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CD Project ponownie dogonił Ubisoft pod względem kapitalizacji 

CD Project już na początku kwietnia stał się największą pod względem rynkowej kapitalizacji 

polską spółką publiczną. 

 

Wczoraj natomiast zrównał się pod względem kapitalizacji z francuskim Ubisoftem. 

 

Poprzednio do takiego zrównania kapitalizacji obu spółek doszło 7 listopada. Ubisoft jest 

znany z takich gier jak Anno, Assasin's Creed, Far Cry, Imagine, Just Dance, Prince of Persia, 

Rayman, Raving Rabbids, Tom Clancy's oraz Watch Dogs. W 2019 roku spółka miała 1,732 

mld euro przychodów oraz 139,452 mln euro zysku netto. Przeliczając to na złote po 

obecnym kursie dostajemy 7,87 mld złotych przychodów oraz 633,8 mln złotych zysku netto. 

Dla porównania CD Project miał w 2019 roku 521,2 mln zł przychodów oraz 175,3 mln zł 

zysku netto.  
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Wykresy względnej siły kursu CD Project wobec kursu PKO BP i Ubisoft wyglądają tak: 

 

 

WIG-20 po poniedziałkowym silnym wzroście wczoraj nie zmienił praktycznie swojej 

wartości nadal utrzymując się w obrębie trwającego od 6 tygodni trendu bocznego 

korygującego rozpoczęte 16 marca odbicie wartości w górę. Na podstawie precedensów 

historycznych takiego zachowania tego indeksu, można spekulować, że następnym ruchem 

WIG-20 będzie wybicie w górę z tej konsolidacji sięgającej przedziału korekty z okresu 28 

lutego-3 marca, po którym nadejdzie poważniejsza korekta całego rozpoczętego ponad 2 

miesiące temu odbicia.  
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Również cena kontraktów na S&P 500 pozostaje nadal w obrębie trendu bocznego z ostatnich 

tygodni. Różnica w stosunku do WIG-u 20 polega na tym, że S&P 500 już dotarł do poziomu 

strefy korekty z przełomy lutego i marca. Na giełdach azjatyckich brak było w środowy 

poranek jakiegoś dominującego trendu. 

  

Spółka JWW Invest została w tym miejscu wspomniana 17 grudnia. Tego dnia jej kurs 

zamknął się na poziomie 2,12 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała 3,38 zł. Wykonanie 

ruchu powrotnego do przełamanej w marcu linii trendu wzrostowego oraz przebycia 

szerokości wcześniejszego kanału trendu spadkowego czynią przestanki stojące za 

zwróceniem uwagi na akcje tej spółki w grudniu nieaktualnymi. 
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Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na 

świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć najniższą od przynajmniej 1990 

roku liczbę zarejestrowanych nowych samochodów w UE w kwietniu: 

  

... spadek wartości publikowanego przez ZEW wskaźnika oceny bieżącej koniunktury 

gospodarczej w Niemczech do najniższego poziomu od lat 2002-2003 w maju a zarazem 

wzrost wartości wskaźnika oczekiwań do najwyższego poziomu od okresu luty-kwiecień 

2015 roku: 
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... spadek zannualizowanej liczby nowych pozwoleń na budowę i liczby nowych 

rozpoczętych budów nieruchomości mieszkalnych w USA do najniższego poziomu od 5 lat w 

kwietniu: 

 

... spadek rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej w Australii do najniższego poziomu od 

przynajmniej 1966 roku w kwietniu: 

 

... oraz spadek do najniższego poziomu od 2013 roku wartości publikowanego przez Statistics 

Netherlands wskaźnika zaufania konsumentów w maju: 

 

Wojciech Białek 
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Zastrzeżenie prawne 

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. 

Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń 

inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych 

potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach 

wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) 

osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) 

zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź 

(4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte 

opracowaniem. 

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji 

handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 

kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w 

odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy 

inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w 

rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 

kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) 

oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy 

Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 

Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy 

zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, 

w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego 

Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, 

prawdziwości lub dokładności. 

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje 

inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody 

poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być 

interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w 

zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej. 

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie 

lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC 

lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem 

sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja 

Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 . 

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego 

części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez 

pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie 

stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231). 

 

 


