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Akcje Medicalgorithmics są w mocnym trendzie 
wzrostowym. Od początku roku zdrożały o ponad 
39 proc. Teraz kurs oscyluje wokół 92,3 zł. Spółka 
doczekała się już kilku rekomendacji. DM IDMSA 
wycenia akcje na 113,8 zl, a Trigon DM na 100 zł. 
Prezesem firmy jest Marek Dziubiński. 

Kapitalizacja spółki ZWG, której wiodącym 
akcjonariuszem jest Marek Falenta, sięga 
176 mln zł. W tym roku wzrosła o 32 proc. Zarząd 
ma nadzieję, że realizowana strategia przyczyni 
się do dalszej zwyżki kursu. WI połowie 2014 r. 
ZWG chce się przenieść na rynek główny. 

Wind Mobile zadebiutowało na NewConnect jesie
nią 2011 r. Od tego czasu akcje zdrożały niemal 
dwukrotnie. To skutek m.in. systematycznie 
poprawiających się wyników finansowych grupy. 
Oferuje ona produkty i usługi dla operatorów 
mobilnych. Spółką zarządza Igor Bokun. 

Na NewConnect można 
zaskakująco dużo zarobić 
Inwestycje > Obserwując zniżkujący NCIndex, odnosi się wrażenie, że na rynku alternatywnym można 
tylko tracić pieniądze. Tak jednak nie jest. Gros firm z nowego NCIndex30 szybko drożeje. 

Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że 
NewConnect jest w agonii. Obroty zamierały, 
a główny wskaźnik NCIndex systematycznie 
osuwał się coraz niżej. Pojawiło się jednak kilka 
impulsów, które sprawiły, że inwestorzy znów 
dostrzegli ten rynek. Po pierwsze, GPW ogłosiła 
wiosną głęboką reformę zaostrzającą wymogi 
zarówno wobec spółek, jak i autoryzowanych 
doradców. Po drugie, w czerwcu wprowadzono 
nowy NCIndex3o, gdzie kluczowym kryterium 
jest płynność akcji. Dopiero teraz, patrząc wła
śnie przez pryzmat NCIndex30, widać, że na 
tym rynku można całkiem sporo zarobić. 

Nowy wskaźnik grupuje dobre spółki 

NCindex30 obliczanyjest od 24 czerwca. Od 
tego dnia wzrósł o ponad 8 proc. Radzi sobie 
lepiej niż WIG20, który zyskał 7 proc. Pobił też 
indeksy grupujące mniejsze spółki: sWIG8o 
zyskał 6 proc, a WIG-Plus 5 proc. Analitycy nie 
martwią się o przyszłość NCIndex30. - Jego 
podstawę tworzą rozwojowe spółki z solidnymi 
fundamentami. Z pierwszych ośmiu najbardziej 
wpływowych spółek (60-proc. udział) aż sześć 
(Medicalgorithmics, ZWG, Plasma System, uBit 
Studios, LUG, WindMobile) zostało uwzględ
nionych w naszym portfelu Top Pick - zwraca 
uwagę Emil Szczodruch, doradca inwestycyjny 
Infinity8. 

Eksperci zauważająteżjednak, że NCIndex3o 
notowany jest dopiero od niecałych dwóch 
miesięcy, a zachowanie indeksów naj lepiej oce
niać z perspektywy długoterminowej. - Biorąc 
jednak pod uwagę wartości nowego wskaźnika 
przeliczonego z mocą wsteczną od początku 
2013 r., rzeczywiście radzi on sobie lepiej niż 
szeroki NCIndex. Od stycznia do lipca zyskał 
9,3 proc, podczas gdy starszy indeks ten okres 
zamknął stratą 10,1 proc. Ostrożnie można więc 
stwierdzić, że NCIndex30 faktycznie zawiera 
najbardziej atrakcyjne spółki z NewConnect -
mówi Marek Gąd, analityk Grupy Trinity. 

Sprawdziliśmy, jak radzi sobie 10 czołowych 
(pod względem udziału "w indeksach) spółek z 
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NCIndex i NCindex3o od początku roku.-Róż
nica jest kolosalna. Średnio kursy tej grupy firm 
z NCIndex są teraz 8 proc. niżej niż na początku 
stycznia. Sześć spółek potaniało, a wycena czte
rech poszła w górę. Z kolei w przypadku 10 naj
ważniejszych firm z NCIndex3o na minusie jest 
tylko jedna. Średnia zmiana kursu wszystkich 10 
daje imponujący wynik 107 proc. 

