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Polska 

Wyceny wróciły do 2015 roku 
 

Oczekujemy, że środowisko operacyjne będzie nadal wspierać 
wyniki polskiego sektora bankowego w kolejnych latach, ale po 
znaczącym wzroście indeksu WIG Banki zalecamy selektywne 
podejście do inwestycji w banki. Dobre wyniki sektora w 2018 roku 
napędzane będą przez wolumeny kredytowe, a dopiero w 2019 roku 
przez podwyżki stóp procentowych. Obecnie oczekujemy +75 p.b. 
podwyżek w 2019 roku wobec poprzednich oczekiwań na poziomie 
+50 p.b. w 2018 i +50 p.b. w 2019 roku. Uważamy, że opóźnione 
podwyżki przełożą się na spadek konsensusu rynkowego o 3,8% w 
2018 roku. Niemniej jednak, pozytywne perspektywy rozwoju 
polskiego sektora bankowego zostały już odzwierciedlone w wycenie 
w 2017 roku. Obecnie indeks WIG Banki notowany jest na 
wskaźniku 12 month forward P/E 16,0x oraz P/BV 1,5x, czyli 
najwyżej od 2015 roku. Oznacza to, że rynek przestał dyskontować 
podatek bankowy i zagrożenie płynące z ustaw CHF, a zaczął 

wyceniać podwyżki stóp procentowych. Re-rating był szczególnie 
widoczny w bankach ze znaczącą ekspozycją na kredyty CHF, takich 
jak PKO BP czy Bank Millennium. Jednocześnie podtrzymujemy nasz 
pogląd, że wprowadzenie ustawy CHF złożonej przez Prezydenta RP 
jest nadal prawdopodobne, szczególnie biorąc pod uwagę silną 
złotówkę, która zminimalizuje straty banków i przyspieszy proces 
restrukturyzacji. 
  

Wysokie współczynniki nie oznaczają dużego kapitału 
nadwyżkowego 
Sektor WIG Banki wyceniany jest obecnie na wskaźnikach ostatnio 
notowanych w 2015 roku. Tymczasem rentowność kapitałów, dywidenda, jak 
i sam kapitał nadwyżkowy pozostają na poziomie niższym niż 3 lata temu. 
Według naszych szacunków kapitał nadwyżkowy dostępny dla akcjonariuszy 
spadł przez ostatnie 3 lata aż o 52%. Wzrost współczynników wypłacalności 
jest odpowiedzią sektora na wciąż wzrastające wymogi regulatora, które 
będą rosnąć także w 2018 i 2019 roku. Uważamy, że częściowe uwolnienie 
kapitału nastąpiłoby jedynie przy znaczącej redukcji ekspozycji banków na 
kredyty CHF, co może nastąpić jedynie w przypadku wprowadzenia ustawy 
CHF i przewalutowania kredytów po preferencyjnym kursie. Takie 
rozwiązanie jednak w krótkim okresie będzie generować dodatkowe koszty, 
które znowu obciążą ROE sektora. Ze względu na sprzyjające środowisko 
operacyjne uważamy, że re-rating był słuszny, ale jego skala w bankach z 
ekspozycją na CHF była zbyt duża. 
  

Przeważaj banki bez ekspozycji na CHF 
Banki bez ekspozycji na CHF nie odnotowały tak spektakularnego wzrostu 
wyceny w 2017 roku jak np. PKO BP czy Bank Millennium. Uważamy, że 
stwarza to okazję inwestycyjną, szczególnie że wyniki w latach 2018-19 
będą wspierane przez wolumeny kredytów korporacyjnych (beneficjentami 
powinny być Bank Handlowy oraz Bank Pekao) oraz przez podwyżki stóp 
procentowych (Bank Handlowy). Jednocześnie rekomendujemy kupno 
walorów Alior Banku, który jest obecnie najtańszym (nie licząc GNB) 
bankiem w naszym zestawieniu, a zarazem najbardziej rentownym. 
Uważamy, że sentyment do PKO BP oraz Banku Millennium może się 
znacząco zmienić w 2018 roku ze względu na odroczone podwyżki i 
wprowadzenie ustawy CHF. 
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Spółka 
Cena docelowa  Rekomendacja  

nowa stara nowa stara 

PKO 38,00 PLN 31,20 sprzedaj sprzedaj 

PEO 157,00 PLN 145,42 kupuj akumuluj 

BZW 430,00 PLN 377,87 trzymaj trzymaj 

ING 212,00 PLN 152,39 trzymaj sprzedaj 

MIL 7,00 PLN 5,81 sprzedaj sprzedaj 

BHW 94,00 PLN 85,00 akumuluj trzymaj 

ALR 109,00 PLN 90,00 kupuj akumuluj 

GNB 1,50 PLN 1,27  sprzedaj sprzedaj 

Spółka 
Cena 

bieżąca 

Cena 

docelowa 

Potencjał 

zmiany 

PKO 45,66 38,00 -16,8% 

PEO 135,90 157,00 +15,5% 

BZW 420,00 430,00 +2,4% 

ING 220,00 212,00 -3,6% 

MIL 9,59 7,00 -27,0% 

BHW 84,70 94,00 +11,0% 

ALR 85,50 109,00 +27,5% 

GNB 1,83 1,50 -18,0% 

Spółka 
P/E  P/BV  ROE (%)  

17P 18P 19P 17P 18P 19P 17P 18P 19P 

PKO 18,1 17,2 14,4 1,6 1,4 1,3 9,1 8,7 9,5 

PEO 15,3 16,3 13,4 1,6 1,5 1,5 10,3 9,5 11,1 

BZW 18,8 16,5 13,6 1,9 1,6 1,5 10,6 10,4 11,1 

ING 20,4 18,2 16,1 2,4 2,2 1,9 12,6 12,6 12,7 

MIL 17,3 16,1 14,7 1,5 1,3 1,2 9,2 8,8 8,7 

BHW 20,2 17,5 14,4 1,6 1,6 1,5 8,1 9,2 10,9 

ALR 21,4 11,7 9,8 1,6 1,4 1,2 7,9 12,8 13,0 

GNB - - 11,3 0,3 0,4 0,3 - - 3,1 

WIG-Banki 6 944 

MSCI EME Financials 677 

2018P P/E 16,4x 

2018P P/BV  1,6x 
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PKO PW; PKO.WA | Banki, Polska 

Niesłusznie wyceniany jak w 2015 roku   
 
Podtrzymujemy naszą rekomendację sprzedaj dla banku PKO BP 
jednocześnie podwyższając cenę docelową do poziomu 38,00 PLN na 
akcję. Przez ostatni rok wskaźnik 12M forward P/E wzrósł dla PKO 
BP z 13,4x do 16,4x. Tak wysoka wycena PKO BP miała miejsce 
ostatni raz w 2015 roku. Uważamy, że rynek wycenia PKO BP ze 
znaczącą premią do średniej ze względu na nadchodzące podwyżki 
stóp procentowych, a także przestał wyceniać jakiekolwiek 
ustawodawcze rozwiązanie problemu kredytów frankowych. 
Niemniej jednak uważamy, że PKO BP nie zasługuje na tak znaczący 
re-rating ze względu na a) niższą rentowność, b) niższą dywidendę 

oraz c) niższe kapitały nadwyżkowe dostępne dla akcjonariuszy niż 
w 2015 roku. Dodatkowo uważamy, że w 2018 roku PKO BP może 
nie zrealizować konsensusu ze względu na późniejsze niż oczekiwał 
tego rynek podwyżki stóp procentowych (dopiero w 2019 roku). 
Finalnie, PKO BP posiada największą ekspozycję nominalną na 
kredyty CHF. Wprowadzenie ustawy CHF zaproponowanej przez 
Prezydenta RP spowoduje spadek zysku netto nawet o około 10% w 
2018 roku co nie jest ujęte ani w konsensusie, ani w wycenie 
rynkowej. Podsumowując uważamy, PKO BP będzie jednym z 
głównych beneficjentów podwyżek stóp na rynku, ale to już z 
nawiązką zostało odzwierciedlone w wycenie rynkowej. Z drugiej 
strony, wszelkie negatywne niespodzianki mogą doprowadzić do 
znacznej przeceny walorów. 
 

