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Parkiet: Spółki odporne na spadki

Inwestor, który chce chronić kapitał przed spadkami, może

postawić na spółki o charakterze defensywnym. Na naszej

giełdzie jest kilka firm odpornych na bessę, choć nie wszystkie

reprezentują branże powszechnie uznawane za niecykliczne.

Do spółek o charakterze defensywnym analitycy zaliczają

między innymi Cyfrowy Polsat.

11.06

13.06 Dziennik Gazeta Prawna: Mobilny internet dogania stacjonarny

PwC uważa, że za 4 lata 14 mln Polaków będzie korzystać z sieci przez

tablety i smartfony. W ciągu najbliższych czterech lat wydatki Polaków

na mobilny internet bardzo zbliżą cię do nakładów na internet

stacjonarny – wynika z najnowszego, corocznego raportu firmy
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na mobilny internet bardzo zbliżą cię do nakładów na internet

stacjonarny – wynika z najnowszego, corocznego raportu firmy

konsultingowej PwC „Global Entertainment and Media Outlook 2012 –

2016”.

Polski rynek mediów i rozrywki w ciągu najbliższych czterech lat ma się

rozwijać w tempie 4,9 proc. rocznie, a jednym z głównych kół

zamachowych będzie mobilny internet, który przyspieszy cyfryzację

mediów.

Zdaniem analityków PwC w dobrej kondycji przez najbliższe lata będzie

też rynek płatnej telewizji. Do 2016 r. rynek osiągnie wartość 2,4 mld

dol.

14.06 Rzeczpospolita: TV rośnie w sieci i komórkach

Najbliższe cztery lata przyniosą szybki wzrost telewizji odbieranej w

gadżetach elektronicznych.

Wpływy z telewizji mobilnej i internetowej będą wprawdzie wciąż

kroplą w morzu telewizyjnego rynku, ale tempo ich wzrostu znacznie

przewyższy tempo wzrostu „tradycyjnej” telewizji.
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15.06 Dziennik Gazeta Prawna: Netia też chce zarobić na cyfryzacji

Nowe strategie operatorów: zapłać za darmową telewizję kilkanaście

złotych. Wziąć 22 kanały naziemnej telewizji cyfrowej, dorzucić kilka

innych stacji oraz dekoder za złotówkę – to nowy przepis operatorów

płatnych telewizji na powstrzymanie ucieczki klientów, którzy mogą

zrezygnować z obecnie płaconego abonamentu na rzecz dostępnej

bezpłatnie naziemnej telewizji cyfrowej.

Choć odbiór naziemnej telewizji cyfrowej jest darmowy, by odbierać

cyfrowy sygnał, trzeba wymienić telewizor (na obsługujący standard

MPEG-4) albo wyposażyć się w dekoder. I tu upatrują swojej szansy

operatorzy.
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Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący nr 17

14 czerwca 2012 r.

Podwyższenie ratingu przez Standard & Poor's Rating Services

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Cyfrowy Polsat", "Spółka") informuje, że agencja ratingowa Standard & Poor's Rating

Services ("S&P") podwyższyła korporacyjny rating kredytowy dla spółki Cyfrowy Polsat z poziomu 'BB-' do 'BB' ze stabilną

perspektywą. S&P podwyższyła także z 'BB-' do 'BB' długoterminowy rating dla emisji niepodporządkowanych obligacji

zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro z terminem zapadalności w 2018 roku wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat

Finance AB (publ), szwedzką spółkę w pełni zależną od Cyfrowego Polsatu.

Agencja uzasadniła swoją decyzję zmniejszeniem poziomu ryzyka finansowego Grupy Cyfrowego Polsatu, jak również

utrzymaniem dotychczasowej polityki finansowej Spółki zmierzającej do dalszej redukcji poziomu zadłużenia w przyszłości.

Rating przyznany papierom wartościowym nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu
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Rating przyznany papierom wartościowym nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu

posiadania papierów wartościowych i może zostać w każdym momencie poddany zmianie lub wycofany.

TVP1 HD i TVP2 HD w Cyfrowym Polsacie

Cyfrowy Polsat, operator największej polskiej platformy satelitarnej, włączył dwa nowe kanały w jakości HD: TVP1 HD i TVP2

HD. Obydwa kanały są dostępne dla wszystkich abonentów platformy posiadających dekoder HD.

TVP1 HD znajduje się na pozycji 113. a TVP2 HD - 114. na liście kanałów Cyfrowego Polsatu. Dzięki dołączonym stacjom

abonenci platformy zyskali możliwość obejrzenia transmisji z Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012 także w jakości HD.

Już około 1,7 mln abonentów Cyfrowego Polsatu posiada dekodery HD, dzięki czemu Cyfrowy Polsat jest największą

satelitarną platformą HD w Polsce. Obecnie zapewnia ona dostęp do 28 kanałów w jakości HD.



Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

11-06-2012 13,95 13,55 13,80 -1,43% 1 317

12-06-2012 13,85 13,53 13,73 -0,51% 1 900

13-06-2012 13,77 13,60 13,66 -0,51% 1 116

Akcje Cyfrowego Polsatu
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13-06-2012 13,77 13,60 13,66 -0,51% 1 116

14-06-2012 13,84 13,64 13,84 1,32% 998

15-06-2012 14,15 13,85 14,12 2,02% 2 342


