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NewConnect bez OFE
i tak sobie poradzi
Rynek > Resort finansów potwierdza: fundusze emerytalne nie mogą już inwestować
na rynku alternatywnym. To mu raczej nie zaszkodzi - oceniają eksperci.
Katarzyna Kucharczyk
katarzyna.kucharczyk@iparkiet.com

Indeksy głównego rynku
wciąż są znacząco poniżej
poziomów z początku grud
nia 2013 r. Lepiej radzi sobie
NCIndex. Zdaniem ekspertów
akcje spółek z rynku alterna
tywnego mają szanse nadalsze
wzrosty w 2014 r. i to mimo
negatywnych informacji, które
pojawiły się w ostatnim czasie.
Chodzi mianowicie o zmiany
dotyczące funduszy emery
talnych, zgodnie z którymi nie
będą one mogły inwestować na
NewConnect. Tę wiadomość
potwierdziło Ministerstwo
Finansów. - Rozwiązanie
zawarte w ustawie zostało
wprowadzone na wniosek
Komisji Nadzoru Finansowe
go - poinformowała Wiesława
Drożdż, rzecznik prasowy
resortu. Co na to KNF?
- Popieraliśmy to rozwiąza
nie, bo gdyby nie było takiego
ograniczenia, to - ze względu
na brak możliwości ogranicza
nia swobody przepływu kapita
łu - OFE mogłyby inwestować
również na zagranicznych
odpowiednikach NewConnect
- wyjaśniaŁukasz Dajnowicz z
urzędu KNF.
Ożywienie pomaga małym
Przedstawiciele rynku z
którymi rozmawialiśmy mają
różne opinie na temat zakazu
inwestowania OFE na New
Connect. Optymiści twierdzą,
że na tym rynku fundusze
emerytalne i tak były rzadkim
gościem, więc ten zakaz de
facto nic nie zmienia. Inni
jednak mają obawy, że może to
zaszkodzić chociażby wycenie
tych spółek, w akcjonariatach
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których OFE są już obecne.
Będą bowiem musiały sprzedać
swoje pakiety (chyba że firma
zdąży się przenieść na rynek
główny). Tymczasem widać,
że w niektórych spółkach
fundusze mają niebagatelną
część akcji, np. w Medicalgo
rithmics blisko jedną trzecią,w
Synektiku prawie 18 proc, a w
Orphee 17 proc. W przypadku
tej pierwszej i drugiej OFE
w ubiegłym roku znacząco
zwiększyły zaangażowanie w
porównaniu z 2012 r.
Zdaniem ekspertów na ryn
ku alternatywnym w tym roku
da się nieźle zarobić. Zresztą
ubiegły rok też wcale nie był
zły. NCIndex3o od początku
2013 r. wzrósł aż o 39 proc,
przebijając nawet mWIGąo
(+29,9 proc) oraz sWIG8o
(+35 proc). - Polepszenie ko
niunktury sprzyja mniejszym
podmiotom i tutaj upatrywać
należy lepszego postrzegania
takich emitentów przez inwe
storów - mówi Mateusz Hyży,
analityk Grupy Trinity. Doda
je, że niepewność związana z
liczbą osób pozostających w
OFE będzie czynnikiem ryzy

ka, jednak trudno aktualnie
przewidzieć, w jakim stopniu
może to uderzyć w warszawski
parkiet. - Czynnika tego nie
ma w przypadku alternatyw
nego parkietu - zaznacza.
Z kolei Adam Osiński, pre
zes EBC Solicitors, ocenia,
że inwestorzy dostrzegają
wreszcie, że na NewConnect
jest całkiem liczna grupa
bardzo interesujących spół
ek, prowadzących ciekawą
działalność. - Jednocześnie z
uwagi na generalnie złą opinię
o NewConnect wyceny noto
wanych tam spółek są niskie.
To z kolei stwarza okazje do
bardzo interesujących i po
tencjalnie bardzo zyskownych
inwestycji - twierdzi.
Inwestorów do tego rynku
zachęcić mogą też reformy
prowadzone przez GPW. W
ubiegłym roku znacząco za
ostrzono regulacje - zarówno
dla już notowanych spółek,
jak i dla debiutantów. W
najbliższej przyszłości giełda
chce zrobić porządek ze spół
kami groszowymi (na rynku
głównym'ta reforma już jest
realizowana).
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Potężne dysproporcje
Na hurraoptymizm jed
nak stanowczo za wcześnie.
Patrząc na trójkę indeksy
WIG-Plus, NCIndex3o oraz
NCIndex w dłuższym okresie
możemy zaobserwować bardzo
dużą dysproporcję wyników
między pierwszą parą, a sze
rokim indeksem mniejszego
parkietu. - Skłania to do
postawienia twierdzenia, że
nadal kluczem w zyskownych
inwestycjach na NewConnect
będzie selektywne podejście
do wyboru papierów - mówi
Hyży. Podkreśla, że podstawy
makroekonomiczne przema
wiają za dobrą koniunkturą do
prowadzenia działalności. Ale
duża część wzrostów zrealizo
wanych w 2013 r. związana była
właśnie z oczekiwaną poprawą
wyników finansowych. - Dla
tego spółki swoimi wynikami
muszą potwierdzić pokładane
w nich nadzieje, aby można
było mówić o podstawach przemawiających za kontynuacją
trendów wzrostowych - mówi.

gę na tych emitentów, którym
na ten rok przypada termin
wykupu obligacji, ponieważ nie
wszystkie firmy mają potencj a1
do rolowania lub konwersji
długu. - Liczę, że w II kwartale
poznamy zasady wsparcia
projektów małych i średnich
przedsiębiorstw ze środków
UE, co umożliwi realizację ko
lejnych zadań inwestycyjnych
- dodaje.

Będą przeprowadzki
Na NewConnect jest już
notowanychą48 spółek. To już
niemal tyle samo, co na rynku
głównym (451). Niestety, naj
ciekawsze i najbardziej płynne
już niedługo znikną z New
Connect, ponieważ przenoszą
notowania na rynek główny.
Taki plan ma m.in. wspomnia
ny już Medicalgorithmics.
Właśnie poinformował o zło
żeniu wniosku o dopuszczenie
i wprowadzenie do notowań na
głównym parkiecie. Spółka ma
już za sobą imponującą zwyżkę
Z kolei Piotr Białowąs, wi kursu, ale zdaniem analityków
ceprezes INVESTConGroup, potencjał wzrostowy wciąż
radzi zwrócić szczególną uwa istnieje.

