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Ceny zbóż wciąż wysoko 

W niniejszym raporcie aktualizujemy nasze prognozy 

finansowe i wycenę dla spółki IMC. Spółka opublikowała 

rekordowe wyniki za 2Q21, na które największy wpływ miało 

przeszacowanie wartości godziwej produkcji rolniczej po 

cenach zbliżonych do rynkowych. Pozycja ta ma charakter 

księgowy, jednak w pewnym stopniu odzwierciedla 

zabezpieczone ceny sprzedaży zbóż po zbiorach w 2H21, i 

jednocześnie daje wskazówkę co do wygenerowanych 

przepływów operacyjnych w całym roku. W kwestii 

kluczowych dla wyników IMC cen zbóż, podtrzymujemy nasze 

szacunki dla kukurydzy na poziomie USD 220/t. 

Podwyższyliśmy za to ścieżkę benczmarkowych cen pszenicy 

i słonecznika, z uwagi na sprzyjające makro, choć 

jednocześnie obniżyliśmy realizację cen IMC vs. ceny 

rynkowe. Po stronie kosztów, widzimy ryzyko wzrostów w 

obszarze paliw oraz nawozów w kolejnym roku. Mimo, to w 

2022 r. spodziewamy się wysokiej DY pre-tax na poziomie 

9.9%. Od 2022 r. oczekujemy stopniowej normalizacji 

rynkowych cen zbóż, ale naszym zdaniem potencjał do 

wypłaty do dywidendy pozostanie bardzo wysoki. 

■ Korekta cen kukurydzy i słonecznika. Pszenica pozostaje 

mocna. Po kwietniowym rajdzie kukurydza, słonecznik i soja 

zanotowały korekty cen o 29%/30%/20% od majowych maksimów. 

Na tym tle pozytywnie wyróżniała się pszenica, która dzięki niskim 

szacunkom produkcji w Rosji, USA i Kanadzie spadła w tym samym 

czasie tylko o 5%. W poprzednim raporcie ostrożnie podchodziliśmy 

do założeń średnich cen zbóż, dlatego zmiany benczmarków nie 

wpłynęły znacząco na prognozy. Z uwagi na niższe od 

oczekiwanych przez nas efektywne ceny sprzedaży zbóż w 2Q21, 

obniżyliśmy na cały rok realizację cen. 

■ Wzrost kosztów paliw, nasion i nawozów. W 2022 zakładamy 

powrót wyższych kosztów operacyjnych takich jak paliwa, nasiona i 

nawozy do poziomu sprzed pandemii, które w 2021 zostały w 

dużym stopniu zabezpieczone. 

■ Wysoki potencjał wypłaty dywidendy w średnim terminie. 

Uważamy, że powrót globalnych poziomów zapasów i co za tym 

idzie cen zbóż będzie stopniowy, dlatego oczekujemy utrzymania 

przez spółkę wysokich wypłat dywidendy w kolejnych latach. 

mln USD 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 

Sprzedaż 131.6 169.6 161.4 190.7 179.5 156.1 

EBITDA 48.6 39.0 70.8 104.4 82.9 43.8 

Zysk netto 27.7 7.3 31.7 66.7 47.6 13.3 

DPS 0.40 0.50 0.21 0.71 0.80 0.71 

C/Z (x) 4.2 17.5 3.4 4.0 5.6 20.1 

EV/EBITDA (x) 3.5 7.0 3.1 3.5 4.1 7.6 

Stopa dywidendy %) 11.3 12.9 6.5 8.8 9.9 8.8 

NB: Historical multiples based on avg. prices   Source: IMC, BM Pekao 

 

Trzymaj  

  
Cena docelowa 
  
 

PLN 33.81 
  

Potencjał wzrostu 
 

10.9% 
Cena na 2 września 2021 PLN 30.5 
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WYDARZENIA KORPORACYJNE 

3Q21 wyniki kwartalne 11 listopada 2021 

 
INFORMACJE OGÓLNE  

Reuters/Bloomberg IMC.WA/IMC PW 

Akcje w wolnym obrocie (%) 20.7 

Kapitalizacja (mln zł) 1012 

Liczba akcji (mln) 33.2 

  
Akcjonariat Oleksandr Petrov 80,14% 
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Aktualizacja prognoz i wyceny 

Aktualizacja prognoz finansowych 

W niniejszym raporcie zmieniamy nasze prognozy finansowe dla IMC głównie ze 

względu na rewizję założeń dotyczących cen zbóż. Po kwietniowo-majowym rajdzie 

ceny zbóż spadły średnio o 20-30% w stosunku do lokalnych maksimów, ale z uwagi 

na konserwatywne podejście zwłaszcza co do cen kukurydzy bieżąca rewizja ścieżki 

cen nie przynosi przełomowych zmian jeśli chodzi o prognozowane wyniki. 

IMC: rewizja prognoz finansowych 

  2021E 2022E 2023E 

USD mln Obecnie Poprzednio Różnica Obecnie Poprzednio Różnica Obecnie Poprzednio Różnica 

Przychody 190.7 199.8 -4.5% 179.5 187.1 -4.1% 156.1 161.9 -3.6% 

EBITDA 104.4 112.2 -7.0% 82.9 77.7 6.7% 43.8 51.8 -15.4% 

EBIT 82.7 90.5 -8.7% 60.8 55.6 9.4% 21.1 29.1 -27.4% 

Zysk netto 66.7 73.8 -9.6% 48.0 42.8 12.2% 14.0 20.4 -31.5% 

Areał (ha)          

Kukurydza 68,607 68,607 0.0% 68,607 68,607 0.0% 68,607 68,607 0.0% 

Słonecznik 25,907 25,907 0.0% 25,907 25,907 0.0% 25,907 25,907 0.0% 

Pszenica 21,221 21,221 0.0% 21,221 21,221 0.0% 21,221 21,221 0.0% 

Ceny 
benchmarkowe 
(USD/tona) 

         

Kukurydza 220 220 0.0% 200 200 0.0% 160 160 0.0% 

Słonecznik 652 408 59.8% 500 408 22.5% 500 408 22.5% 

Pszenica 250 210 19.0% 230 210 9.5% 230 210 9.5% 

Plony (ton/ha)          

Kukurydza 9.3 9.3 0.0% 9.3 9.3 0.0% 9.3 9.3 0.0% 

Słonecznik 3.5 3.5 0.0% 3.5 3.5 0.0% 3.5 3.5 0.0% 

Pszenica 5.7 5.8 -1.9% 5.7 5.8 -1.9% 5.7 5.8 -1.9% 
 

Źródło: Spółka, BM Pekao 
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Aktualizacja wyceny 

Podwyższamy nasz szacunek 12-miesięcznej ceny docelowej dla akcji IMC do 33.81 

zł z poziomu 31.80 zł. Zmiana wynika głównie z odświeżonej ścieżki realizowanych 

cen zbóż jak również nieco bardziej optymistycznych założeń co do rotacji 

poszczególnych składników majątku obrotowego. 

