
 

 

 
BIULETYN PORANNY 

wtorek, 26 lutego 2019 

 

Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM  S.A.  
ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, analizy@bdm.com.pl 

Opracowanie  ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze 
nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. 

 
 

Redaktor wydania: Adrian Górniak 

KOMENTARZ PORANNY 

Zielony początek tygodnia 
Poniedziałkowa sesja dla WIG20 zakończyła się zwyżką o około 0,7%. Koniem 
pociągowym indeksu był KGHM, który za sprawą rosnących cen miedzi 
zakończył notowania 3,3% nad kreską. Kurs producenta miedzi, pierwszy raz od 
połowy marca 2018 r. znalazł się powyżej 100 PLN (102,3 PLN). Z pozytywnych 
nastrojów korzystały również papiery LPP, CCC oraz Pekao. Obroty na polskich 
blue chipach w poniedziałek wyniosły około 654 mln PLN. Przeważająca część 
europejskich parkietów świeciła się na zielono. Niemiecki DAX urósł o 0,4%, a 
francuski CAC40 o 0,3%. Od wzrostów rozpoczęło tydzień amerykańskie 
S&P500, około 0,1% na plusie, a Nasdaq około 0,4%. Dobre nastroje były w dużej 
mierze zasługą informacji, o tym, że prezydent USA, opóźni wprowadzanie 
wyższych stawek celnych na produkty z Chin. Na rynkach azjatyckich Nikkei 
spadł o około 0,4%, a Shanghai Composite Index o 0,7%. Od samego rana 
nastroje na rynkach nie są zbyt optymistyczne, kontrakty na DAX zniżkują o około 
0,7%. Dzisiaj przed nami dość ciekawy kalendarz makro. W USA o 14:30 zostaną 
opublikowane dane dotyczące pozwoleń na budowę domów, o 16:00 indeks 
zaufania konsumentów. Również o tej samej godzinie Prezes Fed przedstawi 
półroczny raport nt. polityki monetarnej przed Komisją Bankową Senatu USA.  

 
Krzysztof Tkocz 

 

 

 

