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Komisja Nadzoru Finansowego idzie na wojnę z nieuczciwymi firmami z rynku forex.

Faworyci
na drugi
kwartał
Dwadzieścia spółek wytypowali analitycy
z pięciu domów maklerskich do portfela
dywidendowego „Parkietu” na najbliższe
trzy miesiące. Są wśród nich reprezentanci
niemal wszystkich branż, a najczęściej wskazywanymi firmami są Robyg oraz Alumetal.
W I kwartale nasz portfel dywidendowy przyniósł ponad 9-proc. stopę zwrotu, a więc nieco
niższą, niż wyniosła dynamika WIG. Jednak
wyniki Haitong Banku i DM BDM zostawiły
rynek daleko w tyle.
– Na razie nie widać dobrych argumentów
sugerujących mocniejszą przecenę na GPW,
poza oczywiście typową korektą po silnym
wzroście związaną raczej z realizacją zysków
– mówi Konrad Księżopolski, dyrektor działu
analiz Haitong Banku. Eksperci się zastanawiają, czy WIG ma w tym roku szansę przebić
poziom ze szczytu hossy z 2007 r. – Aby to się
stało, musiałby zyskać około 12 proc., podczas
gdy od początku roku wzrósł już prawie
o 14 proc. Nie jest to niemożliwe, gdyż zdarzały się lata, w których rósł powyżej 25 proc.
.08–.09 KMK
– podkreśla Księżopolski.

Finanse › Zawiniły koszty.

Słaby początek
roku banków

3,2 mld zł netto
zarobiły banki w I kwartale rok temu.
W tym roku wynik ten będzie słabszy
z powodu zmiany księgowania kosztów.

Po dwóch miesiącach tego roku sektor
bankowy ma tylko 1,66 mld zł zysku netto,
o 16 proc. mniej niż rok temu. Spadek ten
nie powinien jednak niepokoić, bo wynika
ze zmiany sposobu opłacania i księgowania
składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny
oraz braku podatku bankowego w styczniu
2016 r. Wyniki operacyjne, czyli odsetkowy
.11 MR
oraz prowizyjny, się poprawiają.

Giełda › Aż 64 firmy z WIG20, mWIG40 i sWIG80 są transparentne.

Wyłoniliśmy
20 najbardziej
przejrzystych
spółek

WIG20
Cyfrowy Polsat
mBank
PGNiG
PKN Orlen
PKO Bank Polski
PZU
Tauron

mWIG40
Bank Handlowy
Giełda Papierów Wartościowych
Grupa Azoty
Grupa Kęty
Kruk
Lubelski Węgiel Bogdanka
PKP Cargo
Robyg
Uniwheels

Transparentna
spółka roku
Andrzej Pałasz
andrzej.palasz@parkiet.com

Oto finał ponadmiesięcznej pracy
redakcji „Parkietu” oraz Instytutu
Rachunkowości i Podatków. Przy patronacie honorowym Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie wyłoniliśmy najbardziej transparentne spółki
z trzech głównych indeksów (WIG20,
mWIG40 i sWIG80).
Miesiąc temu rozesłaliśmy do
wszystkich 140 emitentów ankietę,
która zawierała 15 różnego typu pytań
z obszaru sprawozdawczości finansowej, relacji inwestorskich i ładu korporacyjnego. Odpowiedziały 64 spółki,
które naszym zdaniem udowodniły

tym samym, że zależy im na transparentności. Obliczyliśmy punktację. Na
tej podstawie wyłoniliśmy 20 emitentów, którzy znaleźli się na wspólnym
podium w poszczególnych indeksach
(zrezygnowaliśmy z przyznawania
pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca). W czwartek na giełdzie wręczyliśmy im dyplomy.
Od teraz do końca roku przy każdej
publikacji na temat tych firm będziemy dodawać symboliczny logotyp
„Transparenta spółka roku”.
WIĘCEJ

sWIG80
Elektrobudowa
Ferro
Polski Holding Nieruchomości
Quercus TFI

.06–.07

notowania 6.04.2017

w skrócie

godzina 18.00

Wielton | Grupa
zamierza w ciągu
czterech lat podwoić
przychody oraz wolumen sprzedaży.
Chce wejść do ścisłej
czołówki europejskich
producentów przyczep
i naczep. .03

Soho Development |
W I kwartale firma
znalazła nabywców na
114 mieszkań, a tegoroczny potencjał ocenia na
400 lokali. Prezes Maciej
Wandzel zapowiada
wprowadzenie polityki
dywidend. .04

Synthos | Chemiczna
spółka proponuje skup
akcji własnych w celu
umorzenia. Wykup może
objąć nawet 24 proc.
papierów. To dobra
informacja dla akcjonariuszy – przekonują
analitycy. .05

WIG
WIG20
mWIG40
sWIG80
S&P 500
DAX
CHF/PLN
EUR/PLN
Ropa
Złoto
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Dywidendy › Portfel „Parkietu”.

.12

zmiana (proc.)

S 59 406,36 +0,06
S 2 254,47 +0,04
S 4 787,49 +0,20
T 16 478,24 -0,06
S 2 360,45 +0,32
S 12 231,95 +0,12
3,9580 +0,16
S
4,2341 +0,01
S
54,66 +0,55
S
T 1 251,01 -0,38
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