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Informator na temat spółek znajdujących się w koszyku 

 
Aktywem bazowym lokaty jest koszyk pięciu spółek – oficjalnych sponsorów Mistrzostw Świata 

2014 w Piłce Nożnej. W koszyku znalazły się spółki, dla których udział wydanych przez 

analityków rekomendacji typu „kupuj” i „trzymaj” jest wyższy niż 90%. Skład koszyka jest 

następujący: 

 
i Nazwa spółki Giełda Bloomberg 

1 Adidas AG Xetra ADS GY Equity 

2 Continental AG Xetra CON GY Equity 

3 Sony Corporation Tokyo Stock 

Exchange 

6758 JP Equity 

4 Anheuser-Busch InBev New York Stock 

Exchange 

BUD UN Equity 

5 McDonald’s Corporation New York Stock 

Exchange 

MCD UN Equity 

 
 
Adidas AG 

 

Adidas AG jest niemieckim holdingiem produkującym obuwie, odzież i akcesoria sportowe. Firma 

jest właścicielem marek adidas oraz Reebok. Posiada 2 740 sklepów. Sprzedaje swoje produkty 

na całym świecie.  

 

Według szacunków analityków w 2014 roku spółka osiągnie przychód na poziomie 14,8 mld EUR 

oraz zysk netto 889 mln EUR.  
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Rekomendacje analityków: 

 

Kupno akcji Adidas AG rekomenduje 28 z 

41 analityków współpracujących z 

Bloombergiem, tylko 4 – sprzedaż. Średnia 

cena docelowa w perspektywie 12 miesięcy 

obliczona na podstawie rekomendacji 33 

spośród 43 ankietowanych analityków to 

90,40 EUR. 

 
 

 
Continental AG 
 
Continental AG to producent opon i części samochodowych z siedzibą w Hanowerze w Niemczech. 

Spółka została założona w 1871 roku. Obecnie zatrudnia ponad 170 tysięcy pracowników w 49 

krajach świata. Firma jest podzielona na 5 działów. Za 28% jej sprzedaży odpowiada dział opon, 

22% - podwozie i bezpieczeństwo, 20% - wnętrze pojazdu, 19% - mechanizmy napędowe.  

 

Według szacunków analityków w 2014 roku spółka osiągnie przychód na poziomie 35,4 mld EUR 

oraz zysk netto 2,4 mld EUR. 

 

 
 

Kupno akcji Continental AG rekomenduje 14 z 

33 analityków współpracujących 

z Bloombergiem, tylko 1 – sprzedaż. Średnia 

cena docelowa w perspektywie 12 miesięcy 

obliczona na podstawie rekomendacji 23 

spośród 33 ankietowanych analityków to 

187,39 EUR. 

 

 

 

Adidas AG 

 Kupuj 68% 

Trzymaj 22% 

Sprzedaj 10% 

Cena docelowa (1 rok)  90.40 EUR  

Cena w dniu 19.05.2014  77.92 EUR  

Potencjał wzrostu* 16.0% 

 

Continental AG 

Kupuj 42% 

Trzymaj 55% 

Sprzedaj 3% 

Cena docelowa (1 rok)  187.39 EUR  

Cena w dniu 19.05.2014  160.30 EUR  

Potencjał wzrostu* 16.9% 
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Sony Corporation 
 

Sony to japońska korporacja założona w 1946 roku. Jest producentem elektroniki użytkowej. 

Produkty spółki to m.in.: telefony komórkowe i tablety Xperia, konsole PlayStation, komputery 

VAIO. Największy udział w strukturze sprzedaży spółki mają urządzenia mobilne (17,9%), usługi 

finansowe (14,8%), sprzęt audio-wideo (14,6%) oraz  aparaty fotograficzne i kamery (10,7%). 

 

Według szacunków analityków w roku finansowym 2015 (kończącym się 31.03.2015 r.) spółka 

osiągnie przychód na poziomie 7,8 mld USD oraz zysk netto 40 mln USD.  

 

 
 

Kupno akcji Sony Corporation rekomenduje 

12 z 25 analityków współpracujących 

z Bloombergiem, tylko 3 – sprzedaż. 