Notowania: poniedziałek, 25 lutego 2019 

 grudnia 208  Wartość Zmiana 

1D YTD 

WIG20  2 371,7 0,7% 4,2% 

WIG30 2 720,7 0,9% 5,4% 

mWIG40 4 188,9 1,1% 7,1% 

sWIG80 11 539,9 0,3% 9,2% 

WIG  60 721,9 0,7% 5,3% 

WIG Banki 7 737,3 0,6% 3,8% 

WIG Bud 1 956,6 1,0% 2,2% 

WIG Chemia 12 862,6 1,2% 37,6% 

WIG Dew 2 119,5 0,5% 10,9% 

WIG Energia 2 734,5 -0,4% 13,4% 

WIG IT 2 269,7 -0,8% 13,9% 

WIG Media 4 880,4 -0,3% 8,1% 

WIG Paliwa 8 095,9 0,6% 1,2% 

WIG Spoż 3 455,4 0,5% 2,1% 

WIG Surowce 3 735,5 2,3% 9,1% 

WIG Telco 687,3 -1,5% 10,9% 

DAX 11 505,4 0,4% 9,0% 

CAC40 5 231,9 0,3% 10,6% 

BUX 40 988,0 0,4% 4,7% 

S&P500 2 796,1 0,1% 11,5% 

DJIA 26 092,0 0,3% 11,9% 

Nasdaq Comp 7 554,5 0,4% 13,9% 

Bovespa 97 239,9 -0,7% 10,6% 

Nikkei225 21 449,4 -0,4% 7,2% 

S&P/ASX 200 6 128,4 -0,9% 8,5% 

Złoto 1 326,4 -0,5% 3,5% 

Miedź 6 478,0 1,5% 8,6% 

Ropa WTI 55,5 -3,1% 20,4% 

EUR/PLN 4,34 0,0% 1,1% 

USD/PLN 3,82 -0,1% 2,0% 

CHF/PLN 3,82 -0,1% 0,2% 

EUR/USD 1,13 0,1% -0,9% 

USD/JPY 111,2 0,5% 1,4% 
 

FW20 

 Wartość  Zmiana 

Kurs otwarcia 2 374   34 1,45% 

Kurs zamknięcia 2 373   10 0,42% 

Kurs min. 2 350   10 0,43% 

Kurs max. 2 382   4 0,17% 

Wolumen obrotu 12 651   -6 517 -34,00% 

Otwarte pozycje 64 785   339 0,53% 
 

Indeksy GPW 

Indeks Open Low High Close 1D Obrót 

WIG20 2 358,78 2 348,42 2 376,05 2 371,69 0,7% 654 

WIG30 2 712,18 2 691,27 2 726,88 2 720,71 0,9% 751 

MWIG40 4 149,67 11 512,47 11 560,16 4 188,87 1,1% 126 

SWIG80 11 533,42 4 136,65 4 223,83 11 539,89 0,3% 20 

WIG-PL 61 489,74 61 489,74 62 050,30 62 004,68 0,8% 811 

WIG 60 571,43 60 169,72 60 875,07 60 721,87 0,7% 815 

 

WIG20     

 Close MC 1D YTD  

Alior 59,15 7 722 -0,6% 11,3% 

CCC 185,60 7 641 2,8% -4,0% 

CD Projekt 182,00 17 494 2,1% 25,0% 

Cyfrowy P. 25,76 16 475 -0,8% 14,2% 

Energa 9,91 4 103 -2,0% 11,2% 

Eurocash 19,51 2 715 1,1% 10,9% 

JSW 60,56 7 110 -1,7% -10,0% 

KGHM 102,30 20 460 3,3% 15,1% 

Lotos 97,16 17 962 1,9% 9,8% 

LPP 8 175,00 15 144 3,0% 4,1% 

mBANK 440,60 18 654 0,9% 3,9% 

Orange 5,44 7 139 -1,8% 13,6% 

Pekao 116,00 30 447 2,7% 6,4% 

PGE 12,00 22 437 -0,3% 20,0% 

PGNIG 7,05 40 737 -0,3% 2,0% 

PKN Orlen 106,20 45 423 0,6% -1,8% 

PKOBP 38,70 48 375 -0,7% -2,0% 

PZU 41,50 35 836 -0,5% -5,5% 

Santander Polska 383,00 39 100 0,5% 6,9% 

Tauron 2,37 4 154 0,0% 8,2% 

 

 
 

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK 

 Pekao: Wyniki 4Q’18 [tabela BDM]; 

 Forte/Pfleiderer: Produkcja sprzedana mebli z wyższą dynamiką, 
rozczarowuje produkcja płyt [komentarz BDM]; 

 Millennium: Bank oczekuje, że portfel kredytów dla przedsiębiorstw w 
’19 wzrośnie o ok. 14% r/r; 

 Feerum: Grupa liczy na dwucyfrowy wzrost sprzedaży w ‘19; 

 Sonel: Odpis w amerykańskiej spółce zależnej na 945 tys. USD 
[komentarz BDM]; 

 PCM: PSC III podwyższył cenę w wezwaniu na akcje spółki z 20 PLN do 
23,25 PLN/walor; 

 Erbud: Backlog spółki na koniec ’18 wyniósł 2,5 mld PLN (na ’19 
przypada 1,8 mld PLN); 

 Rainbow: Spadek sprzedaży w styczniu’19 o 10% r/r [wykres BDM]; 

 OEX: Grupa otrzymała wstępną ofertę zakupu ArchiDoc za ok. 70 mln 
PLN; 

 ZUE: Spółka liczy na objęcie waloryzacją także realizowanych 
kontraktów kolejowych – Parkiet; 

 Dębica, Bowim: Wstępne wyniki za ’18. 

 

WYKRES DNIA 
 
Walory KGHM zyskały na wczorajszej sesji 3,3% i znajdują się obecnie 
najwyżej od marca’18. 
 