IMC: model DCF 

mln USD 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 

Przychody 161.4 190.7 179.5 156.1 156.2 156.4 

EBIT 50.3 82.7 60.8 21.1 38.8 36.5 

Podatek -0.5 -7.4 -5.3 -1.5 -3.3 -3.2 

NOPAT 49.9 75.2 55.5 19.7 35.5 33.4 

Amortyzacja 20.4 21.7 22.1 22.7 23.4 25.1 

Zmiany w kapitale obrotowym i wartości aktywów biologicznych 10.0 -38.7 1.2 14.8 -0.9 -0.8 

Nakłady inwestycyjne -7.1 -7.2 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 

Inwestycje netto 23.3 -24.2 13.2 27.5 12.5 14.4 

Wolne przepływy pieniężne (FCF) 73.2 51.0 68.7 47.2 48.0 47.7 

WACC   13.2%         

Zdyskontowane przepływy pieniężne 2021E-2025E   186.2   RFR 7.00% 

Stopa wzrostu w okresie rezydualnym   2.0%   Beta niezalewarowana (x)  0.8  

Wartość rezydualna   268.8   Beta zalewarowana (x)  1.5  

Zdyskontowana wartość rezydualna   144.7   Premia kapitału własnego 8.0% 

Wartość przedsiębiorstwa (EV)   330.9   Koszt kapitału własnego 18.9% 

Dług netto (31 grudnia 2020)   14.2   Premia kapitału obcego 1.0% 

Zobowiązania z tytułu leasingu (31 grudnia 2020)   99.2   WACC 13.2% 

Wartość kapitału własnego (1 stycznia 2021)   217.6         

Miesiąc   9         

Wartość godziwa    248.3         

Kurs USDPLN   3.80         

Wartość godziwa (mln zł)   943.7         

Liczba akcji 

 

33.2 

    Wartość godziwa na akcję (zł) 

 

28.44 

    12-miesięczna cena docelowa na akcję (zł)  33.81     
 

Źródło: BM Pekao 

Nasza wycena spółki IMC opiera się na metodzie zdyskontowanych przepływów 

pieniężnych (DCF). Dla celów prezentacyjnych przedstawiamy także wynik wyceny 

opartej na metodzie porównawczej. W naszej opinii wycena oparta  

o zdyskontowane przepływy pieniężne jest bardziej adekwatna niż inne metody 

wyceny z uwagi m.in. na: 1. Możliwość zawarcia w wycenie prognozy 

długoterminowych zysków i nakładów inwestycyjnych, 2. Uwzględnienie w wycenie 

specyficznych dla spółki czynników jak np. ryzyko kraju oraz 3. Ograniczoną grupę 

spółek porównywalnych o podobnym profilu produkcji, ryzyka, zbliżonych 

perspektywach wzrostu i zdolności do generowania wolnych przepływów 

pieniężnych 

 
IMC: 12-miesięczna cena docelowa w zależności od założonych RFR i ERP (zł/akcja) 

  

ERP 

 

 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00% 10,00% 11,00% 

 

4,00% 60.31 54.35 49.54 45.56 42.20 39.32 36.81 

 

5,00% 52.35 47.84 44.09 40.91 38.17 35.77 33.66 

 

6,00% 46.22 42.68 39.67 37.06 34.78 32.75 30.93 

RFR 7,00% 41.33 38.47 35.99 33.81 31.87 30.13 28.55 

 

8,00% 37.33 34.97 32.88 31.02 29.35 27.83 26.44 

 

9,00% 33.98 31.98 30.20 28.60 27.13 25.79 24.55 

 

10,00% 31.12 29.41 27.86 26.45 25.16 23.96 22.84 
 

Źródło: BM Pekao 
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IMC: 12-miesięczna cena docelowa w zależności od założonych cen kukurydzy i plonów w okresie 
rezydualnym (zł/akcja) 

  

Benchmarkowa cena kukurydzy (USD/ton) 

 

 145.0 150.0 155.0 160.0 165.0 170.0 175.0 

 

7.8 13.16 15.74 18.35 20.96 23.59 26.23 28.88 

 

8.3 16.90 19.66 22.43 25.22 28.02 30.83 33.65 

 

8.8 20.67 23.60 26.55 29.51 32.47 35.45 38.44 

IMC: Plony kukurydzy (ton/ha) 9.3 24.47 27.57 30.69 33.81 36.95 40.10 43.25 

 

9.8 28.29 31.56 34.85 38.14 41.45 44.76 48.09 

 

10.3 32.13 35.57 39.02 42.49 45.96 49.45 52.94 

 

10.8 35.99 39.60 43.22 46.85 50.50 54.15 57.81 
 

Źródło: BM Pekao 

 

 

 

Aktualizacja wyceny 

Poniżej przedstawiamy wyniki wyceny porównawczej. Jak wspomnieliśmy wcześniej 

uważamy ją za nieoptymalną do celów wyznaczenia wartości godziwej IMC. Stąd 

poniższy model wyceny publikujemy jedynie w celach prezentacyjnych. 

W celu ustalenia ceny docelowej posługujemy się mnożnikami na lata 2021 - 2022 

(mediana dla grupy porównawczej) i naszymi prognozami dla IMC na te lata. Wynik 

wyceny opartej o mnożniki dla spółek ukraińskich wskazuje na 12- miesięczną cenę 

docelową dla akcji IMC na poziomie 24.29 zł. Wycena oparta na porównywaniu ze 

spółkami międzynarodowymi wskazuje na 12-miesięczną cenę docelową dla akcji 

IMC na poziomie 56.30 zł. 

 

IMC: Wycena porównawcza – spółki międzynarodowe 

    

 

C/Z (x) EV/EBITDA (x) 

Spółka Ticker Kapitalizacja (USD mn)  2021E 2022E 2021E 2022E 

Costa Group CGC AU 1093.2 24.7 16.3 9.0 7.1 

Adecoagro AGRO US 1098.0 7.4 9.1 3.9 4.0 

Sipef SIP BB 638.3 9.3 10.0 5.5 5.6 

SLC Agricola SLCE3 BZ 1672.1 11.8 7.3 6.6 4.9 

Mediana   10.6 9.5 6.0 5.2 

IMC  259 3.9 5.4 3.4 4.0 

Premia/Dyskonto (%)   -63% -43% -44% -24% 
 

Wszystkie prognozy za wyjątkiem tych dla IMC bazują na konsensusie Bloomberg  Źródło: BM Pekao, Bloomberg 

 

 

IMC: Wycena porównawcza – spółki ukraińskie 

    

 

C/Z (x) EV/EBITDA (x) 

Spółka Ticker Kapitalizacja (USD mn) 2021E 2022E 2021E 2022E 

Astarta Holding AST PW 321.5 3.9 6.1 2.1 2.3 

Kernel Holding KER PW 1259.7 3.8 4.0 3.0 3.4 

MHP MHPC LI 612.3 6.1 4.4 4.4 3.6 

Mediana   3.9 4.4 3.0 3.4 

IMC  259 3.9 5.4 3.4 4.0 

Premia/Dyskonto (%)   -1% 22% 11% 18% 
 

Wszystkie prognozy za wyjątkiem tych dla IMC bazują na konsensusie Bloomberg  Źródło: BM Pekao, Bloomberg 
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Ostatnie wydarzenia 

Rekordowy wynik w 2Q21 dzięki wysokim przeszacowaniom aktywów 
biologicznych 

W drugim kwartale 2021 r. wynik EBITDA IMC ukształtował się na poziomie 83 mln 

USD i był o 75% wyższy rdr. W tym samym czasie OCF wyniósł niespełna USD 3 

mln. Sezonowo w drugim kwartale spółki rolnicze księgują przeszacowanie produkcji 

do wartości godziwej, stąd relatywnie wysokie wyniki przy niskich przepływach 

pieniężnych. 

Przychody w 2Q21 w wysokości USD 25.4 mln praktycznie w całości pochodziły ze 

sprzedaży kukurydzy, której implikowana cena wyniosła USD 224/t vs. USD 198/t w 

poprzednim kwartale.  

