiego. 
Uważamy, że obecna wycena spółki jest zbyt wysoka i 
rekomendujemy redukowanie walorów. 

■ Wyniki za 2Q’16 potwierdzają problemy Eurocash w 
segmentach C&C oraz Delikatesy Centrum. Jednocześnie 
opublikowana w sierpniu decyzja UOKiK o wydłużeniu 
postępowania w sprawie przejęcia przez Eurocash sklepów 
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Produkcja przemysłowa 
Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w sierpniu w ujęciu 
rocznym o 7,5% r/r, bijąc konsensus i naszą prognozę 
(odpowiednio: 5,1 i 6,7%). Tak duże wahnięcie dynamiki 
rocznej to oczywiście efekt kalendarza (różnica dni roboczych 
wraca z -2 do +1 r/r) i nadganiania produkcji w zakładach 
motoryzacyjnych, ale również konsekwencja bazy 
statystycznej, o której mało kto dziś pamięta (fala upałów 
skutkująca problemami logistycznymi i przestojami 
produkcyjnymi w sierpniu 2015 r.). Prognozujący mają 
tendencję do niedoszacowania wpływu tak dużych efektów 
kalendarzowych i w tym przypadku nie jest inaczej. Bardziej 
adekwatną miarą aktywności w takich warunkach jest 
dynamika miesięczna po wyłączeniu czynników sezonowych i 
kalendarzowych, wynosząca tym razem +2,1%. Jej 
uśrednienie, znoszące chociażby wspomniane zaburzenia w 
branży motoryzacyjnej, daje momentum wciąż bliskie zeru. 
W kolejnych miesiącach dynamika produkcji przemysłowej 
nie będzie już tak wysoka - wpływ kalendarza będzie bardziej 
neutralny, a efekty bazowe (kończenie projektów 
finansowanych z poprzedniej perspektywy budżetowej, 
zwłaszcza w produkcji taboru kolejowego) uniemożliwią 
istotne przyspieszenie wzrostu produkcji w ujęciu rocznym. 
Nie należy też abstrahować od spadkowego trendu w 
eksporcie, który musi mieć swoje przełożenie w wynikach 
przemysłu - i to zapewne również obserwujemy. Produkcja 
budowlano-montażowa spadła w ujęciu rocznym o 20,5% i 
tutaj porażka prognozujących (w tym nasza) jest tym 
bardziej dotkliwa, bo wszystkie przewidywania wskazywały 
na (mniejsze lub większe) odbicie produkcji. Po 
odsezonowaniu dynamika produkcji to szokujące  
-5,5% m/m. Zamiast opisywać kolejne niechlubne rekordy 
bite przez budownictwo, warto skupić się na implikacjach dla 
aktywności inwestycyjnej. Po pierwsze, III kwartał nie 
przyniósł żadnego odbicia w inwestycjach, a ich spadek 
nawet się pogłębił. Po drugie, trajektoria inwestycji w 2016 
roku teraz już do złudzenia przypomina ich zachowanie z lat 
2012-2013, choć wprawne oko zauważy, że załamanie w 
budownictwie jest tym razem nawet szybsze i ma szansę być 
dłuższe. Odmrożenie przetargów drogowych jest w tych 
warunkach kroplą w morzu potrzeb. 
 
Sprzedaż detaliczna 
Sprzedaż detaliczna wzrosła o 5,6% w ujęciu rocznym  
– zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Spodziewaliśmy się, że 
po słabym lipcu, kiedy gospodarstwa domowe nadal 
koncentrowały się na budowaniu bufora oszczędności oraz 
wydawały głównie na usługi, sierpień przyniesie 
odreagowanie, do którego przyczyni się – obok pozytywnej 
różnicy w dniach roboczych – także koniec wakacji i 
rozpoczęcie wydatków związanych z rozpoczęciem roku 
szkolnego (silne szufladkowanie, silna skłonność do 

konsumpcji z programu 500+). Ewidentnie ścieżka 
konsumpcji prywatnej będzie miała nieco późniejszy szczyt 
(przełom 2016 i 2017 roku), natomiast sam budżet 
gospodarstw domowych nie jest z gumy i wydatki 
konsumpcyjne nie będą w stanie nadrobić braków w popycie 
inwestycyjnym. Tym samym pozostajemy pozytywni w 
zakresie samej konsumpcji, jednak nie uważamy że będzie 
ona wystarczająca, aby utrzymać dynamikę PKB powyżej 3% 
w drugiej połowie roku. 
 
