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Polska, Węgry 

Zamiana na pozycji beneficjentów makro 
 
Wszystko wskazuje na to, że nasze kasandryczne prognozy 
dotyczące zakończenia wzrostowego cyklu w segmencie 
downstream zaczynają się realizować, a spadki marż nabierają 
dynamiki. Drożejąca ropa, która obok rosnącej podaży mocy 
wytwórczych jest głównym źródłem pogorszenia rentowności 
rafinerii, stanowi jednocześnie wsparcie dla spółek wydobywczych, 
które korzystają z dźwigni operacyjnej po latach zaostrzania 
dyscypliny kosztowej. W efekcie możemy obserwować znaczące 
odwrócenie trendów na FCF, szczególnie że downstream rozpędza 
się właśnie z capex, a upstream dopiero analizuje potencjalne 

projekty. Znalazło to już częściowo odzwierciedlenie w zachowaniu 
indeksów sektorowych, aczkolwiek zwracamy uwagę, że póki co 
rynek zdyskontował powrót zyskowności segmentów do średnich 
długoterminowych, które w okresie przesilenia mogą nie stanowić 
dobrego punktu odniesienia dla zyskowności tych biznesów w 
krótkim terminie. W przyjętym scenariuszu makro rekomendujemy 
przeważanie spółek z ekspozycją na segment E&P, a więc PGNiG i 
MOL-a, kosztem PKN Orlen. 
 

Ropa kontynuuje marsz w górę... 
Monitorowane zapasy ropy utrzymują tendencje spadkowe (zapasy OECD –
7% r/r, „floating storage” najniżej od 10 lat), co stanowi mocny dowód na 
globalny deficyt surowca i zwiększa presję na ceny (dobrze ilustruje to 
utrzymujące się backwardation na kontraktach miesięcznych). Ostatni 
katalizator, który miał odwrócić trend wzrostowy (zwiększenie kwot 
produkcyjnych przez OPEC), okazał się zbyt słaby, aby wpłynąć na 
notowania i mieszanka Brent zmierza ponownie w kierunku 80 USD/Bbl. Ten 
ruch dodatkowo podgrzewa fakt, że wcześniej doszło do mocnej realizacji 
zysków i spadku liczby spekulacyjnych pozycji netto na ropie. Wszystko 
wskazuje na to, że prognozy deficytu mogą przesunąć się jeszcze na rok 
2019 z uwagi na duże problemy produkcyjne niektórych krajów (Wenezuela, 
Meksyk), przywrócone sankcje na Iran i dużą inercję budżetów 
inwestycyjnych spółek z sektora. 
 

... i ciąży rafineriom, 
Coraz wyższe ceny paliw odciskają swoje piętno na stronie popytowej 
(ujemne dynamiki zużycia diesla w Niemczech, spadek konsumpcji benzyny 
w USA) i dodatkowo obciążają koszty zużyć własnych (również przez 
drożejący gaz). Spadające marże jednostkowe przetwórcy próbują 
kompensować zwiększając utylizację mocy, co wzmacnia tylko presję na 
cracki poprzez rosnące zapasy produktów. Europa odczuwa też dodatkową 
podaż ze strony konkurencji chińskiej, rosyjskiej i amerykańskiej, 
korzystającej na dyskoncie Brent/WTI.    
 

... a cykliczny wzrost mocy dopiero się zaczyna 
Tymczasem po kilku latach posuchy, jako „dzieci hossy” na horyzoncie 
pojawiają się coraz większe nowe moce wytwórcze. W perspektywie 2022 
roku oddanych zostanie 6 mln boe/d mocy rafineryjnych (nie licząc 
modernizacji pod IMO), przy wzroście popytu rzędu 3-4 mln boe/d. Z kolei w 
sektorze petrochemicznym moce wytwórcze na polietylenie mają się 
zwiększyć aż o 25% i nierealne jest w tak krótkim czasie zrównoważenie 
tego przez rosnący popyt, co pokazują ostatnie miesiące, w których oddano 
zaledwie 2 duże crackery w USA o mocach 3 mln ton (do końca roku 
oczekujemy kolejnych 4-5 mln ton i to w atmosferze wojny celnej z 
Chinami). 

