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Liderzy zwyżek 
wciąż z potencjałem 
Inwestycje > Od początku roku akcje ponad50 spółek z GPW podrożały o więcej niż 
50 proc. Spora część z nich nadal może zyskiwać - uważają eksperci. 

WIG20 od kilku miesięcy jest w niełasce 
inwestorów i najprawdopodobniej szybko się 
to nie zmieni. Natomiast średnie i małe spółki, 
nie zważając na groźbę demontażu OFE, idą jak 
burza. To właśnie wśród nich możemy znaleźć 
najwięcej przykładów firm, których akcje w tym 
roku zdrożały najmocniej. Ajest ich sporo. Z na
szej analizy wynika, że kapitalizacja niektórych 
emitentów wzrosła aż kilka razy. Z kolei papiery 
ponad 50 firm zyskały więcej niż połowę. 

Udana restrukturyzacja 
Wśród liderów zwyżek wyróżnia się Monna

ri, którego kurs zaliczył już 320-proc zwyżkę. 
- Uważam, iż kurs Monnari w dalszym ciągu 
ma przed sobą perspektywy wzrostu. Zmiany 
wprowadzone przez spółkę na przestrzeni 
wcześniejszych lat, które zmaterializowały się 
w IV kwartale 2012 r. poprzez wypracowanie 
zysku, będą widoczne również w kolejnych 
kwartałach - uważa Marcin Stebakow, analityk 
Domu Maklerskiego Banku BPS. 

Co kwartał nasza 
EBITDA rośnie w 
dwucyfrowym tempie i ten 
trend chcemy utrzymać 
w kolejnych okresach. 
Jest to nasz priorytet. 

Sylwester Cacek, 
prezes Sfinksa 

Do łask wróciły też akcje restauracyjnego 
Sfinksa. Od początku roku zyskały już 79 proc. 
Zdaniem ekspertów szanse na zwyżki dalej ist
nieją. - Jest kilka czynników, które należy oce
niać pozytywnie. Po pierwsze, umowa restruk
turyzacyjna zawarta z bankami pozwala spółce 
odetchnąć i skoncentrować się na rozwoju biz
nesu. Po drugie, teraz na rynku jest sprzyjający 
czas na wynajem lokali po atrakcyjnych cenach. 
Po trzecie, widać pozytywne efekty restruktury
zacji. Wzrasta średnia wartość rachunku w loka
lach Sfinksa - wymienia Rafał Irzyński, analityk 
Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. 
Przypomina, że spółka ma wsparcie w osobie 
największego akcjonariusza Sylwestra Cacka, 
który w razie potrzeby zapewnia jej dodatkowy 
kapitał. Dodaje również, że ciekawie wygląda 
sytuacja Sfinksa z punktu widzenia analizy 
technicznej. - Spółka jest w długoterminowym 
trendzie spadkowym. Jednak jeśli przełamany 
zostanie poziom 2 zł - a do niego właśnie się 
zbliża kurs - będzie to potwierdzeniem zmiany 
trendu - sygnalizuje Irzyński. 

Grono spółek, które restrukturyzują swój 
biznes, jest bardzo szerokie. Można wśród 
nich znaleźć zarówno perełki, jak i przyszłych 
bankrutów. Nic więc dziwnego, że eksperci 
podkreślają, iż restrukturyzacja jest długim 
i mozolnym procesem i trudno mieć całkowitą 
pewność ostatecznego sukcesu. - Stąd inwesto
wanie w spółki będące dopiero w początkowej 
fazie procesu restrukturyzacji jest bardzo dużą 
spekulacją. Określiłbym to zakłademz wieloma 
czynnikami zewnętrznymi, które muszą się po
zytywnie ułożyć, by proces dało się doprowadzić 
do udanego końca - mówi Łukasz Rosiński, 
dyrektor zarządzający Infinity8. Jego zdaniem 
inwestycje w tego typu spółki należy traktować 
jako ciekawe uzupełnienie portfela, ale nie jego 
główny składnik. 

