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Relacja z konferencji E3 2019
Targi E3: CD Projekt, Ubisoft, Techland
Gaming, IT
Opracowanie: Piotr Bogusz +48 22 438 24 08
Kolejny dzień targów nie przyniósł przełomowych
informacji ze świata gier. Naszym zdaniem liczba
odwiedzających
targi
była
wyższa
niż
dnia
poprzedniego.
W
dalszym
ciągu
największym
zainteresowaniem cieszyły się stoiska Borderlands 3,
Cyberpunk 2077, Tom Clancy’s Ghost Recon oraz
Watch Dogs: Legion (w niektórych przypadkach
tymczasowo zamykano kolejki). Przekazujemy relację
z konferencji z Marcinem Iwińśkim (CD Projekt),
spotkania
z
przedstawicielami
Ubisoft
oraz
z
zamkniętego pokazu Dying Light 2 (Techland).
▪ W porannych godzinach odbyło się spotkanie z Marcinem
Iwińskim,
wiceprezesem
CD
Projekt
oraz
największym akcjonariuszem CDR, zatytułowane
„The Past, Present and Future” w budynku Colliseum.
Wiceprezes opowiadał o początkach Spółki, dalszym
rozwoju oraz przedstawiał filozofię tworzenia gier, która
przyświeca CD Projekt. Zaznaczał, że wizją Spółki jest
tworzenie ponadczasowych oraz najlepszych gier na
świecie, które będą w stanie wywołać wiele pozytywnych
emocji u graczy. W realizacji celu pomaga struktura
właścicielska Spółki (skupienie dużego pakietu akcji w
rękach Zarządu), która sprzyja podejmowaniu odważnych
decyzji. Celem CD Projekt jest tworzenie dopracowanych
gier, co w wielu przypadkach przekłada się na długi okres
produkcji. Każda stworzona gra jest lekcją dla CD Projekt i
pozwala na usprawnianie procesu produkcyjnego. Spółka
nie chce się stać „fabryką gier”, intencją jest sprawić, aby
wydawane tytuły były kupowane przez graczy nawet
kilkanaście lat po premierze. W ciągu kolejnych 10 lat
Spółka chciałaby dodać do swojego portfela kolejną serię
gier, tzw. IP. Obecnie jest za wcześnie na sprecyzowanie
jaki będzie to gatunek gry oraz w jakim świecie będzie
osadzona. Publiczność entuzjastycznie podchodziła do
wypowiedzi wiceprezesa, które często nagradzane były
brawami.

▪ Na spotkaniu z przedstawicielami Ubisoft nie
brakowało pytań o Cyberpunk 2077. Ubisoft czuje się
komfortowo z 5-tygodniowym buforem dzielącym premierę
Watch Dogs: Legion (WD) oraz Cyberpunk 2077.
Jednocześnie Spółka zaznacza, że kluczowe będzie mocne
wspieranie sprzedaży WD po premierze. Przedstawiciele
Spółki odnieśli się do przesunięcia premiery gry Skull and
Bones (symulator bitwy morskiej w trybie multiplayer
zainspirowany mechaniką z gry Assassin’s Creed IV: Black
Flag) na 2020 rok. Główną przyczyną jest skomplikowany
proces tworzenia nowej serii gier (tzw. IP) oraz chęć jak
najlepszego
dopracowania
produkcji.
Gra
została
zapowiedziana w 2017 roku na E3. Ubisoft chce mocno
wykorzystywać wzrostowy trend odnotowany na rynku gier
mobilnych. Spółka uważnie będzie analizowała potencjałł
komercyjny zapowiedzianego programu abonamentowego
Uplay+, w ramach którego gracze uzyskają dostęp do gier
Ubisoft oraz dodatkowych treści w cenie 14,99 USD za
miesiąc. W przyszłości możliwe będzie dostosowanie ceny
abonamentu w zależności od zainteresowania usługą.
Stanowisko Ubisoft

Spotkanie z CD Projekt - „The Past, Present and
Future”
Source: Dom Maklerski mBanku
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▪ Pokaz rozgrywki Dying Light 2 za zamkniętymi
drzwiami zrobił duże wrażenie na publiczności.
Zgodnie z zapowiedzią gra ma zostać wydana wiosną 2020
r. (w tym okresie zapowiedziano premierę Watch Dogs:
Legion oraz Cyberpunk 2077). Pokaz obejmował część
zadania
wykonywanego
przez
głównego
bohatera.
Techland zdecydował się na wprowadzenie do gry
mechaniki, w której podjęte decyzje będą wpływały na
otaczający graczy świat. Pokazany fragment rozgrywki
zawierał w sobie wiele sposobów przemieszczania się po
zrujnowanym
mieście
pełnym
zombie,
pokazywał
mechaniki walki oraz część fabularną. Gra będzie oferowała
tryb kooperacji do czterech graczy. Zamknięte pokazy gier
odbywają się co godzinę i cieszą się bardzo dużym
zainteresowaniem ludzi z branży. Gatunek gier o zombie
ma dużą popularność w Stanach Zjednoczonych, co może
przełożyć się a wysokii potencjał produkcyjny produkcji.