 
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 blisko 80 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 5  879 

WIG 55 170   

P/E 2018P 9,7x 

EV/EBITDA 2018P 5,1x 

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  

2018P 2019P 2020P 2018P 2019P 2020P 2018P 2019P 

Lotos 12,4 10,1 10,2 5,9 5,5 4,7 1,8% 2,4% 

MOL 8,8 8,9 8,6 4,4 4,3 4,1 4,8% 4,2% 

PGNiG 7,6 6,5 6,6 3,7 3,1 2,9 2,7% 5,3% 

PKN Orlen 9,8 12,1 11,0 6,5 7,0 6,1 3,6% 3,6% 

*wskaźniki na podstawie wyników oczyszczonych  

Spółka 
Cena docelowa Rekomendacja 

nowa stara nowa stara 

Lotos 52,51 52,81 trzymaj trzymaj 

MOL (HUF) 2 995 2 954 akumuluj trzymaj 

PGNiG 8,28 8,17 kupuj kupuj 

PKN Orlen 76,84 76,73 redukuj redukuj 

Spółka 
Cena 

bieżąca 

Cena 

docelowa 

Potencjał 

zmiany 

Lotos 54,50 52,51 -3,7% 

MOL (HUF) 2 662 2 995 +12,5% 

PGNiG 5,53 8,28 +49,7% 

PKN Orlen 82,50 76,84 -6,9% 
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LTS PW; LTSP.WA | Paliwa, Polska 

Upstream równoważy negatywną ekspozycję na ceny ropy 
 

Tegoroczny konsensus EBITDA LIFO ma jeszcze potencjał do lekkiej 
rewizji w dół, ale dzięki ekspozycji na segment wydobywczy 
potencjał spadkowy wydaje się ograniczony. Dodatkowo Spółka na 
tle konkurencji broni się perspektywą wzrostu wyników w przyszłym 
roku w trudniejszym otoczeniu makro, dzięki planowanemu 
uruchomieniu instalacji DCU (uwzględniamy +0,4 mld PLN, choć 
dostrzegamy ryzyko negatywnego wpływu nowych wolumenów 
diesla na premię lądową). W roku 2020 można zakładać odbicie 
wolumenów w segmencie wydobywczym w związku z realizowanymi 
obecnie inwestycjami na B8 i w Norwegii (dotychczasowe 
opóźnienia nie upewniają nas jednak w tym, że planowane terminy 
będą dotrzymane). Jeśli chodzi o temat fuzji z PKN to wszystko 
wskazuje na to, że aktualny jest scenariusz oferty gotówkowej w 
przyszłym roku na połowę akcji w wolnym obrocie. Gwarancja 
wysokiej ceny na połowę ekspozycji na pewno stanowi wsparcie dla 
kursu, ale nie chroni akcjonariuszy w pełni przed dalszym 
pogorszeniem makro i negatywnymi aspektami pozostawania 
mniejszością w akcjonariacie po przejęciu kontroli przez PKN (patrz 
historia LWB). Nie można też całkowicie lekceważyć ryzyka 
zablokowania tej fuzji przez KE. Na ten moment utrzymujemy 
neutralną rekomendację, nieznacznie korygując cenę docelową. 
Mocniejsze rewizje na zysku netto to efekt zmian prognoz dla ropy i 
księgowego efektu LIFO. 
 

Pogorszenie wyników rafinerii w tym roku… 
Wynik segmentu rafineryjnego zaskoczył in minus w 1Q, choć duży był w 
tym udział utrudnionego skorygowania bazy odniesienia (remont 
neutralizowany przerobem półproduktów i sprzedażą zapasów). W kolejnych 
okresach LTS będzie mocniej odczuwać pogorszenie makro, nie tylko na 
paliwach (cracki, koszty NCW), ale również niszowych produktach (asfalty, 
oleje bazowe), na których ubytek marży może sięgnąć 0,2 mld PLN r/r. 
Dodatkowym problemem są mocne zwyżki cen gazu (zużycie roczne  
0,6 mld m3 implikuje dodatkowe koszty rzędu 80 mln PLN r/r). 
 