Inflacja 
We wrześniu roczny wskaźnik inflacji wyniósł -0,5% r/r, co 
było wynikiem niższym od konsensusu prognoz i naszej 
prognozy. W sierpniu roczny wskaźnik inflacji wyniósł -0,8%. 
Pamiętajmy, że jest to odczyt sygnalny, stąd brak 
szczegółów. Dlatego też możemy jedynie spekulować, czy za 
niską inflacją (i brakiem zmian cen w ujęciu miesięcznym) 
stały: niższe ceny żywności, nowa lista leków 
refundowanych, brak jakichkolwiek oznak presji inflacyjnej, 
brak efektów wyższego popytu na szereg usług w związku z 
uruchomieniem programu 500+. W kolejnych miesiącach 
powinniśmy przede wszystkim widzieć duży wpływ bazy 
statystycznej. To oznacza, że inflacja w październiku lub 
listopadzie wreszcie wejdzie na dodatnie terytorium. 
Perspektywy przyspieszenia procesów cenowych są jednak 
bardzo miałkie i naszym zdaniem niskie momentum CPI nie 
będzie czynnikiem, który wspierać będzie jastrzębienie 
polskiej RPP. Za kilka miesięcy RPP zostanie niejako 
wywołana do tablicy przez niższe odczyty PKB. W tym 
mechanizmie upatrujemy stymulacji oczekiwań na 
poluzowanie monetarne w Polsce. Oznacza to, że (wprawdzie 
minimalnie) dynamika płac spowalnia drugi miesiąc z rzędu. 
O ile w zeszłym miesiącu było to wynikiem niekorzystnego 
układu dni roboczych, tym razem korzystny kalendarz nie 
zrównoważył tego. Biorąc pod uwagę także negatywne 
zaskoczenie w zatrudnieniu, może to być związane z dalszym 
pogorszeniem koniunktury w budownictwie (właśnie ta 
sekcja, a także przetwórstwo przemysłowe, miały 
odpowiadać za lepszy odczyt niż w zeszłym miesiącu). Na 
pewno nie należy wyciągać z tych danych pochopnych 
wniosków, nawet jeżeli odpowiadają one budującej się presji 
płacowej w polskiej gospodarce. Groźba dezaktywizacji części 
pracowników związana z implementacją programu 500 plus w 
dalszym ciągu sprzyja podwyżkom wynagrodzeń. 
Niezagrożona jest również w takim scenariuszu konsumpcja 
prywatna, wspierana wzrostem funduszu płac wynoszącym 
obecnie 7,9% nominalnie i 8,7% realnie. 
 
 
Departament Analiz Ekonomicznych mBanku 
(Ernest Pytlarczyk, Marcin Mazurek) 
research@mBank.pl 

Makroekonomia 
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2016 2017 2016 2017

Banki
ALIOR BANK kupuj 2016-05-24 55,40 75,93 48,15 +57,7% 14,6 136,8
BZ WBK trzymaj 2016-08-03 301,25 305,10 317,95 -4,0% 14,5 14,3
GETIN NOBLE BANK kupuj 2016-02-02 0,46 0,96 1,32 -27,3% 33,7 18,4

HANDLOWY trzymaj 2016-10-05 78,08 75,32 78,08 -3,5% 16,4 17,0
ING BSK sprzedaj 2016-10-05 146,90 119,38 146,90 -18,7% 20,0 18,2
MILLENNIUM kupuj 2016-02-02 5,20 7,00 5,71 +22,6% 12,7 10,1
PEKAO trzymaj 2016-08-03 124,75 127,42 128,40 -0,8% 16,4 16,0
PKO BP kupuj 2016-02-02 24,84 31,62 26,34 +20,0% 11,5 10,7
KOMERCNI BANKA kupuj 2016-09-29 834,90 980 CZK 861,50 +13,8% 12,6 13,8
ERSTE BANK kupuj 2016-02-02 26,17 32,34 EUR 26,47 +22,2% 9,9 8,9
RBI kupuj 2016-02-02 11,32 17,14 EUR 13,89 +23,4% 15,1 5,0
OTP BANK redukuj 2016-10-05 7498 6487 HUF 7498 -13,5% 11,5 9,4
Ubezpieczyciele