Za wysoki konsensus 
Uważamy, że konsensus na PKO BP jest zbyt optymistyczny. Moment 
podwyżek stóp procentowych od 12 miesięcy się przesuwa i nasze obecne 
oczekiwania wskazują na pierwsze podwyżki dopiero w 2019 roku. 
Jednocześnie obniżamy nasze oczekiwania na koszt ryzyka w latach 2017-18 
co pozytywnie przekłada się na kolejne lata prognozy. Nasze prognozy na 
2018 rok znajdują się obecnie 4,4% poniżej średnich oczekiwań rynkowych, 
ale są zgodne na 2019 rok.  
 

Marża wzrośnie w 2018 i 2019 roku 
Oczekujemy, że marża odsetkowa PKO BP wzrośnie o 5 p.b. w 2018 roku 
oraz o 19 p.b. w 2019 roku. Wolny wzrost marży w 2018 roku a nawet jej 
spadek w 1H’18 będzie wynikać naszym zdaniem z większych potrzeb 
depozytowych banku. W 2017 roku rekordowo wysoka sprzedaż kredytów na 
rynku była wsparta przez spadający bilans kredytów CHF dzięki umocnieniu 
się PLN. 
 

Rekordowe wskaźniki ale nie nadwyżkowy kapitał 
Oczekujemy, że wskaźnik Tier 1 na poziomie 17% osiągnięty w 3Q’17 
pozwoli na wypłatę jedynie 25% zysku netto. Pomimo rekordowo wysokich 
wskaźników kapitałowych kapitał dostępny dla akcjonariuszy jest aż o 26% 
niższy niż ten zanotowany w 2015 roku. Ewentualne wprowadzenie ustawy 
CHF powinno w średnim terminie odblokować wysokość wypłaty do 75%, ale 
kosztem rentowności w krótkim okresie. 

Skarb Państwa 29,43% 

Aviva OFE 6,72% 

NN OFE 5,17% 

  

Pozostali 58,68% 

 

Profil spółki 
Bank ma największy w kraju portfel depozytów i 

kredytów detalicznych oraz drugi (po Pekao) portfel 

depozytów i kredytów korporacyjnych. Bank 
dysponuje zrównoważonym bilansem oraz 

zadowalającym poziomem współczynnika 

wypłacalności. Spółka posiada 99,6% udziałów w 

ukraińskim banku Kredobank, który jest 

odpowiedzialny za ok. 1% aktywów grupy.  

 

Kurs akcji PKO na tle WIG Banki 

 

Struktura akcjonariatu 

Analityk: 
 

Michał Konarski 

+48 22 438 24 05 

michal.konarski@mbank.pl 

Cena bieżąca 45,66 PLN 

Cena docelowa 38,00 PLN 

Kapitalizacja 57,08 mld PLN 

Free float 40,28 mld PLN 

Średni dzienny obrót (3 m-ce) 187,9 mln PLN 

PKO BP: sprzedaj (podtrzymana) 

 

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

Wynik odsetkowy 7 754,8 8 613,4 9 215,8 10 367,5 7 028,6 

Wynik pozaodsetkowy 4 365,9 4 132,8 4 139,5 4 258,4 3 871,7 

Koszty ogółem 5 920,4 5 983,3 6 208,6 6 457,9 6 271,8 

Zysk operacyjny* 6 200,3 6 762,9 7 146,7 8 168,0 4 628,5 

Zysk netto 2 874,0 3 153,9 3 312,9 3 972,9 2 609,5 

Koszty/przychody (%) 48,8 46,9 46,5 44,2 57,5 

ROE (%) 9,1 9,1 8,7 9,5 9,0 

P/E (x) 19,9 18,1 17,2 14,4 21,9 

P/BV (x) 1,8 1,6 1,4 1,3 1,9 

DPS 0,00 0,00 0,63 0,66 0,00 

Stopa dywidendy (%) 0,0 0,0 1,4 1,5 0,0 

Spółka 
Cena docelowa Rekomendacja 

nowa stara nowa stara 

PKO BP 38,00 31,20 sprzedaj sprzedaj 

Spółka 
Cena 

bieżąca 

Cena 

docelowa 

Potencjał 

zmiany 

PKO BP 45,66 38,00 -16,8% 

Zmiana prognoz od 

ostatniego raportu  
2017P 2018P 

WNDB  +0,7% -2,3% 

Zysk brutto  +9,8% -1,4% 

+7,4% -0,3% Zysk netto  

*przed kosztami rezerw 
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PEO PW; PEO.WA | Banki, Polska 

 

Profil spółki 
Bank ma największy w Polsce portfel depozytów i 

kredytów korporacyjnych, drugą największą bazę 

depozytów detalicznych i trzeci największy portfel 
kredytów detalicznych. Pekao jest jednym z 

najlepiej dokapitalizowanych banków giełdowych ze 

współczynnikiem kapitałów własnych (Tier 1) na 

poziomie ponad 17%. Spółka zamierza wykorzystać 

nadwyżkowy kapitał zarówno na wzrost organiczny, 

jak i na przejęcia.  

 

Kurs akcji PEO na tle WIG Banki 

 

Struktura akcjonariatu 

Analityk: 
 

Michał Konarski 

+48 22 438 24 05 

michal.konarski@mbank.pl 

Cena bieżąca 135,90 PLN 

Cena docelowa 157,00 PLN 

Kapitalizacja 35,67 mld PLN 

Free float 11,70 mld PLN 

Średni dzienny obrót (3 m-ce) 162,2 mln PLN 

Pekao: kupuj (podwyższona) 

 

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

Wynik odsetkowy 4 382,0 4 576,8 4 974,9 5 642,2 4 166,6 

Wynik pozaodsetkowy 2 919,8 2 889,0 2 593,3 2 755,1 2 827,0 

Koszty ogółem 3 493,7 3 536,5 3 612,8 3 703,3 3 758,1 

Zysk operacyjny* 3 808,1 3 929,2 3 955,4 4 694,0 3 235,5 

Zysk netto 2 279,3 2 333,0 2 184,3 2 652,8 2 292,5 

Koszty/przychody (%) 48,4 48,0 48,3 44,7 54,3 

ROE (%) 9,8 10,3 9,5 11,1 9,7 

P/E (x) 15,6 15,3 16,3 13,4 15,6 

P/BV (x) 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 

DPS 8,70 8,68 7,40 8,32 10,00 

Stopa dywidendy (%) 6,4 6,4 5,4 6,1 7,4 

Spółka 
Cena docelowa Rekomendacja 

nowa stara nowa stara 

Pekao 157,00 145,42 kupuj akumuluj 

Spółka 
Cena 

bieżąca 

Cena 

docelowa 

Potencjał 

zmiany 

Pekao 135,90 157,00 +15,5% 

Zmiana prognoz od 

ostatniego raportu  
2017P 2018P 2019P 

WNDB  -0,5% -2,6% -3,2% 

Zysk brutto  -1,2% -9,0% -10,0% 

-0,1% -10,8% Zysk netto  -12,0% 

PZU 20,00% 

PFR 12,80% 

UniCredit S.p.A. 6,26% 

  

Pozostali 60,94% 

*przed kosztami rezerw 

Fuzja ucieczką przed przejęciem 
 

Podwyższamy naszą rekomendację akumuluj do kupuj dla Banku 
Pekao jednocześnie podnosząc 9-miesięczną cenę docelową do 
poziomu 157,00 PLN na akcję. Bank Pekao jako jeden z nielicznych 
banków w Polsce będzie w stanie podtrzymać dotychczasowy 
strumień dywidend przynajmniej przez kolejne 2 lata. Dodatkowo 
brak znaczącej ekspozycji Banku Pekao na kredyty w CHF powinien 
pozwolić uniknąć nadmiernej presji regulacyjnej. Oczekujemy także, 
że Bank Pekao będzie jednym z głównych beneficjentów wyższego 
popytu na kredyty korporacyjne w 2018 roku. Spowoduje to, że 
pierwszy raz od 2014 roku tempo wzrostu kredytów ogółem 
przekroczy +10%. Uważamy, że dodatkowym katalizatorem dla 
wzrostu kursu akcji może być wejście na ścieżkę realizacji ROE na 
poziomie 14% założonym w strategii banku na 2020 rok.  Obecny 
konsensus wskazuje na 2020P ROE równe 13% co pozostawia 
potencja do wzrostu prognoz i wyceny w przyszłości. 
 