… ale segment wydobywczy częściowo to złagodzi 
W przeciwieństwie do PKN, w obecnych warunkach makro Lotos ma jednak 
bufor bezpieczeństwa dla skonsolidowanego zysku EBITDA w postaci 
segmentu wydobywczego. Szacujemy, że mimo niższych wolumenów wynik 
wzrośnie powyżej 0,9 mld PLN i będzie neutralizował wzrost kosztów zużyć 
własnych w rafinerii. Prowadzone inwestycje zapewniają perspektywę 
wzrostu wolumenów w kolejnych 3 latach, mimo „starzejących” się złóż 
Heimdal i Sleipner.  
 

Bezpieczny bilans, decyzje inwestycyjne w tym roku 
W czasie rafineryjnej hossy Lotos znacznie obniżył zadłużenie netto i 
wskaźnik DN/EBITDA wynosi obecnie już tylko 0,9x. Na razie trudno jednak 
oczekiwać, aby Zarząd zdecydował się zwiększyć wskaźnik wypłaty 
dywidendy (propozycja DPS za zeszły rok tylko to potwierdza), szczególnie w 
kontekście planowanych na ten rok decyzji dotyczących realizacji projektów 
„opcjonalnych” (kompleks olefinowy, produkcja benzyny, oleje bazowe czy 
elektrociepłownia) za potencjalnie 3,3 mld PLN. 

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) 2016 2017 2018P 2019P 2020P 

Przychody 20 931,1 24 185,6 29 156,1 31 641,0 31 888,3 

EBITDA 2 922,6 3 072,8 2 648,0 2 802,9 3 117,5 

   marża EBITDA 14,0% 12,7% 9,1% 8,9% 9,8% 

EBIT 1 854,7 2 228,5 1 792,9 1 807,8 2 015,5 

Zysk netto 1 015,2 1 671,8 811,7 1 001,7 987,1 

P/E 9,9 6,0 12,4 10,1 10,2 

P/CE 4,8 4,0 6,0 5,0 4,8 

P/BV 1,2 0,9 0,9 0,8 0,8 

EV/EBITDA 5,1 4,1 5,4 5,3 4,7 

DPS 0,00 1,00 1,00 1,32 1,63 

DYield 0,0% 1,8% 1,8% 2,4% 3,0% 

Cena bieżąca 54,50 PLN 

Cena docelowa 52,51 PLN 

Kapitalizacja 10,1 mld PLN 

Free float 4,7 mld PLN 

Średni dzienny obrót (3 m-ce) 32,15 mln PLN 

Spółka 
Cena docelowa Rekomendacja 

nowa stara nowa stara 

Lotos 52,51 52,81 trzymaj trzymaj 

Spółka 
Cena 

bieżąca 

Cena 

docelowa 

Potencjał 

zmiany 

Lotos 54,50 52,51 -3,7% 

Lotos: trzymaj (podtrzymana) 

 

Zmiana prognoz od 

ostatniego raportu 
2018P 2019P 2020P 

EBITDA LIFO +11,4% +6,8% +5,5% 

Zysk netto +17,8% +9,5% -4,2% 

Brent (USD/Bbl) +7,7% +15,4% +7,1% 

Marża+U/B (USD/Bbl) +10,0% +0,0% +0,0% 

USD/PLN +1,7% +1,4% +0,0% 
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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) 2016 2017 2018P 2019P 2020P 

Przychody 3 553,0 4 130,3 4 948,5 5 244,8 5 260,8 

EBITDA 623,4 672,7 627,8 645,6 654,3 

   marża EBITDA 17,5% 16,3% 12,7% 12,3% 12,4% 

EBIT 307,9 354,4 326,5 325,4 323,1 

Zysk netto 263,5 307,0 223,4 221,0 229,2 

P/E 7,5 6,4 8,8 8,9 8,6 

P/CE 3,4 3,1 3,7 3,6 3,5 

P/BV 1,3 1,1 1,1 1,0 0,9 

EV/EBITDA 4,6 4,0 4,2 4,2 4,1 

DPS 70,9 78,1 127,5 67,1 70,4 

DYield 2,7% 2,9% 4,8% 4,2% 4,4% 

Cena bieżąca 2 662 HUF 

Cena docelowa 2 995 HUF 

Kapitalizacja 1 965 mld HUF 

Free float 886 mld HUF 

Średni dzienny obrót (3 m-ce) 4,07 mld HUF 

MOL: akumuluj (podwyższona) 