Potencjał do wzrostów jeszcze jest 
Największy, 12-proc udział w portfelu NCIn-

dex3o posiada Medicalgorithmics, zajmujący 
się sprzedażą urządzeń do diagnostyki kardio
logicznej. - Spółka od momentu debiutu nie 
przestaje pozytywnie zaskakiwać inwestorów 
wynikami finansowymi, co znajduje bezpośred
nie odzwierciedlenie w wycenie akcji - mówi 
Gąd. Wskazuje, że w ciągu ponadpółrocznej 
przygody z NewConnect walory zdrożały o po
nad 360 proc. Ocenia, że kolejne spółki według 
udziału w NCIndex30 - czyli ZWG i Plasma 
Systems - również przyciągają inwestorów 
dobrym stanem fundamentów. - Płynność walo-
rówtrzech podmiotówjest jak na NewConnect 
bardzo dobra, a ich kapitalizacja wynosi odpo-
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wiednio około 23 mln zł, 16,9 mln zł i 16,5 mln 
zł - wskazuje. Dodaje, że na głównym parkiecie 
znaleźć można 60 spółek o wartości rynkowej 
kapitałów własnych niższej niż ostatnia z tych 
wartości. - Chociaż z drugiej strony niska wy
cena podmiotów na rynku regulowanym często 
wynika z poważnych kłopotów finansowych -
zastrzega jednocześnie. 

Zarządy są dobrej myśli 
Marcin Sutkowski, prezes ZWG, zauważa, 

że ostatnie tygodnie przyniosły duży wzrost 
zainteresowania akcjami jego spółki. - Trudno 
jednak stwierdzić, czy jest to bezpośrednio 
związane z wejściem do NCIndex30. Jesteśmy 
jedną z największych spółek notowanych na tym 
rynku, a w ostatnim okresie informowaliśmy o 
ważnych krokach, które są związane z realizacj ą 
naszej strategii - mówi. Chodzi o przejęcie firmy 
Kobud, zapowiedź kolejnych akwizycji i zamiar 
przejścia na rynek główny. - Niemniej utwo
rzenie indeksu oceniamy bardzo pozytywnie. Z 
pewnością pomaga inwestorom zainteresowa
nym NewConnect, ale obawiającym się inwesty
cji w mniejsze, mniej wiarygodne spółki - mówi. 

Bardzo mocno rośniekapitalizacjaUboat-Line. 
- Uważamy, że wprowadzenie indeksu NCIn-
dex30 to bardzo dobra decyzja, która pomaga 
wyróżnić się najlepszym spółkom z NewConnect 
i zwiększa ich wiarygodność w oczach inwestorów 
finansowych - mówi Grzegorz Misiąg, prezes 
spółki. Jej przyszłość widzi w bardzo jasnych 
barwach. Na początku roku opublikowała plan na 
2013 r., która zakłada 2 mln zł zysku netto i ponad 
50 mln zł przychodów. - Po wynikach za I połowę 
roku będziemy bardzo uważnie analizować naszą 
prognozę - sygnalizuje prezes. Drożeje też Agro-
liga. - Przygotowuj emy się do przej ścia na główny 
rynek GPW, które ma pomóc nam zwiększyć wy
cenę oraz płynność akcji. Prowadzimy oczywiście 
wiele działań, które przełożą się na poprawę wyni
ków oraz rozwój spółki - mówi Dmitrij Babajew, 
dyrektorfinansowyAjgroligi. 

Nie tylko NCIndex30 
Na NewConnect jest już notowanych 448 

spółek. Analitycy podkreślają, że ciekawe 
okazje inwestycyjne można również znaleźć 
poza NCIndex30. - Z ciekawych spółek, które 
w przyszłości mogą wejść do NCIndex30, 
można wskazać Mediacap. Na trudnym rynku 
mediowym wykazuje on bardzo duży progres 
przychodów oraz zysków - mówi Szczodruch. 
Dodaje, że dobrze opracowana przez zarząd 
strategia, a także umiejętność jej wdrożenia, 
stwarzają realne szanse na realizacje ambitnych 
planów. - Tym samym Mediacap ma zdecydo
wanie lepszą pozycj ę wyj ściową w perspektywie 
przyszłej poprawy na rynku reklamy - podkre
śla. Zwraca też uwagę na działający w branży 
recyklingu Elemental Holding. - Łączny wolu
men pozyskanych przez spółki z grupy metali 
nieżelaznych w 2012 r. przekroczył 72 tys. ton 
- wskazuje. Zwraca uwagę, że Elemental należy 
do wiodących graczy kraj owego rynku recyklin
gu. - Konserwatywna prognoza dotycząca wy
pracowania 24 mln zł zysku netto w 2013 r. jest 
jak najbardziej możliwa do wykonania - uważa 
Szczodruch. 
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