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Zastrzeżenia prawne 
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Niniejsza prezentacja została opracowana przez KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM). Prezentacja ma charakter wyłącznie 

informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej. Odbiorcy prezentacji ponoszą wyłączną odpowiedzialność 

za własne analizy i oceny rynku oraz sytuacji rynkowej i potencjalnych wyników KGHM w przyszłości, dokonane w oparciu  

o informacje zawarte w prezentacji. Prezentacja w żadnym wypadku nie stanowi i nie powinna być traktowana jako oferta 

sprzedaży, zaproszenie do składania zapisów lub zachęta do oferowania kupna lub zapisów na jakiekolwiek papiery 

wartościowe KGHM. Prezentacja nie stanowi też, w całości ani w części, podstawy zawarcia jakiejkolwiek umowy lub podjęcia 

jakiegokolwiek zobowiązania. Ponadto prezentacja nie stanowi rekomendacji dotyczącej inwestowania w papiery 

wartościowe KGHM. 

KGHM ani żaden z jego podmiotów zależnych nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub  

w oparciu o informacje zawarte w niniejszej prezentacji lub wynikające z jej treści. Informacje rynkowe zawarte w prezentacji 

zostały sporządzone częściowo w oparciu o dane pochodzące od podmiotów trzecich, wskazanych w niniejszej prezentacji. 

Ponadto, niektóre oświadczenia zawarte w prezentacji mogą nie stanowić danych historycznych – w szczególności mogą one 

mieć charakter przewidywań, opracowanych w oparciu o aktualne założenia, uwzględniające znane i nieznane rodzaje ryzyka 

oraz pewien poziom niepewności. Rzeczywiste wyniki, osiągnięcia i wydarzenia, jakie nastąpią w przyszłości, mogą się istotnie 

różnić od danych bezpośrednio zawartych lub dorozumianych w niniejszej prezentacji.  

W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej prezentacji za wyraźne lub dorozumiane 

oświadczenie czy jakiekolwiek zapewnienie ze strony KGHM lub osób działających w jego imieniu. KGHM ani żaden jego 

podmiot zależny nie mają obowiązku aktualizować prezentacji ani zapewnić jej odbiorcom jakichkolwiek dodatkowych 

informacji. Jednocześnie KGHM zwraca uwagę osobom zapoznającym się z prezentacją, że jedynym wiarygodnym źródłem 

danych dotyczących wyników finansowych, prognoz, zdarzeń oraz wskaźników dotyczących spółki są raporty bieżące  

i okresowe przekazywane przez KGHM w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z polskiego prawa. 
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Nowy serwis internetowy  
Relacji Inwestorskich KGHM 
 

Artur Tarnowski 
Dyrektor Naczelny ds. Relacji Inwestorskich 



Wszechświat Relacji Inwestorskich 
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IR 

Analitycy 

Inwestorzy indywidualni 

Fundusze inwestycyjne 

GPW 

Media 

Regulator rynku 

Instytucje finansowe 

Partnerzy strategiczni* 

* m.in. Skarb Państwa, Sumitomo 



Rola Relacji Inwestorskich 
Obszary komunikacyjne 
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Rada Nadzorcza 

Inwestorzy   
Indywidualni  

Agencje 
Informacyjne /  

Media 

 GPW  

Wewnętrzne   Zewnętrzne   

Wydział  
Relacji  

Inwestorskich  
KGHM 

Inwestorzy   
Instytucjonalni  

Partnerzy  
Strategiczni 

(m.in. Sumitomo) 

Zarząd KGHM   

Komunikacja  
Korporacyjna 

Spółki Zależne 

Istotne dane 

Informacja zwrotna 



Schemat komunikacji z rynkiem 

6 

Media 
Departament  
Komunikacji  
Korporacyjnej 

Relacje  
Inwestorskie 

Komórki  
finansowe 

 Dwie ścieżki komunikacji z Inwestorami i Mediami: 

Adresaci Środki komunikacji Schemat działania Nadzór 

Inwestorzy 

Komunikat prasowy 

Spotkania z analitykami 
(telekonferencje) 

Spotkania  
z inwestorami 
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Publikacja wyników 

Q&A 

Konferencja prasowa  



Narzędzia Relacji Inwestorskich 
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Udział w najważniejszych 
konferencjach 
inwestorskich w Polsce  
i na świecie 

Regularne spotkania  
z inwestorami  
i analitykami 

Wizyty inwestorów  
i analityków giełdowych 
w siedzibie KGHM oraz 
jej oddziałach 

Ciągła komunikacja  
z rynkiem w postaci 
raportów bieżących oraz 
komunikatów 
prasowych 

Kwartalna prezentacja 
wyników KGHM – 
spotkanie z analitykami 
giełdowymi  
i inwestorami 

Rozwój interaktywnej 
strony internetowej 



Nowy serwis internetowy relacji inwestorskich KGHM 



Dlaczego stworzyliśmy nowy serwis internetowy KGHM? 
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…. Grupa KGHM diametralnie zmieniła się dzięki przejęciom oraz uruchomieniu produkcji ze złoża 
Sierra Gorda.  Z dużego lokalnego producenta miedzi KGHM stał się czołowym globalnym 
producentem miedzi z kopalniami na trzech kontynentach i jednymi z największych zasobów 
miedzi na świecie.   
 
 
 
 
 
 

Fundamenty dialogu z inwestorami  
Rewolucyjna zmiana biznesowa wymagała zmiany spojrzenia i form komunikacji. Kluczowa stała 
się  unifikacja wizerunku – spójna komunikacja z inwestorami na całym świecie.  
Wierni pozostajemy natomiast naszym  zasadom w relacjach inwestorskich: 
 
 Otwartości  
 

 Przejrzystości  
 

 Stałemu dialogowi  
 
Naczelną zasadą jest dla nas przedstawianie pełnego obrazu Grupy Kapitałowej i wyjaśnianie na 
bieżąco wszelkich wątpliwości. Chcemy żeby w serwisie IR znajdowały się wszystkie  
niezbędne informacje. 

Ponieważ … 
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Wcześniej  Teraz  

Przy tworzeniu nowego serwisu relacji inwestorskich w KGHM wyszliśmy z założenia, 
że powinien spełniać on trzy podstawowe funkcje: 

 
 Być encyklopedią wiedzy dla inwestorów na temat grupy kapitałowej KGHM  - zawierać szczegółowe 

informacje na temat aktywów KGHM na całym świecie, historyczne i bieżące wyniki finansowe, prezentacje, 
informacje o produktach KGHM, globalnych rynkach miedzi, molibdenu i metali szlachetnych i wiele innych 

 

 Oferować inwestorom narzędzia do analizy danych finansowych, notowań i wskaźników – umożliwiając 
porównanie notowań KGHM do konkurentów i indeksów, przedstawiając wskaźniki zwrotu z kapitału, etc. 

 

 Być interaktywnym narzędziem komunikacji z inwestorami – umożliwiając stały kontakt ze spółką  
i aktualizując na bieżąco szerokie spektrum informacji o niej 

 



Encyklopedia wiedzy: na stronie relacji inwestorskich znajdują się wszystkie 

kluczowe informacje o spółce i rynku miedzi 
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Rynek miedzi 

KGHM zajmuje dziewiątą pozycję na świecie pod względem 
posiadanych zasobów miedzi, które są szacowane na 33,5 mln 
ton czystego surowca.  

Miedź to jeden z najbardziej uniwersalnych i jednocześnie 
najbardziej poszukiwanych surowców na świecie. Wykazuje 
odporność na korozję. Jest doskonałym przewodnikiem ciepła  
i elektryczności. Posiada również silne własności 
przeciwdrobnoustrojowe. Miedź jest niezbędna między innymi  
w takich gałęziach przemysłu jak telekomunikacja, energetyka, 
transport, ochrona zdrowia, budownictwo.  

Udokumentowane światowe zasoby geologiczne miedzi 
wynoszą ponad 1 mld ton, z czego do wydobycia nadaje się 
obecnie 70%. Na całym globie znanych jest ponad 1000 złóż rud 
tego surowca, z których eksploatowanych jest około 400. Miedź 
stanowi 16% ogólnej wartości wszystkich metali wydobywanych 
ze złóż na świecie. Dobre perspektywy na rynku miedzi 
warunkuje dziś duże zapotrzebowanie Chin i innych krajów 
azjatyckich. 



Narzędzia do analizy danych: w serwisie relacji inwestorskich KGHM 

dostępnych jest 14 wskaźników KPI. Wszystkie dane są podane w formie umożliwiającej 
ich eksport do arkusza kalkulacyjnego 
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Produkcja miedzi 
elektrolitycznej  
w latach 2009- 2014 

Suma bilansowa 



Narzędzia do analizy danych: Informacje niezbędne dla inwestorów 

pojawiają się równocześnie z ich oficjalną publikacją w systemie giełdowym. Serwis 
zawiera nie tylko bieżące informacje, ale i archiwum sięgające ponad 10 lat wstecz oraz 
dokładny opis aktywów produkcyjnych Grupy Kapitałowej KGHM 
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Inwestorzy w łatwy sposób dotrą do 
informacji dotyczących wyników KGHM  
w Polsce i zagranicą oraz do opisu 
wszystkich aktywów 



Narzędzia do analizy danych: Inwestorzy mogą wykorzystać serwis relacji 

inwestorskich KGHM do analizowania notowań spółki… 
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… oraz porównania notowań KGHM  
z kursem akcji konkurentów oraz 
indeksami giełdowymi 



Interaktywna komunikacja z inwestorami: Serwis relacji inwestorskich 

KGHM ma wspierać komunikację z inwestorami, dlatego:  
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 odpowiada na podstawowe pytania na temat akcji i obligacji Grupy Kapitałowej KGHM  

 

 

 

 prezentuje dzienny oraz dwutygodniowy biuletyn rynkowy na temat najważniejszych wydarzeń  
w branży miedzi i metali szlachetnych 

 



Interaktywna komunikacja z inwestorami oznacza jednak przede 

wszystkim stały kontakt z nimi 
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 Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych  
 

 Jesteśmy aktywnym uczestnikiem programu Akcjonariat Obywatelski, co traktujemy 
jako promowanie wartości rynku kapitałowego wśród jak najszerszej grupy 
potencjalnych inwestorów 

 

 A przede wszystkim jesteśmy otwarci na to by odpowiadać na wszystkie pytania 
inwestorów. Zachęcamy do rozmowy z nami: 

 W najbliższym czasie planujemy też 
wprowadzenie nowego narzędzia 
komunikacji z inwestorami: Daily Alert 



Pokłady możliwości 

Kluczowe założenia  
rozwoju bazy zasobowej  
i projektów eksploracyjnych  
 

Maciej Matuszewski 
Wydział Analiz Strategicznych 



Agenda 

Długoterminowe wyzwania na rynku miedzi 

Nowa strategia na lata 2015-2020 z perspektywą do 2040 roku 

Dlaczego warto inwestować w KGHM? 



