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Polska, Czechy 

Kopciuszek dostał zaproszenie na bal? 
 

Na przestrzeni ostatnich 7 lat indeks WIG-Energetyka tylko 2 razy 
był lepszy od szerokiego WIG-u i 1 raz wyprzedził benchmark MSCI 
EU Utilities. Wydaje się, że przy skali wyprzedaży jaka miała miejsce 
w okresie 2015-16, znacznej poprawie globalnego sentymentu do 
sektora użyteczności publicznej i rysującej się perspektywie 
zatwierdzenia rynku mocy oraz nowego wsparcia dla kogeneracji, są 
przesłanki do przeważania polskich spółek energetycznych w 
portfelu w średnim terminie. Korzystne transakcje repolonizacji 
aktywów, zmniejszenie ryzyk bilansowych i wzrost konsensusu 
prognoz powinny pozwolić na ekspansję wskaźników i częściowe 
domykanie ogromnego dyskonta na EV/EBITDA do konkurentów 
europejskich. Uwzględniając zachowanie kursu YTD, nasze prognozy 
FCF i potencjał do kolejnych pozytywnych zaskoczeń na rynku M&A 
najciekawiej wyglądają obecnie akcje PGE. Pozytywną 
rekomendację podtrzymujemy również dla CEZ, dla którego przyszły 
rok powinien pierwszy raz od 2009 roku przynieść dodatnią 
dynamikę na EBITDA. Najmniej preferowaną spółką jest Energa, 
która najbardziej odczuwa załamanie rynku zielonych certyfikatów. 
 

Wyraźna poprawa sentymentu do sektora 
MSCI Utilities USA od początku roku wzrósł o 11% i wyprzedza MSCI USA o 
1,5 punktu procentowego, w przypadku MSCI Utilities Europe ta różnica 
sięga 4 punktów procentowych (wzrost YTD o 13%). Poprawa sentymentu 
do sektora, mimo niekorzystnych tendencji na stopach procentowych, to 
przede wszystkim efekt prognozowanego wzrostu wyników (EPS/DPS/
EBITDA 12M Fwd rosną YTD o 3-6%), a w Europie dodatkowo obserwujemy 
ekspansję wskaźników, co zawęża dotychczasowe dyskonto do szerokiego 

rynku z 10% do 3%. W Polsce WIG-Energia wpisuje się w te trendy i również 
zachowuje się lepiej od WIG-u od początku roku. Jeśli chodzi o aktualny 
poziom wyceny sektora na wskaźniku EV/EBITDA, to nie jest ona 
wymagająca i znajduje się około 6% poniżej 3-letniej średniej. Naszym 
zdaniem nie do końca oddaje to jeszcze potencjał wzrostu z uwagi na fakt, 
że konsensus prognoz powinien w najbliższym czasie wzrastać (średnio 
nasze prognozy dla sektora są wyższe od średniej rynkowej o 7% na 
poziomie EBITDA 2017-19), a dyskonto do średniej europejskiej sięga ponad 
40% (tymczasem średnio za ostatnie 3-lata to odchylenie wynosiło 34%). 
 

Rynek mocy i wsparcie kogeneracji w drodze 
Jeszcze w tym roku powinna zostać przyjęta ustawa o rynku mocy, która 
praktycznie eliminuje ryzyko dla wyników sektora w średnim terminie i w 
lepszym świetle stawia realizowane obecnie inwestycje w nowe bloki 
węglowe. Według różnych szacunków, w tym rządowych, pula środków do 
podziału na aukcjach może sięgać ponad 4 mld PLN, co nawet po 
uwzględnieniu spadku cen energii (zakładamy, że brak ORM obniży hurtowy 
benchmark o 17 PLN/MWh, co jest raczej konserwatywnym założeniem) 
oznacza dla giełdowych koncernów transfer netto rzędu 1,7 mld PLN rocznie. 
Uwzględnialiśmy do tej pory mniejszą kwotę (dla całego sektora o około  
0,7 mld PLN rocznie), co wynikało z uproszczonego podejścia (brak podziału 
na koszyki na aukcjach i zwrot jedynie do wysokości kosztów stałych 
istniejących elektrowni). Dodatkowym elementem pozytywnym jest ostatnia 
deklaracja rządu o planowanym przedłużeniu wsparcia dla kogeneracji i 
wprowadzeniu analogicznych do rynku OZE aukcji kontraktujących budowę 
nowych źródeł ciepła. Znacząco obniża to ryzyko związane z oczekiwanym 
procesem konsolidacji ciepłowni miejskich przez giełdowe koncerny w 
kontekście konieczności ich dostosowania do wymogów BAT. 

 
Strategia dotycząca sektora 
Ceny energii na  rynku niemieckim, za sprawą 

odbicia na rynku węgla, wróciły do poziomu  

31 EUR/MWh. Oczekujemy, że pozytywne trendy na 

rynku surowcowym zostaną  utrzymane, a 

dodatkową opcją na wsparcie dla sektora jest 
odwrócenie  negatywnych tendencji na rynku 

uprawnień emisyjnych. Na rynku polskim energia 

wciąż jest notowana z premią do EEX z uwagi na 

wprowadzone płatności mocowe (obecnie czekamy 

na ustawę o rynku mocy). Oczekujemy, że taka 

sytuacja może się utrzymać nie tylko ze względu na 

regulacje, ale również strukturalne różnice (znacznie 

niższe rezerwy mocy) i ograniczone możliwości 

arbitrażu transgranicznego. 