Przeszacowanie produkcji biologicznej do wartości godziwej wyniosło w 2Q21 USD 

73.7 mln vs. USD 44.3 mln, co wiązało się ze wzrostem rynkowych cen zbóż. 

Dług netto wzrósł na koniec 1H21 do USD 179 mln vs. USD 116 mln in 1Q21 do 

czego w równej mierze przyczyniły się wzrosty zadłużenia jak i zobowiązań z tyt. 

leasingu. 

 

IMC: Wyniki kwartalne 

mln USD 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 yoy (%) qoq (%) 

Przychody 29.3 34.0 47.5 58.6 26.2 -10% -55% 

    Kukurydza 28.1 0.0 26.6 57.7 25.4 -10% -56% 

    Pszenica 0.0 17.2 5.2 0.1 0.0 n.m. n.m. 

    Soja 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n.m. n.m. 

    Słonecznik 0.3 16.3 14.9 0.1 0.0 n.m. n.m. 

    Pozostałe 0.8 0.5 0.9 0.7 0.8 3% 22% 

Zysk na pszeszacowaniu 44.3 17.9 12.8 4.0 73.7 66% 1737% 

        

EBITDA raportowana 47.4 15.9 7.3 8.9 83.0 75% 837% 

   Amortyzacja 5.2 3.8 6.1 5.7 6.1 17% 7% 

EBIT 42.2 12.1 1.2 3.2 76.9 82% 2319% 

        

   Net financials -0.4 -5.6 -2.6 -0.7 -0.9 169% 30% 

        

Pre-tax profit 41.8 6.5 -1.3 2.4 76.0 82% 3002% 

Corporate tax -0.2 -0.1 -0.1 -1.0 0.0 n.m. n.m. 

Non-controlling interest -0.1 -0.1 0.3 0.3 -0.5   

        

Net profit 41.7 6.5 -1.8 1.4 76.1 82% 5285% 
 

Źródło: Spółka, BM Pekao.  
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Trendy na rynku produktów rolnych 

Kształtowanie się cen produktów rolnych jest najważniejszą determinantą 

osiąganych przez IMC wyników finansowych. Szczególną rolę odgrywa 

kształtowanie się cen kukurydzy. Przychody z jej sprzedaży odpowiadały  

w ostatnich pięciu latach średnio za 64% całości przychodów spółki (wyłączając 

2019 rok kiedy sprzedawano wysoki plon z 2018 r. a udział kukurydzy spadł do 

62%). Drugim najważniejszym produktem z punktu widzenia udziału w przychodach 

jest słonecznik (średnio 18% w ostatnich czterech latach, 19% w 2020 r.), a 

następnie pszenica (9% średnia 5-letnia, 14% w 2020 ) i soja (5% dla średniej 5-

letniej).  

W sezonie 2020/2021 , spółka zrezygnowała z zasiewu soi na rzecz pszenicy ozimej 

i zakładamy, że taka struktura zasiewów utrzyma się w okresie naszej prognozy. 

Poniżej przedstawiamy opis trendów cenowych na rynkach wybranych zbóż oraz 

czynniki mające wpływ na kształtowanie się cen. 

 

Ceny zbóż w USA 
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Źródło: Bloomberg, BM Pekao 

 

 

Spadki podaży pszenicy w Kanadzie z uwagi na susze 

Sucha i gorąca pogoda na półkuli północnej jest jednym z głównych powodów, dla których 

główni producenci zbóż na świecie rewidują szacunki zbiorów, pisze Platts. Kanada, Rosja i 

USA mocno odczuły niesprzyjające warunki pogodowe. 

W Kanadzie powierzchnia zasiewów pszenicy jarej spadła ze względu na zamianę rodzaju 

upraw przez rolników. Zdaniem Agriculture i Agri Food Canada, produkcja pszenicy jarej w 

Kanadzie spadnie w sezonie 2021/22 o 10.6% rdr do 25.6mn ton. Z kolei w USA, USDA 

szacuje zbiory pszenicy jarej na 33-letnich minimach (8.3 mln ton) głównie ze względu na 

bardzo niski plon. 

Z uwagi na niższe zbiory, Agriculture i Agri Food Canada prognozuje spadek eksportu 

kanadyjskiej pszenicy jarej o 16% rdr. W USA, USDA oczekuje spadków eksportu pszenicy 

jarej rzędu 23% rdr. Platts pisze, że po części braki w eksporcie mogą zostać pokryte przez 

Australię, gdzie oczekuje się 13% wzrostu eksportu w bieżącym sezonie. 
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Drugi zasiew kukurydzy w Brazylii zagrożony przez brak opadów  

W 2021 Brazylia zmagała się z najbardziej dotkliwą suszą od 90 lat, co przekłada się na 

ograniczoną podaż soi i kukurydzy, która według USDA ma utrzymywać się do 2022 r. 

Brazylia i USA są największymi producentami i eksporterami soi na rynki międzynarodowe. 

Susze w 2020 doprowadziły do miesięcznych opóźnień zasiewów soi (zazwyczaj mają 

miejsce w połowie września), co automatycznie przełożyło się na przesunięcie drugiego 

zasiewu kukurydzy, odbywającego się bezpośrednio po zbiorach soi w styczniu. Ze względu 

na ulewy na początku 2021 zbiór soi w roku 2020/2021 okazał się rekordowy (136 mln ton) a 

Platts oczekuje utrzymania tego trendu w bieżącym sezonie (140 mln ton). Jednak opóźnienie 

drugiego zasiewu kukurydzy w 2022 roku, podobnie jak w poprzednim, może przyczyniać się 

do dalszych wzrostów cen tego zboża. Według cytowanych przez Platts meteorologów (w tym 

NOAA), istnieje duża szansa na ukształtowanie się LaNina między wrześniem i listopadem, co 

mogłoby zwiastować susze. 

Zgodnie z szacunkami Plattsa na koniec lipca, produkcja kukurydzy w Brazylii w sezonie 

2020/21 (kończącym się we wrześniu 2021) wyniesie ok. 90 mln ton, vs. 102.5 mln ton w 

poprzednim sezonie. 

 

Rosnące prawdopodobieństwo wystąpienia La Nina w Ameryce Południowej 

Dodatkowym czynnikiem, który zwiększa ryzyko wystąpienia susz w Ameryce Południowej 

jest rosnące prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska La Nina, czyli anomalii pogodowej 

polegającej na utrzymywaniu się niskiej temperatury powierzchni oceanów. Według 

amerykańskiej narodowej agencji ds. pogody ryzyko wystąpienia La Nina między listopadem 

2021 a styczniem 2022 wynosi obecnie 70%. Co prawda obniżenie temperatury oceanów nie 

oznacza 100% pewności wystąpienia susz w Argentynie i Brazylii, ale korelacja historycznie 

była pozytywna. La Nina w 2021 ma być nieco bardziej łagodna niż w 2020, co również 

automatycznie nie przekłada się na łagodniejsze susze. W 2021, plon drugiego zasiewu 

kukurydzy w Argentynie był niemal o połowę niższy od średniej, jak pisze Reuters, między 

innymi z powodu dotkliwej suszy w styczniu.  

