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MFO (Kupuj, 45,2 PLN)  
Wstępne wyniki za IV kw.’22 [lekko negatywne]  

 

Komentarz: Zgodnie z naszymi oczekiwaniami wyniki IV kw.’22 uległy dalszej erozji w ujęciu kw./kw., 
natomiast sama skala pogorszenia wyników była o kilka mln większa niż oczekiwaliśmy. W naszych 
prognozach zwracaliśmy uwagę na słabszy wolumen sprzedaży w Q4’22 spowodowany wcześniejszymi 
przestojami zakładów produkcyjnych klientów w okresie przedświątecznym. Było to związane ze spadkiem 
popytu na produkty końcowe w Q4’22, chęcią ograniczenia przez klientów stanów magazynowych na koniec 
roku oraz wysokimi cenami energii, które przekładały się na pesymizm w europejskiej gospodarce, którego 
szczyt przypadał prawdopodobnie na przełom listopada/grudnia. Dodatkowo spadające w przeciągu Q4’22 
ceny stali w połączeniu z przyjęciem na magazyn stali zakupionej w H1’22 z kierunku azjatyckiego 
przełożyły się na silniejszy ujemny efekt FIFO względem Q3’22. 
#Outlook. Wydaje się, że szczyt pesymizmu w przemyśle jest już za nami, a dołek wynikowy w MFO 
przypadał na Q4’22. Zwracamy uwagę na postępujący od stycznia wzrost cen stali na europejskim rynku, co 
w połączenie z wyczyszczeniem drogiego magazynu stali powinno przełożyć się na dodatni wynik już w 
Q1’23. Od strony wolumenów pod presją znajduje się jedynie segment profili GK, co związane jest 
bezpośrednio ze słabą koniunkturą na krajowym rynku budownictwa mieszkaniowego. Pozostałe segmenty 
(profile okienne, specjalne), są dużo mocniej skorelowane z koniunkturą w Europie oraz sytuacją w 
przemyśle. W przypadku profili okiennych spółka koncentruje się na dużych klientach, o silnej pozycji na 
europejskim rynku i dużym udziale eksportu poza Polskę. Segment ten jest wspierany przez unijne dotację 
w zakresie termomodernizacji budynków, które obejmują m.in. wymianę stolarki okiennej. Naszym zdaniem 
trend ten utrzyma się w br. (zmniejszenie utraty ciepła w budynkach pozwoli ograniczyć konsumpcję ciepła 
w sezonie zimowym) i będzie wyraźnym wsparciem dla sprzedaży okien w br. przy słabszej podaży nowych 
inwestycji mieszkaniowych. W Q2’23 rozpocznie się regularna realizacja zamówień na profile pod farmy PV, 
w których upatrujemy potencjał do wzrostu wolumenów sprzedaży w H2’23.  
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DISCLAIMER 
 
Trigon Dom Maklerski S.A. | ul. Mogilska 65 | 31-545 Kraków | Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS | NIP 676-10-44-221 | KRS 

0000033118. Trigon Dom Maklerski S.A. działa pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Niniejsze opracowanie ma charakter promocyjny i została przygotowana przez zespół 

analityczny Trigon Dom Maklerski S.A. wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów "Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 

października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). 

Przedstawione dane historyczne odnoszą się do przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Trigon Dom Maklerski S.A. nie 

ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, nie gwarantuje także 

dokładności ani kompletności opracowania, nie udziela również żadnego zapewnienia, że podane w opracowaniu twierdzenia dotyczące przyszłości sprawdzą się. Inwestowanie w 

instrumenty finansowe wiąże się z wysokim ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Publikowanie, rozpowszechnianie, kopiowanie lub wykorzystywanie w 

jakikolwiek inny sposób w części lub całości niniejszego opracowania wymaga uprzedniej pisemnej zgody Trigon Domu Maklerskiego S.A. 

Raport w ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego GPW  