Rosnące ryzyko związane z nowymi projektami w sektorze 
wydobycia miedzi na świecie 

Spadająca zawartość miedzi  
w urobku… 

…determinuje rosnący udział 
droższych kopalni podziemnych… 

…oraz inwestycje w obszarach  
o wyższym ryzyku geopolitycznym.  
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Odkrywkowe 

Głębinowe 

Kraje z wysokim  
ryzykiem geopolitycznym 

Kraje z średnim  
ryzykiem geopolitycznym 

Kraje z niskim  
ryzykiem geopolitycznym 

19 Źródło: Boston Consulting Group 



Fundamentalna analiza rynku wskazuje na korzystne dla 
producentów kształtowanie się runku miedzi  

 -
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Prawdopodobne projekty Wysoce prawdopodobne projekty Produkcja bazowa Popyt

Działalność KGHM od 60 lat nierozerwalnie związana jest z eksploracją, eksploatacją oraz przerobem rud miedzi. 

Celem działalności Spółki jest rozwój portfela konkurencyjnych kosztowo projektów górniczych w Polsce i za 

granicą. 

Zapewnienie długookresowego bilansu na rynku miedzi wymaga rozwoju portfela nowych projektów górniczych o zdolności 

produkcyjnej przekraczającej 6 mln ton Cu rocznie. Dzięki efektywnemu zarządzaniu rozwojem projektów spółka zamierza wzmacniać 

swoja pozycję na rynku. 

tys. ton miedzi 

6 mln ton Cu 
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Agenda 

Długoterminowe wyzwania na rynku miedzi 

Nowa strategia na lata 2015-2020 z perspektywą do 2040 roku 

Dlaczego warto inwestować w KGHM? 

 



KGHM Polska Miedź S.A. z sukcesem zrealizował założone cele  
strategiczne z 2009 roku 

1 Sprzężony koszt produkcji miedzi elektrolitycznej po odjęciu podatku od kopalin w KGHM Polska Miedź S.A. 

 Tendencja wzrostu kosztów została odwrócona 

 Od 2012 roku średnioroczny spadek kosztów produkcji na tonę o 2%1 

 KGHM rozszerzył bazę zasobową i istotnie zwiększył produkcję miedzi 

 W 2012 roku po korzystnej cenie została przejęta firma Quadra FNX 

 W 2014 roku uruchomiony został światowej klasy projekt Sierra Gorda 

 Całkowita baza zasobowa wzrosła o 12 mln ton miedzi, tj. ponad 40% 

 Poprzez rozwój bazy zasobowej działalność KGHM została zdywersyfikowana 

 KGHM posiada projekty wydobywcze w Europie, Ameryce Północnej oraz Chile 

 Produkcja została rozszerzona na inne metale nieżelazne (molibden, złoto) 

 KGHM pozostaje ważnym partnerem regionu generując 40% lokalnych podatków  

oraz zatrudniając bezpośrednio blisko 40 tys. osób 

 KGHM wprowadził zarządzanie przez cele dla kluczowych menedżerów oraz opracował 

szereg programów promujących transfer wiedzy oraz rozwój talentu w firmie  

1 

2 

3 

4 

5 
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Nowa strategia KGHM na lata 2015-2020 z perspektywą do 2040 
roku skupia się na kontynuacji wzrostu oraz maksymalizacji 
wartości dla akcjonariuszy 

… oraz integracji  

i utrzymaniu wysokiej jakości 

fundamentów wspierających 

funkcjonowanie Grupy. 

… przy ciągłym doskonaleniu 

realizowanych działań… 

Budowa wartości Grupy KGHM 

dla akcjonariuszy 

w oparciu o zdefiniowaną 

ścieżkę globalnego wzrostu… 

… zakładającą budowę 

stabilnego portfela projektów 

produkcyjnych… 

Produkcja ponad 1 mln ton  

miedzi ekwiwalentnej oraz poprawa efektywności   

Rozwój Bazy Zasobowej Rozwój Aktywów Produkcja  

Stabilność Finansowa Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 

Bezpieczeństwo Energetyczne Globalna Organizacja i Rozwój Kompetencji  

Efektywność i Innowacje 

Współczynnik 
zastąpienia miedzi 3:1 

Na czas oraz 
w budżecie  

Stabilne wyniki 
produkcyjne 

 Optymalizacja kosztów 

produkcji 

 Wzrost mocy 

produkcyjnych 

 Bezpieczeństwo pracy 

 Poprawienie pozycji na 

krzywej kosztowej 

 Rozwój projektów 

górniczych 

 Efektywność inwestycji 

 Powtarzalność sukcesu 

 Kapitalizacja efektów 

 Wzrost zasobów 

 Poszukiwanie 

niskokosztowych aktywów 

 Długookresowa stabilność 

funkcjonowania 

 Dywersyfikacja obszarów 

działalności 
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Dla zapewnienia stabilnej bazy zasobów KGHM planuje program 
eksploracyjny oraz wprowadzenie współczynnika zastąpienia na 
poziomie 3:1 

