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KOMENTARZ PORANNY 

Wsparcie obronione 
Pod koniec zeszłego tygodnia inwestorzy przeżyli prawdziwą huśtawkę 
nastrojów. Już w czwartek przewagę zyskały niedźwiedzie, które od piątkowego 
poranka spychały główne indeksy na GPW w dół. W efekcie na WIG20 testowany 
był dołek w okolicach 2300 pkt. Na tym jednak lista sukcesów strony podażowej 
się wyczerpała. Od godziny 11:00 WIG20 mozolnie odrabiał straty, aż do samego 
zamknięcia, co skutkowało wzrostem o 1,4% względem czwartkowego 
zamknięcia. Obecnie dla indeksu grupującego największe spółki na warszawskim 
parkiecie kluczowym poziomem pozostają okolice 2370 pkt. Tam znajdują się 
dołki z lutego i grudnia, a nieco poniżej lokalne maksimum z zeszłego tygodnia. 
Nastroje o poranku zdają się sprzyjać bykom. Kontrakty na główne zagraniczne 
indeksy świecą dzisiaj na zielono i są to dość pokaźne wzrosty, w przypadku 
DAX jest to ponad 0,8%. Takie zwyżki zagranicą ustawiają w zasadzie start 
notowań również nad Wisłą. Jest także szansa na otwarcie powyżej oporu. 
Gdyby taki scenariusz rzeczywiście się zrealizował to mogłoby to być impulsem 
do zwyżek na cały dzień. Z kolei ze strony danych makro nie ma co liczyć na 
paliwo do większych ruchów na indeksach, gdyż dzisiaj kalendarz jest 
praktycznie pusty. Dziś o poranku wyniki opublikował PKO BP, które wzrosły r/r 
ale były zgodne z konsensusem, więc ewentualne wzrosty będą raczej skutkiem 
dobrego sentymentu do rynku akcji. 