PZU kupuj 2016-02-02 32,33 42,44 26,13 +62,4% 9,6 8,0
Usługi finansowe
KRUK trzymaj 2016-08-03 219,10 211,44 232,00 -8,9% 17,0 14,5
PRIME CAR MANAGEMENT kupuj 2016-02-02 35,10 46,76 37,00 +26,4% 10,2 10,3
SKARBIEC HOLDING kupuj 2016-02-02 27,00 42,20 34,60 +22,0% 9,1 7,9
Paliwa, Chemia
CIECH trzymaj 2016-02-02 80,00 74,35 64,95 +14,5% 7,8 9,3 5,4 5,6
GRUPA AZOTY trzymaj 2016-08-30 64,79 65,50 62,80 +4,3% 12,3 15,6 6,1 7,2
LOTOS trzymaj 2016-04-19 28,09 26,50 28,15 -5,9% 9,4 8,6 5,5 5,5

MOL trzymaj 2016-04-19 16420 16593 HUF 17375 -4,5% 15,6 11,1 4,9 4,2
PGNIG akumuluj 2016-07-27 5,50 6,06 5,10 +18,8% 13,9 12,5 5,3 4,9
PKN ORLEN redukuj 2016-04-19 71,18 59,00 66,00 -10,6% 7,4 8,6 4,8 5,4
POLWAX kupuj 2016-02-02 15,70 23,24 16,88 +37,7% 7,1 7,1 5,8 5,4
SYNTHOS trzymaj 2016-07-05 3,54 3,39 4,30 -21,2% 18,8 15,1 11,0 9,6
Energetyka
CEZ akumuluj 2016-10-04 436,0 496,8 CZK 438,0 - 12,5 14,7 6,4 6,8
ENEA trzymaj 2016-10-04 8,45 8,81 8,83 -0,2% 5,0 5,7 4,2 4,3
ENERGA kupuj 2016-10-04 7,40 9,20 7,41 +24,2% 253,9 6,0 4,1 4,0
PGE trzymaj 2016-10-04 10,18 10,63 9,99 +6,4% 10,5 8,2 4,1 4,8

TAURON kupuj 2016-10-04 2,55 3,03 2,49 +21,7% 8,1 4,4 4,1 4,4
Telekomunikacja
NETIA akumuluj 2016-06-08 5,05 5,30 4,82 +10,0% - - 4,5 5,1
ORANGE POLSKA kupuj 2016-02-02 6,43 8,05 6,04 +33,3% 31,9 27,1 4,3 4,4
Media
AGORA kupuj 2016-10-05 10,65 12,60 10,65 +18,3% 36,7 19,7 5,1 4,7
CYFROWY POLSAT redukuj 2016-09-13 24,25 21,80 24,32 -10,4% 17,1 14,9 7,5 7,3
WIRTUALNA POLSKA akumuluj 2016-06-02 46,00 50,00 57,10 -12,4% 20,7 18,2 14,1 12,6
IT

ASSECO POLAND trzymaj 2016-09-26 57,25 60,60 55,00 +10,2% 14,6 13,5 7,0 6,7
CD PROJEKT sprzedaj 2016-08-03 34,00 26,50 39,65 -33,2% 33,5 52,2 23,7 37,5
COMARCH kupuj 2016-08-16 166,00 200,00 188,00 +6,4% 23,5 17,6 9,3 8,2
SYGNITY zawieszona 2013-02-05 16,80 - 5,35 - - - - -
Górnictwo i Metale
KGHM redukuj 2016-08-03 78,20 61,50 74,70 -17,7% 21,7 12,2 6,3 5,4
LW BOGDANKA sprzedaj 2016-08-03 52,00 33,00 60,43 -45,4% 9,3 11,5 3,6 4,0
Przemysł
ELEMENTAL kupuj 2016-06-13 3,50 4,60 3,60 +27,8% 12,6 10,3 10,3 8,1