Pokaz rozgrywki Dying Light 2 - Techland

Source: Dom Maklerski mBanku

Wyjaśnienia użytych terminów i skrótów:
EV – dług netto + wartość rynkowa (EV – wartość ekonomiczna)
EBIT – zysk operacyjny
EBITDA – zysk operacyjny przed operacjami finansowymi, opodatkowaniem i amortyzacją
BOOK VALUE – wartość księgowa
WNDB – wynik na działalności bankowej
P/CE – cena do zysku wraz z amortyzacją
MC/S – wartość rynkowa do przychodów ze sprzedaży
EBIT/EV – zysk operacyjny do wartości ekonomicznej
P/E – (Cena/Zysk) – cena dzielona przez roczny zysk netto przypadający na jedną akcję
ROE – (Return on Equity – zwrot na kapitale własnym) - roczny zysk netto dzielony przez średni stan kapitałów własnych
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – cena dzielona przez wartość księgową przypadającą na jedną akcję
Dług netto – kredyty + papiery dłużne + oprocentowane pożyczki - środki pieniężne i ekwiwalent
Marża EBITDA – EBITDA / przychody ze sprzedaży
PRZEWAŻENIE (OW, overweight) – oczekujemy, że kurs akcji będzie zachowywał się lepiej od indeksu szerokiego rynku
RÓWNOWAŻENIE (N, neutral) – oczekujemy, że kurs akcji będzie zachowywał się neutralnie względem indeksu szerokiego rynku
NIEDOWAŻENIE (UW, underweight) – oczekujemy, że kurs akcji będzie zachowywał się gorzej od indeksu szerokiego rynku
Rekomendacje Domu Maklerskiego mBanku:
Rekomendacja jest ważna w okresie 9 miesięcy, o ile nie nastąpi wcześniejsza jej zmiana. Oczekiwane zwroty z poszczególnych rekomendacji są następujące:
KUPUJ – oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji wyniesie co najmniej 15%
AKUMULUJ – oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale od +5% do +15%
TRZYMAJ – oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale od -5% do +5%
REDUKUJ – oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale od -15% do -5%
SPRZEDAJ – oczekujemy, że inwestycja przyniesie stratę większą niż 15%
Rekomendacje są aktualizowane przynajmniej raz na 9 miesięcy.
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18 prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura Maklerskiego posługującego się nazwą Dom
Maklerski mBanku.
Niniejsze opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia opracowania. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności,
rzetelności oraz zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które Dom Maklerski mBanku uważa za wiarygodne, w tym informacji publikowanych przez
emitentów, których akcje są przedmiotem rekomendacji. Dom Maklerski mBanku nie gwarantuje jednakże dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku, gdyby informacje na
których oparto się przy sporządzaniu opracowania okazały się niedokładne, niekompletne, lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny.
Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy dokument ani żaden z jego zapisów nie będzie stanowić podstawy do zawarcia
umowy lub powstania zobowiązania. Niniejsze opracowanie jest przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być kopiowane lub przekazywane osobom trzecim. W szczególności ani
niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub wydane w USA, Australii, Kanadzie, Japonii.
Do rekomendacji wybrano istotne informacje z całej historii spółek będących przedmiotem rekomendacji ze szczególnym uwzględnieniem okresu jaki upłynął od poprzedniej rekomendacji.
Inwestowanie w akcje wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z sytuacją makroekonomiczną kraju, zmianą regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych. Wyeliminowanie
tych ryzyk jest praktycznie niemożliwe.
mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie
niniejszego opracowania.
Jest możliwe, że mBank S.A. w ramach prowadzonej działalności maklerskiej świadczy, będzie świadczyć, lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów wymienionych w
niniejszym opracowaniu.
mBank S.A. nie wyklucza złożenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem rekomendacji oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku
ze sporządzeniem rekomendacji (o ile występuje) znajdują się poniżej. Informacje takie są aktualne na dzień publikacji ostatniego Przeglądu miesięcznego przez Dom Maklerski mBanku lub na dzień
wydania nowej rekomendacji dotyczącej poszczególnych emitentów.
Opracowanie nie zostało przekazane do emitentów przed jego publikacją.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy mBank S.A. mógł pobierać wynagrodzenie od emitenta za świadczone usługi od następujących spółek: ABC Data, Alchemia, Alior Bank, Ambra, Amica, Bank Handlowy, Bank
