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Polska, Węgry 

Kiedy ta rafineryjna hossa się skończy i dlaczego... 
 

W ubiegłym roku pisaliśmy w kontekście trwającej hossy w sektorze 
rafineryjnym, że „niebezpiecznie wierzyć w to, że coś trwa 
wiecznie”. Tymczasem ostatnie 12 miesięcy tylko wzmocniło wiarę w 
to, że aktualne rekordowe wyniki na przerobie ropy stanowią nowy 
punkt równowagi, a branża ma przed sobą jeszcze wiele lat 
świetności. Notowania spółek rafineryjnych w regionie poszybowały 
YTD o 37%, brutalnie rozprawiając się z naszymi negatywnym 
rekomendacjami. Pomimo tych strat nie zdecydowaliśmy się na 
zmianę naszych zaleceń i podtrzymujemy konserwatywne 
stanowisko, zwracając uwagę na pojawiające się coraz liczniejsze 
symptomy odwrócenia koniunktury. Nie można ich lekceważyć, bo 
wrażliwość wyników Lotosu, MOL-a czy Orlenu na parametry makro 
jest ogromna, czego dobrą ilustracją jest fakt, iż tegoroczna EBITDA 
LIFO tych koncernów w obszarze downstream będzie ponad 1,6x 
wyższa niż średnie zyski wypracowywane w latach 2007-16, mimo 

że ich baza aktywów produkcyjnych nie zmieniła się znacząco na 
przestrzeni tych 10 lat. Głównym katalizatorem zakończenia hossy 
może być drożejąca ropa, ale do tego trzeba jeszcze dołożyć 
zbliżający się cykliczny wzrost nowych mocy, wyższe ceny gazu oraz 
kontynuację presji podażowej ze strony rafinerii chińskich czy 
amerykańskich (spread Brent/WTI). W takim scenariuszu 
podtrzymujemy negatywne rekomendacje dla Orlenu i Lotosu.  
W przypadku MOL-a ze względu na mniej wymagającą wycenę 
pozostawiamy zalecenie trzymaj.   
 

Ropa zaczyna coraz bardziej ciążyć 
Rynek ropy pozostanie w 2018 roku w deficycie, co będzie stymulować 
dalszy wzrost cen. W takim otoczeniu rentowność na przerobie będzie 
infekowana przez wyższe koszty zużyć własnych (każde 10 USD na ropie 
implikuje ubytek średnio 50 mln USD na każde 10 mln ton przerobu) oraz 
marże na produktach ciężkich (powrót cracków na HSFO i asfalcie do 
poziomów z roku 2014 oznaczałby ubytek 100-150 mln USD/rok na 10 mln 
ton rocznego przerobu). Wraz z cenami ropy rosnącymi o 15% YTD rośnie 
również europejska cena gazu, a taka zmiana w zależności od rafinerii może 
kosztować dodatkowe 20-40 mln USD. Notowania surowca to także 
obciążenie dla popytu, który w ostatnich latach potwierdzał dużą pozytywną 
elastyczność cenową. Aktualnie dodatnie dynamiki konsumpcji wygasają 
przez spadek siły zakupowej (w przypadku gospodarstw domowych w USA 
pierwszy raz od 2012 roku obserwujemy wzrost udziału wydatków na paliwo 
w budżecie). Wyższe koszty paliw to także problem dla stacji benzynowych, 
które w tym roku realizują jeszcze rekordową marżę paliwową.  
 

Po latach posuchy inwestycyjnej, coraz więcej nowych mocy 
Bilans podażowo-popytowy zarówno w petrochemii, jak i rafinerii zaczyna się 
odwracać, gdyż pojawia się perspektywa uruchomienia nowych mocy, które 
nie będą współgrać ze wzrostem zapotrzebowania. W najbliższych 5 latach 
zostanie oddanych do użytku około 6 mln boe/d mocy rafineryjnych przy 
wzroście popytu rzędu 3-4 mln boe/d, co zwiastuje spadek wskaźnika 
utylizacji (dane nie uwzględniają modernizacji zwiększających podaż 
produktów „białych”, których skala będzie w najbliższych 3 latach o 50% 
większa niż w 2015-17). Problemem dla regionalnych koncernów będzie też 
coraz większa aktywność konkurentów chińskich (zwiększone kwoty i 
rosnący CUR w rafineriach teapots) i rosyjskich (odbicie wolumenów po 3 
latach spadków). W sektorze petrochemicznym z kolei w okresie 2017-21 
moce wytwórcze na etylenie i PE mają się zwiększyć aż o 19-25% i nierealne 

jest w tak krótkim czasie zrównoważenie tego przez rosnący popyt. 