FAMUR trzymaj 2016-04-06 2,57 2,20 4,58 -52,0% 45,4 26,2 10,4 9,2
KERNEL trzymaj 2016-03-07 54,90 55,00 58,00 -5,2% 5,6 5,7 4,3 4,1
KĘTY trzymaj 2016-07-01 318,90 291,10 387,00 -24,8% 14,6 17,6 10,8 10,3
UNIWHEELS kupuj 2016-07-21 149,60 172,10 194,80 -11,7% 12,8 11,3 9,3 8,0
VISTAL kupuj 2016-02-02 8,00 15,40 9,77 +57,6% 7,4 6,4 7,2 6,9
Budownictwo
BUDIMEX akumuluj 2016-10-05 207,00 225,60 207,00 +9,0% 16,5 14,4 7,1 6,5
ELEKTROBUDOWA kupuj 2015-12-03 141,00 166,50 106,95 +55,7% 9,2 8,9 5,2 4,8
ERBUD kupuj 2016-02-03 25,95 36,00 30,20 +19,2% 10,8 9,8 5,3 5,0
UNIBEP trzymaj 2016-09-06 11,79 12,10 11,79 +2,6% 12,4 10,0 7,7 6,4

Deweloperzy
CAPITAL PARK trzymaj 2016-04-06 6,55 6,50 6,42 +1,2% 49,0 16,0 31,0 20,2
DOM DEVELOPMENT kupuj 2016-05-30 54,40 69,50 60,31 +15,2% 11,9 9,9 9,6 8,0
ECHO trzymaj 2016-04-06 6,52 2,73 4,18 -34,7% 7,7 7,2 14,3 12,1
GTC trzymaj 2016-10-05 8,25 8,20 8,25 -0,6% 11,4 5,1 13,9 7,6
ROBYG kupuj 2016-01-28 2,83 3,40 2,95 +15,3% 9,2 9,8 8,5 9,2
Handel
AMREST redukuj 2016-09-16 252,00 236,00 243,00 -2,9% 29,5 25,2 11,9 9,8
CCC trzymaj 2016-08-03 184,00 181,00 182,90 -1,0% 26,5 19,5 17,8 13,6

EUROCASH trzymaj 2016-10-05 43,00 42,70 43,00 -0,7% 23,4 20,2 12,2 10,4
JERONIMO MARTINS redukuj 2016-10-05 16,01 14,9 EUR 16,01 -6,9% 26,2 22,1 11,8 10,2
LPP kupuj 2016-08-29 4549 5500 5000 +10,0% 35,3 18,5 17,0 10,6
Inne
WORK SERVICE akumuluj 2016-02-02 11,96 13,70 11,60 +18,1% 16,5 13,6 8,9 7,8

Data
wydania 

Cena w dniu 
wydania

Cena 
docelowa

Cena
bieżąca

Wzrost / 
Spadek

P/E EV/EBITDA
Spółka Rekomendacja

Aktualne rekomendacje Domu Maklerskiego mBanku 
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Statystyka rekomendacji 