KGHM- daily 

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

 Close MC 1D YTD   Close MC 1D YTD  

11 bit 
studios 

267,00 611 1,5% 9,4% ING BSK 199,80 25 994 0,9% 11,0% 

Amica 133,80 1 040 2,1% 16,6% Inter Cars 216,50 3 067 -0,7% 3,6% 

Amrest 40,20 8 826 2,3% 0,5% Kernel 48,80 3 999 0,2% -0,3% 

Asseco PL 55,40 4 598 -0,8% 20,1% Kęty 353,50 3 374 -1,0% 7,4% 

Azoty 45,90 4 553 2,0% 47,2% Kruk  168,30 3 179 5,8% 7,4% 

Benefit Sys. 958,00 2 739 1,3% 13,5% LC Corp 2,51 1 123 0,8% 2,4% 

Bogdanka 52,00 1 769 -0,4% 1,4% Livechat 28,30 729 -1,0% 11,6% 

Boryszew 4,50 1 080 -1,3% -4,3% Mabion 79,40 1 089 2,1% -8,3% 

Budimex 112,60 2 875 2,9% -0,9% Millennium 9,16 11 112 1,2% 3,3% 

CI Games 1,10 166 0,9% 34,1% Orbis 94,40 4 350 0,0% 4,7% 

Ciech 58,95 3 107 0,1% 33,1% Pfleiderer 28,30 1 831 -2,4% -12,9% 

Comarch 148,00 1 204 -1,0% -2,6% PKP Cargo 42,40 1 899 -1,4% -3,4% 

Dino 103,00 10 098 6,9% 7,5% PLAY 21,02 5 337 -3,2% 1,1% 

Echo 3,65 1 506 0,6% 12,3% PlayWay 155,00 1 023 0,0% 14,8% 

Enea 10,14 4 476 0,2% 2,4% Polimex 2,77 655 -0,4% -1,4% 

Famur 4,85 2 788 0,0% -10,2% Sanok 29,50 793 4,2% 22,4% 

Forte 24,85 595 3,1% 9,2% Stalprodukt 334,00 1 864 0,6% 4,4% 

GPW 40,80 1 712 0,7% 11,3% Trakcja 2,76 142 -2,5% -29,9% 

GTC 9,32 4 507 0,5% 13,8% Wawel 880,00 1 320 1,4% 5,5% 

Handlowy 68,80 8 989 2,8% -0,4% WP.PL 57,40 1 662 -2,7% 8,7% 
 

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 
  
Pekao Bank opublikował raport za 4Q’18. 

 
Wyniki Pekao [MPLN] 

26.02.2019 4Q'17 4Q'18 zmiana r/r 4Q'18 konsens. różnica 

Wynik odsetkowy 1 190 1 295 8,8% 1 283 1% 

Wynik z prowizji 617 638 3,5% 623 3% 

Koszty ogółem 878 878 0,0% 883 -1% 

Saldo rezerw -153 -105  -146  

Zysk netto 1 054 749 -28,9% 657 14% 

Źródło: BDM, PAP, Pekao 
 
Dotychczasowe wyniki banków [MPLN] 

 Wynik odsetkowy  wynik netto 

 4Q'17 4Q'18 zmiana r/r Konsensus różnica  4Q'17 4Q'18 zmiana r/r Konsensus różnica 

Santander 1 379,0 1 534,2 11,3% 1 509,0 1,7%  549,0 767,1 39,7% 923,6 -16,9% 

Millennium 449,2 503,8 12,2% 485,7 3,7%  179,6 212,5 18,3% 198,1 7,3% 

mBank 825,0 923,3 11,9% 922,4 0,1%  312,0 332,7 6,6% 330,8 0,6% 

ING 895,0 995,1 11,2% 988,7 0,6%  367,0 452,2 23,2% 409,5 10,4% 

Handlowy 290,0 279,1 -3,8% 282,8 -1,3%  163,0 152,2 -6,6% 162,1 -6,1% 

Pekao 1 190,0 1 294,8 8,8% 1 283,4 0,9%  1 054,0 749,2 -28,9% 656,5 14,1% 

            

RAZEM 5 028,2 5 530,3 10,0% 5 472,0 1,1%  2 624,6 2 665,9 1,6% 2 680,6 -0,5% 

Źródło: BDM, PAP, banki 

 
Bank planuje dwucyfrowy wzrost powtarzalnego, z wyłączeniem znacznych zdarzeń jednorazowych i wzrostem 
kosztów regulacyjnych, zysku w 2019 roku i liczy, że koszty ryzyka banku nie będą wyższe niż 45 pb. 

 
Bank planuje osiągnąć w 2019 roku dwucyfrową dynamikę wzrostu w kluczowych produktach oraz dochodach 
komercyjnych. 

 
Zarząd banku rekomenduje, by z zysku osiągniętego w 2018 roku na dywidendę trafiło 1,73 mld PLN, co daje 6,6 
PLN dywidendy na akcję. 

 
KNF potwierdziła spełnianie przez Pekao SA kryteriów kwalifikujących do wypłaty na dywidendę 75% zysku za 
2018 rok na poziomie jednostkowym oraz skonsolidowanym. 