1 SNL Metals Economics Group 

Produkcja oraz udokumentowane rezerwy 23 największych 
miedziowych firm górniczych1 
W milionach ton 

W latach 2003-2012 każda wydobyta tona miedzi była 
zastępowana średnio przez blisko 3 tony miedzi w 
rezerwach geologicznych (~3:1 wobec produkcji) 

29,9 

10,9 

2010 

20,9 
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11,2 
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29,7 
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11,0 10,8 
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11,2 
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16,6 

11,1 

23,1 

2008 

18,6 

10,8 

2003 

8,1 

21,0 

10,0 

2005 

18,3 

9,0 

21,0 

2004 

8,3 

Średnioważony koszt 
pozyskania funta 

miedzi wyniósł 0,15 
USD/lb 

Koszt 
pozyskania 
0,34 USD/lb 

Koszt 
pozyskania 
0,015 USD/lb 

Przejęcia 
nowych 

zasobów1 

Prace  
eksploracyjne1 

58% 42% 

Udokumentowane Rezerwy Produkcja 

Pozyskiwanie zasobów przez 23 największe 
miedziowe firmy górnicze1 

Na rynku nowo dokumentowane złoża przewyższały ilość 
wydobywanej miedzi w stosunku 3:1 – KGHM planuje podążać za 
standardami rynkowymi i wprowadzić współczynnik zastąpienia 
na poziomie 3:1 

Dla zrównoważonego pozyskiwania 
zasobów KGHM planuje uzupełnić 
akwizycje nisko-kosztowych aktywów 
programem eksploracyjnym 
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KGHM będzie prowadził program eksploracji zarówno w Polsce 
jak i na świecie dla lepszego zdywersyfikowania bazy zasobów 

Chile 
 Franke-Pelusa (Cu) 
 Sierra Gorda (Cu, Mo, Au) 
 Eksploracja w regionie 

Atacama 

USA, Nevada 
 Robinson (Cu, Au, 

Mo) 

Kanada, B.C.  
 Ajax (Cu, Au) 

Kanada, Ontario 
 Victoria (Cu, Ni, Pt, Pd, 

Au) 
 Eksploracja w regionie 

Sudbury 

Grenlandia 
 Malmbjerg (Mo) 
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KGHM planuje w kolejnych 6 latach przeznaczyć kwotę około  
27 mld PLN na inwestycje w rozwój posiadanych aktywów  

Charakterystyka Programu Inwestycyjnego 

Typ inwestycji Geograficzny rozkład inwestycji 

Rozwój 

65% 

Odtworzenie/ 
utrzymanie 

35% 

 

Kluczowe fakty 

 Największy program 
inwestycyjny  
w 60-letniej historii 
KGHM Polska Miedź S.A. 

 Ukierunkowanie  
na rozwój 
perspektywicznych 
aktywów o niskich 
kosztach wydobywczych 

Świat 

45% 

55% 

Polska 
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W ramach programu inwestycyjnego KGHM uzupełni portfolio 
aktywów o światowej klasy projekty wydobywcze i hutnicze 

Główne inwestycje 

Sierra Gorda  

Uruchomienie II fazy projektu oraz 
projektu przerobu rudy tlenkowej 

Victoria 

Budowa głębinowej kopalni 
miedzi, niklu i platynowców 

Afton Ajax 

Rozwój odkrywkowej kopalni 
miedzi i złota 

Głogów Głęboki 
Przemysłowy 

Utrzymanie ciągłości 
zdolności wytwórczych 

Program Modernizacji 
Pirometalurgii 

Poprawa globalnej 
konkurencyjności 
hutnictwa 
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 Średni dobowy przerób rudy  w kwietniu stanowił ok. 80% 
docelowych mocy produkcyjnych Fazy I projektu. 

 W pierwszym kwartale postępował proces zwiększania mocy 
przerobowych, kontynuowano również rozruch i odbiory 
techniczne instalacji produkcji koncentratu molibdenowego. 

 Produkcja koncentratu miedzi w Q1 2015 wyniosła 65 tys. 
ton. 

 W marcu na terenie kopalni i zakładu przeróbczego  
Sierra Gorda panowały wyjątkowe dla tego obszaru  
geograficznego warunki atmosferyczne – silne opady 
deszczu i wichury. Krótki przestój w kopalni Sierra Gorda nie 
miał żadnego istotnego wpływu na kondycję kopalni. 

 W 2015 roku planowane są prace zakładające optymalizację 
podstawowych założeń oraz podstawowe prace inżynieryjne 
dla II fazy projektu.  

 W I kwartale 2015 roku kontynuowano prace związane ze 
studium wykonalności projektu przerobu rudy tlenkowej.  