Zmiany rekomendacji w Przeglądzie miesięcznym 

Rekomendacje wydane w ostatnim miesiącu 

Spółka Rekomendacja 
Poprzednia 
rekomendacja Cena docelowa Data wydania 

BUDIMEX akumuluj kupuj 225,60 2016-10-05 

EUROCASH trzymaj sprzedaj 42,70 2016-10-05 

GTC trzymaj kupuj 8,20 2016-10-05 

HANDLOWY trzymaj kupuj 75,32 2016-10-05 

ING BSK sprzedaj redukuj 119,38 2016-10-05 

JERONIMO MARTINS redukuj trzymaj 14,90 EUR 2016-10-05 

OTP BANK redukuj trzymaj 6487,00 HUF 2016-10-05 

Wszystkie Dla emitentów związanych 
z Domem Maklerskim mBanku 

Liczba Procent Liczba Procent 

sprzedaj 3 5,0% 1 5,0% 

redukuj 6 10,0% 1 5,0% 

trzymaj 21 35,0% 5 25,0% 

akumuluj 6 10,0% 2 10,0% 

kupuj 24 40,0% 11 55,0% 

Rodzaj rekomendacji 

Spółka Rekomendacja 
Poprzednia 
rekomendacja Cena docelowa Data wydania 

AMREST redukuj trzymaj 236,00 2016-09-16 

ASSECO POLAND trzymaj akumuluj 60,60 2016-09-26 

CEZ akumuluj akumuluj 496,80 CZK 2016-10-04 

CYFROWY POLSAT redukuj trzymaj 21,80 2016-09-13 

ENEA trzymaj trzymaj 8,81 2016-10-04 

ENERGA kupuj zawieszona 9,20 2016-10-04 

KOMERCNI BANKA kupuj akumuluj 980,00 CZK 2016-09-29 

PGE trzymaj kupuj 10,63 2016-10-04 

TAURON kupuj kupuj 3,03 2016-10-04 

UNIBEP trzymaj kupuj 12,10 2016-09-06 

AGORA kupuj akumuluj 12,60 2016-10-05 
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Ostatnie wydane rekomendacje dotyczące spółek, dla których dokonano zmiany zaleceń  
inwestycyjnych w Przeglądzie Miesięcznym:  

rekomendacja akumuluj trzymaj redukuj trzymaj 

data wydania 2016-02-02 2016-03-04 2016-04-06 2016-05-06 

kurs z dnia rekomendacji 74,46 84,41 85,85 72,69 

WIG w dniu rekomendacji 44294,89 46448,27 47790,29 46430,16 

trzymaj 

2016-10-05 

78,08 

47900,66 

Ostatnie wydane rekomendacje dotyczące Handlowy 

rekomendacja akumuluj trzymaj redukuj sprzedaj 

data wydania 2016-02-02 2016-03-04 2016-08-03 2016-10-05 

kurs z dnia rekomendacji 111,00 121,45 134,50 146,90 

WIG w dniu rekomendacji 44294,89 46448,27 47031,70 47900,66 

rekomendacja kupuj kupuj akumuluj 

data wydania 2016-07-05 2016-08-10 2016-10-05 

kurs z dnia rekomendacji 174,00 178,40 207,00 

WIG w dniu rekomendacji 44294,15 48260,19 47900,66 

Ostatnie wydane rekomendacje dotyczące Budimex 

rekomendacja redukuj sprzedaj 

data wydania 2016-02-02 2016-04-18 

kurs z dnia rekomendacji 53,74 55,77 

WIG w dniu rekomendacji 44294,89 48095,43 

rekomendacja trzymaj 

data wydania 2016-10-05 

kurs z dnia rekomendacji 8,25 

WIG w dniu rekomendacji 47900,66 

Ostatnie wydane rekomendacje dotyczące Eurocash 

Ostatnie wydane rekomendacje dotyczące GTC 

Ostatnie wydane rekomendacje dotyczące ING BSK 

rekomendacja kupuj trzymaj 

data wydania 2016-02-02 2016-04-18 

kurs z dnia rekomendacji 13,08 EUR 14,76 EUR 

WIG w dniu rekomendacji 44294,89 48095,43 

Ostatnie wydane rekomendacje dotyczące Jeronimo Martins 

rekomendacja akumuluj trzymaj 

data wydania 2016-02-02 2016-04-06 

kurs z dnia rekomendacji 6155,00 HUF 6900,00 HUF 

WIG w dniu rekomendacji 44294,89 47790,29 

Ostatnie wydane rekomendacje dotyczące OTP Bank 
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disclaimerWyjaśnienia użytych terminów i skrótów: 
PRZEWAŻENIE (OW, overweight) – oczekujemy, że kurs akcji będzie zachowywał się lepiej od indeksu szerokiego rynku 
RÓWNOWAŻENIE (N, neutral) – oczekujemy, że kurs akcji będzie zachowywał się neutralnie względem indeksu szerokiego rynku 
NIEDOWAŻENIE (UW, underweight) – oczekujemy, że kurs akcji będzie zachowywał się gorzej od indeksu szerokiego rynku 
EV – dług netto + wartość rynkowa (EV- wartość ekonomiczna) 
EBIT – zysk operacyjny 
EBITDA – zysk operacyjny przed operacjami finansowymi, opodatkowaniem i amortyzacją 
BOOK VALUE – wartość księgowa 
WNDB – wynik na działalności bankowej 
P/CE – cena do zysku wraz z amortyzacją 
MC/S – wartość rynkowa do przychodów ze sprzedaży 
EBIT/EV – zysk operacyjny do wartości ekonomicznej 
P/E – (Cena/Zysk) – cena dzielona przez roczny zysk netto przypadający na jedną akcję 
ROE – (Return on Equity – zwrot na kapitale własnym) - roczny zysk netto dzielony przez średni stan kapitałów własnych 
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – cena dzielona przez wartość księgową przypadającą na jedną akcję 
Dług netto – kredyty + papiery dłużne + oprocentowane pożyczki - środki pieniężne i ekwiwalent 
Marża EBITDA – EBITDA / przychody ze sprzedaży 
 