Ostrożnie podchodzimy do wzrostu wyników  
Oczekujemy, że bez zdarzeń jednorazowych (ale wliczając sprzedaż portfeli 
NPL) zysk netto Banku Pekao wzrośnie w 2018 roku aż o 18,7%, co jest 
zgodne z założeniami Zarządu (dwucyfrowy wzrost zysku netto). Niemniej 
jednak nasze prognozy pozostają bardziej pesymistyczne niż oczekiwania 
rynku i znajdują się 5%-3% poniżej konsensusu w latach 2018-19. Wynika 
to po części z naszych bardziej konserwatywnych oczekiwań odnośnie 
podwyżek stóp procentowych. 
 

Wysoka i stabilna dywidenda   
Oczekujemy, że dywidenda na akcję wyniesie odpowiednio 5,3 PLN i 6,0 PLN 
w latach 2018-19. Prognozowana przez nas dywidenda przekłada się na 
wskaźnik DYield na poziomie 5% i 6% w kolejnych latach, który jest 
znacznie wyższy od średniej dla polskich banków na poziomie 2%-3%.  
 

Jakaś fuzja się wydarzy 
Uważamy, że Skarb Państwa podejmie w 2018 roku decyzję dotyczącą 
ewentualnej fuzji Pekao z Aliorem lub z PKO BP. Ze strony Pekao bardziej 
pożądana fuzja jest z Alior Bankiem, która dzięki koncentracji aktywów 
najprawdopodobniej wykluczyłaby fuzję z PKO BP i rozwiązałaby problem 
dywidendy w 2021 roku (wzrost zamiast wysokiej wypłaty). Niemniej jednak 
po wypowiedziach Prezesa PFR uważamy, że fuzja z PKO BP byłaby bardziej 
preferowaną opcją akcjonariuszy banku. Fuzja z PKO BP pozwoliłaby 
stworzyć jeden z największych banków w regionie CEE oraz pozwoliłaby na 
zwiększenie wypłaty w PKO BP dzięki rozwodnieniu portfela CHF.  
 

Pekao z niesłusznym dyskontem do PKO   
Na wskaźniku 2018 P/E Pekao notowane jest z 5% dyskontem do PKO BP. 
Ostatni raz Bank Pekao był notowany z tak dużym dyskontem w kwietniu 
2008 roku. Naszym zdaniem Pekao zasługuje na wycenę po wyższych 
wskaźnikach ze względu na wysoką rentowność, dywidendę oraz brak 
ekspozycji na CHF. Uważamy, że nawet biorąc pod uwagę podwyżki stóp 
procentowych w 2019 rok ROE Pekao będzie nadal wyższe niż w PKO BP. 
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BZW PW; BZW.WA | Banki, Polska 

Banco Santander S.A. 69,41% 

NN OFE 5,15% 

  

Pozostali 25,44% 

 

Profil spółki 
Portfel kredytowy BZ WBK ma charakter uniwersalny 

z lekkim przeważeniem w stronę segmentu 

korporacyjnego. Niemniej jednak wraz z 
konsolidacją Santander Consumer Bank udział 

kredytów detalicznych w portfelu znacząco wzrósł. 

Współczynnik wypłacalności BZ WBK znajduje się na 

poziomie 15,4%. Celem strategicznego inwestora, 

Santandera, jest głównie wygenerowanie wartości 

dodanej dla akcjonariuszy poprzez kontrolę kosztów 

i wzrost udziału rynkowego banku do 12%. 

 

Kurs akcji BZW na tle WIG Banki 

 

Struktura akcjonariatu 

Analityk: 
 

Michał Konarski 

+48 22 438 24 05 

michal.konarski@mbank.pl 

Cena bieżąca 420,00 PLN 

Cena docelowa 430,00 PLN 

Kapitalizacja 39,89 mld PLN 

Free float 27,69 mld PLN 

Średni dzienny obrót (3 m-ce) 38,0 mln PLN 

BZ WBK: trzymaj (podtrzymana) 

 

(mln PLN) 2017 2018P 2019P 2020P 2016 

Wynik odsetkowy 5 276,9 5 851,9 6 943,5 7 587,2 4 770,4 

Wynik pozaodsetkowy 2 486,8 2 761,2 3 021,3 3 067,4 2 835,8 

Koszty ogółem 3 372,4 3 653,2 3 923,0 3 902,1 3 367,7 

Zysk operacyjny* 4 391,2 4 959,9 6 041,7 6 752,5 4 238,4 

Zysk netto 2 213,1 2 559,6 3 152,5 3 594,8 2 166,8 

Koszty/przychody (%) 43,4 42,4 39,4 36,6 44,3 

ROE (%) 10,6 10,4 11,1 11,8 11,1 

P/E (x) 18,8 16,5 13,6 11,9 19,2 

P/BV (x) 1,9 1,6 1,5 1,3 2,1 

DPS 5,40 6,69 12,55 15,46 21,33 

Stopa dywidendy (%) 1,3 1,6 3,0 3,7 5,1 

Spółka 
Cena docelowa Rekomendacja 

nowa stara nowa stara 

BZ WBK 430,00 377,87 trzymaj trzymaj 

Spółka 
Cena 

bieżąca 

Cena 

docelowa 

Potencjał 

zmiany 

BZ WBK 420,00 430,00 +2,4% 

Zmiana prognoz od 

ostatniego raportu  
2018P 2019P 

WNDB  +3,9% +9,2% 

Zysk brutto  +0,2% +4,9% 

+0,8% +3,2% Zysk netto  

*przed kosztami rezerw 

Fuzja wyceniona przez rynek 
 

Podtrzymujemy naszą rekomendację trzymaj dla BZ WBK 
jednocześnie podnosząc 9-miesięczną cenę docelową do 430,00 PLN 
na akcję. Wyższa cena docelowa to efekt uwzględnienia w naszych 
prognozach fuzji BZ WBK oraz DB Polska. Uważamy, że fuzja ta nie 
jest jeszcze odzwierciedlona w konsensusie, który ma szansę 
wzrosnąć o 6,7% w 2019 roku. Niemniej jednak rynek błyskawicznie 
zdyskontował jej skutki nie pozostawiając miejsca na dalszy wzrost 
notowań. W 2018 roku BZ WBK może zaskoczyć pozytywnie rynek 
rozpoznaniem bad-will’u wynikającym z okazyjnej ceny zakupu 
aktywów DB Polska, zaś negatywnie kosztami płynącymi z 
wprowadzenia w życie ustawy CHF. Ewentualna ustawa 
spowodowałaby spadek zysku netto o maksymalnie 12%, co 
wskazuje na relatywnie niską wrażliwość. Finalnie uważamy, że 
bank będzie w stanie wypłacić jedynie 30% zysku netto w formie 
dywidendy, co przekłada się na wskaźnik DYield na poziomie 1,6%. 
Oczekując na pierwsze efekty fuzji z DB Polska w 2019 roku 
uważamy, że obecna wycena BZ WBK jest już adekwatna.  
 

Konsensus niedoszacowany, ale na 2019 rok 
Pozostawiliśmy na prawie niezmienionym poziomie prognozy na rok 2018, 
ale podnieśliśmy je o 3,2% na 2019. Wyższe szacunki wynikają głównie z 

fuzji z DB Polska. Obecnie jesteśmy poniżej konsensusu na 2018 rok o 
1,2%, ale powyżej na 2019 rok o 6,7%. Oczekujemy, że zysk netto w 2018 
roku wzrośnie o 15,7%, aby następnie przyspieszyć do +23,2% w 2019 roku 
na fali rosnących stóp procentowych oraz fuzji. 
 