  
Rynek meblowy 
(Forte, Pfleiderer) 

Dane o produkcji mebli w styczniu’18 

 

BDM: Produkcja sprzedana mebli w styczniu’19 wzrosła o 5,3% r/r (w cenach bieżących +7,6% r/r, +4,4% w 
4Q’18). Z większą dynamiką rosną również ceny produkcji (+2,3% r/r vs +1,5% w 4Q’18). 

Produkcja płyt wiórowych w styczniu’19 nieoczekiwania spadłą o 6,5% r/r po wzroście o 5,7% r/r w 4Q’18. 
 
Produkcja sprzedana mebli [MPLN] 

 
Źródło: BDM, GUS 

Produkcja płyt wiórowych [k m3] 

 
Źródło: BDM, GUS 

 

  
KGHM Koncern planuje zaciągnąć 450 mln USD kredytu na okres 60 miesięcy w Banku Gospodarstwa Krajowego na 

sfinansowanie ogólnych celów korporacyjnych. 
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Millennium Bank planuje, że portfel kredytów dla przedsiębiorstw w 2019 roku wzrośnie o około 14%. Bank zmienia strukturę 
tego portfela, liczy na większy udział firm produkcyjnych i zakłada większą aktywność w segmencie 
mikroprzedsiębiorstw - poinformował Andrzej Gliński, członek zarządu banku. 
 
"Uważam, że w 2019 roku faktoring będzie rósł szybciej niż kredyty dla przedsiębiorstw, leasing powinien rosnąć 
w podobnym tempie. Chcemy, by portfel kredytów dla przedsiębiorstw w 2019 roku rósł szybciej niż na rynku. 
Rynek powinien rosnąć w jednocyfrowym, wysokim tempie, natomiast my planujemy rosnąć dwucyfrowo, w 
tempie podobnym do ubiegłorocznego” - powiedział PAP Biznes Gliński. 
 
"Zmieniamy strukturę naszego portfela korporacyjnego – chcemy większy nacisk położyć na branże, które dzisiaj 
są silne i przewidujemy, że w przyszłości będą się nadal rozwijać. Chcemy być bardziej aktywni w szeroko pojętej 
chemii, z farmacją i tworzywami sztucznymi, w segmencie automaszynowym z automotive oraz wśród firm z 
branży papieru, drewna i mebli. Dodatkowo myślimy także o przetwórstwie spożywczym" - powiedział Gliński.  
 
"Udział firm produkcyjnych w portfelu kredytów korporacyjnych rośnie i chcemy ten trend kontynuować” - dodał.  
Poinformował, że bank buduje nową ofertę dla firm z sektora mikroprzedsiębiorstw i planuje większą aktywność 
w tym segmencie jeszcze w 2019 roku.  
 
"Chcemy wykorzystać synergie z częścią detaliczną, bo część naszych klientów ma swoje przedsiębiorstwa. 
Oczywiście +organizujemy się+ w taki sposób, aby budować ten segment kontrolując koszty ryzyka, tak aby nie 
pogorszyć wyników całego segmentu” - powiedział Gliński.  

  
Feerum Spółka, która realizuje obecnie kontrakty na dostawy silosów zbożowych na Ukrainę o wartości blisko 210 mln 

PLN, prowadzi rozmowy na temat kolejnych umów na tym rynku i liczy na ich finalizację w najbliższym czasie - 
poinformował prezes spółki Daniel Janusz. 
 
"Informacja o zawarciu kontraktu z Epicentr K LLC, który jest jednym z pięciu największych na Ukrainie 
producentów rolnych, rozeszła się szerokim echem. Prowadzimy rozmowy na temat kolejnych kontraktów na 
rynku ukraińskim. Liczymy na ich pozytywne efekty w postaci kolejnych kontraktów w najbliższym czasie. Przy 
obecnym parku maszynowym, jesteśmy w stanie przyjmować dalsze zamówienia" - powiedział prezes. 
 
Dodał, że pod względem produkcyjnym Feerum zrealizowało już 20 proc. kontraktów dla Epicentr.  
 
Prezes oczekuje, że dzięki m.in. kontraktom ukraińskim sprzedaż Feerum w 2019 roku odnotuje dwucyfrową 
zwyżkę. 
 