 

Niższe szacunki zbiorów pszenicy w Rosji 

Według szacunków Rosyjskiego Ministerstwa Rolnictwa, zbiory pszenicy w sezonie 2021/22 

(do 3 sierpnia) spadły o 6% rdr do 50.2 mln ton z 53.4 mln ton. Na 29 lipca, eksport pszenicy 

spadł o 34% rdr do 1.7 mln ton. Według aktualnych szacunków Plattsa, całkowita produkcja 

pszenicy w Rosji w sezonie 2021/22 wyniesie ok. 80.2 mln ton, głównie z uwagi na niższy 

poziom zasiewów pszenicy ozimej niż wcześniej oczekiwano. Rzeczywiście, szacunki 

Rosyjskiego Biura Statystycznego wskazują na 7.7% spadek powierzchni zasiewów oziminy 

do 15.6 mln hektarów. Inni rosyjscy konsultanci podają nieco niższe szacunki produkcji niż 

Platts: SovEcon pisze o 76.4 mln ton w całym roku natomiast szacunki agencji IKAR wynoszą 

78.5 mln ton. Obawy o podaż pszenicy w Rosji, która jest jej największym eksporterem, 

przyczyniają się do wzrostów cen, które w ostatnim miesiącu radzą sobie relatywnie najlepiej 

spośród głównych gatunków zbóż. Dodatkowo, Rosja wprowadziła cła eksportowe o zmiennej 

stopie na pszenicę, co ogranicza podaż tego zboża na rynkach międzynarodowych. Argus 

pisze, że rząd rosyjski może zdecydować się na złagodzenie ceł, ale może mieć to miejsce 

nie wcześniej niż w drugiej połowie sezonu, gdy będzie wiadomo co dzieje się z inflacją 

żywności. 

 

USDA rewiduje w dół szacunki produkcji pszenicy 

Według nowych szacunków USDA z sierpnia, perspektywy dla produkcji pszenicy na świecie 

spadły o 2% w stosunku do poprzedniej prognozy opublikowanej w maju. Zmiana wynika 

głównie z niskiej jakości zbiorów w Rosji (wynikającej z mrozów występujących w okresie 

wegetacji) oraz suszy w Ameryce Północnej. Największe spadki szacunków dotknęły Kanadę, 
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gdzie zboża zostały zdziesiątkowane przez susze w prowincjach preriowych. Według USDA 

eksport pszenicy z Kanady spadnie rdr o niemal 30% i będzie najniższy od sezonu 2011/12. 

Szacunki popytu pozostają na niezmienionym poziomie; wzrost konsumpcji przemysłowej 

został zrekompensowany przez spadki w paszach. Wszystko to skutkowało obniżeniem 

szacunków zapasów pszenicy ogółem o 5% w stosunku do poprzedniego raportu, do 

najniższego poziomu od 5 lat. Jeszcze gorzej wyglądają zapasy pszenicy durum, których 

poziom ma sięgnąć sezonu 1964/65. 

 

Rządowe aukcje zbóż w Chinach i produkcja mięsa wskazują na potencjał 

wzrostu popytu 

Chiński popyt pozostaje jednym z najważniejszych czynników, które wyznaczają rytm na 

globalnym rynku zbóż. Prognozowanie popytu w Chinach jest jednak dość trudne z uwagi na 

ograniczoną dostępność danych dotyczących stanu zasiewów, produkcji, konsumpcji i 

poziomu zapasów, stąd ogromne zaskoczenie wzrostem zamówień na importowane zboża w 

2020, pisze Platts. Mimo to, Platts ocenia, że trendy jeśli chodzi o aukcje zbóż, produkcję 

mięsa oraz produkcję kukurydzy mogą wskazywać na silny popyt z kierunków importowych na 

przestrzeni kilku kolejnych lat. 

Od 2016 roku Chiny wykazują deficyt na kukurydzy, której krajowy popyt w ostatnich latach 

był zaspokajany przez coroczne aukcje z rezerw budowanych przed 2016 r. W 2017, 2018, 

2019 i 2020 r. Chiny sprzedały na aukcjach odpowiednio 57 mln ton, 100 mln ton, 22 mln ton i 

58 mln ton, co pokazuje skalę zapotrzebowania na to zboże w Państwie Środka. Jeśli chodzi 

o globalny export kukurydzy to największymi graczami na świecie są USA, Brazylia, 

Argentyna i Ukraina, ale Chiński rynek jest otwarty jedynie dla USA i Ukrainy. Platts pisze, że 

jeśli Chiński import kukurydzy utrzyma się w kolejnych kilku latach, to ceny globalne powinny 

pozostać na dłużej na relatywnie wysokich poziomach, lub wzrosnąć jeszcze wyżej.  

Kluczowym czynnikiem stanowiącym o potencjale importu zbóż w Chinach w tym i kolejnym 

roku jest wystąpienie aukcji rządowych w 4Q21, co zdaniem Plattsa jest mało prawdopodobne 

biorąc pod uwagę fakt, że Chiny kupowały kukurydzę z USA nawet po rekordowo wysokich 

cenach. W 2021 miały miejsce pojedyncze aukcje, ale były one niewielkie w porównaniu do 

poprzednich lat. Import kukurydzy między styczniem a lipcem 2021 wyniósł za to 15.3 mln ton 

i był o 320% wyższy niż ubiegłoroczny.  

Z drugiej strony, według szacunków USDA, Chiny obecnie dysponują zapasami zbóż na 

poziomie 198 mln ton więc brak rządowych aukcji w 2021 jest dość zastanawiający biorąc pod 

uwagę fakt, że w poprzednich 5 latach rynek chiński mocno na nich polegał. Platts pisze, że 

bardzo wysokie stany zapasów odzwierciedlają troskę władz o bezpieczeństwo żywnościowe 

kraju, lub oznaczają, że rzeczywisty zapas jest niższy niż amerykańskie szacunki. Chińska 

produkcja kukurydzy od 5 lat utrzymuje się na stałym poziomie 260 mln ton podczas gdy 

konsumpcja tego zboża rośnie. Jeśli produkcja nie wzrośnie do poziomu 270-272 mln ton w 

2021-22, Platts widzi potencjał rocznego importu kukurydzy w Chinach w wysokości 32 mln 

ton. 

W ostatnim czasie rząd Chiński zaapelował do producentów mięsa o zmniejszenie zużycia 

kukurydzy i soi na rzecz alternatywnych zbóż paszowych. Zwiększono również powierzchnie 

zasiewu oraz wpisano produkcję zbóż na listę celów makroekonomicznych, co pokazuje że 

rząd Chiński koncentruje się na kwestii deficytu zbóż paszowych. W kwietniu Narodowy 

Komitet ds. Żywienia Zwierzą wydał rekomendację aby kukurydzę i soję zastępować m.in. 

sorgo czy jęczmieniem i ryżem. Jednak z punktu widzenia producentów żywca, zmiana 

mieszanek paszowych przed ubojem może negatywnie wpłynąć na ilość uzyskiwanego 

mięsa. Biorąc również pod uwagę, że coraz większy udział w produkcji wieprzowiny mają 

duże fermy, udział kukurydzy w paszach będzie trudny do zmniejszenia.  
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Liczebność stada świń i import soi w Chinach Liczebność stada świń i ceny soi wg Platts 

 
 

Source: Platts, Pekao Brokerage Office  

 

 

Odbudowa pogłowia świń w Chinach trwa 

W 2019 epidemia ASF doprowadziła do uśpienia niemal połowy populacji tucznika w Chinach 

(250 mln sztuk) napędzając inflację cen żywności o 17% w grudniu 2019. Dzięki 

kwarantannom oraz ścisłym zasadom dobrego postepowania w przypadku wystąpienia 

choroby, w 2021 problem wydaje się zażegnany, choć od czasu do czasu notowane są 

pojedyncze przypadki. Według Chińskiego Ministerstwa Rolnictwa (MARA), populacja 

tucznika w Chinach powinna przekroczyć w 2021 ok. 440mln sztuk, wobec 310 mln sztuk i 

360 mln sztuk odpowiednio w 2019 i 2020 r. Wzrost liczebności stada ma wpływ na 

zwiększony popyt na soję, która w 80% jest przerabiana na paszę dla zwierząt. Według 

szacunków Plattsa z czerwca, Chiny zaimportują w sezonach 2020/21 i 2021/22 rekordowe 

100 mln ton i 104 mln ton tej rośliny. 