Fuzja z DB Polska zwiększy EPS… 
Wydzielona część DB Polska składać się będzie z części detalicznej, MŚP oraz 
domu maklerskiego DB. BZ WBK nie przejmie części korporacyjnej DB Polska 
oraz części inwestycyjnej. Cena za aktywa została wyznaczona na  
1 290 mln PLN (z czego 20 mln PLN za DB Securities), co implikuje 0,6x  
P/TBV. BZ WBK oczekuje docelowo 129 mln PLN synergii kosztowych oraz  
255 mln PLN kosztów integracji. Uważamy, że przejęcie DB Polska jest 
pozytywną informacją dla akcjonariuszy. Z jednej strony transakcja 
pozytywnie wpłynie na EPS spółki (4%-5% w latach 2019-2021), a z drugiej 
rozwodni udział kredytów hipotecznych CHF w portfelu, co zwiększy 
możliwości dywidendowe banku. Jednocześnie uważamy, że duża część (jak 
nie wszystkie) kosztów integracji zostanie pokryta przez rozpoznanie tzw. 
„bad-will’u” z transakcji w 2018 roku (nie ujęte w prognozach), zaś synergie 
kosztowe mogą nadal okazać się wyższe od oczekiwań dzięki chociażby 
niższemu kosztowi finansowania.  
 

…ale będzie miała negatywny wpływ na marżę w 2018 roku 
Negatywnie w transakcji przejęcia DB Polska postrzegamy pasywa 
przejmowanego podmiotu. Po przejęciu wskaźnik L/D BZ WBK wyniesie 
107%. Dodatkowo BZ WBK będzie zobligowane do spłacenia finansowania 
właścicielskiego w wysokości około 6 mld PLN. Uważamy, że spowoduje to 
presję na koszty finansowania szczególnie w pierwszej połowie 2018 roku, a 
co za tym idzie presję na marżę odsetkową. 

300

350

400

450

500

s
ty

 1
7

k
w

i 
1
7

li
p
 1

7

p
a
ź
 1

7

s
ty

 1
8

BZW

WIGBANK

PLN

http://www.mdm.pl/
https://www.mbank.pl/
mailto:michal.konarski@mbank.pl


  

    

czwartek, 1 lutego 2018 | aktualizacja raportu 

ING PW; INGP.WA | Banki, Polska 

 

Profil spółki 
Bank posiada szeroką ofertę produktową skierowaną 

zarówno do klientów detalicznych, jak i 

korporacyjnych. Spółka charakteryzuje się jednym z 
najniższych wśród banków giełdowych wskaźnikiem 

kredyty/depozytów – ok. 84%. Nadwyżki 

płynnościowe lokowane są w papiery dłużne, głównie 

polskie obligacje rządowe. Baza depozytowa 

zdominowana jest przez oszczędności detaliczne. W 

portfelu kredytowym dominują kredyty 

korporacyjne, chociaż bank stopniowo zdobywa 

udziały rynkowe w kredytach detalicznych, a w 

szczególności hipotecznych. 
 

Kurs akcji ING na tle WIG Banki 

 

Struktura akcjonariatu 

Analityk: 
 

Michał Konarski 

+48 22 438 24 05 

michal.konarski@mbank.pl 

Cena bieżąca 220,00 PLN 

Cena docelowa 212,00 PLN 

Kapitalizacja 28,6 mld PLN 

Free float  7,2 mld PLN 

Średni dzienny obrót (3 m-ce) 12,1 mln PLN 

ING BSK: trzymaj (podwyższona) 

 

(mln PLN) 2017 2018P 2019P 2020P 2016 

Wynik odsetkowy 3 452,8 3 782,9 4 217,1 4 592,6 2 953,4 

Wynik pozaodsetkowy 1 303,1 1 374,5 1 432,9 1 466,0 1 371,1 

Koszty ogółem 2 122,6 2 202,4 2 309,1 2 405,5 2 099,2 

Zysk operacyjny* 2 633,3 2 955,0 3 341,0 3 653,1 2 225,3 

Zysk netto 1 403,1 1 572,3 1 783,2 1 940,0 1 253,1 

Koszty/przychody (%) 44,6 42,7 40,9 39,7 48,5 

ROE (%) 12,6 12,6 12,7 12,3 11,8 

P/E (x) 20,4 18,2 16,1 14,8 22,8 

P/BV (x) 2,4 2,2 1,9 1,7 2,7 

DPS 0,00 3,24 3,63 4,11 4,30 

Stopa dywidendy (%) 0,0 1,5 1,6 1,9 2,0 

ING Bank N.V. 75,00% 

Aviva OFE 6,05% 

  

Pozostali 18,95% 

Spółka 
Cena docelowa Rekomendacja 

nowa stara nowa stara 

ING BSK 212,00 152,39 trzymaj sprzedaj 

Spółka 
Cena 

bieżąca 

Cena 

docelowa 

Potencjał 

zmiany 

ING BSK 220,00 212,00 -3,6% 

Zmiana prognoz od 

ostatniego raportu  
2017P 2018P 

WNDB  +2,4% +0,7% 

Zysk brutto  -0,6% -1,5% 

-4,0% -4,6% Zysk netto  

*przed kosztami rezerw 

Wygórowane oczekiwania rynku mogą się nie spełnić 
 
Podwyższamy naszą rekomendację do trzymaj dla akcji ING BSK i 
wskazujemy 9-miesięczną cenę docelową na poziomie 212,00 PLN 
na akcję. Uważamy, że ING BSK ze względu na swój bezpieczny 
profil, dynamiczny wzrost aktywów, potencjał do wypłaty dywidendy 
oraz bardzo wysoką rentowność zasługuje na premię do reszty 
sektora. Jednocześnie uważamy, że konsensus prognoz na kolejne 
dwa lata został ustawiony dość ambitnie dla banku i nie zostanie 
dostarczony. Ponadto uważamy, że ING BSK pozostanie dość 
powściągliwe w oferowaniu dywidendy, której poziom wypłaty w 
kolejnych dwóch latach wyniesie 30%. Uważamy, że zamiast 

dywidendy ING BSK przeznaczy kapitał na dalszy dynamiczny wzrost 
lub przejęcia mniejszych podmiotów.  
 

Konsensus za wysoki 
Uważamy, że konsensus prognoz na ING BSK powinien ulec korekcie o 5% 
na 2018 rok i 5% na 2019 rok. Nasze prognozy są wyższe od konsensusu w 
przypadku wyniku odsetkowego, ale niższe dla wyniku prowizyjnego. 
Dodatkowo oczekujemy, że koszt ryzyka pozostanie stabilny w kolejnych 
dwóch latach na poziomie 0,5% wobec konsensusu, który zakłada jego 
spadek. Podsumowując oczekujemy, że zysk netto wzrośnie o 12,6% w 
2018, a następnie o 13,2% w 2019 roku oraz o 9,2% w 2020 roku 
odzwierciedlając rosnące stopy procentowe. 
 

Najmniej wrażliwy na podwyżki stóp 
Oczekujemy, że wynik odsetkowy w 2018 roku wzrośnie o 9,6% a w 2019 o 
11,5%. Wynik odsetkowy będzie napędzany przez wolumeny kredytowe, 
które oczekujemy, że wzrosną o 14,1% w 2018 roku oraz o 11,7% w 2019. 
Jednocześnie bazując na danych historycznych uważamy, że ING BSK będzie 
najmniej wrażliwym bankiem na podwyżki stóp procentowych. Podczas 
ostatniego cyklu obniżek szacujemy, że NIM ING średnio spadała 12 p.b. na 
każde 100 p.b. obniżki stopy referencyjnej. Oczekujemy, że marża 
odsetkowa w latach 2018 i 2019 będzie rosła w tempie 3-5 p.b. na rok. 
 

Dywidenda poniżej średniej 
Uważamy, że pomimo znaczących możliwości dywidendowych wskaźnik 
Dividend Yield ING BSK będzie kreował się poniżej średniej dla rynku. 
Oczekujemy, że w 2018 roku wskaźnik DYield wyniesie 1,5%, zaś w 2019 
1,6%. Oczekujemy, że Zarząd będzie preferował przeznaczenie znaczącej 
części zysków zatrzymanych na dalszy dynamiczny rozwój organiczny oraz 
na ewentualne przejęcia. Jednocześnie uważamy, że w przypadku braku 
dalszego wzrostu nadwyżka kapitałowa zostanie wypłacona akcjonariuszom. 
  