"Widząc jakie kontrakty mamy już podpisane na 2019 rok m.in. na rynek ukraiński, czy na rynek polski, 
oczekujemy, że przychody wzrosną w tempie dwucyfrowym w stosunku do 2018 roku" - powiedział.  

  
PCM PSC III podniósł cenę w wezwaniu na 100% akcji Prime Car Management do 23,25 PLN z 20 PLN wcześniej. 

Zapisy w wezwaniu mają rozpocząć się 13 marca i potrwać do 15 kwietnia 2019 roku. 

 
PKO Leasing zdecydowało o nienabywaniu akcji Prime Car Management w związku z nieziszczeniem się 
warunku wezwania w postaci objęcia zapisami co najmniej 7,86 mln akcji PCM, stanowiących 66% głosów na 
WZ spółki. 

  
Erbud Portfel zamówień grupy na koniec 2018 roku miał wartość wyższą o 22,3% niż przed rokiem i wyniósł 2,5 mld 

PLN. Do realizacji w 2019 roku przypada 1,8 mld PLN - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Udział 
budownictwa kubaturowego w portfelu wynosi 73%. 

 
"Zdywersyfikowany portfel zamówień daje nam bezpieczeństwo przed wahaniami koniunktury w poszczególnych 
segmentach. Bardzo istotny będzie teraz selektywny dobór kolejnych zleceń. Od tego roku chcemy powrócić do 
uzyskiwania rentowności na poziomie poprzednich lat, czyli powyżej 2%" - powiedział, cytowany w komunikacie, 
prezes Dariusz Grzeszczak. 

  
Asseco Poland Podpis biometryczny wprowadzony przez Asseco Data Systems został wdrożony w pierwszej placówce 

medycznej w Polsce, czyli szpitalu Medicover. 
  
Wawel Zmarł Hermann Opferkuch, przewodniczący rady nadzorczej spółki. 
  
Awbud Abadon Real Estate nabył w ramach wezwania 277,7 tys. akcji Awbudu, stanowiących 3,37% akcji spółki. 
 
 
 
 
 

 

http://m.in/
http://m.in/
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Gospodarka Propozycje stymulacji fiskalnej wspierają konieczność lekkiego zacieśnienia polityki pieniężnej w 2H’19 i 
całkowicie wykluczają dyskusje o obniżkach stóp procentowych w Polsce - napisał w komentarzu przesłanym PAP 
Biznes Eugeniusz Gatnar, członek Rady Polityki Pieniężnej. 
 
"Propozycje stymulacji fiskalnej w wymiarze przeszło 1,5% PKB dodatkowo wzmocnią konsumpcję i pozwolą 
utrzymać ścieżkę wzrostu PKB w Polsce powyżej 4% w tym roku. Pozytywnie wpłyną na produkcję i usługi, a tym 
samym na sytuację na rynku pracy. Całkowicie też wykluczają i czynią bezprzedmiotową dyskusję na temat 
obniżania stóp procentowych lub stosowania niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej w naszym kraju. 
Co więcej, być może, zgodnie zasadami policy mix, konieczne będzie lekkie zacieśnienie polityki pieniężnej w 
drugiej połowie tego roku" - napisał członek RPP. 
 
Kolejnym ruchem RPP mogłaby być obniżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych - napisał w komentarzu 
przesłanym PAP Biznes Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej. Jego zdaniem, wraz z obniżką stóp można 
by zastosować instrumenty niestandardowe. 
 
"Nadal twierdzę, że stabilność stóp procentowych jest pożądana, aczkolwiek pewne pogorszenie nastrojów w 
strefie euro może negatywnie wpływać na perspektywy i rentowość naszego eksportu. W związku z tym może 
pojawić się potrzeba szybszego niż w ostatnim czasie sądziłem przemyślenia potrzeby podjęcia decyzji o 
obniżeniu stóp procentowych lub także o wprowadzeniu instrumentów niestandardowych. Chcę przy tym bardzo 
wyraźnie zastrzec, że dopuszczam także możliwość, że dokonana byłaby zarówno obniżka stóp procentowych, 
jak również wprowadzone byłyby instrumenty niestandardowe" - napisał Łon. 
 
Stabilność stóp proc. w Polsce w 2019 r. pozostaje najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, pomimo 
zapowiedzi silnego impulsu fiskalnego, a dyskusja nad ich podwyżką może pojawić się na przełomie 2019/20 r. – 
powiedział PAP Biznes Łukasz Hardt, członek RPP. Jego zdaniem, dzięki oddziaływaniu impulsu wzrost PKB w 
2019 r. może przekroczyć 4%. 

