


Lp. Emitent 
Miejsce w rankingu  
w porównaniu do 

ubiegłego miesiąca 

Kapitalizacja na koniec  
okresu w mln pln  

– styczeń 2013 

Kapitalizacja na koniec  
okresu w mln pln 
 – grudzień 2012 

Różnica  kapitalizacji  
w porównaniu do 

ostatniego  
miesiąca 

1 PCZ bz 1 831 1 810 21 

2 TERMOREX bz 1 243 904 339 

3 DTP +1 296 510 -214 

4 PPG +2 266 314 -48 

5 MEDICALG +2 220 258 -38 

6 ELEMENTAL -1 216 248 -32 

7 BIOMEDLUB +1 185 226 -41 

8 MOSTALWRO +1 145 190 -45 

9 ZWG +1 132 171 -39 

10 AQUABB +2 125 134 -9 

11 FLYPL +3 116 125 -9 

12 PLATIGE +1 114 125 -11 

13 MABION +4 112 110 2 

14 BRIJU +7 108 109 -1 

15 COPERNIC bz 107 107 0 

16 CUBEITG bz 106 107 -1 

17 TILIA -6 105 104 1 

18 GCINVEST bz 95 97 -2 

19 SCOPAK bz 95 97 -2 

20 SYNEKTIK bz 87 89 -2 
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Przynależność spółek do sektorów  

Najwięcej spółek należy do 
sektora technologicznego – 5 
oraz ochrony zdrowia – 4. Na 
trzecim miejscu z 3 spółkami 
uplasował się sektor 
nieruchomości. 

 

Metodyka: 20 opisywanych spółek w podziale na sektory 
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Przynależność spółek do segmentów 

Tylko 15% z 20 analizowanych 

spółek zostało zakwalifikowane 
do jednego z 3 segmentów na 
NewConncect. Wymogi NC 
Lead spełniają ZWG, Mabion 
i Synektik. 

Metodyka: 20 opisywanych spółek w podziale na segmenty 



Spółki według styczniowej stopy zwrotu w % 
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Porównanie miesięcznych stóp zwrotu w % 

Metodyka: Różnica pomiędzy stopą zwrotu z grudnia ‘12 i stycznia ‘13 

Największą stratę w zakresie stopy zwrotu odnotowało PCZ, którego stopa zwrotu w styczniu wynosiła 
zaledwie 1,16%.  
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Spółki według wartości obrotów (mln PLN) 

Największą stratę w obrotach odnotował Briju z 4,87 mln zł w grudniu ub. r. na 0,04 mln zł dla 
pierwszego miesiąca roku bieżącego. Najwięcej zyskało Medicalgorithmics, którego obroty 
zwiększyły się o 2,36 mln PLN. 



Różnica wartości obrotów (mln PLN) 
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Metodyka: Różnica pomiędzy wartością obrotów zwrotu z grudnia ‘12 i stycznia ‘13 



Komentarz eksperta 

Noworoczne odbicie rynków akcji po raz kolejny zgodnie z przewidywaniami okazało 
się korzystne dla giełdowych małych i średnich przedsiębiorstw. Podczas gdy WIG20 w 
styczniu zanotował spadek o 3,5%, indeks WIG-Plus grupujący najmniejszych, tj. spółki o 
kapitalizacji od 5 do 50 mln euro, wzrósł o 6,14%. Podobnie było zresztą w roku 
poprzednim, kiedy to różnica w stopach zwrotu wynosiła 4,3% na korzyść mniejszych 

jednostek.  
 
Widoczna anomalia w efektywności rynku kapitałowego, nazywana skądinąd efektem 
stycznia, okazała się jednak w bardzo niewielkim stopniu zawitać na rynku 
NewConnect. Główny indeks alternatywnego systemu obrotu wzrósł co prawda w 
styczniu o 1,4%, jednak należy mieć na uwadze, iż zależność ta nie cechowała się 
systematycznością na przestrzeni ostatnich kilku lat. 
 

O tym, że spółki z mniejszego parkietu wciąż nie mogą odzyskać zaufania inwestorów 
świadczą nie tylko notowania tych najmniejszych, ale często również spółek 
o największej kapitalizacji listowanych na NC. Spośród 20 emitentów o największej 
kapitalizacji dodatnią stopę wzrostu wypracowało w styczniu jedynie 9 (identycznie jak 
w miesiącu poprzednim) przy medianie wzrostów rzędu 6,5%, która była zdecydowanie 
niższa niż w grudniu 2012 roku. Trudno jednak 
w przypadku podmiotów, które odnotowały największe wzrosty jak również tych o 

największych spadkach, dopatrywać się przesłanek tych zmian w przepływie nowych 
informacji. Zignorowane bowiem zostały, w niektórych przypadkach, nawet te 
pozytywne, jak np. podpisanie nowych istotnych umów dystrybucyjnych.  
 
Podobnie zachowywały się obroty, które łącznie dla wszystkich największych spółek 
zmniejszyły się o 1,5 mln zł. Największy wpływ na tę tendencję miał spadek wartości 
transakcji zawieranych dla Briju. Było to jednak powodowane wysoką bazą odniesienia, 
bowiem w grudniu na rynku miała miejsce duża transakcja sprzedaży akcji przez 

członka rady nadzorczej. 
 
Wobec powyższych tendencji wydaje się iż rynek nadal czeka na istotne odbicie, do 
którego jednak wymagany jest napływ nowego kapitału. 

Mateusz Hyży  
Starszy analityk inwestycyjny  
Grupa Trinity S.A. 



O raporcie: 
 
„Top 20 spółek według kapitalizacji na Newconnect” jest cykliczną analizą 20 emitentów o najwyższej kapitalizacji pod kątem ich 

obrotów oraz stopy zwrotu.  

 

Celem raportu jest bieżące monitorowanie zmian w zakresie spółek o najwyższej kapitalizacji i analiza powiązanych z tym danych. 

 

Dane zawarte w raporcie pochodzą ze statystyk publikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych. 

 

O Grupie Trinity S.A.: 
 

Grupa Trinity S.A. świadczy usługi w zakresie bankowości inwestycyjnej oraz prawa. Specjalizuje się w przeprowadzaniu wycen 

przedsiębiorstw oraz znaków towarowych. Prowadzona działalność skupiona jest na trzech głównych obszarach: doradztwie 

biznesowym, obsłudze prawnej, za którą odpowiedzialna jest Kancelaria Prawna Trinity Waluga i Wspólnicy oraz inwestycjach private 

equity. Grupa Trinity S.A. w swoim portfelu inwestycyjnym posiada m.in. Mennicę Wrocławską – wiodącego dystrybutora metali 

szlachetnych w Polsce oraz agencję marketingu internetowego – Webber & Saar. 

 

Zakres działalności: 

  

Doradztwo biznesowe: wyceny przedsiębiorstw i znaków towarowych, fuzje, przejęcia, debiuty giełdowe: GPW, NC, Catalyst, emisje 

akcji i obligacji, pozyskiwanie kapitału inwestycyjnego, obowiązki informacyjne spółek publicznych, doradztwo strategiczne. 

  

Obsługa prawna (Kancelaria Prawna Trinity Waluga i Wspólnicy): debiuty giełdowe, transakcje kapitałowe, międzynarodowe 

transakcje handlowe, przekształcenia i restrukturyzacje spółek, badania due dilligence, ochrona konkurencji, inwestycje budowlane 

oraz sektor e-commerce. 

   

Inwestycje : private equity oraz venture capital. 

  

Więcej informacji o Grupie Trinity S.A. oraz jej działalności można znaleźć na stronie internetowej www.grupatrinity.pl 
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