 

Atrakcyjna wycena, INA potencjalnym katalizatorem 

 

Po ostatniej przecenie akcji MOL-a, podnosimy naszą rekomendację 
z trzymaj do akumuluj, nieznacznie korygując w górę prognozy CCS 
EBITDA (zmiany na zysku netto to dodatkowo pochodna efektu 
LIFO). Uważamy, że w ramach sektora koncern wygląda 
najciekawiej z uwagi na profil biznesowy i wskaźniki EV/CCS EBITDA 
(4,4x vs. 6,5x dla PKN i 5,9x dla LTS). Obok znaczącej ekspozycji na 
segment upstream i aktualne zwyżki cen węglowodorów (46% 
EBITDA w 1Q’18), tym co wyróżnia MOL-a od polskich konkurentów 
jest atrakcyjny FCF yield w perspektywie najbliższych kilku lat, który 
powinien się przekładać na transfery do akcjonariuszy 
(długoterminowa stopa wypłaty 2,6% oraz potencjał do umarzania 
akcji własnych, których spółka posiada aż 9,3%) i brak ryzyka 
zaangażowania w nowe duże projekty inwestycyjne. Jeśli chodzi o 
INA to wydaje się, że realne jest rozstrzygnięcie sporu na przełomie 
roku (prawdopodobnie konkretne decyzje chorwackiego rządu 

zapadną po wyroku arbitrażu). Potencjalny wpływ takiej transakcji 
po cenie zakupu to nawet +10-12% MCap plus przeszacowanie 
wskaźników wyceny uwzględniających zmianę profilu ryzyka.  
 

Downstream już pod wyraźną presją... 
Wyniki 1Q’18 stanowią pewną namiastkę skali pogorszenia, jaka czeka 

szeroko rozumiany obszar downstream w otoczeniu rosnących cen ropy i 
mocy przerobowych. Przypominamy, że początek roku był jeszcze relatywnie 
mocny w petrochemii, co zmieniło się istotnie w 2Q. Wysoka wrażliwość 
aktywów MOL-a na marże modelowe nakazuje przyjęcie w prognozach 
bardziej konserwatywnych założeń (odchylenie rentowności segmentu w 
okresie hossy w stosunku do 10-letniej średniej sięgało 200 mld HUF). 
Szacujemy, że w tym roku ubytek EBITDA sięgnie r/r -140 mld HUF i kolejne 
13 mld HUF w 2019. 
 

… ale nadchodzi czas świetności dla E&P 
MOL ze swoją produkcją na poziomie 110 mboe/d daje bardzo ciekawą 
ekspozycję na rosnące ceny ropy i gazu na rynku europejskim. Dźwignię 

operacyjną wzmacnia dodatkowo duża dyscyplina kosztowa (gotówkowe 
koszty wydobycia po korekcie o FX utrzymują się na niskim poziomie 
zbliżonym r/r). Oczekujemy, że skorygowana EBITDA obszaru wzrośnie w 
tym roku z 235 mld HUF do 300 mld HUF (przy ostrożnych podwyżkach 
regulowanych cen gazu), a w przyszłym roku o kolejne 35 mld HUF. Nasze 
prognozy wolumenowe plasują się nieznacznie poniżej celów Zarządu. 
 

Mocny bilans, silna generacja gotówki i akcje własne 
Dług netto na koniec marca wynosił zaledwie 460 mld HUF, czyli 0,7x LTM 
CCS EBITDA. Nawet po uwzględnieniu tegorocznej dywidendy specjalnej, 
wskaźnik ten na koniec roku powinien ulec dalszemu obniżeniu. Silny bilans 
umożliwia kontynuowanie polityki wyższych wypłat dla akcjonariuszy, 
szczególnie że do dyspozycji Zarządu pozostają jeszcze akcje własne 
(9,8%), które powinny być systematycznie umarzane. W średnim terminie  
zakładamy co prawda wyższe wydatki inwestycyjne w obszarze downstream, 
ale wciąż wskaźnik FCF/EV powinien w perspektywie 3-lat wynieść średnio 
6%.   

Spółka 
Cena docelowa Rekomendacja 

nowa stara nowa stara 

MOL (HUF) 2 995 2 954 akumuluj trzymaj 

Spółka 
Cena 

bieżąca 

Cena 

docelowa 

Potencjał 

zmiany 

MOL (HUF) 2 662 2 995 +12,5% 

Zmiana prognoz od 

ostatniego raportu 
2018P 2019P 2020P 

CCS EBITDA +5,8% +8,7% +5,2% 

Zysk netto +15,7% +15,8% +2,3% 

Marża+B/U (USD/Bbl) +0,0% +0,0% +0,0% 

Marża petchem (USD/t) +4,7% +0,2% +1,9% 

Brent +7,7% +15,4% +7,1% 
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PGN PW; PGN.WA | Paliwa, Polska 

Skarb Państwa 71,88% 

  

Pozostali 28,12% 

 

Profil spółki 
PGNiG jest największą w Polsce spółką w sektorze 

gazu ziemnego o rocznej sprzedaży do odbiorców 

końcowych rzędu  17-18 mld m3 gazu. Koncern 
wydobywa rocznie 4,5 mld m3 gazu i 1,3 mln ton 

ropy naftowej rocznie (w tym zagraniczne projekty 

E&P, z których najważniejszy jest ten na szelfie 

norweskim). Ważnym segmentem działalności jest 

także dystrybucja gazu w oparciu o własną 

infrastrukturę. PGNiG jest również obecne w 

obszarze wytwarzania energii i ciepła. 

 

Kurs akcji PGN na tle WIG 

 

Struktura akcjonariatu 

Analityk: 
 
Kamil Kliszcz 

+48 22 438 24 02 

kamil.kliszcz@mbank.pl 

PGNiG: kupuj (podtrzymana) 

 

Rynek ignoruje ekspozycję na upstream 
 

Kurs akcji PGNiG ponownie znajduje się pod presją, co w kontekście 
otoczenia zewnętrznego jest dla nas dużym zaskoczeniem. Po 
pierwsze rynek zdaje się ignorować utrzymujące się pozytywne 
trendy na rynku węglowodorów, szczególnie gazu, który w Europie 
jest już droższy r/r o ponad 40% (wzrosty kontra wzorzec 
sezonowy). Implikowana wartość przychodów segmentu 
wydobywczego kalkulowana na spotowych notowaniach wzrosła już 
od lutowych „dołków” o prawie 1,8 mld PLN, co dobrze 
odzwierciedla wzrost potencjału generowania EBITDA w tym 
obszarze. Brak entuzjazmu na kursie PGNiG dziwi również biorąc 
pod uwagę zbliżający się wynik arbitrażu z Gazpromem 
(potencjalnie nawet 0,8 mld USD kompensaty) i ostatnie 
zobowiązanie rosyjskiego koncernu do urynkowienia cen, podjęte w 
wyniku ugody z KE. Nadal dostrzegamy też duży potencjał w 
poprawie rentowności obrotu w związku z liberalizacją rynku i 
upowszechnieniem obowiązku magazynowego, mimo że 1Q’18 pod 
tym względem był rozczarowujący. Zwracamy uwagę, że aktualnie 
PGNiG jest notowany na EV/EBITDA z ponad 20% dyskontem do 
swojej 5-letniej średniej i 30% dyskontem do grupy porównawczej, 
a co jeszcze bardziej zaskakujące poniżej niektórych polskich spółek 
energetycznych, mimo że koncern płaci dywidendę i z wysokim 

prawdopodobieństwem nadal będzie koncentrował się na 
inwestycjach w swoich bazowych segmentach (FCF Yield >10%). 
Nasze prognozy EBITDA 2018-20 plasują się 20% powyżej 
konsensusu.  Podtrzymujemy rekomendację kupuj. 
 

Perspektywa mocnej poprawy w E&P zignorowana 
Ceny ropy w PLN będą w tym roku wyższe o ponad 20%, a gazu o 17%, co 
powinno przełożyć się na znaczącą poprawę EBITDA segmentu (zakładamy, 
że oczyszczony wynik wzrośnie o 1,1 mld PLN). Dźwignia operacyjna będzie 
tym silniejsza, że spółka póki co utrzymuje dyscyplinę kosztową w tym 
obszarze (redukcja zatrudnienia pozwala na utrzymanie jednostkowych 
kosztów gotówkowych na średnim poziomie z ostatnich 3-lat). 
 