 
Kurs WIG-Energia na tle WIG 

Analityk: 
 
Kamil Kliszcz 

+48 22 438 24 02 

kamil.kliszcz@mbank.pl 

WIG-Energia  61 702 

WIG 3 076 

P/E 2017P 8,1x 

EV/EBITDA 2017P 5,2x 

podwyższona 

podtrzymana 

obniżona 

Energetyka 

Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mBanku 

Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na www.mDM.pl 

Spółka 
Cena 

bieżąca 

Cena 

docelowa 

Potencjał 

zmiany 

CEZ 399,00 453,01 +13,5% 

Enea 13,14 12,60 -4,1% 

Energa 10,87 10,71 -1,5% 

PGE 12,29 14,46 +17,7% 

Tauron 3,65 3,67 +0,7% 

Spółka 
Cena docelowa Rekomendacja 

nowa stara nowa stara 

CEZ 453,01 496,80 akumuluj akumuluj 

Enea 12,60 8,81 trzymaj sprzedaj 

Energa 10,71 9,20 trzymaj trzymaj 

PGE 14,46 10,63 kupuj trzymaj 

Tauron 3,67 3,03 trzymaj trzymaj 

Spółka 
P/E  P/CE P/BV EV/EBITDA 

2017P 2018P 2017P 2018P 2017P 2018P 2016 

CEZ 15,1 13,3 4,9 4,6 6,8 6,6 0,8 

Enea 6,2 5,8 2,7 2,4 5,0 4,3 0,5 

Energa 7,1 7,2 2,8 2,8 4,8 4,6 0,5 

PGE 7,4 6,2 4,0 3,4 5,1 4,3 0,5 

Tauron 4,7 4,8 2,1 2,1 4,6 4,8 0,4 

2000

2500

3000

3500

4000

c
z
e
 1

6

w
rz

 1
6

g
ru

 1
6

m
a
r 

1
7

c
z
e
 1

7

WIGENE

WIG

pkt

http://www.mdm.pl/
https://www.mbank.pl/
mailto:kamil.kliszcz@mbank.pl


  

    

wtorek, 27 czerwca 2017 | aktualizacja raportu 

CEZ PW; CEZ.WA | Energetyka, Czechy 

Republika Czeska 69,78% 

  

Pozostali akcjonariusze 30,22% 

 

Profil spółki 
 

CEZ jest największym producentem energii w 

Czechach (56,9 TWh i 68% rynku) i największym jej 
dostawcą (32% rynku). Posiada także aktywa 

produkcyjne w Bułgarii i Polsce oraz prowadzi 

działalność dystrybucyjną w Bułgarii (28% rynku) i 

Rumunii (12% rynku), gdzie uruchomiła również 2 

duże farmy wiatrowe. Poprzez akwizycję Spółka 

zbudowała ekspozycję na rynek turecki (3% udział w 

dystrybucji energii). 

 

Kurs akcji CEZ na tle WIG 

 

Struktura akcjonariatu 

Analityk: 
 
Kamil Kliszcz 

+48 22 438 24 02 

kamil.kliszcz@mbank.pl 

(mln CZK) 2015 2016 2017P 2018P 2019P 

Przychody 210 167 203 744 205 143 205 585 208 798 

EBITDA 65 265 58 206 56 448 56 991 57 820 

   marża EBITDA 31,1% 28,6% 27,5% 27,7% 27,7% 

EBIT 28 961 26 114 26 587 26 895 27 573 

Zysk netto 20 739 14 281 18 415 16 171 16 391 

P/E 10,4 15,0 11,7 13,3 13,1 

P/CE 3,8 4,6 4,4 4,6 4,6 

P/BV 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

EV/EBITDA 5,4 6,2 6,7 6,6 6,5 

DPS 39,6 39,6 33,0 30,8 27,1 

DYield 9,9% 9,9% 8,3% 7,7% 6,8% 

Cena bieżąca 399,00 CZK 

Cena docelowa 453,01 CZK 

Kapitalizacja 214,7 mld CZK 

Free float 64,9 mld CZK 

Średni dzienny obrót (3 m-ce) 341,2 mln CZK 

Spółka 
Cena docelowa Rekomendacja 

nowa stara nowa stara 

CEZ 453,01 496,80 akumuluj akumuluj 

Spółka 
Cena 

bieżąca 

Cena 

docelowa 

Potencjał 

zmiany 

CEZ 399,00 453,01 +13,5% 

Zmiana prognoz od 

ostatniego raportu 
2017P 2018P 2019P 

EBITDA +2% +1% +1% 

Zysk netto +15% -2% +4% 

CEZ: akumuluj (podtrzymana) 
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Czas nadrobić dystans do grupy porównawczej 
 

CEZ od początku roku praktycznie nie bierze udziału w hossie 
sektorowej, jaka jest odzwierciedlona zarówno na indeksie MSCI EU 
Utilities (+14% YTD), jak i WIG-Energia (+20% YTD). Głównym 
powodem słabszego sentymentu do Spółki może być wzrost ryzyka 
politycznego w Czechach przed październikowymi wyborami 
parlamentarnymi, gdyż tradycyjnie koncern znalazł się wśród 
istotnych tematów kampanii wyborczej. Realizacja niektórych 
populistycznych postulatów mogłaby oczywiście zaowocować 
kompresją wskaźników wyceny CEZ, ale dotychczasowe działania 
(nie zapowiedzi) dwóch największych partii czeskich sugerują, że 
mało realne jest odejście od dotychczasowej zdroworozsądkowej i 
rynkowej linii zarządzania Spółką.  Jeśli chodzi o perspektywę 
wyników to w naszej opinii tegoroczna prognoza EBITDA 
przedstawiona przez Zarząd jest dość konserwatywna, a w 
przyszłym roku, wbrew konsensusowi i pomimo kilku pozytywnych 