Z kolei Jerzy Nikorowski, doradca inwesty
cyjny Biura Maklerskiego BNP Paribas Polska, 
radzi, by unikać spółek w ciężkiej kondycji 
finansowej, o ile nie posiadamy ewidentnych 
dowodów na to, że zła passa dla danego emitenta 
już się kończy. -W przeciwnym przypadku, przy 
spowolnieniu gospodarczym, jakie obecnie 
obserwujemy w Polsce, prawdopodobieństwo 
tego, że spółka z problemami znajdzie się 
w jeszcze większych tarapatach, jest jednak 
duże - mówi. Przypomina jednocześnie, że 
często spółki o zdrowych fundamentach 
i kompetentnej kadrze zarządzającej regular
nie pokazują wyniki powyżej oczekiwań rynku 

i ich kursy mają tendencję do utrzymywania się 
powyżej szacowanej wartości fundamentalnej 
przez bardzo długi czas. 

Trwa odrabianie strat 
Jest szerokie grono spółek, których akcje 

w ciągu ostatnich kilku lat zostały bardzo mocno 
przecenione. Teraz kurs próbuje odrobić choć 
część strat. Wśród nich jest zajmujący się dys
trybucją żywności importowanej North Coast. 
Od początku roku jego akcje zyskały ponad 
180 proc Najwyraźniej inwestorzy uwierzyli, że 
obserwowana poprawa wynikówjest już trwałą 
tendencją. Zarząd zapewnia, że tak właśnie jest. 
- Dla grupy North Coast priorytetem j est wzrost 
rentowności. W ostatnim czasie uzyskaliśmy 
dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w kwocie blisko 9 mln 
zł. Na pewno pomoże to nam w rozwoju spółki 
zależnej Latteria Tinis - mówi Giorgio Pezzola-
to, wiceprezes North Coast. 

Z kolei akcje Vantage Development tuż 
po ubiegłorocznym debiucie na GPW mocno 
potaniały, ale od kilku miesięcy dzielnie odra
biają straty. Od początku stycznia kurs wzrósł 
o 66 proc. Zarząd Vantage podkreśla, że wpro
wadzenie w marcu 2012 r: tej spółki na GPW było 
rozwiązaniem nowatorskim i polegało na prze
kazaniu akcji bezpośrednio akcjonariuszom 
Impela w zamian za aport nieruchomościowy. 
- Oferta publiczna spółki Vantage różniła się 
od typowego IPO, gdzie cena akcji kreowana 
jest poprzez zapisy inwestorów do książki 
popytu. Późniejszy spadek należy przypisać 
dostosowaniu ceny akcji Vantage do giełdowych 
wycen deweloperów oraz temu, że spółka była 
postrzegana jako stosunkowo młoda w bran
ży - wyjaśnia Edward Laufer, prezes Vantage. 
Z czego wynikają ostatnie zwyżki? - Moim zda
niem inwestorów przekonała konsekwentnie re
alizowana strategia, osiągane wyniki finansowe 
oraz otwarta polityka inf ormacyj na - wymienia 
prezes. Uważa, że kończone właśnie projekty, 
a także plany dotyczące następnych inwestycji 
potwierdzają możliwości wzrostu wartości 
spółki w kolejnych kwartałach. 

Wezwania podbiły kurs 
Niespokojna sytuacja na rynkach spowo

dowała, że wyceny wielu spółek stopniały do 
atrakcyjnych poziomów. Tym samym znalazły 
się one na celowniku różnego rodzaju inwesto-
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Inwestorzy doceniają 
naszą konsekwencję 
w ekspansji zagranicznej 
Świadczy o tym emisja, 
z której pozyskaliśmy 
niemal iso mln zl 

Rafał Brzoska, 
prezes grupy Integerpl 

rów - finansowych bądź branżowych. W ostat
nich miesiącach byliśmy świadkami ogłaszania 
wezwań na takie spółki, j ak Eko Holding, Mispol, 
Permedia czy też EMC. Okazuje się, że drobni 
inwestorzy, mimo trudnej sytuacji rynkowej, 
starają się ugrać jak najwięcej. W efekcie wzy
wający zmuszeni są podnosić ceny w wezwaniu, 
a potem w górę idzie kurs rynkowy. Tak było 
m.in. w Mispolu. Kiedy litewski fundusz NDX 
zaoferował za akcję spółki 1,03 zł, inwestorzy 
zbojkotowali ofertę. Gdy cena poszła w górę do 
2,23 zł, kurs giełdowy niemal natychmiast dobił 
do tego poziomu i tam się utrzymuje. 