Sierra Gorda 
Przerób dobowy na poziomie ok. 80% docelowego przerobu 

* W ciągu pierwszych lat funkcjonowania kopalni średnioroczna produkcja molibdenu wynosić 
będzie około 50 mln funtów 
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Sierra Gorda 

 Średnia 
produkcja 
roczna  
(Faza I & II) 

220 tys. t Cu 
25 mln lb Mo* 
64 tys. uncji Au 

 Własność 
55% KGHM 
45% Sumitomo 

 Typ Odkrywkowa 

Istotne wydarzenia i aktualny stan prac Cu Mo Au 

Załadunek koncentratu molibdenu 



 Średnia 
produkcja 
roczna 

~16 tys. t Ni  
~15 tys. t Cu 
~150 tys. uncji TPM 

~50 tys. t Cu 
~100 tys. uncji Au 

 

 Własność 100% KGHM 
80% KGHM 
20% Abacus 

 Typ Podziemna Odkrywkowa 

Victoria i Ajax – kluczowe projekty zasobowe w fazie rozwoju 
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Victoria Pt Pd Au Ni Cu Ajax Au Cu 

Istotne 
wydarzenia  

i aktualny stan 
prac 

 Obecnie trwają prace przygotowawcze 
związane z głębieniem szybu. 

 Zasoby geologiczne projektu szacowane są na 
13,6 Mt rudy o średnich zawartościach 2,6% 
miedzi, 2,7% niklu oraz 8,3 g/t TPM*. 

 Projekt charakteryzuje się ujemnym kosztem 
produkcji miedzi – przychody z produkcji 
metali towarzyszących są wyższe od kosztów 
produkcji. 

 Trzy kroki milowe na rok 2015: 

 Złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia 
środowiskowego 

 Złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia górniczego 

 Ukończenie Basic Engineering Report 

 Minister Górnictwa i Energii stanu Kolumbia Brytyjska 
złożył wizytę w przyszłej kopalni Ajax, zapewniając  
o swym poparciu dla realizacji Projektu.  

Prace wiertnicze na projekcie Ajax Spółki zaangażowane w rozwój projektu Victoria 
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Kamienie milowe do 2020 roku  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Osiągnięcie 
pełnych 
zdolności 
produkcyjnych  
I fazy projektu 
Sierra Gorda  

Rozpoczęcie 
produkcji  
z kopalni 
Ajax 

Produkcja 
miedzi  
z zasobów 
tlenkowych 
Sierra 
Gorda 

Rozpoczęcie 
rozwoju  
II fazy Sierra 
Gorda 

Ukończenie 
Programu 
Rozwoju 
Hutnictwa 

Zakończenie 
rozbudowy 
zbiornika 
Żelazny Most 

Produkcja  
z II fazy 
Sierra Gorda 

Ukończenie 
Programu 
Modernizacji 
Pirometalurgii 

Rozpoczęcie 
produkcji  
z kopalni 
Victoria 

W przypadku możliwości pozyskania korzystnych warunków finansowania oraz sprzyjającej 
sytuacji na rynku KGHM przewiduje możliwość zaangażowania się w nowe projekty górnicze 
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Najważniejsze elementy nowej strategii KGHM na lata 2015-2020  
z perspektywą do 2040 roku 

 Produkcja ponad 1 mln ton miedzi ekwiwalentnej – TOP 7 wśród globalnych spółek górniczych 

 Inwestycja 27 mld PLN w rozwój posiadanych aktywów – największy program inwestycyjny  
w historii KGHM 

 Zabezpieczenie jednych z największych złóż miedzi na świecie – największa kampania 
eksploracyjna w historii Polski 

 Program innowacji na poziomie światowych gigantów górniczych – mechaniczne urabianie złoża 
w perspektywie 5-10 lat oraz powstanie inteligentnej kopalni w perspektywie 10-15 lat 

 Podniesienie efektywności kosztowej za pomocą programów efektywnościowych i innowacji – 
obniżenie kosztu jednostkowego C1 Grupy KGHM o 10% 

 Dalszy rozwój kompetencji geologicznych, górniczych oraz technologicznych niezbędnych  
do zbudowania trwałej przewagi konkurencyjnej opartej na innowacjach 

 Działania zmierzające do redefinicji formuły naliczania podatku od wydobycia niektórych  
kopalin w Polsce 
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Agenda 

Realizacja strategii z 2009 roku 

Nowa strategia na lata 2015-2020 z perspektywą do 2040 roku 

Dlaczego warto inwestować w KGHM? 

 

 



Czynniki atrakcyjności inwestycyjnej KGHM 

1 Sprzężony koszt produkcji miedzi elektrolitycznej po odjęciu podatku od kopalin w KGHM Polska Miedź S.A. 

 Dobre perspektywy dla rynku miedzi w średnim i długim terminie 

 Prognozowany globalny bilans rynku miedzi wskazuje na trend wzrostowy cen 

 Zdywersyfikowane portfolio projektów oraz stabilna baza zasobów 

 Projekty górnicze w krajach o stabilnej sytuacji politycznej i gospodarczej  

(Polska, Kanada, USA, Chile)  

 Obecna baza zasobów pozwala na ciągłą produkcję przez kolejne 40 lat 

 Odwrócenie trendu rosnących kosztów produkcji (spadek 2%1 rocznie w latach  

2012-2014) połączone z dalszym naciskiem na poprawę efektywności kosztowej  

 Stabilna polityka dywidendowa na poziomie do 1/3 zysku netto Spółki 

 Doświadczona kadra, która z sukcesem uruchomiła nowe projekty górnicze 

 Stabilna organizacja o silnych wartościach dbająca o środowisko i otoczenie 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Pokłady możliwości 