zdarzeń jednorazowych w tym roku, powinniśmy już zanotować 
dodatnią dynamikę r/r (dyspozycyjność mocy jądrowych, nowe 
elektrownie węglowe, wzrost wyników w OZE).  Dodatkowo, dzięki 
podwyższonej stopie wypłaty, mimo niższych poziomów zysku netto, 
oferuje DYield prawie 30% wyższy od średniej dla branży. 
Dodatkowym katalizatorem dla notowań,  dzięki integracji pionowej 
wytwarzania, powinien być ostatni ponowny wzrost cen węgla ARA 
przekładający się na ceny energii. Przypominamy, że każde 
dodatkowe 1 EUR/MWh implikuje 1,5 mld CZK wzrostu EBIDTA. 
Podtrzymujemy rekomendację akumuluj dla akcji CEZ, korygując 
cenę docelową do 453,01 CZK (efekt wypłaconej dywidendy).   
 

Katalizatory wzrostu skor. EBITDA w 2018 
W 2018 roku zakładamy już pełną utylizację mocy jądrowych, co oznacza 
wzrost generacji o około 2,4 TWh. Wraz z pełną dyspozycyjnością nowego 
bloku Ledvice powinno to pozwolić na zwiększenie wyniku segmentu 
wytwarzania o około 2,0 mld CZK. Dodatkowo pozytywną dynamikę będzie 
wykazywać segment OZE, który nawet bez kolejnych akwizycji może dołożyć 
0,3 mld CZK. Raportowana EBITDA koncernu wzrośnie jednak tylko 
nieznacznie z uwagi na bazę odniesienia zawyżoną przez  zdarzenia 
jednorazowe (0,7 mld CZK ugody z kontrahentem zaksięgowane w 1Q i 
oczekiwane 1,2 mld CZK ze sporu z SZDC). 
 

Ryzyko polityczne psuje sentyment, ale... 
CEZ uchodził za spółkę wolną od ryzyk politycznych, stąd uwikłanie koncernu 
w kampanię wyborczą przed październikowymi wyborami negatywnie odbija 
się na notowaniach. Przypominamy, że prowadząca w sondażach partia ANO 
z jednej strony postuluje zwiększenie dywidendy, a z drugiej oczekuje 
realizacji budowy nowych bloków jądrowych bez wsparcia państwa. Jej lider 
sugerował również konieczność zmiany Zarządu CEZ. Dotychczas jednak ta 
agresywna retoryka nie przekłada się na realne decyzje w kluczowych dla 
koncernu sprawach. Przypominamy, że aktualnie rozważane opcje 
rozbudowy elektrowni Temelin i Dukovany nie stanowią zagrożenia dla 
akcjonariuszy CEZ (albo wsparcie, albo realizacja projektu przez rząd, albo 
wydzielenie i sprzedaż do Skarbu Państwa części jądrowej CEZ).  
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Akwizycja Połańca stała się katalizatorem 
 

Kurs Enei wzrósł YTD prawie 40%, co jest najlepszym wynikiem w 
sektorze. Katalizatorem odwrócenia negatywnego sentymentu 
okazała się transakcja przejęcia Engie Polska, zarówno z uwagi na 
niską cenę jak i przedstawienie relatywnie niskich wymagań 
inwestycyjnych na dostosowanie tych aktywów do norm BAT. 
Uwzględnienie wyników Elektrowni Połaniec w naszych prognozach 
oraz przyjęty bardziej optymistyczny dla sektora scenariusz aukcji 
rynku mocy od 2021 roku wpłynęły na znaczące podniesienia naszej 
ceny docelowej do poziomu 12,60 PLN/akcję. W tym kontekście 
zamykamy naszą nietrafioną negatywną rekomendację i podnosimy 
zalecenie do trzymaj. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż w 
prognozach na rok 2018 należy uwzględniać pogorszenie 
rentowności w obrocie oraz ubytek wolumenów związany z 
przestojem kolejnego bloku 560 MW, które w części zneutralizują 
pozytywny efekt oddania do użytku inwestycji w Kozienicach.  
 

Przejęcie Elektrowni Połaniec 
Transakcja przejęcia została sfinalizowana w marcu tego roku za 995 mln 
PLN (EV/EBITDA’16=3,1x). Przypominamy, że w 2016 EBITDA była z jednej 
strony wsparta sprzedażą darmowych uprawnień do emisji CO2 na 73 mln 
PLN, ale jednocześnie zanotowano stratę na sprzedaży zapasów zielonych 

certyfikatów na -40 mln PLN. W tym roku z jednej strony pozytywnie na CDS 
będzie wpływać niższy jednostkowy koszt CO2, ale z drugiej strony „Engie 
Polska” odczuje spadek cen energii i zielonych certyfikatów (wolumen 
zielonej energii 1,5 TWh przy dzisiejszych notowaniach implikuje ubytek  
60 mln PLN). Dodatkowo 1Q’17 (-12% r/r) wskazuje, że baza wolumenu 
produkcji Połańca w 2016 jest trochę zawyżona. Niemniej jednak nawet na 
naszych niższych prognozach EBITDA’17 na poziomie 265 mln PLN 
transakcja wygląda korzystnie (3,8xEBITDA).  
 