Marek Jurzec 

Notowania: piątek, 9 marca 2018 

 Wartość Zmiana 

1D YTD 

WIG20  2 354,5 1,4% -4,3% 

WIG30 2 721,4 1,3% -3,7% 

mWIG40 4 779,6 0,6% -1,4% 

sWIG80 14 493,5 0,0% -0,7% 

WIG  61 688,1 1,1% -3,2% 

WIG Banki 8 094,8 1,1% -4,6% 

WIG Bud 2 822,5 0,4% 0,1% 

WIG Chemia 14 562,1 2,4% -4,8% 

WIG Dew 2 201,9 0,8% 0,2% 

WIG Energia 2 652,2 2,6% -11,3% 

WIG IT 2 058,1 0,7% 0,8% 

WIG Media 4 983,5 -0,8% 4,0% 

WIG Paliwa 6 574,9 2,0% -7,9% 

WIG Spoż 3 829,1 1,1% 5,6% 

WIG Surowce 4 216,9 1,3% -4,1% 

WIG Telco 741,9 0,5% -0,5% 

DAX 12 346,7 -0,1% -4,4% 

CAC40 5 274,4 0,4% -0,7% 

BUX 38 411,5 -0,7% -2,5% 

S&P500 2 786,6 1,7% 4,2% 

DJIA 25 335,7 1,8% 2,5% 

Nasdaq Comp 7 560,8 1,8% 9,5% 

Bovespa 86 371,4 1,6% 13,0% 

Nikkei225 21 824,0 1,7% -4,1% 

S&P/ASX 200 5 996,1 0,6% -1,1% 

Złoto 1 322,1 0,0% 1,2% 

Miedź 6 833,0 -1,7% -5,7% 

Ropa 62,0 3,2% 2,7% 

EUR/PLN 4,19 -0,2% 0,4% 

USD/PLN 3,41 -0,1% -2,1% 

CHF/PLN 3,58 -0,3% 0,4% 

EUR/USD 1,23 -0,1% 2,5% 

USD/JPY 106,8 0,7% -5,2% 
 

FW20 

 Wartość  Zmiana 

Kurs otwarcia 2 319   -42 -1,78% 

Kurs zamknięcia 2 355   36 1,55% 

Kurs min. 2 297   -22 -0,95% 

Kurs max. 2 355   -7 -0,30% 

Wolumen obrotu 25 937   5 760 28,55% 

Otwarte pozycje 61 021   5 778 10,46% 
 

Indeksy GPW 

Indeks Open Low High Close 1D Obrót 

WIG20 2 322,03 2 295,87 2 354,54 2 354,54 1,4% 747 

WIG30 2 688,41 2 659,84 2 721,43 2 721,43 1,3% 825 

MWIG40 4 742,39 14 437,89 14 527,77 4 779,60 0,6% 118 

SWIG80 14 525,12 4 710,78 4 779,60 14 493,45 0,0% 32 

WIG-PL 61 984,95 61 984,95 62 969,12 62 969,12 1,1% 903 

WIG 61 073,26 60 463,69 61 688,08 61 688,08 1,1% 909 

 

WIG20     

 Close MC 1D YTD  

Alior 76,70 9 916 0,9% -3,5% 

Asseco PL 47,30 3 926 1,2% 7,5% 

BZ WBK 365,00 36 257 0,8% -7,9% 

CCC 258,40 10 637 0,5% -9,3% 

Cyfrowy P. 23,92 15 298 0,9% -3,8% 

Energa 10,31 4 269 0,6% -19,0% 

Eurocash 23,40 3 256 0,3% -11,6% 

JSW 99,04 11 628 0,2% 2,9% 

KGHM 104,00 20 800 1,6% -6,5% 

Lotos 57,26 10 586 2,1% -0,8% 

LPP 9 150,00 16 950 -2,1% 2,7% 

mBank 451,60 19 108 0,7% -2,9% 

Orange 5,90 7 743 0,0% 1,9% 

Pekao 131,45 34 502 1,9% 1,5% 

PGE 10,70 20 006 3,7% -11,2% 

PGNIG 6,15 35 537 1,7% -2,2% 

PKN Orlen 94,00 40 205 2,2% -11,3% 

PKOBP 41,21 51 513 1,4% -7,0% 

PZU 43,70 37 736 2,4% 3,7% 

Tauron 2,66 4 662 2,3% -12,8% 

 

 
 

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK 

 PKO BP: Zysk netto w 4Q’17 wyniósł 820 mln PLN vs konsensus 830 mln PLN; 

 KGHM: RN odwołała prezesa; nowym p.o. prezesa Rafał Pawełczak; 

 GPW: Spółka nie została wybrana do kolejnego etapu rozmów dot. zakupu udziałów 
w TASE; 

 Tauron: PFR może w marcu podpisać umowę z Tauron na. finansowanie bloku 910 
MW w Jaworznie; 

 Asseco PL: Spółka podała wstępne wyniki za 2017 rok; zarząd rekomenduje 
wypłatę 3,01 PLN DPS [komentarz BDM]; 

 Inter Cars: Spółki opublikowały wstępne wyniki za 2017 rok; 

 Idea Bank: W perspektywie ’20 bank chciałby osiągnąć 10% ROE; 

 AmRest: Spółka zakłada, że w 2018 roku CAPEX i akwizycje mogą wynieść 950 
mln PLN;  

 Mennica PL: Spółka liczy na wzrost przychodów z działalności deweloperskiej w 
2018; 

 Action: Grupa osiągnęła w lutym 122 mln PLN przychodów. Marża brutto wyniosła 
6,8% [wykres BDM]; 

 Solar: Grupa osiągnęła w lutym 11,2 mln PLN przychodów [wykres BDM]; 

 Trakcja: Prezes J.Tomaszewski rezygnuje z pełnienia funkcji od 3Q’18; 

  

WYKRES DNIA 
 

S&P500 dotarł w piątek do poziomu zasięgu ostatniego odbicia po mocnych 
spadkach na początku lutego. 
 