Pomysł na biznes 
Rynek docenia spółki, które mają ciekawą 

strategię, a co najważniejsze - skutecznie ją 
realizują. Udany zakup polskiego oddziału 
Schleckera (obecne Dayłi) stał się mocnym im
pulsem wzrostowym dla Hygieniki. W tym roku 

jej akcje zdrożały o połowę. - Widać, że zarząd 
realizuje ambitną strategię. Na zakup udziałów 
w polskiej części oddziału Dayłi Hygienikę było 
stać. Rozważana ekspansja za granicę była już 
jednak moim zdaniem obarczona zbyt dużym 
ryzykiem i była zbyt kapitałochłonna, biorąc 
pod uwagę możliwości Hygieniki. Dlatego 
dobrze oceniam decyzję o wycofaniu się z tych 
przejęć - mówi Irzyński z SII. Jego zdaniem 
zwyżki kursu Hygieniki mogą wynikać z tego, 
że inwestorzy dyskontują możliwą zmianę 
profilu działalności spółki. - Tak było m.in. 
w Arnice i Groclinie. Jeśli chodzi o wyniki, te za 
I kwartał pozytywnie zaskoczyły. Zobaczymy, 
jak grupa będzie sobie radziła w kolejnych 
okresach. Z punktu widzenia analizy technicz
nej widzimy wyraźny krótkoterminowy trend 
wzrostowy i na razie nie ma sygnałów przema
wiających za jego odwróceniem - mówi analityk. 

Z kolei kurs Integera poszedł w tym roku 
w górę o ponad 53 proc. Zarząd zapewnia, że 
biznes ma przed sobą dobre perspektywy - Cały 
2013 r. chcemy poświęcić na rozwój projektu 
easyPack. Prowadzimy równolegle działania 
w 15 krajach, a kolejne rynki są analizowane 
pod kątem rozpoczęcia prac w przyszłym roku. 
Inwestorzy doceniają naszą konsekwencję 
w zakresie ekspansji zagranicznej. Świadczy 
o tym choćby zakończona emisja prywatna, 
z której pozyskaliśmy niemal 150 mln zł, a grono 
inwestorów rozszerzyło się o znaczące podmio
ty zagraniczne, przy zainteresowaniu mocno 
przekraczającym nasze .oczekiwania - mówi 
Rafał Brzoska, prezes grupy Integer.pl. Dodaje, 
że spółka od kilku miesięcy otrzymuje zapytania 
od funduszy private equity, które chcą dołączyć 
do easyPacka i wesprzeć przyspieszony rozwój 
tego projektu. - Do końca 2013 roku powinniśmy 
wiedzieć, jaki fundusz i zjakim kapitałem może 
ewentualnie dołączyć do projektu - zapowiada. 

Wśród liderów tegorocznychzwyżekznajdują 
się też dystrybutorzy farmaceutyków, tacy jak 
Pelion czy Neuca. Co ważne, ich kursy wciąż 
są poniżej cen docelowych z rekomendacji 
brokerów. 

Uwaga na czynniki ryzyka 
W tym roku mocno podrożały też akcje Gino 

Rossi. Zdaniem Stebakowa ta spółka też ma 
przed sobą niezłe perspektywy. - Potencjał 
zwyżkowy związany będzie z restrukturyza
cją segmentu obuwniczego polegającego na 
zwiększeniu produkcji pochodzącej z własnego 

zakładu w Słupsku, gdzie docelowo ok. 80 proc. 
w strukturze asortymentu będą stanowiły pro
dukty własne - mówi. Jego zdaniem powinno 
to spowodować wzrost marży handlowej. -
Niepewność w krótkim terminie budzić może 
segment odzieżowy, gdyż wyniki sprzedażowe 
nie są już tak dobre jak kiedyś, a ponadto ode
szła główna projektantka - zaznacza analityk. 
Blisko 50-proc zwyżkę zanotował w tym roku 
kurs Redanu. Stebakow podkreśla, że tam karty 
rozdają Obligatariusze. - To głównie od nich 
zależy przyszłość spółki. Mocno zagrożona jest 
bowiem sytuacja płynnościowa i dopóki wyniki 
sieci placówek nie ulegną poprawie i spółka nie 
będzie realizowała zysków na prowadzonej 
działalności, ciężko będzie mówić o większych 
zwyżkach kursu - mówi. 