Koszyki w rynku mocy – moce istniejące, a modernizowane 
Wszystko wskazuje na to, że w ramach planowanego mechanizmu rynku 
mocy zostanie wprowadzony podział źródeł na koszyki (nowe, istniejące, 
modernizowane). Będą one uzyskiwały inną cenę w zależności od krańcowej 
instalacji domykającej aukcję. Klasyfikacja tych źródeł będzie odbywać się 
na etapie certyfikacji i na razie trudno spekulować jak restrykcyjne będą 
kryteria, a w przypadku Enei ten podział dość istotnie wpływa na poziom 
oczekiwanych przychodów. Według deklaracji Zarządu praktycznie wszystkie 
bloki w Kozienicach będą spełniały normy BAT w 3Q’17, tak więc raczej nie 
zakwalifikują się do droższego koszyka mocy modernizowanych.  
 

Tegoroczne wyniki w obrocie trudne do utrzymania 
W 1Q’17 segment obrotu zaskoczył na poziomie EBITDA (po oczyszczeniu 
ponad 80 mln PLN z niecałych 20 mln PLN rok wcześniej). Częściowo wynika 
to z wypowiedzenia długoterminowych umów na odbiór zielonych 
certyfikatów, a częściowo z tąpnięcia ich notowań, które nie zostały 
przeniesione na klientów (ten element szacujemy na około 25 mln PLN).  O 
ile pierwszy czynnik traktujemy jako powtarzalny (zwracamy tylko uwagę na 
„towarzyszące” temu rezerwy na roszczenia– w 1Q było to 30 mln PLN), to 
drugi będzie powoli wygasał wraz ze spadkiem bazy odniesienia. 

Skarb Państwa 51,50% 

TFI PZU 10,11% 

  

Pozostali akcjonariusze 38,39% 

 

Profil spółki 
Enea jest jedną z największych zintegrowanych 

polskich grup energetycznych, a jej udział w rynku 

dystrybucji sięga 14% (Spółka obsługuje 2,3 mln 
klientów). W skład Grupy wchodzi Elektrownia 

Kozienice (2,88 GW plus 1GW od przyszłego roku), 

która rocznie wytwarza około 12 TWh energii 

elektrycznej (8% krajowej produkcji) oraz EC 

Białystok. W tym roku sfinalizowane zostało 

przejęcie Engie Polska wraz z Elektrownią Połaniec 

(1,9 GW).  
 

Kurs akcji ENA na tle WIG 

 

Struktura akcjonariatu 

Analityk: 
 
Kamil Kliszcz 

+48 22 438 24 02 

kamil.kliszcz@mbank.pl 

(mln PLN) 2015 2016 2017P 2018P 2019P 

Przychody 9 848,4 11 255,7 11 444,2 12 214,0 11 790,6 

EBITDA 2 129,9 2 327,8 2 611,5 3 042,1 2 838,0 

   marża EBITDA 21,6% 20,7% 22,8% 24,9% 24,1% 

EBIT -162,1 1 119,3 1 416,0 1 652,2 1 419,9 

Zysk netto -434,9 784,4 934,0 1 002,9 804,1 

P/E - 7,4 6,2 5,8 7,2 

P/CE 3,1 2,9 2,7 2,4 2,6 

P/BV 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 

EV/EBITDA 4,9 4,7 5,0 4,3 4,7 

DPS 0,47 0,00 0,25 0,32 0,34 

DYield 3,6% 0,0% 1,9% 2,4% 2,6% 

Cena bieżąca 13,14 PLN 

Cena docelowa 12,60 PLN 

Kapitalizacja 5,8 mld PLN 

Free float 2,8 mld PLN 

Średni dzienny obrót (3 m-ce) 14,97 mln PLN 

Zmiana prognoz od 

ostatniego raportu 
2017P 2018P 2019P 

EBITDA +20% +17% +8% 

Zysk netto +36% +25% -1% 

Enea: trzymaj (podwyższona) 

 

Spółka 
Cena docelowa Rekomendacja 

nowa stara nowa stara 

Enea 12,60 8,81 trzymaj sprzedaj 

Spółka 
Cena 

bieżąca 

Cena 

docelowa 

Potencjał 

zmiany 

Enea 13,14 12,60 -4,1% 
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Ofiara zielonych certyfikatów 
 

Notowania Energi wzrosły w tym roku o prawie 20% i trzymają 
tempo indeksu sektorowego, pomimo iż Spółka w tym roku 
negatywnie odstaje od grupy porównawczej jeśli chodzi o wyniki 
finansowe, a rynkowy konsensus EBITDA na lata 2017-19 powinien 
być naszym zdaniem skorygowany w dół o około 5%. Poprawę 
sentymentu na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy dobrze 
odzwierciedla również zanik dyskonta do indeksu WIG-Energia na 
poziomie EV/EBITDA  12M Fwd, który jeszcze pod koniec 2016 roku 
sięgał 15%. Biorąc powyższe pod uwagę nie widzimy obecnie 
potencjału do dalszego wzrostu kursu i utrzymujemy neutralną 
rekomendację, podwyższając jednak cenę docelową do 10,71 PLN z 
uwagi na zaaplikowany bardziej optymistyczny scenariusz dla rynku 
mocy od 2021 roku. Jednocześnie zwracamy uwagę, że kluczowym 
pozytywnym katalizatorem dla Energi mogłoby być ewentualne 
„uzdrowienie” systemu zielonych certyfikatów, na którym obecnie 
traci rocznie około 200 mln PLN. Niestety na razie nie pojawiają się 
żadne deklaracje w tym temacie ze strony Ministerstwa Energii.  
 

Załamanie cen zielonych certyfikatów i efekt SZU 
Energa wciąż znaczną część świadectw pochodzenia kupuje w oparciu o 
umowy długoterminowe po cenach powyżej 200 PLN/MWh. Obok kosztów 
„sprzedawcy z urzędu” (SZU) jest to główna przyczyna tak słabych wyników 
segmentu obrotu na tle grupy porównawczej. Przypominamy, że na terenie 
Energi zlokalizowanych jest około 65% wszystkich farm wiatrowych, z 
których produkcja przekracza „obowiązki umorzeniowe” Spółki. Nawet jeśli 
założymy, że Energa tylko około 30% tych wolumenów odbiera po 
zawyżonych cenach, to roczna strata przy obecnych notowaniach na 
poziomie poniżej 30 PLN/MWh może sięgać 200 mln PLN (kalkulacje 
potwierdza odchylenie jednostkowej marży od średniej rynkowej). O ile efekt 
SZU zgodnie z nowymi regulacjami powinien być zneutralizowany w 2018 
roku (dołoży to około 30-40 mln PLN z tytułu efektu ceny regulowanej i 
drugie tyle z braku kosztów bilansowania portfela związanego z korelacją 
wahań cen spotowych z produkcją energii z wiatru), o tyle kwestia strat na 
długoterminowych umowach na zakup zielonych certyfikatów zależy tylko od 
dobrej woli rządu, który na razie nie planuje zmian w systemie wsparcia 
OZE. Wyższe ceny certyfikatów wsparłyby również segment wytwarzania, 
który generuje ze źródeł odnawialnych około 0,6 TWh. 
  

Sytuacja bilansowa i perspektywa FCF 
Energa wbrew oczekiwaniom rynku zaproponowała dywidendę z 
ubiegłorocznego zysku i choć Dyield nie jest imponujący (1,8%) to 
utrzymuje to koncern w gronie spółek dywidendowych. Według naszych 
szacunków Energa powinna być w stanie utrzymać ten status również w 
kolejnych latach, gdyż mimo zwiększenia wydatków inwestycyjnych w 
związku z budową nowego bloku węglowego w Ostrołęce, wskaźnik 
zadłużenia netto do EBITDA będzie utrzymywał się poniżej progu 3,5x 
(szczyt obciążenia bilansu przypada na rok 2022 przy wskaźniku 3,1x). 
Poziom DPS w kolejnych latach szacujemy jednak na poziomie niewiele 
wyższym od płatności zaplanowanej w tym roku, ponieważ istotny dodatni 
FCF  pojawi się  w Grupie dopiero w roku 2023. 

 

Profil spółki 
Grupa Energa jest jedną z czterech największych 

pionowo zintegrowanych grup energetycznych w 

Polsce. Energa jest trzecim największym operatorem 
systemu dystrybucyjnego (21,7 TWh w 2016 roku) i 

czwartym największym sprzedawcą energii (13% 

rynku). Produkcja energii z własnych źródeł w 2016 

roku sięgnęła około 3,9 TWh, z czego prawie 31%

pochodziło z OZE. 

 

Kurs akcji ENG na tle WIG 

Analityk: 
 
Kamil Kliszcz 

+48 22 438 24 02 

kamil.kliszcz@mbank.pl 

(mln PLN) 2015 2016 2017P 2018P 2019P 

Przychody 10 804,0 10 181,0 10 506,2 10 797,0 10 655,7 

EBITDA 2 213,0 2 027,0 1 909,7 1 993,3 2 031,8 

   marża EBITDA 20,5% 19,9% 18,2% 18,5% 19,1% 

EBIT 1 280,0 487,0 930,7 1 007,6 1 021,7 

Zysk netto 832,0 151,0 635,3 629,0 603,1 

P/E 5,4 29,8 7,1 7,2 7,5 

P/CE 2,6 2,7 2,8 2,8 2,8 

P/BV 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 

EV/EBITDA 3,8 4,5 4,8 4,6 4,7 

DPS 1,44 0,49 0,19 0,23 0,23 

DYield 13,2% 4,5% 1,7% 2,1% 2,1% 

Cena bieżąca  10,87 PLN 

Cena docelowa  10,71 PLN 

Kapitalizacja  4,5 mld PLN 

Free float  2,2 mld PLN 

Średni dzienny obrót (3 m-ce)  23,82 mln PLN 

Zmiana prognoz od 

ostatniego raportu 
2017P 2018P 2019P 

EBITDA -1% +1% -3% 

Zysk netto +25% +15% -7% 

Energa: trzymaj (podtrzymana) 

 

Spółka 
Cena 

bieżąca 

Cena 

docelowa 

Potencjał 

zmiany 

Energa 10,87 10,71 -1,5% 

 

Struktura akcjonariatu 

Skarb Państwa 51,52% 

  

Pozostali akcjonariusze 48,48% 

Spółka 
Cena docelowa Rekomendacja 

nowa stara nowa stara 

Energa 10,71 9,20 trzymaj trzymaj 
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wtorek, 27 czerwca 2017 | aktualizacja raportu 

PGE PW; PGE.WA | Energetyka, Polska 

Najtańsza spółka, a generuje najwyższy FCF yield 
 

Notowania PGE wzrosły YTD o 17%, ale odstają in minus od indeksu 
branżowego, co prawdopodobnie jest pochodną zaskakującego 
zawieszenia wypłaty dywidend na najbliższe 3 lata. Zwracamy 
jednak uwagę, że Spółka jest obecnie wyceniana najniżej w sektorze 
na wskaźniku EV/EBITDA 2018-19, a jednocześnie będzie 
generować najwyższy FCF yield w perspektywie najbliższych 5 lat, a 
już teraz ma najniższy wskaźnik zadłużenia netto. Rynek obawia się, 
że potencjał bilansu PGE będzie konsumowany na „toksyczne” 
projekty inicjowane przez rząd, ale naszym zdaniem biorąc pod 
uwagę ustabilizowanie sytuacji górnictwa i jednoznaczne zapowiedzi 
ministerstwa energii dotyczące wprowadzenia systemów wsparcia 
(rynek mocy, kogeneracja), ryzyko to jest przeszacowywane. 
Ostatnie akwizycja EDF Polska oraz planowana konsolidacja 
komunalnego sektora ciepłowniczego w takim otoczeniu 
regulacyjnym mogą budować wartość dla akcjonariuszy PGE. W tym 
kontekście planowana na wrzesień publikacja strategii dla  
kogeneracji i związane z tym wyodrębnienie w sprawozdaniu 
segmentowym EBITDA tego regulowanego obszaru powinny 
teoretycznie zaowocować ekspansją wskaźników wyceny PGE. 
Dodatkowym katalizatorem powinna być też oczekiwana przez nas 
rewizja rynkowych prognoz, które dla tego roku są naszym zdaniem 

zaniżone na EBITDA o około 8%. Uwzględniając wyższe szacunki 
wyników i konsolidację EDF Polska podnosimy naszą wycenę 
koncernu do 14,46 PLN/akcję i zalecamy kupowanie akcji PGE. 
 

Konsolidacja EDF będzie katalizatorem 
Przejęcie aktywów EDF Polska przy wskaźniku EV/EBITDA 5,0x, biorąc pod 
uwagę regulowany charakter biznesu ciepłowniczego i perspektywę 
utrzymania wsparcia dla kogeneracji, to naszym zdaniem pozytywny 
kierunek rozwoju PGE. Oczekiwany aktywny udział Spółki w konsolidacji 
segmentu komunalnych elektrociepłowni, przy zapowiedzianym 
wprowadzeniu  aukcyjnego systemu wspierania inwestycji w tym obszarze 
(na wzór OZE), może konwergować z głównego czynnika ryzyka na 
potencjalne źródło budowania wartości dla akcjonariuszy. Rosnący udział 
obszaru regulowanego w strumieniu EBITDA koncernu powinien przekładać 
się na wskaźniki wyceny (łącznie ciepło i dystrybucja w 2018 roku będą 
generować około 45% EBITDA Grupy). 
 

Mocny bilans i wysoki FCF yield 
Szacujemy, że na koniec przyszłego roku po uwzględnieniu akwizycji EDF 
Polska zadłużenie netto PGE nie przekroczy 1,6x EBITDA, a wydatki na 
największe inwestycje w Opolu i Turowie będą już wówczas zrealizowane w 
około 80-85% (aktualnie wskaźnik ten wynosi 52%, z czego w Opolu 65%). 
Szacujemy, że średnioroczna nadwyżka strumienia EBITDA nad CAPEX-em w 
latach 2018-21 będzie sięgać 2,6 mld PLN, a FCF yield 6%. Zawieszenie 
wypłaty dywidend można więc tłumaczyć tylko ambitnymi planami w 
obszarze M&A, które powinny generować wartość dla akcjonariuszy zarówno 
poprzez atrakcyjne wskaźniki cenowe akwizycji (repolonizacja, samorządy 
pod presją z uwagi na brak środków na modernizację) jak i „konwersję” 
nadpłynności na bilansie na wynik EBITDA.  

Skarb Państwa 57,39% 

  

Pozostali akcjonariusze 42,61% 

 

Profil spółki 
PGE jest największym w Polsce holdingiem 

energetycznym, w którego skład wchodzą 

elektrownie i elektrociepłownie o łącznych mocach 
12,4 GW i rocznej produkcji na poziomie 58 TWh, co 

daje około 40% udział w krajowym rynku. Około 

73% prądu produkowane jest w oparciu o dostawy 

surowca z własnych kopalni węgla brunatnego. 

Spółka posiada także własną sieć dystrybucji energii 

(około 26% polskiego rynku) oraz największą w 

kraju spółkę detaliczną zajmująca się sprzedażą 

energii do klientów końcowych.  

 

Kurs akcji PGE na tle WIG 

 

Struktura akcjonariatu 

Analityk: 
 
Kamil Kliszcz 

+48 22 438 24 02 

kamil.kliszcz@mbank.pl 

(mln PLN) 2015 2016 2017P 2018P 2019P 

Przychody 28 542,0 28 092,0 22 391,0 23 335,4 22 430,7 

EBITDA 8 228,0 7 376,0 6 824,0 8 135,9 7 489,5 

   marża EBITDA 28,8% 26,3% 30,5% 34,9% 33,4% 

EBIT -3 589,0 3 512,0 4 135,6 5 076,5 4 127,0 

Zysk netto -3 032,0 2 568,0 3 119,9 3 716,8 2 893,1 

P/E - 8,9 7,4 6,2 7,9 

P/CE 2,6 3,6 4,0 3,4 3,7 

P/BV 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 

EV/EBITDA 3,1 3,8 5,1 4,3 4,6 

DPS 0,78 0,25 0,00 0,00 0,00 

DYield 6,4% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Cena bieżąca 12,29 PLN 