Zarządzanie ryzykiem rynkowym 
w Grupie Kapitałowej KGHM 
 

Grzegorz Laskowski 
Kierownik Wydziału Ryzyka Rynkowego 



Agenda 

1. Hedging 
2. Motywy zarządzania ryzykiem 
3. Proces zarządzania ryzykiem 
4. Rynki 
5. Pozycja zabezpieczająca 
6. Instrumenty 
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Hedging - definicja  

Hedging – strategia zarządzania ryzykiem rynkowym polegająca na ograniczeniu 
lub wyeliminowaniu prawdopodobieństwa realizacji straty wynikającej z wahań 
cen walut, surowców, akcji. W hedgingu można wykorzystywać różne techniki, ale 
jedna z najbardziej podstawowych polega na zawarciu transakcji na rynku 
instrumentów pochodnych, odwrotnej do zabezpieczanej pozycji. Dzięki 
działaniom hedgingowym można zmodyfikować profil ryzyka spółki do 
pożądanego i akceptowanego poziomu. 
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Hedging naturalny – podstawowy krok w zarządzaniu ryzykiem 
rynkowym 

Hedging naturalny – wszelkie formy ograniczania ryzyka kursowego przy użyciu  
narzędzi dostępnych wewnątrz firmy, bez potrzeby używania środków zewnętrznych. 

Rodzaje hedgingu naturalnego: 
 

 Koszty w tej samej walucie co przychody 
 

 Netting 
 

 Zaciąganie pożyczek w określonej walucie 
 

 Dopasowanie QP zakupów i sprzedaży 
 

 Przyspieszanie lub opóźnianie płatności 
 

 Budowanie odpowiedniego portfolio aktywów 
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 Bardzo duża zmienność cen metali i kursów walutowych 

 Ogromna wrażliwość wyników Spółki na warunki otoczenia 

ekonomicznego  

 Rynki towarowe charakteryzują się cyklicznością  

 Przychody roczne na poziomie ok. 5 mld USD, koszty ponoszone głównie  

w PLN 

 Stosunkowo wysokie na tle branży koszty produkcji 

 Plany inwestycyjne 

 Odpowiedzialność społeczna 

Motywy zarządzania ryzykiem rynkowym w KGHM 
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Rynek metali charakteryzuje się dużymi wahaniami 

-75%

-50%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

125%

150%

175%

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Miedź 3M LME S&P500 10Y USA obligacja EURUSD ECB fix

Roczna zmiana poszczególnych klas aktywów 
 

39 Źródło: Bloomberg, KGHM 



Siła modelu biznesowego BHP Billiton polega na dywersyfikacji zasobowej 

Dywersyfikacja pomaga znacząco ograniczyć ryzyko bankructwa 

Marża EBIT na poszczególnych aktywach w spółce BHP Billiton 

40 Źródło: BHP Billiton 
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Strata 

 A – BHP Billiton, Rio Tinto 

 B – KGHM, Boliden 

 C – Nowe kopalnie, małe projekty górnicze 

Inwestorzy akceptują ekspozycję spółki na ryzyko rynkowe, ale 
nie akceptują ryzyka bankructwa 
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W analizie ryzyka utraty płynności przez firmę bardzo istotne 
znaczenie ma poziom kosztów produkcji w branży 

42 Źródło: CRU International 



 

 Ograniczenie zmienności wyniku finansowego brutto, 

 Zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji założeń budżetowych (przy uwzględnieniu 

aktualnych założeń odnośnie czynników makroekonomicznych i warunków sprzedaży), 

 Zmniejszenie prawdopodobieństwa utraty płynności finansowej przez Grupę,  

 Utrzymanie Grupy w dobrej kondycji finansowej, w szczególności w zakresie oczekiwanej 

wiarygodności kredytowej (ratingi) i wymogów dostawców finansowania dłużnego 

(kowenanty), 

 Wspieranie procesu podejmowania realizacji strategii Grupy oraz podejmowania decyzji 

w obszarze działalności inwestycyjnej, z uwzględnieniem źródeł finansowania inwestycji. 

KGHM realizuje wszystkie cele zarządzania ryzykiem rynkowym 
zgodnie   z zatwierdzoną polityką 

Cele procesu zarządzania ryzykiem rynkowym*: 

43 *cyt. za aktualną Polityką Zarządzania Ryzykiem Rynkowym 



Proces zarządzania ryzykiem rynkowym w Grupie Kapitałowej KGHM 

Wydział Ryzyka Rynkowego 
      (Departament Zarządzania Ryzykiem 

Rynkowym i Kredytowym) 

Wydział Pomiaru Ryzyka 
      (Departament  Zarządzania Ryzykiem 

Rynkowym i Kredytowym) 

Wydział Kontroli i Raportowania 
Instrumentów Finansowych 

 
KOMITET RYZYKA RYNKOWEGO 

ZARZĄD KGHM / ZARZĄDY POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁEK 
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REKOMENDACJE 

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ 
ZABEZPIECZA JĄCYCH 
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KONTROLA REALIZACJI, POTWIERDZENIA, 
RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ 