Najwyższa premia uzasadniona 
ING na wskaźniku 2018 P/E 18,2x notowane jest z 11% premią do średniej 
na poziomie 16,4x. Obecnie uważamy, iż najwyższa premia do rynku dla ING 
jest uzasadniona po poprawie wskaźników wypłacalności, a także przez 
konserwatywny bilans, wysoki wskaźnik ROE oraz dynamiczny wzrost 
organiczny. Niemniej, obecna wycena rynkowa nie pozostawia potencjału do 
wzrostu. 
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czwartek, 1 lutego 2018 | aktualizacja raportu 

MIL PW; MILP.WA | Banki, Polska 

Millennium BCP 50,10% 

NN OFE 8,99% 

Aviva OFE 5,44% 

  

Pozostali 35,47% 

Profil spółki 
 
Millennium jest siódmym największym bankiem w 

Polsce z udziałem rynkowym w aktywach na 

poziomie ok. 4%. Bank zarówno po aktywnej, jak i 

pasywnej stronie bilansu jest zdominowany przez 

segment detaliczny. Około 59% portfela 
kredytowego stanowią kredyty hipoteczne, z których 

ok. 66% stanowią kredyty walutowe. Oczekujemy, 

że ze względu na wysokie wymagania regulacyjne 

oraz rekomendacje KNF, bank nie wypłaci 

dywidendy przez najbliższe 2 lata. 

  

Kurs akcji MIL na tle WIG Banki 

 

Struktura akcjonariatu 

Analityk: 
 

Michał Konarski 

+48 22 438 24 05 

michal.konarski@mbank.pl 

Cena bieżąca 9,59 PLN 

Cena docelowa 7,00 PLN 

Kapitalizacja 11,63 mld PLN 

Free float 5,83 mld PLN 

Średni dzienny obrót (3 m-ce) 18,8 mln PLN 

Millennium: sprzedaj (podtrzymana) 

 

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

Wynik odsetkowy 1 505,8 1 693,0 1 796,6 1 935,5 1 365,2 

Wynik pozaodsetkowy 1 122,2 946,7 977,8 1 007,2 874,0 

Koszty ogółem 1 268,1 1 270,4 1 319,9 1 364,9 1 309,1 

Zysk operacyjny* 1 359,9 1 369,2 1 454,4 1 577,8 930,1 

Zysk netto 701,3 674,4 721,7 794,1 546,5 

Koszty/przychody (%) 48,3 48,1 47,6 46,4 58,5 

ROE (%) 10,5 9,2 8,8 8,7 9,0 

P/E (x) 16,6 17,3 16,1 14,7 21,3 

P/BV (x) 1,7 1,5 1,3 1,2 1,8 

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

Stopa dywidendy (%) 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 

Spółka 
Cena docelowa Rekomendacja 

nowa stara nowa stara 

Millennium 7,00 5,81 sprzedaj sprzedaj 

Spółka 
Cena 

bieżąca 

Cena 

docelowa 

Potencjał 

zmiany 

Millennium 9,59 7,00 -27,0% 

Zmiana prognoz od 

ostatniego raportu  
2017P 2018P 

WNDB  +8,1% +6,9% 

Zysk brutto  +9,9% +4,3% 

+6,4% +0,0% Zysk netto  

*przed kosztami rezerw 

Franki pozostają problemem numer 1. 
  
Podtrzymujemy naszą negatywną rekomendację sprzedaj oraz 
podwyższamy 9-miesięczną cenę docelową do 7,00 PLN na akcję. 
Nasze negatywne nastawienie do Banku Millennium wynika z 
otoczenia regulacyjnego, które powoduje, że bank musi utrzymywać 
bardzo wysokie bufory kapitałowe. Presja regulacyjna negatywnie 
wpływa na rentowność banku oraz możliwości dywidendowe. 
Uważamy, że zmniejszenie presji nastąpi w wyniku zmniejszenia 
ekspozycji na kredyty CHF, co może stać się w drodze naturalnej 
amortyzacji lub przyspieszonej przez np. ustawę CHF. Niemniej 
jednak w drugim przypadku oznacza to znaczącą presję na ROE. W 

przypadku wejścia w życie ustawy CHF złożonej przez Prezydenta RP 
w skrajnym wypadku fundusz wsparcia kredytobiorców pochłonie 
około 40% zysku netto banku. Obecnie rynek na 12m forward P/E 
wycenia Bank Millennium na wskaźniku ostatnio notowanym w 2014 
roku. Niemniej jednak bank charakteryzuje się niższym 
prognozowanym ROE (-2 p.p.), a zarazem niższym kapitałem 
nadwyżkowym dostępnym dla akcjonariuszy (-67%) oraz dywidendą 
(50% zysku wypłacone w 2014 roku). Finalnie Bank Millennium jest 
jednym z najmniej wrażliwych banków na ruchy stóp procentowych. 
Ze względu na niższy zwrot z kapitałów niż nasz koszt kapitału 
(8,5%) w 2019 roku wyceniamy Bank Millennium z lekkim 
dyskontem do wartości księgowej.  
  

Konsensus jest bardzo ambitny 
Nasze prognozy znajdują się 7,9% poniżej konsensusu na 2018 oraz 13,1% 
poniżej na 2019 rok. Nasze niższe oczekiwania są bardziej konserwatywne 
odnośnie wzrostu wyniku odsetkowego oraz prowizyjnego w latach 2018-19. 
Z drugiej strony pozostajemy optymistami odnośnie kosztu ryzyka, który 
jest niższy niż ten oczekiwany przez rynek. Uważamy, że zysk netto Banku 
Millennium wzrośnie o 6% w 2018 roku oraz 9% w 2019 roku. 
 

Brak dywidendy 
Na koniec 3Q’17 Millennium Bank zaraportował rekordowo wysoki wskaźnik 
wypłacalności TCR na poziomie 20,5%. Niemniej jednak bank nie może 
wypłacić dywidendy ze względu na kryteria redukujące wypłatę, jakie KNF 
przedstawił dla banków w swojej rekomendacji. Uważamy, że sytuacja 
zmieni się dopiero w 2019 roku, kiedy Bank Millennium wypłaci 25% zysku 
netto w formie dywidendy, co przełoży się na wskaźnik DYield na poziomie 
1,6%, znacząco poniżej średniej. Drogę do wyższej wypłaty może otworzyć 
szybsza amortyzacja portfela CHF w drodze np. ugody z klientem, co jednak 
negatywnie będzie wpływać na ROE banku.  
  

Wynik odsetkowy będzie rosnąć, ale powoli 
Oczekujemy, że wynik odsetkowy wzrośnie w 2018 roku o 6,1% (rynek 8%), 
a następnie o 7,7% w 2019 (rynek 13%). Wysoka podwyżka stóp 
procentowych w 2019 roku nie powinna przełożyć się na skokowy wzrost 
marży ze względu na niską wrażliwość banku na ruchy RPP. Oczekujemy, że 
wynik odsetkowy będzie głównie napędzany przez wolumeny kredytowe, 
których wzrost szacujemy na 4,4% w 2018 roku oraz 5,6% w 2019 roku. 
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BHW PW; BHW.WA | Banki, Polska 

 

Profil spółki 
Bank koncentruje się na obsłudze dużych 

międzynarodowych klientów korporacyjnych, co jest 

odzwierciedlone w dominacji segmentu 
korporacyjnego zarówno w depozytach, jak i 

kredytach banku. W segmencie detalicznym bank 

koncentruje się na produktach kartowych oraz 

obsłudze klientów zamożnych. Handlowy jest 

jednym z najlepiej dokapitalizowanych banków 

giełdowych ze współczynnikiem wypłacalności CET1 

na poziomie 17,3%. Bank charakteryzuje także niski 

wskaźnik kredytów do depozytów, który na koniec 

3Q’17 kształtował się na poziomie 55,91%. 