Obrót rozczarowuje, ale co się odwlecze... 
W wynikach 1Q’18 nie było jeszcze śladu strukturalnej zmiany marż 
związanej z liberalizacją rynku gazu, ale naszym zdaniem nie neguje to 
naszej tezy, iż marże handlowe ustabilizują się na wyższym poziomie. 
Zwracamy uwagę, że wyniki segmentu są w warunkach rosnących cen gazu i 
ropy osłabione kosztem obszaru wydobywczego (obrót nie zabezpiecza gazu 
kupowanego z własnych złóż, a produkcja ropy częściowo stanowi hedging 
dla kontaktu jamalskiego). Szansą na eliminację ryzyk średnioterminowych 
dla segmentu byłby korzystny wyrok arbitrażu z Gazpromem.  
 

Silna generacja gotówki – jak zostanie to skonsumowane? 
Na koniec 1Q spółka miała na bilansie ponad 2 mld PLN gotówki netto, a 
oczekiwany poziom FCF w najbliższych latach szacujemy na ponad 3 mld 
PLN rocznie (FCF/EV>10%). Przy tak silnym bilansie propozycja skromnej 
dywidendy była negatywnym zaskoczeniem, ale zakładamy że wynikało to z 
planowanych akwizycji w E&P i spółka wróci do 50% wskaźnika wypłaty.  

Spółka 
Cena docelowa Rekomendacja 

nowa stara nowa stara 

PGNiG 8,28 8,17 kupuj kupuj 

Spółka 
Cena 

bieżąca 

Cena 

docelowa 

Potencjał 

zmiany 

PGNiG 5,53 8,28 +49,7% 

Zmiana prognoz od 

ostatniego raportu 
2018P 2019P 2020P 

EBITDA +1,0% +7,8% +5,7% 

Zysk netto -0,2% +11,2% +8,8% 

Brent (USD/Bbl) +7,7% +15,4% +7,1% 

Gaz EU (EUR/MWh) +8,6% +16,3% +10,6% 

USD/PLN +1,7% +1,4% 0,0% 

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

Przychody 33 196,0 35 857,0 38 650,3 43 156,7 42 849,4 

EBITDA 5 974,0 6 579,0 8 501,6 9 398,4 9 680,8 

   marża EBITDA 18,0% 18,3% 22,0% 21,8% 22,6% 

EBIT 3 360,0 3 910,0 5 798,3 6 701,2 6 938,4 

Zysk netto 2 351,0 2 923,0 4 199,4 4 934,0 4 836,8 

P/E 13,6 10,9 7,6 6,5 6,6 

P/CE 6,4 5,7 4,6 4,2 4,2 

P/BV 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 

EV/EBITDA 5,4 4,9 3,7 3,1 2,9 

DPS 0,18 0,20 0,15 0,29 0,34 

DYield 3,3% 3,6% 2,7% 5,3% 6,2% 

Cena bieżąca 5,53 PLN 

Cena docelowa 8,28 PLN 

Kapitalizacja 32,0 mld PLN 

Free float 9,0 mld PLN 

Średni dzienny obrót (3 m-ce) 40,81 mln PLN 
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piątek, 29 czerwca 2018 | 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 spółka jest 

aktywna w segmencie chemicznym (nawozy) orazi 

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 

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

Przychody 79 553,0 95 364,0 109 725,0 121 513,8 124 760,5 

EBITDA 9 642,0 11 078,0 7 432,8 6 675,6 7 436,6 

   marża EBITDA 12,1% 11,6% 6,8% 5,5% 6,0% 

EBIT 7 532,0 8 657,0 4 807,6 3 806,7 4 345,0 

Zysk netto 5 261,0 6 655,0 3 586,0 2 924,8 3 195,1 

P/E 6,7 5,3 9,8 12,1 11,0 

P/CE 4,8 3,9 5,7 6,1 5,6 

P/BV 1,3 1,1 1,0 1,0 0,9 

EV/EBITDA 4,3 3,5 5,9 6,8 6,0 

DPS 2,13 3,00 3,00 2,93 2,39 

DYield 2,6% 3,6% 3,6% 3,6% 2,9% 

PKN Orlen: redukuj (podtrzymana) 