ANALIZY EKSPOZYCJI NA 
RYZYKO, OPTYMALIZACJA 
EFEKTYWNOŚCI HEDGINGU 

ANALIZY RYNKOWE, 
ZAWIERANIE 
TRANSAKCJI 

WYCENY 
PORTFELI 
TRANSAKCJI 
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Pomiar ryzyka – Earning at Risk 

 Miara EaR – Zysk narażony na ryzyko – określa o ile maksymalnie może spaść zysk, 
w stosunku do założonego poziomu (budżet), wskutek (normalnych) zmian cen 
surowców i kursów walutowych, dla danego okresu sprawozdawczego  
i z zadanym prawdopodobieństwem ceteris paribus 

  
 Zakładany w planie na dany rok zysk brutto wynosi określoną kwotę  

w PLN (kwota a) 
 Miara – (Planowany zysk brutto narażony na ryzyko): EaR (B/95%) 
 EaR (B/95%) dla prawdopodobieństwa 95% wynosi kwota b PLN 

 Czyli z prawdopodobieństwem 95% zysk brutto w danym roku nie będzie 
mniejszy, niż kwota stanowiąca różnicę kwoty a oraz kwoty b 
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Pomiar ryzyka podstawą podejmowania decyzji o działaniach 
hedgingowych 

 Analizy scenariuszowe 

 Stres testy 

 Analizy historyczne 

Wariant „pesymistyczny” 95% 

Wariant „średnich cen” 

Wariant   
„optymistyczny” 95% 
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 Hedging naturalny: część zakupów w USD 

 

 Instrumenty pochodne:  

 KISS „Keep it simple, stupid” 

 Kupno opcji (budżet na premie opcyjne) 

 Wykorzystywane instrumenty: opcje plain vanilla, opcje 
azjatyckie, SWAP, bez instrumentów egzotycznych 

 Proste strategie opcyjne jak collar, seagull 

 Brak „struktur toksycznych” 

 

 Transparentność: szczegółowo pokazana pozycja 
zabezpieczająca  w sprawozdaniu finansowym 

Nasze podejście do zarządzania ryzykiem rynkowym 
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Uczestnicy rynku instrumentów pochodnych – rynek miedzi 

Producenci 

Banki Brokerzy 

Fundusze  
inwestycyjne 

Klienci 
Indywidualni 

Banki Brokerzy 

Brokerzy 

Banki Brokerzy 

Banki 

Konsumenci 

Hedge funds 

Przetwórcy 

Producenci 

Fundusze  
inwestycyjne 

Klienci 
Indywidualni 

Konsumenci 

Hedge funds 

Przetwórcy 

Cu 

OTC 
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Rynek Giełdowy vs Rynek OTC 

Futures Forward 

Wielkość Standardowa Negocjowana 

Delivery Date Standardowa Negocjowana 

Druga strona Izba clearingowa Bank 

Zabezpieczenia Depozyt Negocjowane 

Rynek Giełdowy OTC 

Koszty Opłata maklerska i 
giełdowa 

Bid-ask spread 

Płynność Wysoka Może być niepłynna 

Regulacje  Rządowe (giełdowe) Zapisy kontraktu 

Lokalizacja Giełda Brak konkretnej 

49 Źródło: KGHM 
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Metale podstawowe 
 

 Miedź 
 Aluminium 
 Cynk 
 Ołów 
 Nikiel 
 Cyna 

 
 

 

Metale szlachetne 
 

 Złoto 
 Srebro 
 Platyna 
 Pallad 

 

Metale rzadkie 
 

 Molibden 
 Kobalt 
 Ren 
 Pozostałe 

London Metal Exchange (LME) 

New York Mercantile Exchange (Comex) 

Shanghai (SHFE) 

Singapur (SMX) – tylko miedź 

Over The Counter (OTC) 

New York Mercantile Exchange (Comex) 

Singapur (SMX) – tylko złoto i srebro 

Over The Counter (OTC) 

LME (Molibden i Kobalt) 

Over The Counter (OTC) 

Giełdy metali 
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W długim horyzoncie najważniejsze są fundamenty  

Akcje Waluty 

Surowce 

 Dla cen surowców (metali) i walut można 
wyznaczyć w przybliżeniu długoterminową 
średnią, do której w odpowiednio długim 
horyzoncie czasu te ceny powracają. 

 

 Rynki surowcowe i walutowe mają w długim 
terminie ograniczony potencjał wzrostów   
i spadków. 

51 Źródło: Bloomberg, CRU, KGHM 



Świadomość charakterystyki poszczególnych rynków pozwala na 
odpowiedni sposób działania na każdym z nich 

Rynki – charakterystyka Cu, Ag i USD/PLN 

Miedź 

Srebro 

Kurs USD/PLN 

Rynek związany mocno ze stanem gospodarki światowej, cena 
wspina się powoli – jest dużo czasu na stopniowe budowanie 
pozycji niewielkimi transakcjami; spada bardzo szybko  
i gwałtownie – brak wtedy czasu na skuteczne dokonanie 
zabezpieczenia. 

Krótkotrwałe, silne ruchy ceny w górę, związane w dużej 
mierze z inflacją, spekulacją inwestorów finansowych  
i płytkością rynku, mało czasu na budowanie pozycji na 
atrakcyjnych poziomach – konieczność dokonywania 
większych transakcji. 