 

Kurs akcji BHW na tle WIG Banki 

 

Struktura akcjonariatu 

Analityk: 
 

Michał Konarski 

+48 22 438 24 05 

michal.konarski@mbank.pl 

Cena bieżąca 84,70 PLN 

Cena docelowa 94,00 PLN 

Kapitalizacja 11,07 mld PLN 

Free float 2,77 mld PLN 

Średni dzienny obrót (3 m-ce) 6,4 mln PLN 

Handlowy: akumuluj (podwyższona) 

 

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

Wynik odsetkowy 1 003,6 1 071,9 1 183,7 1 383,7 976,6 

Wynik pozaodsetkowy 1 106,9 1 045,4 1 094,1 1 125,7 1 127,5 

Koszty ogółem 1 231,2 1 231,9 1 266,3 1 301,9 1 330,6 

Zysk operacyjny* 879,4 885,4 1 011,6 1 207,6 773,5 

Zysk netto 601,6 548,8 632,3 769,1 626,4 

Koszty/przychody (%) 58,3 58,2 55,6 51,9 63,2 

ROE (%) 8,8 8,1 9,2 10,9 8,8 

P/E (x) 18,4 20,2 17,5 14,4 17,7 

P/BV (x) 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 

DPS 4,68 4,60 4,20 4,84 7,43 

Stopa dywidendy (%) 5,5 5,4 5,0 5,7 8,8 

Citibank Overseas Investment 

Corporation 
75,00% 

  

Pozostali 25,00% 

Spółka 
Cena docelowa Rekomendacja 

nowa stara nowa stara 

Handlowy 94,00 85,00 akumuluj trzymaj 

Spółka 
Cena 

bieżąca 

Cena 

docelowa 

Potencjał 

zmiany 

Handlowy 84,70 94,00 +11,0% 

Zmiana prognoz od 

ostatniego raportu 
2017P 2018P 

WNDB +2,6% -0,5% 

Zysk brutto +2,2% -5,4% 

Zysk netto -1,0% -10,4% 

*przed kosztami rezerw 

Wysoka wrażliwość na stopy nadal niewynagrodzona 
  
Podwyższamy naszą rekomendację do akumuluj dla Banku 
Handlowego i wyznaczamy cenę docelową na poziomie 94,00 PLN na 
akcję. Oczekujemy, że w kolejnych dwóch latach wynik netto Banku 
Handlowego znacząco przyspieszy do +15% w 2018 roku oraz do 
+21,6% w 2019. Szacujemy, że Bank Handlowy jest najbardziej 
wrażliwym bankiem na podwyżki stóp procentowych, co będzie jego 
niewątpliwym atutem w 2019 roku kiedy oczekujemy wzrostu stóp 
na rynku o +75 p.b. Drugim atutem Banku Handlowego pozostaje 
wypłata dywidendy, która powinna pozostać na poziomie 100% 
przynajmniej przez kolejne 2 lata. Finalnie, Bank Handlowy powinien 

być beneficjentem rosnącego popytu na kredyty korporacyjne, które 
są jego głównym produktem i stanowią około 62% wszystkich 
kredytów. Na wskaźniku 2019 P/E Bank Handlowy notowany jest z 
dyskontem do PKO BP, pomimo bezpieczniejszego bilansu, wyższej 
dywidendy oraz rentowności.  
 

Zbyt konserwatywny konsensus na 2018 rok 
Uważamy, że konsensus jest zbyt optymistyczny na 2018 rok szczególnie po 
stronie salda rezerw. W ostatnich kwartałach Bank Handlowy zawiązywał 
rezerwy, a koszt ryzyka oscylował w przedziale 29 p.b. - 66 p.b. 
Jednocześnie uważamy, że rynek zbyt pesymistycznie podszedł do 
wrażliwości Handlowego na ewentualne podwyżki w 2019 roku. Reasumując 
oczekujemy, że konsensus na Bank Handlowy powinien spaść o 1,1% na 
2018 rok, ale wzrosnąć o 4,4% na 2019. 
 

Powtarzalna dywidenda 
Oczekujemy, że Bank Handlowy wypłaci 100% dywidendy w latach 2018-19, 
co powinno przełożyć się na wskaźnik DYield w przedziale 5,0-5,7%. Obecna 
polityka dywidendowa KNF zakłada, że aby wypłacić 100% zysku netto w 
formie dywidendy bank musi posiadać wskaźnik Tier 1 na poziomie 15,05% 
oraz TCR równy 17,05%. Niemniej jednak uważamy, że w perspektywie 3 lat 
dywidenda będzie musiała ulec korekcie lub bank będzie musiał się wspierać 
emisją długu. 
  

Bank Handlowy skorzysta na podwyżce stóp 
Wysoki udział kredytów konsumenckich w strukturze kredytów oraz  
depozytów bieżących powodują, że Bank Handlowy jest jednym z najbardziej 
wrażliwych banków na ruchy stóp procentowych. Oczekujemy, że podwyżka 
stóp w 2019 roku spowoduje wzrost marży odsetkowej aż o 26 p.b., zaś 
wyniku odsetkowego o 17% R/R. Nasza prognoza na wynik odsetkowy 
znajduje się 13% powyżej średnich oczekiwań rynkowych na 2019 rok. 
  

Premia gwarantowana 
Pomimo braku ekspozycji na kredyty CHF oraz najwyższej w sektorze 
wrażliwości na podwyżki stóp procentowych Bank Handlowy nie był 
uczestnikiem re-ratingu w takiej skali jak np. PKO BP. Uważamy, że Bank 
Handlowy zasługuje na wyższą niż obecnie premię do polskiego rynku ze 
względu na najniższy wskaźnik L/D, brak kredytów w CHF, wysoką 
wrażliwość na podwyżki stóp oraz finalnie wysoką i powtarzalną dywidendę. 

65

75

85

95

105

s
ty

 1
7

k
w

i 
1
7

li
p
 1

7

p
a
ź
 1

7

s
ty

 1
8

BHW

WIGBANK

PLN

http://www.mdm.pl/
https://www.mbank.pl/
mailto:michal.konarski@mbank.pl


  

    

czwartek, 1 lutego 2018 | aktualizacja raportu 

ALR PW; ALR.WA | Banki, Polska 

Rekordowe wyniki obroną przed przejęciem 

 
Podwyższamy naszą rekomendację akumuluj do kupuj dla Alior 
Banku, jednocześnie podwyższając cenę docelową do poziomu 
109,00 PLN na akcję. Rewizja ceny docelowej wynika z wyższych 
prognoz, które podwyższyliśmy o 10%-13% na lata 2018-2019. 
Nadal uważamy, że poprzednie założenia odnośnie strategii z 
ustalonym ROE na poziomie 14% w 2020 są ambitne, ale osiągalne. 
Jednocześnie uważamy, że osiągniecie ROE na poziomie 16% jest 
mało realne chociażby na zakładaną przez nas inną niż Alior Bank 
ścieżkę podwyżek stóp procentowych. Naszym zdaniem, bardzo 
ambitna strategia na 2020 rok jest próbą zwrócenia uwagi 

akcjonariuszy na unikatowy na polskim rynku model biznesowy 
banku, a co za tym idzie formą obrony przed ewentualnym 
przejęciem przez Bank Pekao. Uważamy, że finalna decyzja 
dotycząca połączenia obu banków zostanie podjęta wspólnie przez 
PZU oraz PFR z czego ten był do tej pory sceptyczny. Obecnie 
uważamy, że realizacja strategii nawet w niższym wymiarze niż ROE 
na poziomie 16% jest nadal nie wyceniona przez rynek, co stwarza 
okazję inwestycyjną. 
 

Podnosimy prognozy o 10-13% na lata 2018-2019 
Wyższe od oczekiwań wyniki za 9M’17 skłoniły nas do podniesienia naszych 
prognoz na lata 2017-19 o odpowiednio 27%, 10% oraz 13%. Wyższy zwrot 
z kapitałów pomoże bankowi na poprawę pozycji kapitałowej, co z kolei 
urealnia ambitny plan Zarządu odnośnie wzrostu wolumenów. Nasze 
prognozy są wyższe od konsensusu o 16%- 12% na lata 2018-19. 
 

Strategia 2017-2020 obecnie zbyt ambitna 
Zarząd Alior Banku dokonał aktualizacji strategii, w której zamierza osiągnąć 
współczynnik Tier I w wysokości 15,0% i TCR na poziomie 17,0% w 2020 
roku. Ponadto, cele strategiczne na 2020 rok obejmują obecnie: ROE 16,2% 
(podniesione z 14,1% poprzednio), NIM 5,3% (wzrost z 5,1%), wskaźnik C/I 
39% (bez zmian), koszty ryzyka 1,7% (wobec 1,6%) oraz roczny wzrost 
wolumenu kredytów brutto 5-6 mld PLN (podtrzymany). Alior Bank 
przewiduje otrzymać bufor OSII w wysokości 25 p.b. w 4Q’18. Negatywny 
wpływ IFRS-9, uwzględniając 5-letni okres amortyzacji, na współczynnik 
kapitału Tier I wyniesie: 20 p.b. w 2018 roku, 24 p.b. w 2019 roku 
(skumulowany) i 42 p.b. w 2020 roku (skumulowany). Ambitne cele 
strategiczne Alior Banku na 2020 rok zostały jeszcze podwyższone, w 
szczególności w zakresie ROE (+2,1 p.p.). Uważamy, że realizacja ROE na 
poziomie 16% jest celem bardzo ambitnym i jego realizacja spowoduje 
znaczący wzrost konsensusu i wyceny rynkowej. 
 

Kupuj Alior 
Alior Bank notowany na 2019 P/E 9,8x oraz P/B 1,2x pozostaje jednym z 
najtańszych polskich banków. Uważamy, że dyskonto powinno się zawęzić ze 
względu na najwyższe ROE w polskim sektorze bankowym. Ponadto 
doceniamy starania Zarządu nad poprawą sytuacji kapitałowej banku, która 
była do tej pory piętą achillesową banku.  

PZU SA 25,19% 

PZU Życie oraz TFI PZU 4,03% 

Aviva OFE 8,94% 

NN OFE 5,11% 

  

Pozostali 56,73% 

 

Profil spółki 
Alior Bank jest najbardziej dynamicznie 

rozwijającym się bankiem w Polsce. W przeciągu 

ostatnich 3 lat suma bilansowa rosła średnio rocznie 
w tempie 24% (CAGR). Bank oprócz rozwoju 

organicznego szuka okazji we wzroście poprzez 

przejęcia (Meritum Bank, Bank BPH).  Wysoki udział 

kredytów konsumenckich w portfelu (39%) pozwala 

na utrzymanie przez bank bardzo wysokiej marży 

odsetkowej (>4%). Z drugiej strony, duży udział 

ryzykownych kredytów ma swoje odzwierciedlenie  

w bardzo wysokim koszcie ryzyka (195 p.b. na 

koniec 2016 roku). Oczekujemy, że w kolejnych 

latach Alior utrzyma wysokie tempo wzrostu. 
 

Kurs akcji ALR na tle WIG Banki 

 

Struktura akcjonariatu 

Analityk: 
 

Michał Konarski 

+48 22 438 24 05 

michal.konarski@mbank.pl 

Cena bieżąca 85,50 PLN 

Cena docelowa 109,00 PLN 

Kapitalizacja 11,05 mld PLN 

Free float 7,82 mld PLN 

Średni dzienny obrót (3 m-ce) 35,9 mln PLN 

Alior Bank: kupuj (podwyższona) 

 

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

Wynik odsetkowy 1 501,0 1 946,0 2 844,8 3 157,2 3 499,6 

Wynik pozaodsetkowy 695,2 1 294,8 932,5 967,7 1 005,6 

Koszty ogółem 1 138,1 1 618,6 1 924,0 1 630,8 1 687,5 

Zysk operacyjny* 1 058,1 1 622,2 1 853,4 2 494,1 2 817,7 

Zysk netto 309,6 618,3 516,1 947,8 1 130,2 

Koszty/przychody (%) 51,8 49,9 50,9 39,5 37,5 

ROE (%) 9,5 12,7 7,9 12,8 13,0 

P/E (x) 19,9 14,0 21,4 11,7 9,8 

P/BV (x) 1,8 1,8 1,6 1,4 1,2 

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

Stopa dywidendy (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spółka 
Cena docelowa Rekomendacja 

nowa stara nowa stara 

Alior Bank 109,00 90,00 kupuj akumuluj 

Zmiana prognoz od 

ostatniego raportu 
2017P 2018P 2019P 

WNDB +1,5% +0,5% +2,0% 

Zysk brutto +21,9% +6,7% +9,6% 

Zysk netto +27,1% +9,8% +13,2% 

Spółka 
Cena 

bieżąca 

Cena 

docelowa 

Potencjał 

zmiany 

Alior Bank 85,50 109,00 +27,5% 

*przed kosztami rezerw 
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Profil spółki 
Bank prowadzi działalność na rynku polskim i w 

chwili obecnej jest „prawie” niezależny od Getin 

Holdingu, innego podmiotu kontrolowanego przez 
Leszka Czarneckiego. Getin Noble Bank jest 

bankiem detalicznym, zarówno pod kątem struktury 

portfela kredytowego, jak i bazy depozytowej. Getin 

Noble Bank pozostaje bankiem najsłabiej 

skapitalizowanym, wśród tych przez nas 

analizowanych ze wskaźnikiem Tier-1 na poziomie 

12,44%. Pozostałe wyzwania dla banku to poprawa 

marży odsetkowej. 
 

Kurs akcji GNB na tle WIG Banki 

 

Struktura akcjonariatu 

Analityk: 
 

Michał Konarski 

+48 22 438 24 05 

michal.konarski@mbank.pl 

Cena bieżąca 1,83 PLN 

Cena docelowa 1,50 PLN 

Kapitalizacja 1,65 mld PLN 

Free float 0,71 mld PLN 

Średni dzienny obrót (3 m-ce) 7,1 mln PLN 

Getin Noble Bank: sprzedaj (podtrzymana) 

 

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

Wynik odsetkowy 1 316,7 1 307,9 1 334,8 1 426,9 1 195,7 

Wynik pozaodsetkowy 220,6 224,4 250,9 334,1 466,3 

Koszty ogółem 859,0 884,5 875,5 861,2 1 193,0 

Zysk operacyjny* 678,2 647,8 710,3 899,7 469,0 

Zysk netto -42,3 -301,4 -98,6 157,8 44,2 

Koszty/przychody (%) 55,9 57,7 55,2 48,9 71,8 

ROE (%) - - - 3,1 0,9 

P/E (x) - - - 11,3 36,6 

P/BV (x) 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 

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

Stopa dywidendy (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

LC Corp B.V. 39,58% 

Leszek Czarnecki 9,78% 

Getin Holding 7,41% 

  

Pozostali 43,23% 

Spółka 
Cena docelowa Rekomendacja 

nowa stara nowa stara 

GNB 1,50 1,27 sprzedaj sprzedaj 

Spółka 
Cena 

bieżąca 

Cena 

docelowa 

Potencjał 

zmiany 

GNB 1,83 1,50 -18,0% 

Zmiana prognoz od 

ostatniego raportu  
2017P 2018P 20019P 

WNDB  -0,8% +1,3% +3,4% 

Zysk brutto  +190,0% - -36,5% 

+201,5% - Zysk netto  -36,1% 

*przed kosztami rezerw 

Podwyższenie kapitału nie rozwiązuje problemów 
  
Podtrzymujemy naszą rekomendację sprzedaj dla Getin Noble 
Banku, jednocześnie podwyższając 9-miesięczną cenę docelową do 
1,50 PLN na akcję. Wyższa cena docelowa odzwierciedla 
poprawiającą się sytuację kapitałową oraz nadchodzące podwyżki 
stóp procentowych, które w teorii powinny wspomóc wynik 
odsetkowy banku. Bank rozczarował nas w 2017 roku pod względem 
powrotu do rentowności i oczekujemy, że w 2018 roku sytuacja 
może pozostać napięta. Pomimo presji na koszty finansowania w 
sektorze oczekujemy poprawy marży w GNB ze względu na dalszą 
redukcję nisko marżowych aktywów. Nasze oczekiwania na lata 

2018-19 znajdują się znacząco poniżej konsensusu. Uważamy, że 
GNB pozostanie zakładnikiem swojej ekspozycji na kredyty CHF oraz 
depozytów terminowych, które stanowią aż 77% depozytów ogółem. 
Finalnie, podwyższenie kapitału przez właściciela na łączną kwotę 
240 mln PLN jest nadal zbyt małe, aby GNB choćby spełniał 
minimalne wskaźniki wypłacalności. Na 2019P P/BV wyceniamy GNB 
na 0,3x, co przekłada się na 18% potencjału spadku. 
 