Produkcja mięsa ogółem w Chinach wyniosła w 2019 i 2020 r. odpowiednio 77.6 mln ton i 

77.5 mln ton. Przed 2018 r. ostatni raz produkcja mięsa wyniosła 80 mln ton w 2010 r., a 5-

letni średnia była zbliżona do 87 mln ton, dlatego Platts wnioskuje, że powrót produkcji do 

poziomów sprzed wybuchu ASF będzie wymagał wysokiego importu, chyba że rząd powróci z 

większymi wolumenami oferowanymi na aukcjach.  
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Pszenica: poziom zapasów w ujęciu globalnym Soja: poziom zapasów w ujęciu globalnym 
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Współczynnik cen soja/kukrydzy CFTC: Liczba otwartych pozycji spekulacyjnych 
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CBOT: Ceny kukurydzy I pszenicy w ostatnich 12 
miesiącach (USD/t) 

CBOT: Ceny kukurydzy I pszenicy w ujęciu 
wieloletnim (USD/t) 
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Wybrane czynniki ryzyka 

 

Poniżej przedstawiamy wybrane czynniki ryzyka, które mogą wpływać na nasze 

prognozy, wycenę oraz zachowanie się kursu akcji IMC. 

Ceny zbóż i innych produktów rolnych. Realizowane przez IMC ceny produktów 

są w dużym stopniu odzwierciedleniem cen obowiązujących na rynkach światowych 

oraz rynku krajowym. Spółka nie ma wpływu na poziom tych cen. Może jedynie 

decydować o momencie zawarcia transakcji sprzedaży produktów, aby uzyskać 

optymalne w swojej opinii ceny. Ceny produktów rolnych nie są łatwe do 

precyzyjnego przewidzenia i ulegają znaczącym wahaniom m.in. z uwagi na czynniki 

pogodowe, które są istotną determinantą plonów. 

Warunki pogodowe i inne czynniki wpływające na wysokość plonów. Wysokość 

plonów jest jednym z podstawowych czynników determinujących wielkość zysków 

IMC w danym okresie. Pomimo faktu, że IMC stosuje zaawansowane technologie 

agrarne wielkość plonów pozostaje do pewnego stopnia poza kontrolą spółki. W 

szczególności warunki pogodowe mogą w istotny sposób wpływać na wielkość 

plonów w danym roku. 

Wzrost kosztów produkcji. Do głównych kosztów związanych bezpośrednio  

z produkcją rolną zaliczają się m.in. nawozy, środki ochrony roślin oraz paliwa. Ich 

ceny pozostają poza kontrolą spółki. Znaczne ograniczanie aplikacji nawozów lub 

środków ochrony roślin mogłoby natomiast niekorzystnie wpływać na osiągane 

plony. 

Rynek ziemi rolnej na Ukrainie. IMC, podobnie jak inne spółki operujące w tej 

branży na Ukrainie, opiera swoją działalność na długoterminowych umowach 

dzierżawy ziemi. Od wielu lat oczekiwane jest zniesienie moratorium na handel 

ziemią rolną na Ukrainie. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia IMC 

przysługiwałoby prawo pierwokupu ziemi, na której prowadzi działalność rolną. 

Mogłoby to jednak wymagać wysokich wydatków negatywnie wpływających na 

wielkość zadłużenia spółki oraz sentyment inwestorów. 

Sytuacja polityczna i gospodarcza na Ukrainie. Sytuacja polityczna  

i gospodarcza na Ukrainie może wpływać zarówno na warunki funkcjonowania spółki 

i jej zdolność do generowania założonych przez nas wyników finansowych, jak też 

może oddziaływać na sentyment rynkowy powodując przecenę akcji  

w przypadku wystąpienia niekorzystnych zdarzeń. Kwietniowy wzrost napięcia na 

linii Moskwa – Kijów – Waszyngton doprowadził do przeceny na ukraińskich 

spółkach w tym IMC.  

Zmiany prawne i ograniczenia regulacyjne. Wśród ryzyk związanych  

z potencjalnymi zmianami prawnymi na Ukrainie wskazalibyśmy przede wszystkim 

te dotyczące opodatkowania podmiotów prowadzących działalność rolną. Obecnie 

czerpią one korzyści z preferencyjnych warunków opodatkowania, ale w przeszłości 

pojawiały się informację o możliwym objęciu producentów rolnych podatkiem 

dochodowym od osób prawnych (CIT). W naszych prognozach przyjmujemy 

efektywną stopę podatkową na poziomie 10% w długim terminie wobec 

standardowej stawki CIT na Ukrainie na poziomie 18%. Zwracamy też uwagę na 

potencjalne ryzyka regulacyjne takie jak np. ograniczenia w eksporcie zbóż  

z Ukrainy. 
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Prognozy finansowe - tabela 

IMC: prognozy finansowe - podsumowanie 

mln USD 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 

Rachunek zysków i strat       

Przychody 131.6 169.6 161.4 190.7 179.5 156.1 

Zysk ze zmian w wartości godziwej aktywów biologicznych i produktów rolnych (netto) 73.3 52.8 77.0 91.9 86.9 63.4 

Koszt sprzedaży -138.9 -170.9 -159.2 -169.7 -175.0 -167.1 

Zysk brutto na sprzedaży 66.1 51.4 79.2 112.9 91.4 52.4 

Koszty administracyjne -11.9 -13.2 -11.3 -11.8 -12.4 -13.0 

Koszty sprzedaży -11.8 -21.2 -15.8 -17.6 -17.4 -17.4 

Pozostałe koszty operacyjne (netto) -6.4 -1.7 -1.8 -0.8 -0.8 -0.8 

EBIT 36.0 15.2 50.3 82.7 60.8 21.1 

Amortyzacja 12.6 23.8 20.4 21.7 22.1 22.7 

EBITDA 48.6 39.0 70.8 104.4 82.9 43.8 

Koszty finansowe netto -5.0 -3.5 -2.1 -1.3 -0.7 0.8 

Zysk przed opodatkowaniem 28.3 8.1 32.2 74.1 52.9 14.7 

Podatek dochodowy -0.7 -0.7 -0.5 -7.4 -5.3 -1.5 

Zysk udziałowców niekontrolujących -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Zysk netto  27.7 7.3 31.7 66.7 47.6 13.3 

 

      

Bilans 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 

Aktywa obrotowe 121.0 116.6 116.8 163.5 178.7 163.1 

Gotówka i ekwiwalenty 3.9 5.2 18.0 25.9 42.2 41.5 

Należności handlowe 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 

Aktywa biologiczne 8.0 13.2 11.3 11.8 12.4 13.0 

Zapasy 101.6 91.9 82.0 120.2 118.5 103.0 

Pozostałe 7.1 6.0 5.4 5.4 5.4 5.4 

Aktywa trwałe 77.2 181.8 163.3 156.7 152.7 148.0 

Rzeczowe aktywa trwałe 72.6 76.0 65.9 58.6 54.6 49.9 

Prawo do użytkowania 0.0 101.2 94.0 94.0 94.0 94.0 

Aktywa niematerialne 2.1 1.9 1.2 1.9 1.9 1.9 

Aktywa biologiczne 1.9 2.6 2.0 2.0 2.0 2.0 

Pozostałe 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Aktywa (razem) 198.2 298.4 280.1 320.2 331.3 311.1 