 
Strategia dotycząca sektora 
Deficyt ropy w skali globalnej wywołany mocnymi 

odczytami popytowymi i ograniczeniami podaży ze 

strony OPEC przyniósł spadek światowych zapasów i 

wywindował ceny surowca powyżej 60 USD/Bbl. 

Wraz z ropą drożeje również gaz, co powinno 
systematycznie poprawiać sentyment do sektora 

wydobywczego (dźwignia operacyjna wzmocniona 

przeprowadzoną restrukturyzacją). Jednocześnie 

obserwujemy wzrost presji na rentowność w 

obszarze rafineryjnym i petrochemicznym, które 

były w ostatnich latach głównymi beneficjentami 

taniego wsadu. Dodatkowo oczekujemy przyrostu 

nowych mocy wytwórczych w tych segmentach, 

które będą pochodną zwiększonych nakładów 
inwestycyjnych z czasów kończącej się hossy w 

sektorze downstream. 

 
Kurs WIG-paliwa na tle WIG 

Analityk: 
 
Kamil Kliszcz 

+48 22 438 24 02 

kamil.kliszcz@mbank.pl 

WIG-Paliwa 7 832 

WIG 63 961  

P/E 2018P 15,2x 

EV/EBITDA 2018P 7,1x 

podwyższona 

podtrzymana 

obniżona 

Spółki paliwowe 

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 
P/E*  EV/EBITDA LIFO*  DYield  

2017P 2018P 2019P 2017P 2018P 2019P 2018P 2019P 

Lotos 7,0 14,9 14,1 4,8 6,9 6,3 2,6% 2,7% 

MOL 7,7 11,6 11,5 4,6 5,2 5,1 2,6% 2,8% 

PKN Orlen 8,4 19,1 22,0 5,6 9,4 9,7 2,8% 2,6% 

*wskaźniki na podstawie wyników oczyszczonych  

Spółka 
Cena docelowa Rekomendacja 

nowa stara nowa stara 

Lotos 51,53 51,61 sprzedaj sprzedaj 

MOL (HUF) 3 104 3 077 trzymaj trzymaj 

PKN Orlen 81,80 86,55 sprzedaj sprzedaj 

Spółka 
Cena 

bieżąca 

Cena 

docelowa 

Potencjał 

zmiany 

Lotos 61,66 51,53 -16,4% 

MOL (HUF) 3 121 3 104 -0,5% 

PKN Orlen 121,60 81,80 -32,7% 
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LTS PW; LTSP.WA | Paliwa, Polska 

Wybicie na dieslu zostało już zanegowane 
 

Akcje LTS podrożały w tym roku o 63%, co było pochodną  
sprzyjającego otoczenia makro w sektorze i serii pozytywnych 
zaskoczeń na wynikach, pomimo  przestoju remontowego oraz coraz 
wyższej bazy odniesienia. Rynek zinterpretował te lepsze rezultaty 
przede wszystkim jako efekt skutecznej walki rządu z szarą strefą, 
ale naszym zdaniem jest to duże uproszczenie, które nie uwzględnia 
szeregu innych zmian otoczenia, które akurat w tym roku 
szczególnie sprzyjały Lotosowi (rentowność na asfaltach i na olejach 
bazowych, okresowy wzrost marży na dieslu w miesiącach wrzesień-
październik). Z uwagi na rosnące ceny ropy te korzystne czynniki 
prawdopodobnie nie powtórzą się w przyszłym roku, a w naszym 
konserwatywnym scenariuszu makro dodatkowym obciążeniem 
będzie spadek modelowej marży rafineryjnej. Jeśli do tego dołożymy 
niższe wolumeny wydobycia, potencjalnie wyższe koszty realizacji 
obowiązku NCW oraz możliwe opóźnienia na projekcie B8 i DCU, to 