Pułapka kredytów CHF i depozytów terminowych 
Kredyty CHF oraz depozyty terminowe mają niebagatelne znaczenia dla 
rentowności GNB. Z jednej strony ekspozycja banku na CHF powoduje 
wyższe wymogi kapitałowe, które przekładają się na redukcję RWA oraz 
niższą niż możliwa sprzedaż kredytów. Z drugiej strony depozyty terminowe 
utrudniają efektywne cięcie kosztów finansowania, a każdy ruch na cenach 
depozytów jest odzwierciedlony w marży odsetkowej banku. Mozolna 
budowa stabilnej bazy klientów wymusiła na GNB rezygnację z części 
agresywnych produktów inwestycyjnych czy prowizji, co dodatkowo pogłębia 
problemy banku z rentownością. Uważamy, że bank nie powróci do 
rentowności w 2018 roku a dopiero w 2019. Dodatkowo nad bankiem unosi 
się nadal widmo ustawy CHF, która może wygenerować dodatkowe straty 
szacowane przez nas na co najmniej 200 mln PLN. Uważamy, że GNB w 
2018 roku może pozytywnie zaskoczyć sprzedażą części aktywów oraz 
kredytów niepracujących, ale z drugiej strony marża odsetkowa może 
znaleźć się znowu pod presją, jeżeli banki będą podwyższać oprocentowanie 
depozytów. 
 

Słaba pozycja kapitałowa 
Na koniec 3Q’17 wskaźnik wypłacalności Tier 1 GNB wyniósł 12,44%, zaś 
TCR 16,06%. Niemniej jednak szacujemy, że wraz ze wzrostem wag ryzyka 
na kredytach CHF wskaźnik ten spadnie do odpowiednio 10,9% oraz 14,0%. 
Emisja kapitału według naszych wyliczeń doda do współczynnika 
wypłacalności około 49 p.b. Zakładając, że GNB przestanie generować 
straty, a wpływ IFRS 9 będzie neutralny współczynnik GNB nadal znajduje 
się o 1 p.p. (lub 400 mln PLN) poniżej wymaganych przez KNF minimalnych 
współczynników przewidzianych na 2018 rok. W ramach programu 
naprawczego KNF zgodził się na przejściowe niedostosowanie wskaźników 
wypłacalności GNB do minimalnych wymogów. Uważamy, że bez dalszych 
podwyżek kapitału lub redukcji RWA okres dostosowawczy będzie trwał 
ponad 2 lata.  
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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 emitenta dla BZ WBK. 
 

mBank S.A. pełni funkcję animatora rynku dla emitentów: Alior Bank, BZ WBK. 
 

W ciągu ostatnich 12 miesięcy mBank S.A. posiadał podpisaną umowę o świadczenie usług maklerskich z emitentami: Alior Bank, Bank Handlowy, Bank Millennium, Bank 

Pekao, BZ WBK, Getin Noble Bank, ING BSK, PKO BP. 
 

W ciągu ostatnich 12 miesięcy mBank S.A. otrzymał wynagrodzenie za świadczone usługi od emitentów Alior Bank, Bank Handlowy, Bank Millennium, Bank Pekao, BZ 

WBK, Getin Noble Bank, ING BSK, PKO BP. 
 

Sporządzanie nowych rekomendacji zakończyło się 1 lutego 2018 o godzinie 8:50. 

Pierwsze udostępnienie nowych rekomendacji do dystrybucji miało miejsce 1 lutego 2018 o godzinie 8:50. 
 

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. 
 

Niniejsza publikacja stanowi badania inwestycyjne w rozumieniu art. 36 ust. 1 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565. 
 

Wynagrodzenia analityków Departamentu Analiz odpowiedzialnych za sporządzanie badań inwestycyjnych mają charakter uznaniowy i nie zależą bezpośrednio od 
wynagrodzenia lub dochodów generowanych przez innych pracowników Banku, w szczególności tych których interesy handlowe mogą kolidować z interesami osób, wśród 

których rozpowszechniane są badania inwestycyjne przygotowane przez Departament Analiz Domu Maklerskiego mBanku. Niemniej jednak, w związku z tym, iż jednym z 

kryteriów branych pod uwagę przy określaniu wysokości wynagrodzenia zmiennego analityków jest poziom realizacji budżetu przez jednostki odpowiedzialne za obsługę 

klientów, zwracamy uwagę na ryzyko związane z możliwością zakwestionowania sposobu wynagradzania osób sporządzających badania inwestycyjne przez właściwy 

organ nadzoru. 
 

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 poszczególnych spółek wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy: 

 

Alior Bank Alior Bank Alior Bank8 Alior Bank7 Alior Bank6 Alior Bank5 

rekomendacja akumuluj kupuj akumuluj kupuj   

data wydania  2018-01-05 2017-03-16 2017-03-01 2017-01-27   

cena docelowa (PLN) 90,00 90,00 71,50 71,50   

kurs z dnia wydania 78,10 71,97 65,42 61,95   

            

BZ WBK BZ WBK BZ WBK85 BZ WBK84 BZ WBK83 BZ WBK82 

rekomendacja trzymaj akumuluj akumuluj trzymaj redukuj 

data wydania  2017-12-01 2017-11-03 2017-09-01 2017-05-08 2017-01-27 

cena docelowa (PLN) 377,87 377,87 400,10 332,34 332,34 

kurs z dnia wydania 370,00 358,50 369,60 351,25 355,00 

            

Getin Noble Bank 
Getin Noble 

Bank 

Getin Noble 

Bank24 

Getin Noble 

Bank23 

Getin Noble 

Bank22 

Getin Noble 

Bank21 

rekomendacja sprzedaj trzymaj trzymaj kupuj   

data wydania  2017-11-03 2017-09-01 2017-03-01 2017-01-27   

cena docelowa (PLN) 1,27 1,27 2,14 2,14   

kurs z dnia wydania 1,61 1,28 2,02 1,68   

            

Handlowy Handlowy Handlowy74 Handlowy73 Handlowy72 Handlowy71 

rekomendacja trzymaj akumuluj       

data wydania  2018-01-05 2017-01-27       

cena docelowa (PLN) 85,00 85,00       

kurs z dnia wydania 83,70 79,48       

            

ING BSK ING BSK ING BSK77 ING BSK76 ING BSK75 ING BSK74 

rekomendacja sprzedaj redukuj sprzedaj redukuj   

data wydania  2017-12-01 2017-04-05 2017-03-01 2017-01-27   

cena docelowa (PLN) 152,39 152,39 152,39 152,39   

kurs z dnia wydania 203,00 171,00 183,50 167,55   

            

Millennium Millennium Millennium79 Millennium78 Millennium77 Millennium76 

rekomendacja sprzedaj redukuj sprzedaj trzymaj   

data wydania  2017-05-08 2017-04-05 2017-03-01 2017-01-27   

cena docelowa (PLN) 5,81 5,81 5,81 5,81   

kurs z dnia wydania 7,06 6,67 6,82 5,93   

            

Pekao Pekao Pekao71 Pekao70 Pekao69 Pekao68 

rekomendacja akumuluj akumuluj akumuluj trzymaj akumuluj 

data wydania  2017-07-18 2017-07-03 2017-04-05 2017-03-01 2017-01-27 

cena docelowa (PLN) 145,42 137,42 146,10 146,10 146,10 

kurs z dnia wydania 131,25 124,80 134,60 139,95 136,60 

            

PKO BP PKO BP PKO BP68 PKO BP67 PKO BP66 PKO BP65 

rekomendacja sprzedaj redukuj trzymaj     

data wydania  2017-12-01 2017-03-01 2017-01-27     

cena docelowa (PLN) 31,20 31,20 31,20     

kurs z dnia wydania 42,30 33,28 31,62     
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