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Operatorzy zbudują masę przed rozdaniem pasma 5G 
Autor: Urszula Zielińska 

Analitycy i firmy doradcze oczekują dobrego roku na rynku telekomunikacyjnym. Przetargi lub aukcje związane z 
budową sieci 5G dodatkowo podgrzewają atmosferę w branży TMT. 

Firmy doradcze prognozują wzrost wartości rynku telekomunikacyjnego w 2019 roku. Za główną przyczynę podaje 
sprzedaż usług na bazie budowanych sieci NGA (ang. next generation access). Penetracja szerokopasmowych łączy 
tego typu rośnie w Polsce dzięki modernizacji sieci stacjonarnych oraz agregacji częstotliwości w sieciach 
komórkowych. Ponadto analitycy uwzględniają pozytywny wpływ czynnika demograficznego, dzięki któremu rośnie 
liczba obsługiwanych kart SIM w sieciach komórkowych. 

W ubiegłym roku dużą rolę odegrały przejęcia marek mobilnych sieci wirtualnych (Cyfrowy Polsat zwiększył udział w 
Premium Mobile) oraz przejęcia małych graczy infrastrukturalnych (np. przez Orange). W 2019 tempo konsolidacji 
rynku nadal pozostaje istotną sprawą. Otwarta jest sprawa sprzedaży kablówki Multimedia Polska, po tym jak 
negocjacje z UPC, a potem z Vectrą, nie zostały sfinalizowane. 
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Znów najwięcej numerów przeniesiono do Playa 
Autor: Urszula Zielińska 

Według danych opublikowanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej około 498,9 tys. numerów komórkowych 
zmieniło operatora w ostatnim kwartale 2018 r. Jest to wynik o 15,5% niższy niż w analogicznym okresie 2017 roku. 

Najlepszy wynik zanotował Play (+25,7 tys. numerów k/k). Drugie miejsce zajmuje Premium Mobile, który pozyskał 
15,82 tys. numerów. Trzecie miejsce przypadło platformie satelitarnej nc+ (+4,27 tys.), a czwarte Aero2 (+3,88 tys. 
numerów).  



Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 
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minimalny 

(PLN) 
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zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2018-12-31 - - - - - 

2019-01-01 - - - - - 

2019-01-02  22,62  22,22  22,52 - 0,18  2,86 

2019-01-03  22,68  22,18  22,38 - 0,62  5,74 

2019-01-04  23,10  22,48  22,64  1,16  7,04 

Akcje Cyfrowego Polsatu 

3 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu  1 – 6 stycznia 2019 
 
 



Kalendarz inwestora 

4 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu  1 – 6 stycznia 2019 

1 – 3 kwietnia 2019 r. Raiffeisen Centrobank’s Investor Conference, Zürs 2019 
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