realizacja dość optymistycznych prognoz konsensusu może być 
zadaniem bardzo trudnym (nasze szacunki EBITDA 2018-19 11% 
poniżej średniej rynkowej). Przyszły rok może być trudniejszy także 
pod względem CF zarówno z uwagi na kapitał obrotowy (wyższe 
ceny paliw, zapasy obowiązkowe), płatności podatkowe w Norwegii 
jak i podwyższony capex. Utrzymujemy negatywne nastawienie i 
rekomendację sprzedaj z nieznacznie obniżoną ceną docelową 
(51,53 PLN/akcję). 
 

Dobra ekspozycja na makro 2017 
Marża modelowa to nie jedyna przyczyna rekordowych wyników segmentu 
rafineryjnego w tym roku. Warto zwrócić uwagę na bardzo korzystne marże 
na niszowych produktach, takich jak asfalty czy oleje bazowe (nawet +0,2 
mld PLN r/r), których Lotos produkuje relatywnie więcej od konkurencji. Nie 
bez znaczenia był też okresowy skok marż na dieslu (55% produkcji) na 
przełomie 3Q i 4Q, po którym nie ma już śladu. W warunkach drożejącej 
ropy w przyszłym roku kontrybucja tych kategorii może być ujemna r/r. 
 

Nowe projekty złagodzą spadek marż, ale czy będą na czas? 
Rynek zakłada, że ewentualne pogorszenie makro będzie łagodzone przez 
prowadzone inwestycje. Tymczasem Zarząd sygnalizuje możliwe opóźnienia 
jeśli chodzi o zagospodarowanie złoża B8 (200 mln PLN wysokomarżowych 
przychodów zakładane od stycznia 2018) oraz DCU (przesunęliśmy 
uruchomienie na 4Q’18– kwartalnie to około 100 mln PLN), a w przypadku 
złóż gazowych nawet nie podjęto jeszcze finalnej decyzji inwestycyjnej 
(pierwotnie zakładaliśmy 0,1 mld PLN EBITDA z tego tytułu już w 2019).  
 

Gorsze perspektywy dla CF w 2018 
W 2018 roku, obok pogorszenia EBITDA, negatywny wpływ na przepływy 
pieniężne Lotosu będzie miało większe zapotrzebowanie na kapitał obrotowy 
(ceny ropy oraz wyższe zapasy obowiązkowe z uwagi na tegoroczny wzrost 
sprzedaży krajowej). Obciążeniem będą również wyższe płatności podatkowe 
w Norwegii w związku z wyczerpaniem się tarczy podatkowej (w 2017  r. 
podatek zapłacony był niższy od raportowanego w P&L o 400 mln PLN) oraz 
wyższymi nakładami inwestycyjnymi (1,8 mld PLN vs. 1,5 mld PLN roku). 

Skarb Państwa 53,19% 

  

Pozostali 46,81% 

 

Profil spółki 
Grupa Lotos jest drugą co do wielkości grupą 

rafineryjną w Polsce o mocach przerobowych 10,5 

mln ton rocznie. Spółka posiada także trzecią co do 
wielkości sieć stacji paliw w Polsce (485 stacji), a 

także aktywa wydobywcze na Morzu Bałtyckim 

(Petrobaltic i litewska Geonafta) oraz na Morzu 

Norweskim (łącznie zasoby 2P szacowane są na 

około 72 mln boe). Obecnie koncern realizuje 

kolejny duży projekt inwestycyjny (DCU 

zwiększający głębokość przerobu w rafinerii, którego 

efekty pojawią się pod koniec roku 2018. 
 

Kurs akcji LTS 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 22 709,4 20 931,1 22 741,6 26 668,5 27 083,7 

EBITDA 1 138,0 2 922,6 2 981,7 2 364,2 2 612,0 

   marża EBITDA 5,0% 14,0% 13,1% 8,9% 9,6% 

EBIT 423,4 1 854,7 2 120,6 1 344,5 1 536,3 

Zysk netto -263,3 1 015,2 1 636,8 765,2 806,1 

P/E - 11,2 7,0 14,9 14,1 

P/CE 25,3 5,5 4,6 6,4 6,1 

P/BV 1,5 1,3 1,1 1,0 1,0 

EV/EBITDA 15,0 5,5 4,9 6,6 6,0 

DPS 0,00 0,00 1,00 1,59 1,66 

DYield 0,0% 0,0% 1,6% 2,6% 2,7% 

Cena bieżąca 61,66 PLN 

Cena docelowa 51,53 PLN 

Kapitalizacja 11,40 mld PLN 

Free float 5,34 mld PLN 

Średni dzienny obrót (3 m-ce) 42,3 mln PLN 

Spółka 
Cena docelowa Rekomendacja 

nowa stara nowa stara 

Lotos 51,53 51,61 sprzedaj sprzedaj 

Spółka 
Cena 

bieżąca 

Cena 

docelowa 

Potencjał 

zmiany 

Lotos 61,66 51,53 -16,4% 

Zmiana prognoz od 

ostatniego raportu 
2017P 2018P 2019P 

EBITDA LIFO  +4,1% -1,7% -1,9% 

Zysk netto +34,3% -5,0% +10,4% 

Lotos: sprzedaj (podtrzymana) 
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MOL HB

BUX
HUF

środa, 29 listopada 2017 | aktualizacja raportu 

MOL HB; MOLB.BU | Paliwa, Węgry 

Rząd węgierski  25,2% 

Akcje własne (w tym opcje) 22,6% 

Oman Oil 7,1% 

  

Pozostali 45,1% 

 

Profil spółki 
Grupa MOL to zintegrowany koncern paliwowy 

prowadzący  międzynarodową  dzia ła lność 

wydobywczą  z  produkcją  110  mboe/d  (rezerwy  2P 
szacowane  są  na  459  mln  boe  z  czego  większość 

zlokalizowana  jest  na  Węgrzech,  Chorwacji,  Rosji, 

Kazachstanie  i  Wielkiej  Brytanii),  rafineryjną  (4 

rafinerie o łącznych mocach przerobowe 21 mln ton i 

2  kompleksy  petrochemiczne)  i  detaliczną  (1900 

stacji  benzynowych  w  regionie  CEE).  Spółka  jest 

również  właścicielem  gazowej  infrastruktury 

przesyłowej na Węgrzech. 
 

Kurs akcji MOL na tle BUX 

 

Struktura akcjonariatu 

Analityk: 
 
Kamil Kliszcz 

+48 22 438 24 02 

kamil.kliszcz@mbank.pl 

(mld HUF) 2015 2016 2017P 2018P 2019P 

Przychody 4 090,7 3 553,0 4 143,1 4 552,0 4 553,6 

EBITDA 643,4 623,4 685,0 583,8 607,6 

   marża EBITDA 15,7% 17,5% 16,5% 12,8% 13,3% 

EBIT -217,2 307,9 403,0 288,6 294,3 

Zysk netto -261,0 263,5 300,4 199,9 201,8 

P/E - 8,8 7,7 11,6 11,5 

P/CE 3,9 4,0 4,0 4,7 4,5 

P/BV 1,6 1,6 1,3 1,3 1,2 

EV/EBITDA 4,9 5,2 4,5 5,1 5,0 

DPS 60,7 70,9 78,1 81,9 86,0 

DYield 1,9% 2,3% 2,5% 2,6% 2,8% 

Cena bieżąca 3 121 HUF 

Cena docelowa 3 104 HUF 

Kapitalizacja 2 320 mld HUF 

Free float 1 046 mld HUF 

Średni dzienny obrót (3 m-ce) 4,1 mld HUF 

MOL: trzymaj (podtrzymana) 

 

Sprzedaż INA może być istotnym katalizatorem 

 

Tegoroczna stopa zwrotu na akcjach MOL-a wynosi 25%, ale 
wyraźnie odstają one od polskich konkurentów, mimo niemniejszej 
ekspozycji na sprzyjające otoczenie makro i relatywnie atrakcyjnej 
wyceny wskaźnikowej. W naszym konserwatywnym scenariuszu dla 
marż rafineryjnych i petrochemicznych zalecamy co prawda 
niedoważanie całego sektora, ale uważamy że akcje węgierskiego 
koncernu można traktować jako „mniejsze zło”. Utrzymujemy dla 
nich neutralną rekomendację (nieznacznie podnosimy cenę 
docelową do 3 104 HUF), gdyż nawet przy założeniach pogorszenia 
rentowności w 2018-19, implikowane wskaźniki EV/CCS EBITDA są 
akceptowalne (5,2x vs. 8,0x dla PKN i 7,0x dla LTS). Dodatkowo 
Spółka oferuje bardzo wysoki FCF yield w perspektywie najbliższych 
kilku lat (efekt zrównoważonej strategii inwestycyjnej), który 
powinien się przekładać na transfery do akcjonariuszy (DYield 2,7%, 
zapowiedź dywidendy specjalnej oraz potencjał do umarzania akcji 

własnych). Potencjalnym źródłem zaskoczenia mogą być też 
przedstawione ostatnio działania efektywnościowe (ostrożnie 
założyliśmy w modelu tylko połowę zakładanych przez Zarząd 
efektów). Nie można też lekceważyć scenariusza sprzedaży udziałów 
w INA, który nie tylko mógłby jednorazowo wpłynąć in plus na naszą 
wycenę Spółki (potencjalnie nawet +10-12%), ale w średnim 
terminie powinien również podnosić wskaźniki wyceny 
porównawczej. 
 

Nowy program efektywnościowy może zaskoczyć 
Ogłoszony program DS2022 zakłada, że kosztem 2,1 mld USD inwestycji w 
perspektywie  5  lat  EBITDA  Spółki  wzrośnie  o  500  mln  USD.  W  naszym 
modelu uwzględniamy ostrożnie tylko połowę z zaplanowanych 47 mld HUF 
celów efektywnościowych, a do szacowanych przez Zarząd zysków z nowych 
instalacji  wytwórczych  przykładamy  20-30% dyskonto (konserwatywne 
założenia  makro  dla  rafinerii  i  mniejsza  rentowność  kompleksu  polioli  na 
przykładzie instalacji PCC Rokita). 
 

Potencjalny pozytywny scenariusz ws INA 
Wygrana w arbitrażu z chorwackim rządem i deklaracje Rosneftu wskazują, 
że scenariusz sprzedaży akcji  INA po cenie zakupu (MOL oczekuje 1,8 mld 
USD plus odsetki) wcale nie musi być traktowany jako kompletnie nierealny. 
Zwracamy uwagę,  że w naszym modelu wyceniamy  ten pakiet na 0,7 mld 
USD, tak więc w powyższym wariancie dodatkową wartość dla akcjonariuszy 
szacowalibyśmy  na  10-12%.  Te  kalkulacje  nie  uwzględniają  faktu,  że MOL 
bez INA zmieniłby profil  inwestycyjny (udział upstream w EBITDA spadłby z 
34% do 23%) i wzrosłyby mnożniki w wycenie porównawczej.    
 

Wyniki jednak bardzo wrażliwe na scenariusz makro 
W tym roku CCS EBITDA będzie bliska rekordu z 2015 roku, ale nie można 
zapominać,  że  ostatnie  3  lata  to  ultra  sprzyjający  okres  w  historii 
węgierskiego  koncernu.  Odchylenie  rentowności  obszaru  downstream  od  
10-letniej średniej rzędu 200 mld HUF (różnice w potencjale produkcyjnym 
są  niewielkie)  powinno  przestrzegać  przed  traktowaniem  obecnych  zysków 
jako nowego poziomu równowagi. 