Cena docelowa 14,46 PLN 

Kapitalizacja 23,0 mld PLN 

Free float 9,8 mld PLN 

Średni dzienny obrót (3 m-ce) 60,59 mln PLN 

Zmiana prognoz od 

ostatniego raportu 
2017P 2018P 2019P 

EBITDA +15% +29% +10% 

Zysk netto +37% +55% +13% 

PGE: kupuj (podwyższona) 

 

Spółka 
Cena docelowa Rekomendacja 

nowa stara nowa stara 

PGE 14,46 10,63 kupuj trzymaj 

Spółka 
Cena 

bieżąca 

Cena 

docelowa 

Potencjał 

zmiany 

PGE 12,29 14,46 +17,7% 

8

11

14

17

20

c
z
e
 1

6

w
rz

 1
6

g
ru

 1
6

m
a
r 

1
7

c
z
e
 1

7

PGE

WIG
PLN

http://www.mdm.pl/
https://www.mbank.pl/
mailto:kamil.kliszcz@mbank.pl


  

    

wtorek, 27 czerwca 2017 | aktualizacja raportu 

TPE PW; TPE.WA | Energetyka, Polska 

Może brakować pozytywnych katalizatorów 
 

Akcje Tauronu w ujęciu YTD znajdują się w czołówce sektorowego 
indeksu i wszystko wskazuje na to, że Spółka na dłużej utrzyma 
niewielką premię do grupy porównawczej na wskaźniku EV/EBITDA 
12M Fwd. Tegoroczny konsensus ma jeszcze potencjał do rewizji w 
górę, ale po korekcie o pozytywne odwrócenie rezerw z 1Q’17 skala 
korekty może sięgnąć tylko około 5%. W kolejnym roku o pozytywne 
zaskoczenia może być już trudniej z uwagi na wysoką bazę w 
obrocie i planowany kapitalny remont bloku 460 MW w Łagiszy. W 
kontekście coraz bliższej perspektywy wprowadzenia rynku mocy i 
znacznego spadku ryzyka przekroczenia kowenantów kredytowych, 
trudno oczekiwać też, aby planowana umowa z PFR w Jaworznie 
wpłynęła istotnie na notowania Spółki. Zwracamy również uwagę na 
bardzo możliwe zmiany w funkcjonowaniu ORM od przyszłego roku. 
Prawdopodobnie wpływ netto na płatności do sektora tej reformy 
będzie neutralny, ale Tauron ze swoją flotą jednostek typowo 
szczytowych może odczuć to poprzez zmniejszenie 
przewidywalności przychodów (incydentalne wysokie płatności w 
okresach niedoboru mocy i niska średnia utylizacja mocy). W tym 
kontekście utrzymujemy neutralną rekomendację, choć 
uwzględniając bardziej optymistyczny scenariusz dla rynku mocy 
podnosimy wycenę do 3,67 PLN.  
 

Tegoroczna EBITDA przebije konsensus 
Szacujemy, że tegoroczna EBITDA przekroczy 3,7 mld PLN, aczkolwiek 
kwota ta uwzględnia 190 mln PLN rozwiązanej rezerwy na umowy w EC 
Stalowa Wola. Jednak nawet po tej korekcie wyniki powinny przebić rynkowy 
konsensus, który plasuje się w okolicach 3,3 mld PLN. Głównym źródłem 

zaskoczenia powinien być segment obrotu, gdzie obok wysokich marż 
napędzanych taniejącymi zielonymi certyfikatami, wsparciem jest rosnący o 
9% wolumen. Zakładamy również, że po słabszym 1Q w kolejnych okresach 
znacznie lepiej wypadnie obszar wydobywczy, dzięki uruchomieniu kolejnej 
ściany i wysokim cenom sortymentów grubych. Zgodnie z naszymi 
oczekiwaniami znacznie niższe przychody z ORM w segmencie wytwarzania 
są w dużym stopniu skompensowane wyższą produkcją własną 
zabezpieczoną po satysfakcjonujących cenach. W kolejnych kwartałach 
rentowność w tym segmencie będzie jednak niższa, gdyż w 1Q Spółka 
wykorzystała darmowe uprawnienia przesunięte z 2016 roku. 
 

Obawy o bilans już zelżały 
Rynkowe spekulacje dotyczące przekroczenia kowenantów kredytowych to 
standardowo jeden z głównych tematów towarzyszących akcjom Tauronu. 
Obecnie jednak ryzyko z tym związane wydaje się już znacznie mniej 
istotne, zarówno z uwagi na urealnienie, zazwyczaj zawyżanych, przez 
konsensus prognoz długu netto, jak i wdrożony przez Zarząd program 
racjonalizacji CAPEX. Dodatkowo Spółka przeprowadziła emisję obligacji 
hybrydowych do EBI na 0,8 mld PLN (nie są wliczane do kalkulacji 
kowenantów), a już wkrótce zostanie prawdopodobnie podpisana umowa z 
PFR na współfinansowanie projektu w Jaworznie na 880 mln PLN. Według 
naszych szacunków, nawet bez tych ostatnich elementów, w szczytowym 
momencie w roku 2019 wskaźnik zadłużenia nie przekroczy 3,5x EBITDA. 

Skarb Państwa 30,06% 

KGHM 10,39% 

NN OFE 6,14% 

  

Pozostali akcjonariusze 53,41% 

 

Profil spółki 
Tauron to drugi pod względem wielkości 

zintegrowany koncern energetyczny w Polsce z 

potencjałem wytwórczym na poziomie 5,2 GW i 
wydobyciem węgla rzędu 7 mln ton rocznie. Koncern 

jest drugim, największym sprzedawcą detalicznym w 

Polsce i dostarcza klientom końcowym prawie  

32 TWh energii elektrycznej w skali roku. Spółka 

posiada także infrastrukturę dystrybucyjną, poprzez 

którą w 2016 roku przesłano prawie 50 TWh energii. 