 
„Pojawienie się w policy mix silnego impulsu fiskalnego nie modyfikuje zasadniczo scenariusza stabilności stóp 
procentowych w 2019 r. Jednocześnie, pojawienie się impulsu podnosi prawdopodobieństwo rozpoczęcia dyskusji 
nad koniecznością podwyżek stóp na przełomie 2019/2020 r. Wolę obserwować wpływ impulsu fiskalnego na 
inflację niż działać wyprzedzająco. Warto zaznaczyć, że impuls fiskalny związany z wprowadzeniem programu 
500+ od 2. dziecka na poziomie ok. 20 mld PLN nie wygenerował istotnej presji inflacyjnej” – powiedział Hardt. 

„Impuls fiskalny może podbić wzrost PKB w 2019 r., choć w niewielkim stopniu. Dzięki oddziaływaniu impulsu 
wzrost PKB w 2019 r. może nieznacznie przekroczyć 4%. Jeżeli chodzi o prognozy na 2020 r., to jest zbyt wcześnie 
by precyzyjnie szacować wpływ impulsu fiskalnego na ścieżkę PKB. Jego oddziaływanie będzie wspierać wzrost 
w 2020 r., natomiast pojawia się znak zapytania związany z globalną koniunkturą. Co więcej, nie znamy jeszcze 
szczegółów związanych ze źródłami finansowania zwiększonych wydatków budżetu” – powiedział. 

  
Górnictwo Agencja Rozwoju Przemysłu złożyła do UOKiK wniosek o przejęcie kontroli nad Wałbrzyskimi Zakładami 

Koksowniczymi Victoria - wynika z komunikatu na stronie UOKiK. Agencja chce przejąć od Towarzystwa 
Finansowego Silesia 58,36% akcji WZK Victoria. 
 
Postulowana przez górnicze związki zawodowe dyskusja - z udziałem kilkorga ministrów - o roli węgla i górnictwa 
w polityce rządu może odbyć się w marcu - ocenił w poniedziałek w Katowicach wiceminister energii Grzegorz 
Tobiszowski. 
 
"Osobiście jestem za tym i będę czynił starania, żeby to się jak najszybciej - w marcu - odbyło" - powiedział 
dziennikarzom Tobiszowski, oceniając, iż problemem może być jedynie "złapanie czterech ministrów do stołu", 
czyli uzgodnienie terminu, który odpowiadałby czworgu konstytucyjnych ministrów oraz wiceministrom. 

  
Budownictwo Firmy budowlane narzekają na wysokie koszty zatrudnienia i brak wykwalifikowanych kadr - wynika z badania 

koniunktury GUS. 
 
"Bieżące oceny dotyczące portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są 
bardziej niekorzystne od zgłaszanych przed miesiącem. Prognozy portfela zamówień i produkcji budowlano-
montażowej są w odróżnieniu od formułowanych w ostatnich czterech miesiącach optymistyczne. Oczekiwania 
dotyczące sytuacji finansowej są mniej pesymistyczne niż przed miesiącem. Opóźnienia płatności za wykonane 
roboty budowlanomontażowe rosną, podobnie jak sygnalizowano w styczniu. Po raz pierwszy od września 2018 
roku firmy budowlane wskazują na możliwość wzrostu zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach. Ceny robót 
budowlano-montażowych mogą rosnąć, choć w mniejszym stopniu od oczekiwanego w styczniu" - napisano. 

  
PCC Exol Spółka zmieniła datę publikacji raportu za ’18 z dn. 19. na 21.marca br. 
  
PCC Rokita Spółka zmieniła datę publikacji raportu za ’18 z dn. 13. na 18.marca br. 
  
Bowim Według wstępnych jednostkowych danych, spółka wypracowała w ’18 ok. 1,4 mld PLN przychodów, ok. 29,8 mln 

PLN EBIT oraz 10,1 mln PLN zysku netto. 
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PKN Orlen Koncern planuje badanie stanu technicznego rurociągu paliwowego relacji Ostrów Wielkopolski - Wrocław o 
długości ok. 106 km. Na wykonanie tej usługi spółka ogłosiła w poniedziałek zapytania ofertowe. Oferty można 
składać do 6 marca. 