 

Negatywne trendy na wynikach stają się faktem 
 

Podtrzymujemy naszą opinię o zmianie cyklu koniunktury w 
obszarze downstream, na którą Orlen jest bardziej wrażliwy od 
regionalnych konkurentów. W 1Q’18 widoczna była już znaczna 
dźwignia na aktywach rafineryjnych na Litwie (Możejki mimo pełnej 
utylizacji mocy wygenerowały tylko 56 mln PLN EBITDA LIFO vs  
270 mln PLN średnio kwartalnie w roku ubiegłym) i w Czechach 
(strata EBITDA LIFO tylko częściowo uzasadniona przez przestoje 
awaryjne), a kolejne kwartały mogą pokazać analogiczne zjawisko w 
segmencie petrochemicznym (dynamika EBITDA LIFO w 2Q może 
przekroczyć -30%). Tymczasem koncern jest nadal notowany na 
wyższym wskaźniku EV/EBITDA LIFO’18 (6,5x) w relacji do MOL czy 
LTS. Jeśli chodzi o fuzję z Lotosem to już stało się jasne, że w 
najbliższych kwartałach trudno jest liczyć na jakieś komunikaty 
dotyczące potencjalnych synergii kosztowych i korzyści dla 
akcjonariuszy, gdyż będzie to raczej czas „adorowania” strony 
społecznej z Gdańska (deklaracje o braku zwolnień i zachowaniu 
podmiotowości już się pojawiły). Nie można też wykluczyć, że 
pomysł natrafi na rafy w postępowaniu antymonopolowym. 
Akwizycje gotówkowe na szczycie wyników (LTS, Unipetrol) oraz 
ofensywa inwestycyjna zasygnalizowana ostatnim komunikatem 
dotyczącym petrochemii to niezbyt zachęcający koktajl dla 

inwestorów w momencie odwrócenia cyklu makro w sektorze. 
Utrzymujemy rekomendację redukuj, korygując nieznacznie cenę 
docelową (nieco wolniejsze spadki marż modelowych w 1H’18). 
 

Negatywne trendy na kluczowych segmentach 
EBITDA LIFO w 1Q’18 spadła r/r o 16%, ale wówczas spółka korzystała na 

wciąż jeszcze wysokich marżach petrochemicznych. W 2Q’18 do słabych 
odczytów makro w rafinerii doszło tąpnięcie w segmencie petchem, 
wzmocnione dodatkowo mniejszą utylizacją mocy przerobowych, co naszym 
zdaniem zaowocuje spadkiem oczyszczonych zysków o ponad 30%. Kolejne 
kwartały mogą być równie słabe w kontekście drożejącej ropy i gazu oraz 
presji na rentowność jednostkową, szczególnie w bardziej wrażliwych 
instalacjach Unipetrolu i Możejek. 
 

Aktualizacja strategii tuż tuż 
Zarząd zapowiedział, że nowa strategia pojawi się pod koniec roku, ale 
ogłoszone już plany związane z ofensywą inwestycyjną w petrochemii 
sugerują, że konsensus rynkowy dla FCF w najbliższych 5 latach może być 
przeszacowany, choć pomysł koncentracji na produkcji pozapaliwowej należy 
w średnim terminie ocenić pozytywnie.  
 

Premia do konkurencji nieuzasadniona 
Orlen przez ostatnie lata zbudował duże zaufanie wśród inwestorów 
finansowych, co przy wyjątkowo sprzyjającym makro przełożyło się na 
wyższe wskaźniki wyceny. Niestety aktualne makro dyskryminuje spółkę na 
tle konkurencji (ekspozycja na downstream bez wydobycia), a niedawne 
deklaracje Zarządu o zamiarze sfinansowania nowej opłaty środowiskowej 
kosztem wyników, raczej sugerują konwergencję mnożników w stronę 
polskich spółek energetycznych.  