S&P500 daily 

 
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg 
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mWIG40          

 Close MC 1D YTD   Close MC 1D YTD  

Amica 141,00 1 096 0,0% 12,0% ING BSK 193,00 25 109 -0,5% -6,1% 

Amrest 448,00 9 504 -2,6% 9,3% Intercars 270,00 3 825 0,7% -12,9% 

Azoty 63,00 6 249 3,5% -9,5% Kernel 50,70 4 154 2,6% 6,7% 

Benefit 
Systems 

1 150,00 3 076 0,0% -1,7% Kęty 352,00 3 352 -0,8% -14,0% 

Bogdanka 57,60 1 959 5,3% -14,0% Kruk  231,00 4 345 -1,8% -11,7% 

Boryszew 9,49 2 278 -0,5% 2,9% LC Corp 2,80 1 253 -1,4% 1,8% 

Budimex 213,00 5 438 1,2% 0,5% Medicalg 144,60 522 0,4% -27,5% 

CD Projekt 109,50 10 525 1,2% 12,9% LiveChat 38,35 988 0,7% -3,9% 

Ciech 58,55 3 086 0,2% 1,8% Millennium 8,49 10 299 1,8% -5,0% 

CI Games 1,01 153 0,0% -1,9% Netia 5,38 1 875 0,6% 0,0% 

Comarch 146,50 1 192 1,0% -22,9% Neuca 249,00 1 165 0,0% -7,3% 

Dino 90,95 8 917 2,7% 15,4% Orbis 99,00 4 562 0,0% 7,0% 

Emperia 100,50 1 240 -1,0% 0,9% Pfleiderer 37,95 2 455 -1,4% 12,4% 

Enea 10,24 4 520 2,2% -11,0% PKP Cargo 59,50 2 665 0,2% 8,0% 

Famur 6,20 3 469 0,0% 0,0% PLAY 34,44 8 738 0,3% 1,9% 

Forte 57,00 1 364 1,2% 14,0% Polimex 4,74 1 122 0,6% 17,6% 

GetinNoble 1,41 1 271 -2,1% -13,0% Robyg 3,98 1 152 0,0% 7,0% 

GPW 43,60 1 830 0,9% -7,2% Sanok 40,00 1 075 0,3% -12,5% 

GTC 9,00 4 233 3,4% -8,2% Stalprodukt 447,00 2 494 2,1% -11,4% 

Handlowy 79,60 10 401 1,0% -2,8% Wawel 1 090,00 1 635 -0,9% 5,7% 
 

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]  

 
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A. 

FW20 

 
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A. 

WIG20 

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A. 
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INFORMACJE ZE SPÓŁEK 
  
PKO BP Zysk netto grupy PKO BP w 4Q’17 wzrósł do 820 mln PLN z 593 mln PLN rok wcześniej. Konsensus PAP 

wynosił 830 mln PLN. Skonsolidowany zysk netto grupy PKO BP uzyskany w 2017 roku wyniósł 3,104 mld 
PLN (+8% r/r). Wskaźnik ROE wynosi 9%. 

  
KGHM Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź dokonała w sobotę zmian w zarządzie spółki, odwołała prezesa 

Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego oraz wiceprezesa Michała Jezioro. Obowiązki prezesa pełnić 
będzie wiceprezes zarządu Rafał Pawełczak. Domagalski został powołany na prezesa największej polskiej 
spółki miedziowej 28 października 2016 roku. Z kolei Jezioro sprawował stanowisko wiceprezesa zarządu 
ds. aktywów zagranicznych. Na 15 marca zaplanowane jest Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM 
Polska Miedź. W porządku obrad jest punkt dotyczący zmian w składzie rady nadzorczej spółki, 
wprowadzony na żądanie Skarbu Państwa. 

  
ING BSK Bank opublikował raport roczny za 2017 rok, wcześniej publikował już wybrane niezaudytowane dane 

finansowe za 4Q’17. Zysk netto za 2017 rok wzrósł do 1,4 mld PLN.  
 
