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08.01 Puls Biznesu: Cyfryzacja nadawania zmieni rynek telewizji

Cyfryzacja naziemnej telewizji może spowodować, że milion

odbiorców odejdzie od płatnej telewizji - uważa regulator.

Opinie o konsekwencji wprowadzenia naziemnej telewizji

cyfrowej nie są jednoznaczne. Plusem są sukcesy oglądalności

takich kanałów jak Polo TV czy TV Puls, minusem – brak

zainteresowania tą formą nadawania przez wielkie,

międzynarodowe korporacje. Problemem jest rachunek

ekonomiczny – przy bezpłatnym modelu nadawania trudno

zbudować program, który będzie sfinansowany jedynie z

wpływów reklamowych.

Parkiet: Cyfrowy Polsat

Analitycy AmerBrokers DM w raporcie z 27 grudnia wydali

09.01 Rzeczpospolita: TVP liczy na lepsze wyniki

W 2013 roku reklamowe wpływy TVP znowu spadną. Po
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Analitycy AmerBrokers DM w raporcie z 27 grudnia wydali

rekomendację „trzymaj” dla akcji Cyfrowego Polsatu, wyznaczając

jednocześnie cenę docelową 17,34 zł. Zalecenie zostało wydane

przy cenie 16,34 zł za akcję. Zdaniem przedstawicieli AmerBrokers

mimo spowolnienia w branży Cyfrowy Polsat umocnił się na pozycji

lidera w branży pod względem generowanych marż.

W 2013 roku reklamowe wpływy TVP znowu spadną. Po

ubiegłorocznej stracie, która przekroczy 150 mln, w tym roku na

poziomie netto zarząd spodziewa się jednak wyniku zbliżonego

do zera.

Juliusz Braun, prezes TVP, zapowiedział, że spółka zaproponuje

przynajmniej jeden kanał w konkursie rozpisanym przez krajową

Radę Radiofonii i Telewizji na uzupełnienie oferty naziemnej

telewizji cyfrowej. – Na pewno zgłosimy kanał dziecięcy –

powiedział.

TVP podtrzymała także, że w tym roku ruszy z nowymi kanałami

tematycznymi – TVP Rozrywka i TVP Dokument.

Parkiet: Branża trzyma kciuki za mobilny Internet

Według firmy Audytel przychody naszych telekomów skurczą się

o 2,5%, do 47,3 mld zł.

Operatorzy sieci światłowodowych liczą na kontrakty z

operatorami komórkowymi. Chcą być ich zapleczem

wspierającym usługi mobilnego Internetu. Dlatego za tę usługę

trzyma kciuki cały rynek. Audytel prognozuje, że w 2013 r. liczba

jej abonentów wyniesie już 6 mln.
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10.01 Parkiet: Multimedia Polska

120 tys. abonentów kablówki korzystało w końcu grudnia 2012

r. z pakietu trzech usług (triple play), o 13% więcej niż w 2011 r.

– poinformowała „Parkiet” firma kierowana przez Andrzeja

Rogowskiego. Multimedia Polska chcą w tym roku postawić na

usługę szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Jeszcze w I kwartale operator ma zdobyć półmilionowego

abonenta usługi dostępowej.

11.01 Parkiet: Szefowa UKE za podziałem TP

2,9 mld zł chce przekazać w tym roku do budżetu państwa

Urząd Komunikacji Elektronicznej – zapowiada Magdalena Gaj,

prezes UKE. Ponieważ zwykła działalność urzędu przynosi
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prezes UKE. Ponieważ zwykła działalność urzędu przynosi

rocznie około 600 mln zł, oznacza to, że rozdysponowane w tym

roku częstotliwości komórkowe dla mobilnego Internetu

powinny przynieść około 2,3 mld zł.

W kwietniu UKE zdecyduje, czy TP dotrzymała porozumienia z

2009 r., które uchroniło firmę przed podziałem z urzędu.



Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy,

7 stycznia 2013 r.

Polsat Boxing Night: Gołota – Saleta! Gala dostępna w PPV w Cyfrowym Polsacie

23 lutego na gali Polsat Boxing Night w Ergo Arenie Gdańsk/Sopot 10-rundowy wielki pojedynek stoczą legendarni polscy

bokserzy Andrzej Gołota i Przemysław Saleta. Walka bokserska Gołota kontra Saleta to starcie dwóch mistrzów wagi

ciężkiej i najważniejsza walka gali Polsat Boxing Night. Na ten spektakularny pojedynek czekaliśmy 13 lat! Ale to nie koniec

emocji. W drugiej najciekawszej walce wieczoru zmierzą się największe polskie nadzieje wagi ciężkiej Artur Szpilka i

Krzysztof Zimnoch. Aż 9 walk gali Polsat Boxing Night będzie można obejrzeć w telewizji wyłącznie w usłudze pay-per-view

(PPV) Cyfrowego Polsatu oraz telewizji internetowej ipla.
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Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

07-01-2013 17,28 16,99 17,01 0,06% 3 923

08-01-2013 17,10 16,61 16,61 -2,35% 5 855

09-01-2013 17,00 16,59 16,59 -0,12% 2 086

Akcje Cyfrowego Polsatu
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09-01-2013 17,00 16,59 16,59 -0,12% 2 086

10-01-2013 17,04 16,75 17,00 2,47% 1 485

11-01-2013 17,09 16,92 17,00 0,00% 432

Najbliższe wydarzenia

26 luty – 12 marca 2013 Okres zamknięty przed publikacją wyników za 2012 rok 

12 marca 2013 Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok


