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Haitong Bank w raporcie z 1 czerwca (godz. 10:30) podnosi rekomendację dla Orange Polska 

do KUPUJ (poprzednio NEUTRALNIE), jednocześnie obniżając cenę docelową do 7,3 PLN 

z 8 PLN.  

  

Po ok. 16-procentowym spadku kursu akcji od naszego ostatniego raportu z 21 kwietnia, 
podnosimy rekomendację dla Orange Polska do KUPUJ (z NEUTRALNIE), ale obniżamy cenę 
docelową akcji do 7,3 (z 8) ze względu na  
(1) obniżenie naszych prognoz EBITDaL na lata 22E/23E o 2 proc./2 proc. w wyniku wzrostu 
kosztów operacyjnych,  
(2) korektę w dół naszych prognoz dla spółek porównywalnych z branży telekomunikacyjnej  
(3) podniesienie wskaźnika RFR do 7 proc. (z 5 proc.).  
Po wynikach za 1Q22 oraz w ostatnim wywiadzie z prezesem, Orange Polska podtrzymał 
prognozę EBITDaL na 2022 rok, zakładającą płaski / niski jednocyfrowy wzrost r/r.  Przy 
obecnej cenie implikuje to raczej niewygórowany wskaźnik EV/EBITDaL na poziomie ok. 4,2x, 
szczególnie w połączeniu z czteroprocentową stopą dywidendy (dzień wypłaty dywidendy 
w wysokości 0,25 PLN na akcję ustalono na 22 czerwca 2022).  Play/UPC wprowadził właśnie 
łączoną ofertę konwergentną, w ramach której druga usługa (telefonia stacjonarna lub 
komórkowa) jest bezpłatna przez 2 lata (dla nowych klientów) lub 9 miesięcy (dla obecnych). 
Problem w tym, że klient musi wykupić ofertę z wyższej półki cenowej. Niemniej jednak, oferta 
pakietowa Play/UPC wydaje nam się agresywna z komercyjnego punktu widzenia, zwłaszcza 
że ARPU polskich operatorów jest jednym z najniższych w UE, a cała gospodarka boryka się 
z dużym wzrostem kosztów. Naszym zdaniem, oferta Play/UPC potencjalnie będzie miała 
negatywny wpływ  przede wszystkim na Vectrę (jako bezpośredniego konkurenta UPC bez 
ramienia komórkowego) oraz T-Mobile (jedynego, wyłącznie komórkowego, operatora na 
rynku). W ograniczonym stopniu zagrożony jest Orange Polska (dzięki konkurencyjnej 
technologii światłowodowej), a najmniej Cyfrowy Polsat (jako posiadający ograniczoną 
ekspozycję na obszarach o dużej gęstości zaludnienia i kontrolujący konkurencyjne treści 
wideo). Wpływ nowej oferty komercyjnej Play/UPC może być ograniczony przez fakt, że 
została ona wprowadzona tuż przed wakacjami, które zawsze są mniej pracowitym okresem 
w biznesie telekomunikacyjnym pod względem migracji/pozyskiwania klientów. 
 
Orange Polska atrakcyjnie wyceniany na tle konkurentów z regionu CEE 
Po wynikach za 1Q22, Orange Polska podtrzymał prognozę na 2022 rok, zakładającą wzrost r/r 
z  EBITDaL  rosnącym w niskim jednocyfrowym tempie (w 2021 roku na poziomie ok. 3 mld 
PLN). W ostatnim wywiadzie Prezes potwierdził ten cel. Oczekujemy EBITDA na poziomie 2,98 
mld PLN, +0,7 proc. r/r, co implikuje raczej mało wyśrubowane 22E EV/EBITDA na poziomie 
ok. 4,2x, czyli z około 10-procentowym dyskontem względem porównywalnych spółek 
z sektora telekomunikacyjnego z regionu CEE i EMEA. Orange Polska wraca do dywidendy 
–  ostatnio zatwierdzona wypłata części zysku udziałowcom w wysokości 0,25 PLN za akcję 
implikuje czteroprocentową stopę dywidendy. 



 

 
Nowa oferta Play/UPC wygląda agresywnie pod względem komercyjnym 
W ubiegłym tygodniu Play wraz z UPC ogłosił wprowadzenie wspólnej oferty wiązanej dla 
nowych i obecnych klientów. Nowi klienci Play otrzymają internet stacjonarny UPC o prędkości 
300MB/s na 2 lata za darmo. Natomiast klienci UPC, którzy wykupią internet stacjonarny 
o prędkości 1Gb/s, otrzymają ofertę mobilną Play (no limit + 60GB danych mobilnych) za 
darmo przez dwa lata. Dla obecnych klientów Play i UPC oferta jest mniej hojna, ale nadal dość 
atrakcyjna. Każdy obecny klient Play lub UPC może połączyć usługi Play/UPC w pakiet i otrzyma 
9 miesięcy za darmo. Oferta Play/UPC, która daje nowym klientom 2 lata za darmo, jest 
naszym zdaniem agresywna z komercyjnego punktu widzenia. Mając na uwadze silną presję 
inflacyjną, presję na koszty energii i wynagrodzeń oraz fakt, że ARPU w Polsce jest jednym 
z najniższych w UE, a telekomunikacja jest w przededniu inwestycji w 5G, uważamy, że nie jest 
to idealny moment na wojnę cenową. Oczywiście, oferta ta dotyczy głównie pakietów 
z wyższej półki/o wyższym ARPU i Play może tłumaczyć, że jest to część strategii 
marketingowej mającej na celu edukację i przekonanie klientów do przejścia na droższe plany 
taryfowe. Warto jednak zaznaczyć, że biorąc pod uwagę konstrukcję oferty - 2 lata za darmo - 
w czasie jej trwania nie będzie to klient o wysokim ARPU dla Play/UPC. Mając na względzie, że 
oferta Play/UPC jest skierowana głównie do obszarów o gęstszym zaludnieniu, sądzimy 
również, że bardziej narażone są Vectra, T-Mobile i Orange Polska niż Cyfrowy Polsat. 
 
Orange Polska ocenia, że klienci wracają do normalnej konsumpcji 

W wywiadzie dla PAP z 30 maja 2022 Prezes Orange Polska powiedział, że po spowolnieniu 

obserwowanym na początku 2022 r., spowodowanym zmianami podatkowymi, niepewnością 

finansową klientów oraz wybuchem wojny na Ukrainie, klienci wracają do normalnej 

konsumpcji usług telekomunikacyjnych i zainteresowania smartfonami. Pod marką "nju" 

Orange Polska uruchomił właśnie testowo tańszą ofertę światłowodową dla bardziej 

mobilnych i wrażliwych na cenę klientów. Spółka dostrzega również silną dynamikę wzrostu w 

segmencie ICT. Warto też zaznaczyć, że Orange Polska pozyskał  netto 300 tys. kart SIM od 

obywateli Ukrainy, co powinno przełożyć się na wzrost konsumpcji produktów i usług 

w Polsce, w tym telekomunikacyjnych. 

 