Millennium, Bank Pekao, BGŻ BNP Paribas, BoomBIT, Boryszew, Capital Park, CD Projekt, Echo Investment, Elemental Holding, Elzab, Enea, Energoaparatura, Erbud, Ergis, Erste Bank, Famur, Ferrum,
GetBack, Getin Holding, Getin Noble Bank, Groclin, Impexmetal, INDATA, ING BSK, Kopex, Kruk, LW Bogdanka, Mangata, Mennica Polska, Mostostal Warszawa, Netia, Neuca, Oponeo.pl, Orbis, OTP Bank,
PA Nova, PBKM, PEKABEX, PGE, PGNiG, PKO BP, Polenergia, Polimex-Mostostal, Polnord, Polwax, Prime Car Management, Prochem, Projprzem, PZU, Raiffeisen Bank International, Rawlplug, Santander
Bank Polska, Seco/Warwick, Skarbiec Holding, Solar Company, Stelmet, Sygnity, Tarczyński, TOYA, Trakcja, Unibep, Uniwheels, Vistal Gdynia, YOLO, Zastal, ZUE.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy mBank S.A. pośredniczył w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji: ABC Data, BoomBIT, Orbis, Polenergia, Polwax, Prime Car Management.
Asseco Poland świadczy usługi informatyczne na rzecz mBank S.A.
mBank S.A. posiada umowę dotyczącą obsługi kasowej klientów Domu Maklerskiego mBanku z Pekao oraz umowę abonamentową z Orange Polska S.A.
mBank S.A., jego akcjonariusze i pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitentów lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitentów wymienionych w
opracowaniu.
Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części, lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej, pisemnej zgody mBanku
S.A.
Adresatami rekomendacji są wszyscy Klienci Domu Maklerskiego mBanku.
Informacje o rekomendacjach i analizach sporządzonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez mBank S.A. są dostępne na stronie:
http://www.mdm.pl/ui-pub/site/analizy_i_rynek/analizy_i_rekomendacje/analiza_fundamentalna/rekomendacje?recent_filter_active=true&lang=pl
Nadzór nad działalnością mBank S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniu rekomendacji, ale miały lub mogły mieć dostęp do rekomendacji przed jej przekazaniem do publicznej wiadomości, to osoby zatrudnione w Domu
Maklerskim mBanku upoważnione do bezpośredniego dostępu do pomieszczeń, w których opracowywane były rekomendacje lub osoby upoważnione do dostępu do rekomendacji z racji pełnionej w Spółce
funkcji, inne niż analitycy wymienieni jako sporządzający niniejszą rekomendację.
Niniejsza publikacja stanowi badania inwestycyjne w rozumieniu art. 36 ust. 1 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565.
Wynagrodzenia analityków Departamentu Analiz odpowiedzialnych za sporządzanie badań inwestycyjnych mają charakter uznaniowy i nie zależą bezpośrednio od wynagrodzenia lub dochodów
generowanych przez innych pracowników Banku, w szczególności tych których interesy handlowe mogą kolidować z interesami osób, wśród których rozpowszechniane są badania inwestycyjne
przygotowane przez Departament Analiz Domu Maklerskiego mBanku. Niemniej jednak, w związku z tym, iż jednym z kryteriów branych pod uwagę przy określaniu wysokości wynagrodzenia zmiennego
analityków jest poziom realizacji budżetu przez jednostki odpowiedzialne za obsługę klientów, zwracamy uwagę na ryzyko związane z możliwością zakwestionowania sposobu wynagradzania osób
sporządzających badania inwestycyjne przez właściwy organ nadzoru.
Silne i słabe strony metod wyceny stosowanych w rekomendacjach:
DCF – uważana za najbardziej właściwą metodologicznie techniką wyceny; polega ona na dyskontowaniu przepływów finansowych generowanych przez spółkę; jej wadą jest duża wrażliwość na zmiany
założeń prognostycznych w modelu.
Wskaźnikowa – opiera się na porównaniu mnożników wyceny firm z branży; prosta w konstrukcji, lepiej niż DCF odzwierciedla bieżący stan rynku; do jej wad można zaliczyć dużą zmienność (wahania
wraz z indeksami giełdowymi) oraz trudność w doborze grupy porównywalnych spółek.
Zdyskontowanych dywidend (DDM) – polega ona na dyskontowaniu przyszłych dywidend generowanych przez spółkę; jej wadą jest duża wrażliwość na zmiany założeń prognostycznych wypłaty
dywidendy w modelu.
Zysków ekonomicznych – polega ona na dyskontowaniu przyszłych zysków ekonomicznych generowanych przez spółkę; jej wadą jest duża wrażliwość na zmiany założeń prognostycznych w modelu.
Zdyskontowanych aktywów netto (NAV) – wycena w oparciu o wartość majątku spółki; jedna z najczęściej używanych w przypadku spółek deweloperskich; jej wadą jest brak uwzględnienia w
wycenie przyszłych zmian w przychodach/zyskach spółki po okresie szczegółowej prognozy.
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