Analityk: 
 
Kamil Kliszcz 

+48 22 438 24 02 

kamil.kliszcz@mbank.pl 

Spółka 
Cena docelowa Rekomendacja 

nowa stara nowa stara 

PKN Orlen 76,84 76,73 redukuj redukuj 

Spółka 
Cena 

bieżąca 

Cena 

docelowa 

Potencjał 

zmiany 

PKN Orlen 82,50 76,84 -6,9% 

Zmiana prognoz od 

ostatniego raportu 
2018P 2019P 2020P 

EBITDA LIFO +9,4% +2,5% -0,5% 

Zysk netto +21,8% +4,4% -7,8% 

Marża+U/B (USD/Bbl) +0,0% +0,0% +0,0% 

Marża petchem (USD/t) +15,6% +3,0% -0,4% 

USD/PLN +1,7% +1,4% +0,0% 

Cena bieżąca 82,50 PLN 

Cena docelowa 76,84 PLN 

Kapitalizacja 35,3 mld PLN 

Free float 23,8 mld PLN 

Średni dzienny obrót (3 m-ce) 125,85 mln PLN 
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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 emitenta przed jego publikacją.  

 

mBank S.A. pełni funkcję animatora rynku dla spółek Lotos, PGNiG, PKN Orlen. 

W ciągu ostatnich 12 miesięcy mBank S.A. posiadał podpisaną z emitentem umowę o świadczenie usług maklerskich dla spółki PGNiG. 

W ciągu ostatnich 12 miesięcy mBank S.A. mógł otrzymać od emitenta wynagrodzenie za świadczone usługi od spółki Lotos, PGNiG, PKN Orlen. 
 

Sporządzanie rekomendacji zakończyło się 29 czerwca 2018 o godzinie 08:30. 

Pierwsze udostępnienie rekomendacji do dystrybucji miało miejsce 29 czerwca 2018 o godzinie 08:30. 

 
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. 

Niniejsze opracowanie zawiera wyciąg z pełnej rekomendacji wydanej przez Dom Maklerski mBanku. 

 

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 spółki Lotos wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

rekomendacja trzymaj trzymaj redukuj redukuj redukuj sprzedaj sprzedaj redukuj sprzedaj 

data wydania 2018-05-09 2018-04-06 2018-03-05 2018-02-02 2018-01-05 2017-11-29 2017-11-03 2017-10-02 2017-09-01 

cena docelowa (PLN) 52,81 51,73 51,08 52,67 51,53 51,53 51,61 51,61 48,25 

kurs z dnia rekomendacji 55,62 54,60 56,30 57,78 58,48 61,66 66,37 59,75 58,86 

 
Rekomendacje dotyczące spółki MOL wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

rekomendacja trzymaj trzymaj trzymaj trzymaj trzymaj trzymaj trzymaj 

data wydania 2018-05-09 2018-04-06 2018-03-05 2018-02-02 2017-11-29 2017-10-02 2017-09-01 

cena docelowa (PLN) 2954,00 2898,00 3027,00 3152,00 3104,00 3077,00 2865,00 

kurs z dnia rekomendacji 2 790,00 2 864,00 2 718,00 3 080,00 3 121,00 3 000,00 2 977,50 

 
Rekomendacje dotyczące spółki PGNiG wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

rekomendacja kupuj kupuj kupuj kupuj kupuj kupuj akumuluj akumuluj akumuluj 

data wydania 2018-05-09 2018-04-06 2018-03-05 2018-02-02 2017-12-01 2017-11-03 2017-10-02 2017-09-01 2017-08-02 

cena docelowa (PLN) 8,17 7,96 7,51 7,65 7,73 7,73 7,73 7,57 7,25 

kurs z dnia rekomendacji 6,20 5,71 5,98 6,58 6,03 6,63 6,79 6,83 6,75 

 
Rekomendacje dotyczące spółki PKN Orlen wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

rekomendacja redukuj redukuj sprzedaj sprzedaj sprzedaj sprzedaj sprzedaj 

data wydania 2018-05-09 2018-04-06 2018-03-05 2018-02-02 2017-11-29 2017-10-02 2017-09-01 

cena docelowa (PLN) 76,73 76,89 80,55 82,84 81,80 86,55 81,50 

kurs z dnia rekomendacji 82,30 89,52 95,20 107,90 121,60 121,70 117,90 
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