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Cyber punk?
Długo oczekiwany debiut gry Cyperpunk 2077 firmy CD Projekt na razie przyniósł w dużej
mierze rozczarowanie. Co prawda na Steamie gra w niego w szczytowych momentach
równocześnie ponad milion graczy, co jest rekordem w przypadku gier przeznaczonych dla
pojedynczego gracza, ale w recenzjach dominuje wątek dużej liczby błędów, która powoduje,
że niektórzy odnoszą wrażenie, że mają do czynienia z przedwcześnie wydaną wersją "beta"
gry. Oczywiście można to tłumaczyć zawansowaniem gry, które powoduje, że podejmowane
przez graczy próby jej uruchamiania na starym sprzęcie dają niezadawalające efekty, ale
niewątpliwie jest to pewien cios w reputację firmy, która po oszałamiającym sukcesie
Wiedźmina 3 była bardzo wysoka. Być może to początkowe rozczarowanie, to po części
konsekwencja wcześniejszej doskonałej kampanii marketingowej firmy, która począwszy od
świetnego pierwszego zwiastuna gry sprzed prawie 8 lat, a skończywszy na zatrudnieniu
idealnie pasującego do cyberpunkowych (Johny Mnemonic, Matrix) i strzelankowych (John
Wick) klimatów Keanu Reevesa. Po prostu wywindowanych w kosmos oczekiwań być może
nie dało się spełnić. Na razie przedsprzedaż pokrywała jak się wydaje koszty produkcji i
marketingu gry, więc dalsza sprzedaż już będzie generować czyste zyski, ale na razie przed
firmą żmudna praca nad usunięciem z niej wszystkich błędów.
Nie należy chyba jeszcze przekreślać Cyberpunka 2077 jako niepowodzenia, bo po usunięciu
błędów formuła gry oferuje możliwość wielokrotnego sprzedawania dodatków do niej
(wzorem "Serca z kamienia" i "Krwi i wina" w przypadku Wiedźmina 3), a w następnym
etapie rozwinięcia gry do trybu przeznaczonego dla wielu graczy, co dałoby Cyperpunkowi
nowe życie na wiele następnych lat.
Tak czy siak minione 5 sesji przyniosło 27,7 proc. spadek kursu akcji spółki. Równie duże
tego typu spadki w przeszłości zdarzały się jedynie kilkukrotnie i to raczej w związku z
ogólnymi krachami na giełdach, a nie z wydarzeniami dotyczącymi jedynie CD Projekt RED.
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Warto również zauważyć, że pierwszy raz od 8 lat kurs spadł w piątek do swego 8miesięcznego minimum.

Jastrzębska Spółka Węglowa (C/WK 0,44, kapitalizacja 3,26 mld zł) była w tym miejscy
wspominana 16 marca, 5 czerwca i 4 listopada br. Tego ostatniego dnia kurs akcji spółki
zamknął się na poziomie 18,2 zł. W piątek jedna akcja spółki kosztowała na zamknięcie 27,8
zł. Osiągnięcie przez kurs akcji górnego ograniczenia kanału rozpoczętego w marcu trendu
wzrostowego, czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki miesiąc temu
nieaktualnymi.
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Kurs akcji spółki Primetech (dawniej Kopex, C/Z 6, C/WK 3,27, kapitalizacja 20,1 mln zł),
będącej generalnym wykonawcą przedsięwzięć inwestycyjnych w górnictwie węgla
kamiennego, brunatnego i rud metali nieżelaznych, której akcje były niedawno przedmiotem
wezwania ze strony Famuru po 1,45 zł, odbił się w marcu od dolnego ograniczenia
długoterminowego kanału trendu spadkowego i obecnie zmaga się z opadającą linią oporu
przechodzącą przez szczyty z 2015 i 2018 roku.

Wojciech Białek
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
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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 inwestycyjnych. 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 finansowych 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 jest prawnie chronione zgodnie z
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