Zobowiązania krótkoterminowe 58.7 71.6 51.9 51.9 42.0 31.9 

Kredyty bankowe i pożyczki 43.0 44.0 29.0 29.0 19.0 9.0 

Zobowiązania leasingowe 0.0 15.9 16.8 16.8 16.8 16.8 

Zobowiązania handlowe 3.0 2.9 1.0 1.0 1.1 1.0 

Pozostałe 12.7 8.8 5.1 5.1 5.1 5.1 

Zobowiązania długoterminowe 18.8 93.6 89.8 86.6 86.6 86.6 

Kredyty bankowe i pożyczki 15.8 3.0 3.2 0.0 0.0 0.0 

Zobowiązania leasingowe 0.0 87.4 82.4 82.4 82.4 82.4 

Pozostałe 3.0 3.2 4.2 4.2 4.2 4.2 

Kapitał własny 120.2 132.9 138.2 181.5 202.5 192.4 

Kapitał udziałowców niekontrolujących 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 

Kapitał własny i zobowiązania (razem) 198.2 298.4 280.1 320.2 331.3 311.1 

Dług netto 54.8 145.1 113.4 102.3 76.0 66.7 

 

      

Rachunek przepływów pieniężnych 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 28.2 54.1 60.0 57.0 78.1 58.0 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4.5 -4.6 -5.7 -7.2 -10.0 -10.0 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -22.1 -46.2 -37.8 -41.9 -51.8 -48.7 

Przepływy pieniężne netto (razem) -2.2 1.3 12.8 7.9 16.3 -0.7 
 

Źródło: Spółka, BM Pekao 
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Główny Analityk, Górnictwo, Budownictwo 

Tomasz Duda 

tomasz.duda2@pekao.com.pl 

 

Banki, Finanse 

Jerzy Kosiński, CFA 

jerzy.kosinski@pekao.com.pl 

 

Chemia, Paliwa 

Krzysztof Kozieł, CFA 

krzysztof.koziel@pekao.com.pl 

 

E-commerce 

Maksymilian Piotrowski 

maksymilian.piotrowski@pekao.com.pl 

 

Energetyka 

Marcin Górnik 

marcin.gornik@pekao.com.pl 

 

Handel detaliczny 

Piotr Bogusz 

piotr.bogusz@pekao.com.pl 

 

IT, Gry wideo 

Emil Popławski – makler papierów wartościowych 

emil.poplawski@pekao.com.pl 

 

Telekomunikacja, Biotechnologia 

Łukasz Kosiarski 

lukasz.kosiarski@pekao.com.pl 

 

 

 

 

 

 

BIURO ANALIZ INWESTYCYJNYCH 
 

 

Dyrektor 

Maciej Borkowski, CFA – doradca inwestycyjny 
maciej.borkowski@pekao.com.pl 
 

Projekcje rynkowe 

Piotr Kaźmierkiewicz 
piotr.kazmierkiewicz@pekao.com.pl 
 

Analiza techniczna 

Bartosz Kulesza – makler papierów wartościowych 
bartosz.kulesza@pekao.com.pl 
 

Młodszy Analityk 

Bartłomiej Kempczyński 
bartlomiej.kempczynski@pekao.com.pl 
 

 

KONTAKT, ADRES PUBLIKACJI 
 

 

Biuro Maklerskie Pekao 

ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa 
bm@pekao.com.pl 
 
Infolinia BM:  

 800 105 800 (bezpłatnie), 

 +48 22 591 22 00 (koszt wg cennika operatora) 
 

Internet 

www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie 
 

 

tomasz.duda2@pekao.com.pl
mailto:jerzy.kosinski@pekao.com.pl
mailto:krzysztof.koziel@pekao.com.pl
mailto:maksymilian.piotrowski@pekao.com.pl
mailto:marcin.gornik@pekao.com.pl
piotr.bogusz@pekao.com.pl
emil.poplawski@pekao.com.pl
mailto:lukasz.kosiarski@pekao.com.pl
mailto:maciej.borkowski@pekao.com.pl
mailto:piotr.kazmierkiewicz@pekao.com.pl
mailto:bartosz.kulesza@pekao.com.pl
mailto:bartlomiej.kempczynski@pekao.com.pl
http://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie
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ZASTRZEŻENIA PRAWNE 
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PUBLIKACJĘ: 

 

Biuro Maklerskie Pekao (BM) jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w 

Warszawie, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, Polska. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06- 841, REGON: 

000010205, kapitał zakładowy (opłacony w całości) w wysokości: 262 470 034 zł. 

 

Organem sprawującym nadzór nad działalnością BM jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, 

Polska. BM podlega regulacjom Komisji Nadzoru Finansowego, a także niektórych innych organów regulacyjnych w Unii 

Europejskiej. 

 

Niniejsza analiza inwestycyjna („Raport”) została przygotowana przez BM  w ramach Pilotażowego Programu Wsparcia 

Pokrycia Analitycznego na zamówienie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Program”). Informacje 

dotyczące Programu dostępne są pod adresem https://www.gpw.pl/gpwpa. Prawa autorskie do Raportu przysługują Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z tytułu sporządzenia Raportu BM będzie przysługiwało wynagrodzenie od Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na zasadach wskazanych w umowie zawartej pomiędzy BM a Giełdą Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

Niniejsza analiza inwestycyjna jest publiczna, nie jest ogólną poradą inwestycyjną, ani rekomendacją inwestycyjną świadczoną 

w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego, ani częścią usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych. BM, w 

związku z wydaniem analizy inwestycyjnej, nie ustala profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie weryfikuje jego wiedzy i 

doświadczenia, jego sytuacji finansowej i celów inwestycyjnych ani nie dokonuje oceny odpowiedniości usługi.  

 

Analiza inwestycji opiera się na informacjach uzyskanych z publicznych źródeł informacji, które uważamy za wiarygodne, ale za 

ich kompletność i dokładność nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Wszystkie szacunki, projekcje, prognozy i opinie zawarte 

w niemniejszej analizie inwestycyjnej stanowią niezależny osąd analityków na dzień pub likacji. Zastrzegamy sobie prawo do 

zmiany poglądów wyrażonych w niniejszym dokumencie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Ponadto zastrzegamy 

sobie prawo do nieaktualizowania tych informacji lub całkowitego zaprzestania ich udostępniania bez uprzedzenia. 

 

Niniejsza analiza inwestycyjna służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi części oferty kupna, sprzedaży lub 

subskrypcji jakiegokolwiek instrumentu finansowego na jakimkolwiek rynku finansowym. Nie stanowi też reklamy. 

 

BM nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie analizy inwestycyjnej. Analiza 

inwestycyjna nie daje jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, czy projekcja cenowa jest właściwa dla konkretnego Klienta,  a 

korzystając z niej nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione 

czynników ryzyka. Omawiane instrumenty finansowe mogą podlegać wahaniom pod względem ceny lub wartości. Inwestorzy 

mogą odzyskać mniej, niż zainwestowali. Zmiany kursów walutowych mogą mieć negatywny wpływ na wartość inwestycji. 

Ponadto wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Ryzyko związane z 

inwestycją w omawiany instrument finansowy nie zostało w całości wyjaśnione w niniejszym dokumencie. Korzystanie z usług 

BM wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, szczegółowo opisanym na stronie internetowej www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKOMENDACJI: 

 

Niniejsza analiza inwestycyjna ma charakter rekomendacji o charakterze ogólnym. 