ING Bank Śląski obniżył minimalny poziom współczynnika Tier 1 do wypłaty dywidendy do 12,875% z 
13,75 %. Rada nadzorcza zatwierdziła w piątek aktualizację polityki dywidendowej banku. Poza obniżeniem 
minimalnego poziomu współczynnika Tier 1, polityka zakłada dodanie łącznego współczynnika 
kapitałowego (TCR) na poziomie 14,875%, jako warunku niezbędnego dla wypłaty dywidendy. 
 
Akcjonariusze ING zdecydują 5 kwietnia o przeznaczeniu na dywidendy 416,3 mln PLN z zysku za ’17. 
Daje to DPS = 3,2 PLN/akcję. Dzień dywidendy ma być wyznaczony na 25 kwietnia. 

  
Asseco Poland Zarząd spółki rekomenduje wypłatę 3,01 PLN dywidendy na akcję z zysku za ‘17 i lata ubiegłe.  

Wstępny skonsolidowany wynik netto jednostki dominującej Asseco Poland w 2017 r. wyniósł 466 mln PLN 
a EBIT 585 mln PLN. Asseco podało, że na wyniki wpływ miały zdarzenia jednorazowe.  

W efekcie przeprowadzenia testu na utratę wartości aktywów spółki, wynik jednostkowy Asseco Poland SA 
oraz wynik skonsolidowany za rok 2017 zostanie pomniejszony o kwotę 80,1 mln PLN. Natomiast z tytułu 
przeszacowania posiadanego pakietu akcji Formula Systems. do wartości godziwej na dzień odzyskania 
kontroli w skonsolidowanych wynikach skonsolidowanych za rok 2017, ujęta zostanie kwota ok. 76 mln 
PLN. Powyższe przeszacowanie nie ma wpływu na sprawozdanie jednostkowe. O ostatecznych wynikach 
Asseco poinformuje 19 marca 2018 r 

 
BDM: Opublikowane szacunki wskazują na to że w 4Q’17 Asseco Poland wypracowało 158,6 mln PLN 
EBIT i 64,1 mln PLN zysku przypadającego akcjonariuszom większościowym. Są one zbieżne z naszymi 
prognozami na poziomie odpowiednio 182,4 mln PLN i 67,8 mln PLN. Zysk netto spadł r/r o 16,4%. Jest to 
efektem przeciągającego się zastoju w sektorze administracji publicznej. Większość przepływów 
finansowych generowanych w sektorze komercyjnym przypada akcjonariuszom mniejszościowym. Dlatego 
pomimo prezentowania wzrostów na wyższych poziomach skonsolidowanego RZiS, wynik netto ulega 
systematycznej erozji. Na skutek utraty kontraktu w ZUS w kolejnych okresach rezultaty spółki nadal mogą 
znajdować się pod presją. 

  
Asseco PL, 
Comarch 

Asseco Poland walczy w sądzie o kontrakt w ZUS. Przegrany w przetargu na utrzymanie systemu 
informatycznego KSI zaskarżył niekorzystny wyrok KIO. – Puls Biznesu 

  
GPW Spółka podała, że nie została wybrana przez Tel Aviv Stock Exchange (TASE) do kolejnego etapu rozmów 

dotyczących zakupu części udziałów w TASE. 
  
Tauron Paweł Borys poinformował, że PFR może w marcu podpisać umowę z Tauron ws. finansowania realizacji 

projektu budowy bloku 910 MW w Jaworznie. 

Koncern poinformował, że podpisał umowy wydłużające przez część banków okres dostępności środków w 
ramach programu emisji obligacji. Zmianie uległy też maksymalne kwoty. Zgodnie ze strukturą programu 
jego okres podstawowy został wyznaczony na 5 lat tj. do końca ’20, z możliwością dwukrotnego 
przedłużenia o jeden rok. Pierwsza prolongata okresu trwania programu nastąpiła w ‘17, przy czym 3 banki 
wydłużyły swoje zobowiązania do objęcia obligacji od razu o 2 lata, tj. do końca 2022 roku. Nowe aneksy 
zwiększają kwoty dostępne w ramach programu w wyniku wydłużenia udziału pozostałych banków, co 
przekłada się na wzrost gwarantowanych wartości do poziomu 6,1 mld PLN (do końca ‘21) i 5,8 mld PLN 
(do końca ‘22). 