Gwałtowne i krótkie osłabienia złotówki związane z risk aversion 
– mało czasu na zbudowanie pozycji na atrakcyjnych poziomach 
– konieczność dokonywania większych transakcji. Korzystne 
carry – im dalszy horyzont zabezpieczenia, tym atrakcyjniejsze 
poziomy kursu możliwe do zabezpieczenia. 

52 



Cykliczność i ujemna korelacja są okazją do uzyskania korzyści 

Dwa cykliczne aktywa, mocno ujemnie skorelowane (-0,92) 

 Im dłuższy horyzont zabezpieczania, tym większe prawdopodobieństwo, że łączny poziom 
zabezpieczenia będzie powyżej przeciętnych cen. 

 Występowanie ekstremalnych i nieracjonalnych zachowań rynku powinno być  świadomie 
wykorzystywane do budowania lub zamykania pozycji. 
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London Metal Exchange - RING 
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Rynek głównie OTC – Over The Counter 
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Hedging w sprawozdaniu finansowym 

 Spółka stosuje rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych  
w odniesieniu do transakcji spełniających wymagania standardu MSR 
39 oraz MSSF 7 
 

 Rachunkowość zabezpieczeń zmniejsza fluktuację wyniku finansowego 
 

 Na koniec każdego okresu sprawozdawczego transakcje pochodne 
wyceniane są do wartości godziwej 
 

 W wartości godziwej wyodrębnia się wartość wewnętrzną (część 
skuteczna) oraz wartość czasową (część nieskuteczna) 
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Hedging w sprawozdaniu finansowym 

Rachunek zysków i strat Bilans 

Kapitały 
własne 

 
 

Przychody ze  
sprzedaży 

 
 
 
Pozostałe 
przychody 
operacyjne 
Pozostałe koszty  
operacyjne 
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Rozliczenie 
transakcji 

Wycena - część 
nieskuteczna  

Wycena - część 
skuteczna  



Wynik na instrumentach pochodnych KGHM Polska Miedź S.A. 
narastająco na dzień 31 marca 2015 roku wyniósł -134 mln PLN 

Zarządzanie ryzykiem rynkowym - pozycja zabezpieczająca (stan na 31.03.2015 r.) 
Pozycja w instrumentach pochodnych na rynku metali i walutowym 

Miedź USD/PLN 

  Put (kupno put) 7 200 

  Mewa (sprzedaż put, kupno put, sprzedaż call) 4 500 – 7 800 – 10 300 

  Mewa (sprzedaż put, kupno put, sprzedaż call) 4 500 – 7 700 – 10 200 

  Put (kupno put) 3,55 

  Korytarz (kupno put, sprzedaż call) 3,55 – 4,40 

  Korytarz (kupno put, sprzedaż call) 3,35 – 4,00 

  Korytarz (kupno put, sprzedaż call) 3,30 – 4,20 

  Korytarz (kupno put, sprzedaż call) 3,30 – 4,00 

  Put (kupno put) 3,20 

  Korytarz (kupno put, sprzedaż call) 3,20 – 4,00 

  Korytarz (kupno put, sprzedaż call) 2,70 – 4,50 
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KGHM w I kwartale bieżącego roku wdrożył instrumenty zabezpieczające 
przed ryzykiem wzrostu rynkowych stóp procentowych 

Zarządzanie ryzykiem rynkowym - pozycja zabezpieczająca (stan na 31.03.2015 r.) 
Pozycja w instrumentach pochodnych na stopie procentowej 

Stopa procentowa 

400 
500 

600 
700 700 700 700 700 

900 900 900 900 

I II III IV I II III IV I II III IV

w milionach USD 

2016 2017 2018 

wszystkie poniższe transakcje 
zawarte w I kw. 2015 

  CAP (kupno opcji CAP) 2,50% 

 W okresie styczeń-marzec 2015 roku KGHM 

Polska Miedź S.A. zanotowała ujemny wynik 

na instrumentach pochodnych w wysokości 

134 mln PLN, z czego: 

 118 mln PLN zwiększyło przychody  

ze sprzedaży (transakcje rozliczone  

w I kwartale), 

 252 mln PLN zmniejszyło wynik na 

pozostałej działalności operacyjnej (zmiana 

wyceny transakcji otwartych na 31 marca 

zabezpieczających okres do końca 2018 

roku). 

 Wartość godziwa instrumentów pochodnych 

(MtM) KGHM Polska Miedź S.A. na dzień 

31.03.2015 roku wyniosła 89 mln PLN. 

 Stan kapitału z wyceny instrumentów 

finansowych zabezpieczających przepływy 

pieniężne na dzień 31 marca 2015 r. wyniósł 

289 mln PLN. 

 Mając na uwadze występującą ekspozycję na ryzyko 

stóp procentowych, fakt utrzymywania się LIBOR 

3M USD na historycznie niskich poziomach  

oraz konsensus rynkowy wskazujący na możliwe 

podwyżki stóp w przyszłości, Zarząd Spółki podjął 

decyzję o wdrożeniu strategii zabezpieczającej część 

ekspozycji Spółki we wskazanych okresach. 

Wynik na instrumentach pochodnych 
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