 

Niniejsza rekomendacja jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu art. 36 ust. 1 Rozporządzenia UE 2017/565 i została 

przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. 

 

Wykaz wszystkich rekomendacji inwestycyjnych wydanych przez BM w okresie ostatnich 12 miesięcy, informacja o odsetku 

wszystkich rekomendacji inwestycyjnych stanowiących rekomendacje „kup”, „trzymaj”, „sprzedaj” lub równoważne z okresu 

ostatnich 12 miesięcy oraz informacja o liczbie rekomendacji, które można przypisać każdej z powyższych kategorii, znajduje 

się pod adresem: www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/ratings 

 

https://www.gpw.pl/gpwpa
http://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie
http://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/ratings
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Niniejszy dokument nie może być rozpowszechniany w Australii, Kanadzie, Japonii lub Stanach Zjednoczonych, Wielkiej 

Brytanii ani na obszarze żadnej innej jurysdykcji, gdzie rozpowszechnianie takie stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów 

danej jurysdykcji lub wymagało zarejestrowania w tej jurysdykcji. 

 

UJAWNIENIA W OBRĘBIE POTENCJALNYCH KONFLIKTÓW INTERESÓW: 

 

Obecne potencjalne konflikty interesów dotyczą następujących emitentów (patrz definicja kluczy poniżej): 

AB S.A. 3; Alior 3; Allegro 3; Astarta SA 3; Asseco Poland 3; CCC 3; CD Projekt 3; Cyfrowy Polsat 3; Dino Polska 3; ENEA 3; 

ENERGA 3; JSW 3; KGHM 3; LPP 3; Lotos 3; Mercator 3; Orange Polska 3; PGE 3; PGNiG 3; PKN Orlen 3; PKO BP 3; Play 3; 

Santander Bank Polska 3; Tauron PE 3; Stalprodukt S.A. 3 

 

Słownik: 

Klucz 1: Emitent posiada co najmniej 5% kapitału zakładowego Banku Pekao S.A. 

Klucz 2: BM i/lub jakakolwiek osoba prawna należąca do tej samej grupy była głównym managerem lub co-lead managerem 

(gwarantem lub współgwarantem) w ciągu ostatnich 12 miesięcy publicznej oferty instrumentów finansowych emitenta. 

Klucz 3: BM i/lub jakakolwiek osoba prawna należąca do tej samej grupy jest animatorem rynku lub dostawcą płynności w 

zakresie instrumentów finansowych emitenta. 

Klucz 4: Analizowana firma oraz BM i/lub powiązana z nimi osoba prawna zawarły umowę świadczenia usługi sporządzania 

analiz inwestycyjnych. 

Klucz 5: Analityk lub osoba z nim powiązana zasiada w radzie nadzorczej / zarządzie emitenta. 

Klucz 6: BM posiada pozycję długą netto na akcjach przekraczającą 0,5% całkowitego wyemitowanego kapitału zakładowego 

emitenta. 

Klucz 7: BM posiada pozycję krótką netto na akcjach przekraczającą 0,5% całkowitego wyemitowanego kapitału zakładowego 

emitenta. 

 

Analitycy mogą odnosić się do jednej lub kilku firm w swoich analizach. W niektórych przypadkach analizowani emitenci 

aktywnie dostarczali informacji do tej analizy. Analiza inwestycyjna nie została ujawniona żadnemu emitentowi papierów 

wartościowych przez datą jej pierwszej publikacji. 

 

Wynagrodzenie BM lub osób pracujących dla BM, które brały udział w sporządzaniu rekomendacji, nie jest bezpośrednio 

powiązane z transakcjami w zakresie usług BM określonych w sekcjach A i B załącznika I do dyrektywy 2014/65/UE lub innego 

rodzaju transakcjami, które wykonuje BM lub jakakolwiek osoba prawna należąca do tej samej grupy, lub nie jest związane z 

opłatami i prowizjami, które otrzymuje BM lub jakakolwiek osoba prawna należąca do tej samej grupy. 

 

Informacja o posiadaniu instrumentów finansowych lub ich instrumentów pochodnych przez osoby uczestniczące w procesie 

sporządzania rekomendacji inwestycyjnych lub informacja, że osoba rekomendująca nie posiada takich instrumentów: 

 

Imię i nazwisko Stanowisko Instrument 
Liczba 

akcji  

Pozycja 

(długa/krótka) 

Średnia cena 

transakcji 

Daty 

transakcji 

Krzysztof Kozieł 
Ekspert, 

Analityk 
IMC - - - - 

 

BM i/lub inna osoba prawna wchodząca w skład tej samej grupy kapitałowej może regularnie handlować akcjami analizowanej 

spółki. BM i/lub inne powiązane z nim osoby prawne mogą posiadać otwarte pozycje o znacznej wartości na akcjach 

analizowanej spółki lub na instrumentach pochodnych takich akcji. Bank i inne osoby prawne z Grupy Pekao mogły udzielić 

analizowanej spółce znacznych kredytów. BM i/lub inne powiązane osoby prawne mogą mieć znaczący interes finansowy 

związany z analizowaną spółką lub mogą mieć taki interes w dowolnym momencie w przyszłości. W związku z tym, że BM i/lub 

każda z powiązana z nim osoba prawna są uprawnieni, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, do dokonywan ia takich 

czynności w dowolnym momencie w przyszłości, które mogą prowadzić do zaistnienia znaczącego interesu finansowego, do 

celów niniejszej informacji należy przyjąć, że BM i/lub jakakolwiek powiązana osoba prawna faktycznie wykona takie działania,  

które mogą doprowadzić do zaistnienia znaczącego interesu finansowego w odniesieniu do analizowanej spółki. 

 

Analizowana spółka i BM i/lub jakakolwiek osoba prawna wchodząca w skład tej samej grupy mogły zawrzeć umowę dotyczącą 

świadczenia usług firm inwestycyjnych określonych w sekcjach A i B załącznika I do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/65/UE w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w zamian za co BM i/lub taka osoba prawna będąca częścią tej samej grupy 
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otrzymała wynagrodzenie, przyrzeczenie zapłaty lub zamierza to uczynić. W związku z tym, że BM i/lub każda osoba prawna 

wchodząca w skład tej samej grupy jest uprawniona do zawarcia, zgodnie z obowiązującym prawem, umowy o świadczenie 

usług firm inwestycyjnych określonych w sekcjach A i B Załącznika I do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/65/UE z analizowaną spółką w dowolnym momencie w przyszłości i mogą otrzymać wynagrodzenie lub przyrzeczenie 

zapłaty, na potrzeby niniejszej informacji należy przyjąć, że BM i/lub każda osoba prawna należąca do tej samej grupy 

faktycznie zawrze takie umowy i faktycznie otrzyma takie wynagrodzenie lub przyrzeczenie zapłaty. 