Rekomendacje Domu Maklerskiego mBanku: 
Rekomendacja jest ważna w okresie 6-9 miesięcy, o ile nie nastąpi wcześniejsza jej zmiana. Oczekiwane zwroty z poszczególnych rekomendacji są następujące: 
KUPUJ - oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji wyniesie  co najmniej 15% 
AKUMULUJ - oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale 5% do 15% 
TRZYMAJ - oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale -5% do +5% 
REDUKUJ - oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale od -5% do -15% 
SPRZEDAJ - oczekujemy, że inwestycja przyniesie stratę większą niż 15% 
Rekomendacje są aktualizowane przynajmniej raz na 9 miesięcy. 
 
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18 prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura Maklerskiego posługującego się 
nazwą Dom Maklerski mBanku. 
 
Niniejsze opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia opracowania. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej 
staranności, rzetelności oraz zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które Dom Maklerski mBanku uważa za wiarygodne, w tym 
informacji publikowanych przez emitentów, których akcje są przedmiotem rekomendacji. Dom Maklerski mBanku nie gwarantuje jednakże dokładności ani kompletności opracowania, w 
szczególności w przypadku, gdyby informacje na których oparto się przy sporządzaniu opracowania okazały się niedokładne, niekompletne, lub nie w pełni odzwierciedlały stan 
faktyczny. 
 
Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy dokument ani żaden z jego zapisów nie będzie stanowić 
podstawy do zawarcia umowy lub powstania zobowiązania. Niniejsze opracowanie jest przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być kopiowane lub przekazywane 
osobom trzecim. W szczególności ani niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub wydane w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. 
 
Do rekomendacji wybrano istotne informacje z całej historii spółek będących przedmiotem rekomendacji ze szczególnym uwzględnieniem okresu jaki upłynął od poprzedniej 
rekomendacji. 
 
Inwestowanie w akcje wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z sytuacją makroekonomiczną kraju, zmianą regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach 
towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk jest praktycznie niemożliwe. 
 
mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych 
na podstawie niniejszego opracowania. 
 
Jest możliwe, że mBank S.A. w ramach prowadzonej działalności maklerskiej świadczy, będzie świadczyć, lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów 
wymienionych w niniejszym opracowaniu.  
 
mBank S.A. nie wyklucza złożenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem rekomendacji oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów 
powstałym w związku ze sporządzeniem rekomendacji (o ile występuje) znajdują się poniżej. 
 
mBank S.A., jego akcjonariusze i pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitentów lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitentów 
wymienionych w opracowaniu. 
 
Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części, lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej, 
pisemnej zgody mBanku S.A. 
 
Adresatami rekomendacji są wszyscy Klienci Domu Maklerskiego mBanku. 
 
Nadzór nad działalnością mBank S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 
 
mBank S.A. pełni funkcję animatora emitenta dla następujących spółek: Asseco Business Solutions, Bakalland, BOŚ, Capital Park, Erbud, Ergis, Es-System, IMS, Kruk, Magellan, 
Mieszko, Neuca, Oponeo, PBKM, Pemug, Polimex Mostostal, Polna, Solar, Tarczyński, Vistal, ZUE. 
 
mBank S.A. pełni funkcję animatora rynku dla następujących spółek: Asseco Business Solutions, Bakalland, BOŚ, Capital Park, Erbud, Es-System, IMS, KGHM, Kruk, LW Bogdanka, 
Magellan, Mieszko, Neuca, Oponeo, PBKM, PGE, Pekao, PKN Orlen, PKO BP, Polimex Mostostal, Polna, Polwax, PZU, Solar, Tarczyński, Vistal, ZUE. 
 