Średnia cena docelowa w perspektywie 12 

miesięcy obliczona na podstawie 

rekomendacji 17 spośród 25 ankietowanych 

analityków to 2 106,47 JPY. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Sony Corporation 

Kupuj 48% 

Trzymaj 40% 

Sprzedaj 12% 

Cena docelowa (1 rok)  2 106.47 JPY  

Cena w dniu 19.05.2014  1 627.00 JPY  

Potencjał wzrostu* 29.5% 
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Anheuser-Busch InBev  
 

Anheuser-Busch InBev to firma z branży browarniczej. Jest właścicielem 200 marek piwa, spośród 

których 17 generuje sprzedaż ponad 1 mld USD rocznie. Są to m.in. Budweiser, Stella Artois, 

Beck’s.  

Firma zatrudnia ponad 150 tysięcy pracowników w 25 krajach.  

 

Według szacunków analityków w 2014 roku spółka osiągnie przychód na poziomie 47,6 mld USD 

oraz zysk netto 8,5 mld USD.  

 

 
 

Kupno akcji Anheuser-Busch InBev 

rekomenduje 8 z 12 analityków 

współpracujących z Bloombergiem, 

tylko 1 – sprzedaż. Średnia cena 

docelowa w perspektywie 12 miesięcy 

obliczona na podstawie rekomendacji 6 

spośród 12 ankietowanych analityków 

to 126,65 USD. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Anheuser-Busch InBev 

Kupuj 67% 

Trzymaj 25% 

Sprzedaj 9% 

Cena docelowa (1 rok)  126.65 USD  

Cena w dniu 19.05.2014  110.22 USD  

Potencjał wzrostu* 14.9% 



  

 
  

                           mBank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, 

                                                                            XII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88,   

                          o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2013 r. wynosi 168.555.904 złote. 

  

 

McDonald’s Corporation 
 

McDonald’s Corporation jest największą na świecie firmą obsługującą sieć barów i restauracji 

szybkiej obsługi. McDonald’s działa globalnie, posiada w swojej sieci ponad 35 000 restauracji w 

ponad 100 krajach na całym świecie. Siedziba firmy mieści się w Oak Brook w USA. 

  

Według szacunków analityków w 2014 roku spółka osiągnie przychód na poziomie 29 mld USD 

oraz zysk netto 5,7 mld USD. 

 

 
 

Kupno akcji McDonald’s Corporation 

rekomenduje 14 z 30 analityków 

współpracujących z Bloombergiem. 

Średnia cena docelowa w 

perspektywie 12 miesięcy obliczona 

na podstawie rekomendacji 20 

spośród 31 ankietowanych 

analityków to 106,60 USD. 

 

W tabeli zaprezentowano udział rekomendacji typu „kupuj”, „trzymaj” i „sprzedaj” wśród 

wszystkich rekomendacji wydanych przez analityków współpracujących z Bloombergiem oraz 

średnią cenę docelową obliczoną na podstawie rekomendacji tych analityków, którzy wyznaczyli 

cenę docelową. Potencjał wzrostu obliczony został jako iloraz średniej ceny docelowej i ceny z 

dnia 19.05.2014 r. pomniejszony o 100%. 

* Potencjał wzrostu = (Cena docelowa / Cena w dniu 19.05.2014) – 100% 

 

Źrodło: Opracowanie własne na podstawie danych z serwisu Bloomberg. 
 
 
Nota prawna 
Szczegółowe informacje na temat lokaty strukturyzowanej  Mistrzowska Piątka dostępne są na stronie 
http://www.mbank.pl/notowania/lokaty-strukturyzowane/mistrzowska-piatka/ Przed założeniem lokaty strukturyzowanej prosimy 
o zapoznanie się z jej zasadami, w szczególności formułą wypłaty odsetek. Inwestowanie w produkty strukturyzowane wiąże się z 
ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powyższe 
informacje nie stanowią elementu doradztwa inwestycyjnego, a Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z 

 

McDonald’s Corporation  

Kupuj 47% 

Trzymaj 53% 

Sprzedaj 0% 

Cena docelowa (1 rok)  106.60 USD  

Cena w dniu 19.05.2014  102.09 USD  

Potencjał wzrostu* 4.4% 

http://www.mbank.pl/notowania/lokaty-strukturyzowane/mistrzowska-piatka/
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zainwestowaniem środków w ramach tego produktu. Dotychczasowa wysokość aktywa azowego nie stanowi gwarancji przyszłych 
wyników. Wysokość aktywa bazowego może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, 
dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w 
produkty strukturyzowane mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i 
prowizji oraz regulaminów. Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu  kodeksu cywilnego i mają charakter wyłącznie 
informacyjny. 
 

 