  
Inter Cars Według wstępnych danych, grupa wypracowała w ’17 ok. 6,9 mld PLN sprzedaży oraz 216 mln PLN zysku 

netto (-6% r/r). Spółka podała w komunikacie, że wyniki 4Q’17 są na poziomie 4Q’16. Wskazano, że 
pomimo obniżenia kosztów SG&A w relacji do sprzedaży do 14%, marża operacyjna zmniejszyła się (m.in. 
z powodu osłabienia EUR). Szacowany wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec roku był bliski 2,96x. 
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Szacowany poziom zapasów na koniec ’17 wyniósł 1,77 mld PLN. 

Grupa osiągnęła w lutym 495,7 mln PLN przychodów (+10% r/r). 

Inter Cars – przychody miesięczne [mln PLN] 

 
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 

  
Idea Bank W perspektywie ’20 bank chciałby osiągnąć 10% ROE, roczny wzrost aktywów na poziomie 2 mld PLN i 

wskaźnik C/I na poziomie poniżej 45%. 
 
Idea Bank spodziewa się rosnącej presji na marżę odsetkową w kolejnych kwartałach w związku ze zmianą 
struktury portfela w kierunku leasingu oraz rosnącego kosztu finansowania. Bank zakłada jednak, że udział 
leasingu w portfelu banku docelowo nie będzie przekraczał 50%. 
 
Prezes Bury wskazał, że bank chce w horyzoncie trzyletnim „mocno budować przychód odsetkowy, marżę 
odsetkową netto i wynik prowizyjny - nie tylko na produktach czysto finansowych, przy utrzymywaniu 
niskich kosztów stałych”. W planach jest również optymalizacja sieci i przeniesienie biznesu do kanałów on-
line.  
 
Prezes Bury poinformował, że bank rozpocznie w tym roku konsolidację oddziałów, obejmującą spółki z 
grupy. Jeszcze w 1H’18 powstanie pierwsze Centrum Przedsiębiorczości, zlokalizowane w Gdańsku, które 
ma skupiać kompetencje wszystkich spółek z grupy Idea Banku. 

  
Mennica Polska Grupa liczy na wzrost przychodów z działalności deweloperskiej w ’18. Spółka zamierza dalej wypłacać 

dywidendę. Prezes Mennicy liczy, że do czerwca’18 cała mała wieża Mennica Legacy Tower będzie 
skomercjalizowana. Prezes Zambrzycki wskazał, że oczekuje, iż rozpoznawanie w wynikach spółki 
sprzedaży mieszkań z projektu Mennica Residence I odbędzie się głównie w 2Q’18. Jednocześnie 
zaznaczył, że sprzedaż drugiego etapu idzie bardzo dobrze z 280 nabytymi mieszkaniami z łącznej puli 
334 lokali. 
 
Mennica Polska ma aktualnie portfel zamówień na bieżący rok, który obejmuje produkcję 1,7 mld monet 
obiegowych . Grupa zrealizowała już 58% kontraktu na produkcję 149 tys. złotych medali dla Ministerstwa 
Finansów Tajlandii (wartość zamówienia to ok. 131 mln USD). 
 
Prezes Zambrzycki powiedział, że spółka będzie rekomendować wypłatę dywidendy z ubiegłorocznego 
zysku. 

  
Gino Rossi, 
Monnari 

Gino Rossi oraz Monnari zawarły umowę dot. ustanowienia pierwokupu Simple przez Monnari, w terminie 
do 30 kwietnia br. 

