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R
oszady w indeksach to 
dla inwestorów dobra 
okazja do zarobku. Z 
reguły spółki, które 
awansują do prestiżo
wych wskaźników, cie
szą się dużym wzięciem 
ze strony giełdowych 
graczy. Jeszcze przed 

rewizją indeksu daje się zauważyć zwyżkę 
obrotów oraz kursu. To dotyczy jednak przede 
wszystkim największych indeksów, czyli m.in. 
WIG20. - To właśnie w jego skład wchodzą 
spółki, które w pierwszej kolejności przyciągają 
uwagę zagranicznych inwestorów. Nie można 
jednak zapominać, że dla funduszy międzyna
rodowych benchmarkiem jest najczęściej MŚCI 
Poland, a nie indeksy w Warszawie, więc wzrost 
płynności z zagranicy będzie bardziej powodo
wany rewizją tego drugiego - mówi Mateusz 
Hyży, analityk Grupy Trinity. 

Po sesji 20 grudnia zmian w WIG20 nie 
będzie. Za to szykują się spore przetasowania 
w mWIGąo i sWIG8o. PKP Cargo i Trakcja 
zastąpią w mWIGąo Astartę i Kopex. Te dwie 
ostatnie spadną do SWIG80. Pozostałymi no
wymi spółkami w tym indeksie będą ABC Data, 
Kino Polska, Ovostar, Quercus TFI, Robyg oraz 
Sfinks. Natomiast wypadną z niego Agroton, 
Atlantis, Avia SG, Milkiland, Plaza Centers, 
Rank Progress, Sadovaya oraz przechodząca 
do mWIGąo Trakcja. 

Fundamenty, fundamenty... 

Zapytaliśmy ekspertów, czy awans do 
mWIGąo i sWIG8o może mieć pozytywny 
wpływ na spółki. Nie wykluczają, że może 
wzrosnąć zainteresowanie ich akcjami. 

- Część funduszy posługuje się tymi indek
sami jako benchmarkami do swoich portfeli. 
Obecność w mWIGąo jest naturalną trampo
liną do wejścia szczebel wyżej. Dużo trudniej 
j ednak awansować do WIG20, niżprzejśćprzez 
mWIG40 czy sWIG8o - mówi Krzysztof Pado, 
analityk DM BDM. Dodaje, że w indeksach ma
łych i średnich spółek rotacja uczestników jest 
znacząco wyższa. Przypomina też, że od 2014 
r. skład portfeli ulegnie rozszerzeniu^Jo odpo
wiednio 50 i 100 spółek. - Pod względem wycen 
w długim terminie przynależność do tego czy 
innego indeksu nie powinna mieć kluczowego 
znaczenia, jeżeli kierujemy się analizą funda
mentalną - uważa. Co więcej, dopatruje się 
nawet odwrotnej zależności. - Gdy spółka jest 
fundamentalnie coraz lepsza, rośnie jej wycena, 
a tym samym obroty i w efekcie awansuje ona do 
wyższego indeksu - wskazuje. 

Podobnego zdania jest Sobiesław Kozłowski, 
analityk DM Raiffeisen Bank Polska. - W dłuż
szym terminie nie jest ważne, w jakim indeksie 
jest spółka, ale jaką jest spółką. Oczywiście 
można dyskutować o preferencjach inwestorów 
krajowych czy też zagranicznych, ale na końcu 
jest zawsze pytanie: kupić czy sprzedać? - mówi. 
Widać, że w 2013 r. małe (+41 proc.) i średnie 
(+37 proc.) spółki zachowują się zdecydowanie 
lepiej niż blue chips (-1 proc). - Można nawet 
zaryzykować hipotezę, że w obecnym cyklu 
koniunkturalnym wejście do WIG20 może za
szkodzić atrakcyjności spółki np. z powodu 
mniejszego potencjału do wzrostu i zaklasyfi
kowania do grona „doj rzałych", zorientowanych 
bardziej na wartość niż wzrost - mówi. 

Znikoma waga w indeksie 

Spółki, które awansują do nowych indeksów, 
zazwyczaj nie mają w nich zbyt dużej wagi. -
Stąd trudno oczekiwać, aby na ich walorach 
zachodziły bardzo duże zmiany powodowane 
dostosowywaniem portfeli. Dla mniejszych 
podmiotówj est to raczej kwestia wizerunkowa 
niż realny wpływ na obniżenie się kosztu pozy
skania kapitału, a tym samym wzrost wartości 
spółki - mówi Hyży. Na tę samą kwestię uwagę 
zwraca Łukasz Rosiński, dyrektor zarządzają
cy DM Infinity8. - Na pewno udział spółki w 
SWIG80 i mWIGąo dodaje jej prestiżu. Po
zostaje jednak pytanie, czy to wystarczający 
powód do silnego wzrostu kursu. Zazwyczaj 
bowiem jej udział jest na tyle niski, że nawet 
teoretyczne „doważenie" jej przez fundusze 
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lub z nich wypadają. Jak to wpłynie na ich wycenę? 

indeksowe nie spowoduje silnych wzrostów 
- mówi. Dodaje, że dopiero wzrost zaintere
sowania spółką ze strony analityków i mediów 
może się przełożyć na zwiększenie płynności, 
a co za tym idzie - być może w konsekwencji 
także kursu. - Od tego jednak długa droga do 
zainteresowania inwestorów instytucjonal
nych. Do tego potrzeba znacznego wzrostu 
kapitalizacji i płynności - mówi. 