Zarząd Redanu uważa, że do wzrostu kursu 
przyczyniła się realizacja strategii skutkująca 
poprawą sytuacji spółki, przy stałym wsparciu 
instytucji finansujących oraz głównego akcjona
riusza. Redan nie kryje jednocześnie, że obecna 

W ostatnich latach 
zainwestowaliśmy 
znaczące środki w 
uruchomienie mleczarni 
i teraz koncentrujemy się 
na polepszeniu wyników. 

Giorgio Pezzolato, 
wiceprezes North Coast 

sytuacja na rynku handlu detalicznego jest 
trudna, a konsumenci nadal ostrożnie wydają 
pieniądze. - Wymaga to od nas, ale i całego rynku, 
dużej elastyczności i odpowiedniego dostosowa
nia kolekcji do potrzeb klientów. Dzięki temu 
będziemy mogli zwiększyć sprzedaż i wypraco
wać marżę na akceptowalnym dla nas poziomie. 
Prowadzimy także stałe monitorowanie kosztów 
- mówi Bogusz Kruszyński, wiceprezes Redanu. 
Jego zdaniem to wszystko razem przekłada się na 
stopniową poprawę wyników i wzrost zaintere
sowania inwestorów akcjami spółki. 

Problematyczny wskaźnik 
Mocne zwyżki kursu powodują, że wskaźnik 

ceny do zysku (C/Z) w przypadku niektórych 
firm zaczyna prezentować się stosunkowo nie
atrakcyjnie. Czy to oznacza, że warto poszukać 
tych z niższym C/Z? Taka strategia ma zarówno 
zwolenników, jak i przeciwników. - Należy 
mieć na uwadze, iż wskaźnik ten jest raczej 
wyznacznikiem krótkoterminowych trendów 
i z racji bazowania na zysku netto jest podatny 
na wszelkiego rodzaju zdarzenia księgowe. Nie 
uwzględnia on również zadłużenia, więc sam 
w sobie może być jednym z wielu czynników 
analizowanych przed decyzją o zakupie. Ciężko 
jest natomiast podjąć ostateczną decyzję wy
łącznie na jego podstawie - mówi Mateusz Hyży, 
analityk Grupy Trinity. Dodaje, że może wtedy 
wystąpić pułapka wartości, kiedy się okazuje, 
że nisko wyceniana spółka była tylko z pozoru 
atrakcyjna, bowiem jej kurs notuje dalsze spad
ki, a zyski nie tylko nie rosną, ale nawet spadają, 
gdyż nie doszacowaliśmy wszystkich czynników 
ryzyka. - Z tych właśnie względów niezbędnym 
uzupełnieniem analizy wskaźnikowej zysku są 
takie miary jak C/WK czy EV/EBITDA. Ostatni 
jest szczególnie wartościowy, gdyż odnosi się do 
generowanej gotówki i jednocześnie uwzględnia 
zadłużenie oprocentowane. Przez ostatnie lata 
na GPW strategia wyboru podmiotów w oparciu 
o niski wskaźnik C/WK była opłacalna i genero
wała ciekawe stopy zwrotu - mówi Hyży. 

Wtóruje mu Nikorowski. - Kierowanie 
się samym wskaźnikiem C/Z w oderwaniu 
od innych parametrów może prowadzić do 
błędnych konkluzji. Spółki o ponadprzeciętnej 
rentowności kapitałów własnych (ROE) z reguły 
mają bardzo wysoki wskaźnik C/Z. Dopiero po
równanie pozostałych spółek z branży emitenta 
przy zastosowaniu obu parametrów pozwoli na 
uwzględnienie tych różnic - mówi. 

PELION 
KURS (ZŁ) 

PKMDUDA 
KURS (ZŁ) 

SFINKS 
KURS (ZŁ) 

19.07.2013 2.01.2013 19.07.2013 2.01.2013 
ŹRÓDŁO: GPW ŹRÓDŁO: GPW 

2.01.2013 
ŹRÓDŁO: GPW 

19.07.2013 

PARKIET
2013-07-20