  
Unipetrol Krzysztof Zdziarski, dotychczasowy wiceprezes spółki, został nowym przewodniczącym rady dyrektorów, 

zastępując na stanowisku Andrzeja Modrzejewskiego.  
  
Kogeneracja W wezwaniu na akcje spółki ogłoszonym przez PGE złożono zapisy na 1,2 mln akcji grupy. 
  
PKO BP Bank poinformował, że KNF zgodziła się na zaliczenie przez PKO BP środków uzyskanych z emisji 

obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 1 mld PLN na podwyższenie kapitału Tier 2 
banku . 

  
AmRest AmRest zakłada, że w 2018 roku nakłady inwestycyjne grupy mogą wynieść 950 mln PLN, włączając 

ewentualne akwizycje. Spółka planuje otworzyć w tym roku ponad 300 restauracji (vs 210 lokali w ’17). 

  
Trakcja Prezes Jarosław Tomaszewski zrezygnował z pełnienia funkcji ze skutkiem na dn. 30.06.2018 roku. 

Zgodnie z treścią złożonej rezygnacji, przyczyną jest niemożliwość porozumienia się z Radą Nadzorczą \ w 
zakresie warunków wynagrodzenia w części wynagrodzenia premiowego dotyczącej zadań indywidualnych 
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na rok 2018.  

  
Torpol Gaz-System unieważnił przetarg na budowę Tłoczni Strachocina. Konsorcjum, ze spółką w składzie, 

złożyło w nim najtańszą ofertę w wys. 479,1 mln PLN brutto (budżet opiewał na 356,7 mln PLN). 

  
Mostostal 
Warszawa 

Spółka podpisała umowę o wartości 199,9 mln PLN z Zielona Góra Property Sp. z o.o. na rozbudowę i 
przebudowę Centrum Handlowego Focus Mall w Zielonej Górze. Prace mają być zakończone w lutym ’20. 

  
Wirtualna Polska Aviva OFE zwiększył zaangażowanie w akcjonariacie spółki z 6,78% do 7,05%. 
  
Getin Getin Holding ujmie w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za ‘17 odpis aktualizujący wartość 

inwestycji w jednostkę zależną Getin International (GISA) w wysokości 29,7 mln PLN. 

  
Labo Print Spółka wypracowała w lutym 5,4 mln PLN przychodów (+23,7% r/r). 
  
Action Grupa osiągnęła w lutym 122 mln PLN przychodów. Marża brutto wyniosła 6,8%. 

Action – przychody miesięczne [mln PLN] 

 
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 

  
Solar Grupa osiągnęła w lutym 11,2 mln PLN przychodów, w tym 6,4 mln PLN w salonach własnych 

Solar – przychody miesięczne [mln PLN] 

 
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 

  
Baltona Spółka wypracowała w lutym ok. 26,7 mln PLN przychodów (+5% r/r), w tym 19,2 mln PLN w obszarze 

Travel Retail i 5,7 mln PLN w segmencie B2B. 
  
Interferie Spółka opublikuje raport roczny za ’17 w dn. 14 marca 2018 roku. 
  
OT Logistics Spółka zmieniła datę publikacji raportu rocznego za ’17 z 16 marca na 29 marca ’18. 

  
PCC Intermodal Spółka zmieniła datę publikacji raportu rocznego za ’17 z 14 marca na 20 marca ’18. 

  
Cormay, Orphee Spółka podała, że 2 zdarzenia jednorazowe wpłyną na skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy 

kapitałowej PZ Cormay, zmniejszając wynik brutto za ‘17 o 964 tys. PLN. Chodzi o zawieszenie prac nad 
projektem analizatora hematologicznego MSL30 (wartość odpisu w wys. 5,6 mln PLN)  oraz pozytywny 
wynik przeprowadzonego przez Orphée testu na utratę wartości akcji Diesse Diagnostica Senese 
(zmniejszenie odpisu o 4,6 mln PLN). 
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PKN Orlen Rada nadzorcza Orlen KolTrans ogłosiła w piątek postępowanie kwalifikacyjne na wybór członka zarządu 
ds. finansowych spółki. Zgłoszenia można przesyłać do 15 marca m.in. na adres Biura Partnerów 
Biznesowych HR PKN Orlen w Płocku. 