mBank S.A. otrzymuje wynagrodzenie od emitenta za świadczone usługi od następujących spółek: Agora, Alior Bank, Alchemia, Ambra, Bakalland, BNP Paribas, Boryszew, BPH, mBank, 
BZ WBK, Deutsche Bank, Elemental Holding, Elzab, Enea, Energoaparatura, Erbud, Erste Bank, Es-System, Farmacol, Ferrum, Getin Holding, Handlowy, Impexmetal, Indata Software, 
ING BSK, Inter Groclin Auto, Ipopema, Koelner, Kopex, Kruk, LW Bogdanka, Magellan, Mennica, Mercor, Mieszko, Millennium, Mostostal Warszawa, Netia, Neuca, Odratrans, Oponeo, 
Orbis, OTP Bank, Paged, PA Nova, PBKM, Pekao, Pemug, Pfleiderer Grajewo, PGE, PGNiG, PKO BP, Polimex-Mostostal, Polnord, PRESCO GROUP, Prochem, Projprzem, Prokom, PZU, RBI, 
Robyg, Rubikon Partners NFI, Seco Warwick, Skarbiec Holding, Sokołów, Solar, Stelmet, Sygnity, Tarczyński, Techmex, TXN, Unibep, Uniwheels, Vistal, Wirtualna Polska Holding S.A., 
Work Service, ZUE. 
 
W ciągu ostatnich 12 miesięcy mBank S.A. był oferującym akcje emitenta w ofercie publicznej spółek: HTL Strefa, PBKM, Stelmet. 
Asseco Poland świadczy usługi informatyczne na rzecz mBank S.A. 
 
mBank S.A. posiada umowę dotyczącą obsługi kasowej klientów Domu Maklerskiego mBanku z Pekao oraz umowę abonamentową z Orange Polska S.A. 
 
Niniejszy Przegląd miesięczny zawiera tylko i wyłącznie informacje uprzednio już opublikowane przez Dom Maklerski mBanku i stanowi jedynie ich zbiorcze i niezmienione udostępnienie.  
Informacje, w tym rekomendacje, o których mowa w Przeglądzie miesięcznym zostały zamieszczone w oddzielnych raportach, których daty wydania znajdują się na stronie 10 Przeglądu 
miesięcznego. Zestawienie zmian rekomendacji dokonanych w Przeglądzie miesięcznym znajduje się na stronie 11 niniejszego opracowania.  
 
W związku z powyższym – w ocenie Domu Maklerskiego mBanku – Przegląd miesięczny nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 
r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. 
 
Osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniu rekomendacji, ale miały lub mogły mieć dostęp do rekomendacji przed jej przekazaniem do publicznej wiadomości, to osoby zatrudnione 
w Domu Maklerskim mBanku upoważnione do bezpośredniego dostępu do pomieszczeń, w których opracowywane były rekomendacje lub osoby upoważnione do dostępu do 
rekomendacji z racji pełnionej w Spółce funkcji, inne niż analitycy wymienieni jako sporządzający niniejszą rekomendację. 
 
Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w rekomendacji: 
DCF – uważana za najbardziej właściwą metodologicznie techniką wyceny; polega ona na dyskontowaniu przepływów finansowych generowanych przez spółkę; jej wadą jest duża 
wrażliwość na zmiany założeń prognostycznych w modelu 
Wskaźnikowa – opiera się na porównaniu mnożników wyceny firm z branży; prosta w konstrukcji, lepiej niż DCF odzwierciedla bieżący stan rynku; do jej wad można zaliczyć dużą 
zmienność (wahania wraz z indeksami giełdowymi) oraz trudność w doborze grupy porównywalnych spółek. 
Zdyskontowanych dywidend (DDM) – polega ona na dyskontowaniu przyszłych dywidend generowanych przez spółkę; jej wadą jest duża wrażliwość na zmiany założeń 
prognostycznych wypłaty dywidendy w modelu. 
Zysków ekonomicznych – polega ona na dyskontowaniu przyszłych zysków ekonomicznych generowanych przez spółkę; jej wadą jest duża wrażliwość na zmiany założeń 
prognostycznych w modelu. 
Zdyskontowanych aktywów netto (NAV) – wycena w oparciu o wartość majątku spółki; jedna z najczęściej używanych w przypadku spółek deweloperskich; jej wadą 
jest brak uwzględnienia w wycenie przyszłych zmian w przychodach/zyskach spółki po okresie szczegółowej prognozy. 
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