 

Kurs akcji TPE na tle WIG 

 

Struktura akcjonariatu 

Analityk: 
 
Kamil Kliszcz 

+48 22 438 24 02 

kamil.kliszcz@mbank.pl 

(mln PLN) 2015 2016 2017P 2018P 2019P 

Przychody 18 264,4 17 646,5 17 533,1 17 973,1 17 743,4 

EBITDA 3 523,2 3 336,8 3 745,8 3 633,9 3 543,6 

   marża EBITDA 19,3% 18,9% 21,4% 20,2% 20,0% 

EBIT -1 901,2 801,5 2 087,0 1 970,7 1 742,3 

Zysk netto -1 807,4 367,5 1 528,4 1 336,3 1 071,1 

P/E -3,5 17,4 4,2 4,8 6,0 

P/CE 1,8 2,2 2,0 2,1 2,2 

P/BV 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 

EV/EBITDA 4,0 4,5 4,3 4,8 5,2 

DPS 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

DYield 4,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Cena bieżąca 3,65 PLN 

Cena docelowa 3,67 PLN 

Kapitalizacja 6,4 mld PLN 

Free float 3,8 mld PLN 

Średni dzienny obrót (3 m-ce)  22,76 mln PLN 

Zmiana prognoz od 

ostatniego raportu 
2017P 2018P 2019P 

EBITDA +10% +4% -12% 

Zysk netto +55% +30% -15% 

Tauron: trzymaj (podtrzymana) 

 

Spółka 
Cena docelowa Rekomendacja 

nowa stara nowa stara 

Tauron 3,67 3,03 trzymaj trzymaj 

Spółka 
Cena 

bieżąca 

Cena 

docelowa 

Potencjał 

zmiany 

Tauron 3,65 3,67 +0,7% 
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Wyjaśnienia użytych terminów i skrótów: 

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 

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  

P/CE – cena do zysku wraz z amortyzacją 

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 

 

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 

 

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 od +5% do +15% 

TRZYMAJ – oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale od -5% do +5% 

REDUKUJ – oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale od -15% do -5% 
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. Do opracowania wybrano istotne dane z całej historii Spółki będącej przedmiotem 

opracowania. 

 
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. 
 

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. 

 
Inwestowanie w akcje wiąże się z szeregiem ryzyk związanych miedzy innymi z sytuacją makroekonomiczną kraju, zmianą regulacji prawnych, zmianami sytuacji na 

rynkach towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk jest praktycznie niemożliwe. 

 

mBank S.A. nie wyklucza złożenia emitentom papierów wartościowych, będących przedmiotem opracowania oferty świadczenia usług maklerskich. 
Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem opracowania (o ile występuje) znajdują się poniżej. 

 

Opracowanie nie zostało przekazane do emitentów przed jego publikacją.  

 

mBank S.A. pełni funkcję animatora rynku dla spółki PGE. 
 

W ciągu ostatnich 12 miesięcy mBank S.A. posiadał podpisaną umowę o świadczenie usług maklerskich ze spółką Enea. 

W ciągu ostatnich 12 miesięcy mBank S.A. otrzymał wynagrodzenie za świadczone usługi od spółek: Enea, PGE 

 
Sporządzanie rekomendacji zakończyło się 27 czerwca 2017 o godzinie 08:35. 

Pierwsze udostępnienie rekomendacji do dystrybucji miało miejsce 27 czerwca 2017 o godzinie 08:35. 

 

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., jego akcjonariusze i pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitenta lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami 

emitenta. 

 
Powielanie, 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. 

 

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 stosowanych w rekomendacjach: 
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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Rekomendacje dotyczące spółki CEZ wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy  

rekomendacja akumuluj kupuj akumuluj akumuluj 

data wydania  2017-03-01 2016-12-06 2016-10-04 2016-08-03 

kurs z dnia rekomendacji 450,50 407,00 436,00 73,03 

WIG w dniu rekomendacji 58 300,37 49 647,48 47 399,32 47 031,70 

 
Rekomendacje dotyczące spółki Enea wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy  

rekomendacja sprzedaj redukuj trzymaj 

data wydania  2017-03-01 2017-01-27 2016-10-04 

kurs z dnia rekomendacji 10,67 10,61 8,45 

WIG w dniu rekomendacji 58 300,37 55 560,23 47 399,32 

 
Rekomendacje dotyczące spółki Energa wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

rekomendacja trzymaj akumuluj kupuj 

data wydania  2017-01-27 2016-12-06 2016-10-04 

kurs z dnia rekomendacji 10,20 8,19 7,40 

WIG w dniu rekomendacji 55 560,23 49 647,48 47 399,32 

 
Rekomendacje dotyczące spółki PGE wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy  

rekomendacja trzymaj kupuj 

data wydania  2016-10-04 2016-06-02 

kurs z dnia rekomendacji 10,18 12,35 

WIG w dniu rekomendacji 47 399,32 44 700,67 

 
Rekomendacje dotyczące spółki Tauron wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

rekomendacja trzymaj akumuluj kupuj 

data wydania  2017-04-05 2016-12-06 2016-10-04 

kurs z dnia rekomendacji 3,35 2,66 2,55 

WIG w dniu rekomendacji 59 015,12 49 647,48 47 399,32 
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