  
Unibep Spółka podała w komunikacie, że zawarła umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. 

"Aamodthellinga" w Relingen w Norwegii za ok. 29,6 mln NOK netto, czyli ok. 13 mln PLN netto. 
Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie pod klucz dwóch budynków mieszkalnych w 
technologii modułowej. W budynkach o wysokości 3 kondygnacji naziemnych znajdzie się łącznie 21 lokali 
mieszkalnych. 

  
PZU Robert Jastrzębski został powołany do rady nadzorczej spółki. 
  
Netia Szef dywizji B2C operatora Tomasz Dakowski poinformował, że Netia chce zwiększyć liczbę klientów 

internetowych w ramach własnej sieci, dzięki wprowadzeniu nowej oferty dla odbiorców indywidualnych.  
Zaznaczył, że modernizacja sieci na światłowodową jest priorytetem operatora i ma on już w zasięgu 
internetu z prędkością powyżej 100Mb ponad 1 mln mieszkań. 

  
Gazownictwo Min. Tchórzewski powiedział, że budowa gazociągu GIPL, który ma łączyć Polskę i Litwę, rozpocznie się 

w ’19. W jego ocenie prace inwestycyjne są realizowane zgodnie z planem, podobnie jak projekt Baltic 
Pipe. 

  
Górnictwo Według danych ARP polskie kopalnie wydobyły w styczniu ok. 5,2 mln ton węgla kamiennego, a sprzedaż 

surowca wyniosła 5,4 mln ton. Stan zapasów węgla na zwałach w końcu stycznia ARP szacuje na ok. 1,5 
mln ton. Stan zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego to - na koniec stycznia - 82,9 tys. osób. 

Według danych ARP styczeń’18 przyniósł wzrost cen węgla energetycznego zarówno dla energetyki, jak i 
ciepłownictwa. Cena węgla dostarczanego do energetyki była o 6,6% wyższa m/m, natomiast cena węgla 
dla ciepłownictwa wzrosła o 5,6%. W styczniu wartość indeksu cenowego dla rynku energii elektrycznej 
wyniosła 226,76 PLN/t. 

  
Eurocash Spółka podała, że w całym kraju jest już 4,5 tys. sklepów z winnym regałem Faktoria Win. Wartość 

sprzedaży projektu w ’17 wyniosła 100 mln PLN. 
 
Grupa Eurocash poinformowała w piątek o decyzji wycofania do 2025 ze sprzedaży jaj klatkowych. Jest to 
już kolejna sieć sklepów, która rezygnuje z tzw. "trójek". Na razie jednak, większość oferowanych w 
polskich sklepach jaj pochodzi z chowu klatkowego. 

  
Budownictwo GUS podał, że w ‘17 oddano do użytkowania 23,4 tys. nowych budynków niemieszkalne, wobec 23,1 tys. 

przed rokiem, co oznacza wzrost o 1,6% r/r rdr Powierzchnia użytkowa nowych budynków niemieszkalnych 
oddanych do użytkowania wzrosła o 5,6% r/r. 

GUS podał też, że liczba nowych budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia lub 
dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym zmniejszyła się do 37,6 tys. budynków z 41,7 tys. przed 
rokiem, a ich powierzchnia użytkowa zmniejszyła się o 6,2% r/r.  

  
OncoArendi 
Therapeutics 

Spółka zamierza przeprowadzić ofertę publiczną akcji na przełomie marca i kwietnia br. oraz ubiega się o 
dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na GPW. 

  
Polenergia Polenergia czeka z nową strategią na nowelizację ustawy o OZE. Spółka nie wyklucza 

"oportunistycznych" przejęć farm wiatrowych - prezes Jacek Głowacki, Parkiet.  

  
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP  


