
 

 

Działalność operacyjna Grupy Kapitałowej JSW za 3Q 2017 r. 

W 3Q 2017 r. w Grupie JSW produkcja węgla ogółem wyniosła ponad 3,5 mln ton, a koksu 

blisko 0,9 mln ton.  

Wyniki z działalności operacyjnej zaprezentowane są w tabeli poniżej: 

Wskaźniki produkcyjne Jednostka 

Okres 

3Q 2016 2Q 2017 3Q 2017 

Segment węglowy 

(a+b) Produkcja węgla ogółem: mln ton 4,10 3,78 3,54 

z wyłączeniem KWK Krupiński i Ruchu Jas-Mos  mln ton 3,36 3,78 3,54 

a) Produkcja węgla koksowego: mln ton 2,85 2,73 2,55 

z wyłączeniem KWK Krupiński i Ruchu Jas-Mos mln ton  2,44 2,73 2,55 

b) Produkcja węgla do celów energetycznych: mln ton 1,24 1,05 0,99 

z wyłączeniem KWK Krupiński i Ruchu Jas-Mos mln ton  0,92 1,05 0,99 

Sprzedaż  węgla ogółem* mln ton 4,63 3,61 3,55 

z wyłączeniem KWK Krupiński i Ruchu Jas-Mos  mln ton 3,81 3,61 3,55 

Segment koksowniczy 

Produkcja koksu ogółem mln ton 1,08 0,87 0,89 

z wyłączeniem WZK Victoria mln ton 0,96 0,87 0,89 

Sprzedaż zewnętrzna koksu mln ton 1,15 1,00 0,92 

z wyłączeniem WZK Victoria mln ton 1,03 1,00 0,92 

* obejmuje sprzedaż wewnątrzgrupową i na rzecz odbiorców zewnętrznych 

Produkcja węgla i koksu w Grupie JSW  

Po wyłączeniu produkcji KWK Krupiński i Ruchu Jas-Mos, wyniki operacyjne segmentu 
węglowego w 3Q 2017 r. były następujące:  

 produkcja węgla ogółem wyniosła ok. 3,54 mln ton i była niższa w porównaniu  
do 2Q 2017 r. o ponad 6%, a w stosunku do 3Q 2016 r. wyższa o ponad 5%;  

 produkcja węgla koksowego wyniosła ok. 2,55 mln ton i była niższa w porównaniu  
do 2Q 2017 r. o ponad 6%, a w stosunku do 3Q 2016 r. wyższa o ponad 4%;  

 produkcja węgla do celów energetycznych wyniosła ok. 0,99 mln ton i była niższa  
w porównaniu do 2Q 2017 r. o ponad 5%, a w stosunku do 3Q 2016 r. wyższa o ok. 8%.  

 sprzedaż węgla ogółem wyniosła ok. 3,55 mln ton i była niższa w porównaniu  
do 2Q 2017 r. o blisko 2%, a w porównaniu do 3Q 2016 r. niższa o ok. 7%.  

Spadek w produkcji węgla wynika z pogorszenia warunków eksploatacji w kopalniach JSW S.A. 

w trzecim kwartale 2017 r. 



 

Wyłączając produkcję WZK „Victoria” S.A. wyniki operacyjne segmentu koksowniczego w 3Q 

2017 r. były następujące:  

 produkcja koksu ogółem wyniosła 0,89 mln ton i była wyższa w porównaniu do 2Q 2017 
r. o ponad 2%, a w stosunku do 3Q 2016 r. niższa o ponad 7%.  

 sprzedaż koksu ogółem wyniosła 0,92 mln ton i była niższa w porównaniu do 2Q 2017 r. 
o 8%, a w stosunku do 3Q 2016 r. niższa o ok. 11%. 

 

Warunki rynkowe w 3Q 2017 roku 

3Q 2017 r. potwierdził wprowadzoną w 2Q 2017 r. zmianę ustalania cen referencyjnych węgla 

koksowego, tj.  wzrost znaczenia indeksów cenowych opartych na notowaniach spotowych węgli 

oraz  zaprzestanie ogłaszania jednolitego benchmarku cenowego dla węgli hard.  

Podobnie jak w 2Q 2017 r., Nippon Steel uzgodnił na 3Q 2017 r. cenę węgla hard w oparciu  

o średnią z koszyka dwóch indeksów  węgli HCC premium z okresu czerwiec – sierpień 2017 r . 

Tak wyznaczona cena jest niższa w stosunku do uzgodnionej na poprzedni okres o blisko 12%. 

Benchmarki węgli semi-soft oraz PCI ogłaszane w dotychczasowej formie spadły w 3Q 2017 r. 

w stosunku do kwartału poprzedniego o ok. 15%. 

Notowania cen koksu wielkopiecowego na rynku europejskim (wyrażonych w USD), 

po utrzymującym się niezmiennym poziomie od kwietnia 2017 r. we wrześniu zanotowały wzrost. 

Spowodowało to, iż średnia notowań z 3Q 2017 r. w stosunku do 2Q 2017 r. wzrosła o blisko 6%. 

Na europejskim rynku stalowym w 3Q 2017 r. nastąpił wzrost cen spotowych (wyrażonych 

w USD) wyrobów HRC o 6% oraz prętów o 14%. Notowania Polskiego Indeksu Rynku Węgla 

Energetycznego w sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej w 3Q 2017 r. wzrosły 

w stosunku do kwartału poprzedniego o ponad 3%. 