  
PrimeBit Games Deweloper gier podpisał umowę ramową na przeniesienie tytułów spółki Acram na platformę Nintendo Switch. W 

ramach współpracy producent zajmie się portingiem dwóch już wydanych gier oraz kolejnej, jeszcze nie 
ogłoszonej. 

  
Sonel Po analizie ujemnych wyników finansowych, osiąganych przez podmiot zależny Sonel T&M z siedzibą w USA 

zarząd podjął decyzję o dokonaniu, w 4Q’18 odpisu aktualizującego wartość należności, na kwotę około 945 tys. 
USD w zakresie wartości udzielonych pożyczek oraz bieżących należności z tytułu dostaw. Ponadto, w związku 
z negatywną oceną sytuacji spółki Sonel T&M, zarząd podejmie działania restrukturyzacyjne zmierzające do 
maksymalnego ograniczenia obciążeń związanych z funkcjonowaniem tego podmiotu. 
 

BDM: odpis z tyt. udzielonych pożyczek będzie dotyczył sprawozdania jednostkowego. Szacujemy, ze 
amerykański podmiot w 2018 roku wygenerował ok. 2,1 mln PLN straty EBIT vs 1,9 mln PLN straty w 2017 roku. 
Zaprzestanie działalności powinno odciążyć przyszłe, skonsolidowane wyniki finansowe Sonel. 

Zwracamy uwagę na przełomową umowę Foxytech z Tauron Dystrybucja (23.01.2019) o wartości 12,7 mln PLN 
netto z opcją zwiększenia.  

 
Wybrane dane finansowe GK Sonel 

 2015 2016 2017 2018P 

Przychody 90,5 81,7 87,3 89,6 

   Sonel SA 87,8 79,7 85,5 84,4 

   Sonel T&M 0,0 0,0 1,6 4,1 

   Sonel Indie 3,0 2,6 1,6 2,9 

   Foxytech 0,1 0,6 0,1 0,2 

EBITDA 20,3 15,7 13,1 13,8 

EBIT 13,2 9,6 6,3 8,1 

   Sonel SA 13,0 10,0 7,4 8,2 

   Sonel T&M 0,0 0,0 -1,9 -2,1 

   Sonel Indie 0,0 0,0 -0,4 -0,0 

   Foxytech 0,0 0,0 -0,6 -0,1 

Wynik netto 12,2 9,4 4,4 7,1 

Źródło: BDM, spółka, szacunki własne 

  
Rainbow Przychody miesięczne w styczniu spadły o 10% r/r do 87,7 mln PLN. Sprzedaż z tyt. imprez turystycznych 

wyniosła 86,1 mln PLN (-6% r/r). 

 
Rainbow – sprzedaż miesięczna [mln PLN] 

 
 Źródło: DM BDM S.A.,  spółka 

  
Santander BP Bank podał w komunikacie, że otrzymał od KNF zezwolenie na zakwalifikowanie akcji serii N banku do kapitału 

podstawowego Tier I i podwyższenia kapitału Tier I o kwotę 27,5 mln PLN. 
 
Z zalecenia KNF wynika, że bank spełnia kryteria do przeznaczenia na dywidendę nie więcej niż 25% zysku za 
2018 rok. 

  
Ulma 
Construction 

Fundusze zarządzane przez Aviva OFE Santander zmniejszyły zaangażowanie w spółce do 254,7 akcji, 
stanowiących 4,85%.kapitału zakładowego i głosów na WZ 

  
Polwax Akcjonariusze grupy, podczas NWZ 25 marca, zdecydują w sprawie m.in. podwyższenia kapitału zakładowego 

spółki poprzez emisję do 20,6 mln akcji serii E.  
  
Bank Handlowy KNF potwierdziła, że bank spełnia kryteria kwalifikujące do wypłaty dywidendy w wysokości do 75% zysku 

wypracowanego w 2018 roku. 
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DataWalk Pierwsze notowanie akcji i praw do akcji serii M spółki DataWalk zostało wyznaczone na 28 lutego, w czwartek - 
poinformowała grupa w komunikacie. Tego samego dnia akcje spółki przestaną być notowane na rynku 
NewConnect. 

  
Sfinks Sfinks podpisał z Sylwestrem Cackiem umowę nabycia 6 mln akcji spółki serii P za 6 mln PLN. 