 

Aby zapobiec konfliktom interesów lub nimi zarządzić, BM i/lub inna osoba prawna wchodząca w skład tej samej grupy ustaliła 

bariery organizacyjne wymagane z punktu widzenia prawnego i nadzorczego, których przestrzeganie jest monitorowane przez 

dział zgodności. Powstające konflikty interesów są zarządzane przez bariery prawne i fizyczne oraz niefizyczne mające na celu  

ograniczenie przepływu informacji pomiędzy jednym obszarem / działem BM i/lub innymi powiązanymi z nimi osobami 

prawnymi. W szczególności jednostki bankowości inwestycyjnej, w tym finansów przedsiębiorstw, działalność na rynku 

kapitałowym, doradztwo finansowe i inne działania związane z pozyskiwaniem kapitału, są oddzielone fizycznymi i 

niefizycznymi barierami od jednostek sprzedażowych, a także od działu analiz inwestycyjnych. Ujawnienia znanych i 

potencjalnych konfliktów interesów są zamieszane w analizach inwestycyjnych. Analitycy są na bieżąco nadzorowani i 

zarządzani przez osoby, które nie są odpowiedzialne za działalność w zakresie bankowości inwestycyjnej, w tym za działalność 

w zakresie finansów przedsiębiorstw lub inną działalność związaną z oferowaniem papierów wartościowych. 

 

METODY STOSOWANE DO FORMUŁOWANIA ZALECEŃ INWESTYCYJNYCH: 

 

Nasze wyceny przedsiębiorstw oparte są na dwóch metodach wyceny, wybranych spośród następujących: model dyskontowy, 

model oparty na analizie porównawczej lub metoda wyceny wartości aktywów.  

 

Modele dyskontowe charakteryzują się jednoczesnym i kompleksowym uwzględnianiem kluczowych determinant wartości 

wewnętrznej, np. operacyjne przepływy pieniężne, nakłady inwestycyjne, koszt kapitału (WACC). Są teoretycznie atrakcyjne i 

zapewniają bezpośrednie obliczenie wartości przedsiębiorstwa. Jednak wyceny modeli dyskontowych są bardzo wrażliwe na 

zmiany założeń, szczególnie stopy wolnej od ryzyka i końcowej stopy wzrostu. Ponadto prognozy nie są pewne - 

nieprzewidziane przyszłe zdarzenia mogą spowodować, że prognozy dochodów lub zysków będą nieaktualne.  

 

Analiza porównawcza oparta jest na analizie mnożników wyceny danego przedsiębiorstwa względem innych podobnych 

przedsiębiorstw z branży. Wśród mocnych stron modeli mnożników możemy wyróżnić ich prostotę, ponieważ są one łatwe do 

obliczenia i zrozumienia. Ponadto do wyceny wybierane są tylko kluczowe statystyki dla inwestorów. Z drugiej strony mnożniki 

oparte są na danych historycznych lub prognozach krótkoterminowych. Wyceny oparte o mnożniki nie będą zatem w stanie 

uchwycić różnic w przewidywanej wydajności w dłuższej perspektywie. Ponadto może być problematyczne wybranie 

odpowiedniej grupy porównawczej. 

 

Metody oparte o wyceny wartości aktywów mogą być stosowane, nawet jeśli firma ma krótki rejestr zysków lub jej przyszłe 

istnienie jest niepewne. Określenie wartości rynkowej niektórych aktywów, zwłaszcza wartości niematerialnych, może być 

jednak trudne. Ponadto modele oparte na aktywach nie uwzględniają przyszłych zmian wyników finansowych ani nie zawierają 

pozycji pozabilansowych, takich jak know-how. 

 

Zalecenia inwestycyjne dotyczą generalnie horyzontu 12-miesięcznego. Jednak podlegają one również warunkom rynkowym i 

mogą stanowić jedynie wskazówkę. W rzeczywistości ceny docelowe mogą być osiągane szybciej lub wolniej niż oczekiwano 

lub wymagać korekty w górę lub w dół. W tabelach i na wykresach w całym niniejszym raporcie lata oznaczamy literą „E” w celu 

wskazania, że przedstawione liczby są prognozami i szacunkami. 

 

Definicje oznaczeń (zaleceń) zawartych w rekomendacjach fundamentalnych: 

 

Obecnie używamy trzypoziomowego systemu rekomendacji dla akcji objętych naszym pokryciem analitycznym: Kup, Trzymaj 

lub Sprzedaj (definicje poniżej): 

 

Zalecenie Kupuj stosujemy wtedy się, gdy oczekiwany całkowity zwrot z inwestycji w ciągu następnych dwunastu miesięcy jest 

wyższy niż 15%. 

Zalecenie Trzymaj jest stosowane wtedy, gdy oczekiwany całkowity zwrot z inwestycji w ciągu następnych dwunastu miesięcy 

mieści się w zakresie od 0% do 15%. 
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Zalecenie Sprzedaj jest stosowane wtedy, gdy oczekiwany całkowity zwrot z inwestycji w ciągu następnych dwunastu miesięcy 

jest ujemny. 

 

Stosujemy również trzy dodatkowe kategorie: 

Zastrzeżone: rating i / lub prognozy finansowe i / lub cena docelowa nie są ujawniane ze względu na względy regulacyjne, takie 

jak okres zamknięty lub konflikt interesów. 

W okresie przejściowym: Ze względu na zmiany w zespole analitycznym wydawanie zaleceń dot. akcji i/lub ceny docelowej 

jest czasowo zawieszone. Spółka pozostaje w uniwersum analitycznym, a opracowania analityczne zostaną wznowione w 

odpowiednim czasie. 

W trakcie przeglądu: rekomendacja inwestycyjna i/lub prognozy finansowe i/lub cena docelowa są w tej chwili poddawane 

przeglądowi przez analityka i nie należy polegać na poprzedniej rekomendacji i/lub prognozach finansowych i/lub cenie 

docelowej. 

Brak ocen: nie wydajemy zaleceń dotyczących danej spółki i nie planujemy ich wydawać w dającej się przewidzieć przyszłości. 

 

WYJAŚNIENIE TERMINOLOGII FACHOWEJ STOSOWANEJ W OPRACOWANIU: 

 

C/Z lub P/E – wskaźnik „Cena/Zysk” lub „Price/Earnings” oznacza stosunek ceny instrumentu finansowego do wyniku netto 

emitenta instrumentu finansowego.  

C/WK lub P/B – wskaźnik „Cena/Wartość Księgowa” lub „Price/Book Value” oznacza stosunek ceny instrumentu finansowego 

do bilansowej wartości księgowej kapitałów własnych przedsiębiorstwa.  

EPS – „Earnings per Share”, czyli zysk netto na jedną akcję.  

BVPS – „Book Value per Share”, czyli wartość księgowa na jedną akcję.  

FWD – „Forward” - oznacza wskaźnik (np. C/Z) wyliczany na podstawie oczekiwanych wyników.  

DPS – „Dividend per Share”, tj. dywidenda na akcję.  

DY – “Dividend Yield”, tj. Stopa dywidendy, wskaźnik liczony jako dywidenda na akcję podzielona przez aktualną cenę akcji.  

EBIT – „Earnings Before Interest and Taxes” to wynik operacyjny emitenta instrumentu finansowego.  

EBITDA - „Enterprise Value / Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization” to wynik operacyjny powiększony 

o wartość amortyzacji.  

EV/EBITDA – “Enterprise Value / Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization” to kapitalizacja giełdowa 

spółki (Cena x liczba akcji) powiększona o wartość długu finansowego netto oraz wartość udziałów akcjonariuszy 

mniejszościowych podzielona przez wynik operacyjny powiększony o wartość amortyzacji aktywów spółki.  

NWZA – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  

WZA – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

 

 

W raporcie używamy cen zamknięcia z dnia 2 września 2021. 
Data i godzina zakończenia sporządzania Raportu: 3.09.2021, godz. 16:45. 
Data i godzina pierwszego rozpowszechnienia Raportu: 3.09.2021, godz. 17:00. 
Raport nie został przekazany analizowanej spółce do wglądu przed publikacją. 
Raport został sporządzony zgodnie z prawem polskim. 
 