Pojawia się pytanie, czy obecność w mWIGąo 
może być dla spółki trampoliną do WIG30. 
Teoretycznie tak. - Nie przeceniałbym jednak 
momentu przejścia z mWIGąo do WIG30. Tu 
przykładem może być Boryszew, którego kurs 
w zasadzie nie skorzystał na tej zmianie, moim 
zdaniem głównie ze względu na brak silnych 
przesłanek fundamentalnych i znikomy udział 
w indeksie - mówi Rosiński. 

Zarządy są dobrej myśli 

Spółki, które awansowały do mWIGąo oraz 
sWIG8o, liczą, że wzrośnie zainteresowanie 
ich akcjami ze strony inwestorów. 

- Część funduszy, starając się odwzorować 
ten indeks, inwestuje wyłącznie w małe i średnie 
przedsiębiorstwa, więc spodziewamy się wzro
stu zainteresowania z ich strony- mówi Bogu
sław Kisielewski, członek zarządu Kino Polska. 
Ocenia, że wejście spółki w skład sWIG8o 
spowoduje, że będzie ona bardziej zauważalna 
dla rynku. - W połączeniu z planowanym roz
szerzeniem naszej działalności na rynki między

narodowe w związku z przejęciem przez grupę 
kanałów filmowych marki FilmBox, a także 
biorąc pod uwagę uruchomienie w przyszłym 
roku nowego kanału Stopklatka TV, powinno 
to zwiększyć atrakcyjność inwestycji w naszą 
spółkę - mówi. 

W podobnym tonie wypowiada się Norbert 
Biedrzycki, prezes ABC Daty. - Obecność w 
sWIG8o bardzo nas cieszy, bo zwraca uwagę 
inwestorów i analityków na spółkę. Sama przy
należność do indeksu to jednak nie wszystko. 
Kluczowa jest dobra komunikacja z rynkiem -
mówi. Podkreśla, że nie każda spółka decyduje 
się choćby na transmitowanie konferencji wy
nikowych z otwartym czatem, gdzie każdy z in
westorów może zadać nawet te mniej wygodne 
pytania. - Obecność w sWIG8o jest oczywiście 
istotna, ale dla wyceny spółki najważniejsze są 
dobre wyniki, jasna perspektywa rozwoju oraz 
dotrzymywanie obietnic, chociażby w postaci 
wykonywania prognoz - podkreśla Biedrzycki. 

Z wejścia spółki do sWIG8o cieszy się 
Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI. - To 
pokłosie wzrostu wartości firmy i wolumenu 
obrotów naszymi akcjami w ostatnich miesią
cach. Nie spodziewam się jednak, aby samo 
wejście miało istotne znaczenie dla kursu. Na 
to wpływa głównie rozwój spółki - twierdzi. 
Swojego zadowolenia nie kryje też Sylwester 
Cacek, szef Sfinksa, która to spółkajeszcze kilka 
lat temu stała na skraju bankructwa. - Włączenie 
Sfinksa do SWIG80 to pozytywna wiadomość i 
symboliczny powrót do świadomości wielu in
westorów - mówi. Na wymierne efekty awansu 

do SWIG80 liczy też Robyg. - Jesteśmy przeko
nani, że zauważalnie wpłynie to na wzrost zain
teresowania inwestorów akcjami spółki, a tym 
samym znaj dzie pozytywne odzwierciedlenie w 
kursie naszych akcji - mówi Oscar Kazanelson, 
przewodniczący rady nadzorczej. 

Będzie comeback? 

Firmy, które wypadają z poszczególnych 
indeksów, liczą, że uda im się do nich powrócić. 
- Przeniesienie notowań Kopeksu do sWIG8o 
wynika z czystej matematyki. Na koniec II 
kwartału nasze wyniki pozostawiały wiele do 
życzenia. Myślę, że dzięki dobrym rezultatom 
w III i kolejnych kwartałach wkrótce wrócimy 
do indeksu średnich spółek. Nie obawiamy się 
spadku zainteresowania. Nasze działania re
strukturyzacyjne i inwestycyjne budząbardzo 
duże zainteresowanie inwestorów instytucjo
nalnych i indywidualnych - mówi Józef Wolski, 
prezes Kopeksu. Z kolei Jan Mroczka, szef Rank 
Progress, uważa, że obecność w sWIG8o to 
bardziej kwestia prestiżowa niż wpływająca 
na zainteresowanie inwestorów czy wycenę. 
- W naszym przypadku na rok przed wejściem 
do tego indeksu średni dzienny wolumen 
obrotu wynosił 38 tysięcy akcji. W ciągu roku, 
kiedy byliśmy w sWIG8o, średnia spadła do 
31 tysięcy - wskazuje. Szacuje, że biorąc pod 
uwagę płynność akcji oraz ich procent w wol
nym obrocie, spółka powinna wkrótce wrócić 
do SWIG80. 
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