Spółka 
Cena docelowa Rekomendacja 

nowa stara nowa stara 

MOL (HUF) 3 104 3 077 trzymaj trzymaj 

Spółka 
Cena 

bieżąca 

Cena 

docelowa 

Potencjał 

zmiany 

MOL (HUF) 3 121 3 104 -0,5% 

Zmiana prognoz od 

ostatniego raportu 
2017P 2018P 2019P 

EBITDA LIFO  -5,3% +0,6% +4,8% 

Zysk netto -5,6% -7,1% +2,3% 
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środa, 29 listopada 2017 | aktualizacja raportu 

PKN PW; PKN.WA| Paliwa, Polska 

Skarb Państwa 27,52% 

NN OFE 8,32% 

AVIVA OFE 7,16% 

PERN 4,90% 

  

Pozostali 52,10% 

 

Profil spółki 
PKN Orlen jest największą spółką rafineryjną w 

regionie, posiadającą 33 mln ton mocy głębokiego 

przerobu ropy naftowej rocznie oraz sieć ponad 
2700 stacji benzynowych. Ponadto poprzez Spółka 

jest aktywna w segmencie chemicznym (nawozy) i 

petrochemicznym (w tym JV z LyondellBasell).  

W 2005 roku PKN przejął czeską grupę Unipetrol, a 

w 2006 sfinalizował transakcję nabycia Mazeikiu 

Nafta na Litwie. W ostatnich latach PKN zbudował 

także portfel aktywów wydobywczych (głównie w 

Kanadzie) z zasobami rzędu 114 mln boe. 
 

Kurs akcji PKN 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 88 336,0 79 553,0 94 537,3 102 772,1 105 893,8 

EBITDA 6 235,0 9 642,0 10 986,4 6 556,8 6 532,3 

   marża EBITDA 7,1% 12,1% 11,6% 6,4% 6,2% 

EBIT 4 340,0 7 532,0 8 604,0 3 746,1 3 531,9 

Zysk netto 2 837,0 5 261,0 6 609,5 2 716,6 2 361,2 

P/E 18,3 9,9 7,9 19,1 22,0 

P/CE 11,0 7,1 5,8 9,4 9,7 

P/BV 2,3 1,9 1,6 1,6 1,5 

EV/EBITDA 9,8 6,0 5,0 9,0 9,2 

DPS 1,65 2,13 3,00 3,40 3,18 

DYield 1,4% 1,8% 2,5% 2,8% 2,6% 

Cena bieżąca 121,60 PLN 

Cena docelowa 81,80 PLN 

Kapitalizacja 52,01 mld PLN 

Free float 35,15 mld PLN 

Średni dzienny obrót (3 m-ce) 166,3 mln PLN 

PKN Orlen: sprzedaj (podtrzymana) 

 

Beztroskie lata się kończą, a wycena rekordowa 
 
Wskaźnik EV/EBITDA LIFO’17 pomimo tegorocznego 50% wzrostu 
kursu może wydawać się mało wymagający (5,6x), ale tylko w 
oderwaniu od faktu, że wyniki 2017 są historycznie rekordowe i w 
zdecydowanej większości wynikają z ultra korzystnego otoczenia 
makro. W naszym scenariuszu normalizacji marż modelowych w 
przyszłym roku (w ostatnich tygodniach rynek póki co ignoruje coraz 
niższe odczyty zarówno w rafinerii jak i petrochemii), mnożnik ten 
rośnie skokowo powyżej 9,0x, co dobrze obrazuje wrażliwość 
koncernu na warunki zewnętrzne. Oczywiście można sobie 
wyobrazić, że hossa w sektorze potrwa jeszcze trochę, ale trudno 

będzie o kolejne pozytywne zaskoczenia (4Q’17 powinien już 
przynieść spadek EBITDA r/r), a osią dyskusji w kolejnych latach 
będzie raczej oczekiwane tempo pogarszania się wyników koncernu 
niż kwestia ustanawiania kolejnych maksimów. W obecnej fazie 
cyklu pewnym ryzykiem może być też bardzo mocny bilans Spółki i 
relatywnie niskie, w odniesieniu do aktualnie generowanych zysków, 
nakłady inwestycyjne (niebezpieczeństwo zaangażowania w 
rządowe megaprojekty lub realizacja ambicji budowy narodowych 
czempionów). Biorąc powyższe pod uwagę utrzymujemy 
rekomendację sprzedaj dla akcji Orlenu, nieznacznie obniżając cenę 
docelową do 81,80 PLN. 
 