  
R22 W 4Q’18 spółka wypracowała ok. 37,2 mln PLN przychodów, ok. 5,5 mln PLN EBIT oraz 3,2 mln PLN zysku netto. 
  
Dębica Według wstępnych danych spółka wypracowała w ’18 ok. 1,9 mld PLN przychodów oraz 89,8 mln PLN zysku 

netto. 
  
Millennium W 4Q’18 bank osiągnął 485,7 mln PLN wyniku z tyt. odsetek oraz 161,6 mln PLN wyniku z tyt. opłat i prowizji. 

Zysk netto wyniósł 212,5 mln PLN. 
  
JSW, Prairie Mining Spółki, w celu prowadzenia dalszych rozmów, wydłużyły do 28 września 2019 roku termin obowiązywania umowy 

ws. nawiązania potencjalnej współpracy dotyczącej projektów węglowych w Polsce. Strony potrzebują więcej 
czasu na omówienie struktury transakcji i jej warunków handlowych. 

  
PKO BP KNF potwierdziła, że bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 50% zysku netto za ’18. 
  
Energetyka W Parlamencie Europejskim potrzebny jest silniejszy niż dotąd głos, przedstawiający argumenty na rzecz 

polskiego miksu energetycznego, gdzie jest miejsce zarówno dla węgla, jak i OZE - ocenia wiceminister energii 
Grzegorz Tobiszowski, który zamierza startować w wyborach do europarlamentu. 

  
Kernel Spółka podała, że otrzymała pożyczkę od EBOR wysokości 56 mln USD, a także finansowanie z Funduszu 

Czystych Technologii (CTF) na 8 mln USD na okres 8 lat. Finansowanie będzie przeznaczone na modernizację 
fabryki oleju w Poltawie, Odessie, Mykolajewie, Charkowie na Ukrainie wraz elektrowniami na biomasę. 

 
Kernel Holding wypłaci 25 kwietnia br. dywidendę za rok finansowy 2017/2018 . Dzień ustalenia prawa do 
dywidendy to 18 kwietnia br. 

  
GPW GPW w Warszawie zmienia kroki notowania dla akcji, funduszy typu ETF, kontraktów terminowych na akcje i 

kursy waluty od 4 marca 2019 roku. Kursy tych instrumentów będą określane z dokładnością do czterech miejsc 
po przecinku (0,0001 PLN). 

  
Sygnity Spółka zawarła umowę z PGE Dystrybucja i PGE Systemy na świadczenie usług serwisowych oraz rozwojowych 

w zakresie billingowych systemów informatycznych okres trzech lat za ok. 18 mln PLN brutto. 
  
OEX Spółka otrzymała od zagranicznego inwestora wstępną, niewiążącą ofertę zakupu 100% akcji spółki zależnej 

ArchiDoc za ok. 70 mln  PLN. OEX poinformował, że oferta zawiera też możliwość uzyskania dodatkowych dopłat 
do ceny sprzedaży, które byłyby należne w przypadku uzyskania przez ArchiDdoc określonych wyników 
finansowych w latach 2019 - 2021. W przypadku pozytywnej oceny oferty grupa rozpocznie rozmowy z 
potencjalnym inwestorem o zbyciu ArchiDoc. 

  
Rynek apteczny Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 11,4% r/r i wyniosła 3 307 mln PLN w 

styczniu, wynika z danych PEX PharmaSequence. Firma prognozuje, że na koniec 2019 roku sprzedaż wzrośnie 
o 4,6% r/r do ok. 36,2 mld PLN. Estymowana wartość refundacji wyniesie ok. 9,3 mld PLN (+4,3% w stosunku do 
2018 roku). 

 
Wartość sprzedaży na rynku aptecznym 

 
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., PEX PharmaSequence 

  
ZUE Prezes ZUE liczy na objęcie waloryzacją także realizowanych kontraktów kolejowych. – Parkiet 
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Prezes ZUE: Portfel zamówień ma wartość ok. 2 mld PLN, bierzemy udział w przetargach o wartości ponad 1,5 
mld PLN. - Parkiet 

  
Energetyka Resort finansów zgodził się udostępniać Ministerstwu Energii dane skarbowe dotyczące importerów węgla 

kamiennego. – Puls Biznesu 

  
PGE EDP Renewables, które chce być morskim partnerem PGE, kupiło dwie bałtyckie koncesje wiatrowe. – Puls 

Biznesu 

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