Wrażliwość aktywów na otoczenie makro 
Skalę wrażliwości Orlenu na warunki makro dobrze obrazuje zestawienie 
tegorocznego zysku EBITDA LIFO w obszarze downstream (prawie 8 mld 
PLN) ze średnią z okresu 2007-16 (4,4 mld PLN), tym bardziej że potencjał 
wytwórczy na przestrzeni tego okresu nie zmienił się jakoś diametralnie 
(dokupienie udziałów w Ceska Rafinerska, PTA od 2012 roku). Nie można 
zapominać, iż zakładane przez nas pogorszenie marż modelowych nie 
pozostanie bez wpływu na wolumeny produkcji, szczególnie w Możejkach. 
Warto też pamiętać, że rewelacyjne wyniki detalu to nie tylko efekt  wzrostu 
sprzedaży pozapaliwowej, ale również rekordowych marż paliwowych, które 
wciąż stanowią ponad 60% strumienia EBITDA segmentu, a które mogą 
znaleźć się pod presją w otoczeniu rosnących cen ropy naftowej. W gorszym 
otoczeniu makro bardziej widoczny może być także wzrost bazy kosztowej 
(YTD koszty wynagrodzeń i usług obcych wzrosły o 0,15 mld PLN r/r). 
 

Mocny bilans może okazać się przekleństwem 
Orlen ze względu na siłę bilansu będzie w stanie utrzymać politykę wypłaty 
dywidendy, choć zapotrzebowanie na kapitał obrotowy (zakładany wzrost 
cen ropy, wyższe zapasy obowiązkowe wraz ze wzrostem dostaw krajowych) 
i oczekiwane pogorszenie wyników osłabi strumień FCF w najbliższych 
latach. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że Spółka nie 

prowadzi obecnie jakichś spektakularnych projektów inwestycyjnych, co 
biorąc pod uwagę jej bieżące wyniki mocno wyróżnia PKN na tle innych 
dużych koncernów kontrolowanych przez MSP. Nie można więc lekceważyć 
ryzyka zaangażowania w któryś z planowanych mega projektów lub 
intensyfikacji własnego programu inwestycyjnego przez Spółkę w odpowiedzi 
na sformułowaną przez rząd koncepcję budowy „narodowych czempionów”.  

Spółka 
Cena docelowa Rekomendacja 

nowa stara nowa stara 

PKN Orlen 81,80 86,55 sprzedaj sprzedaj 

Spółka 
Cena 

bieżąca 

Cena 

docelowa 

Potencjał 

zmiany 

PKN Orlen 121,60 81,80 -32,7% 

Zmiana prognoz od 

ostatniego raportu 
2017P 2018P 2019P 

EBITDA LIFO  -3,6% -3,5% -1,8% 

Zysk netto -0,1% -12,5% -6,4% 
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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 emitentowi 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 emitentów: Lotos, PKN Orlen. 
W ciągu ostatnich 12 miesięcy mBank S.A. otrzymał wynagrodzenie za świadczone usługi od: Lotos, PKN Orlen. 

 

Sporządzanie nowych rekomendacji zakończyło się 29 listopada 2017 o godzinie 08:35. 

Pierwsze udostępnienie nowych rekomendacji do dystrybucji miało miejsce 29 listopada 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 Lotos wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy  

rekomendacja sprzedaj redukuj sprzedaj sprzedaj redukuj 

data wydania  2017-11-03 2017-10-02 2017-09-01 2017-03-01 2016-12-20 

kurs z dnia rekomendacji 66,37 59,75 58,86 48,63 40,40 

WIG w dniu rekomendacji 64 375,83 64 289,69 64 973,76 58 300,37 51 129,31 

 
Rekomendacje dotyczące spółki MOL wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy  

rekomendacja trzymaj trzymaj redukuj 

data wydania  2017-10-02 2017-09-01 2016-12-20 

kurs z dnia rekomendacji 3000,00 2977,50 20620,00 

WIG w dniu rekomendacji 64 289,69 64 973,76 51 129,31 

 

Rekomendacje dotyczące spółki PKN Orlen wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy  

rekomendacja sprzedaj sprzedaj sprzedaj 

data wydania  2017-10-02 2017-09-01 2016-12-20 

kurs z dnia rekomendacji 121,70 117,90 87,17 

WIG w dniu rekomendacji 64 289,69 64 973,76 51 129,31 
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