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len, PKO BP i PZU. Ze spółek
z szerokiego rynku kilkunastoprocentową stopę przyniosły
jedynie Briju i Paged. Nie
wszystkie pomysłyinwestycyj
ne okazały się trafione, jednak
poniesione straty nie miały
istotnego przełożenia na wy
niki całych portfeli. Ze spółek,
na które przed miesiącem po
stawili typujący, największym
ciężarem dla portfeli okazał się
Rajd podbił wyniki
Bytom -w skali całegomiesiąca
W grudniu brokerzy mieli akcje spółki przyniosły ponad
ułatwione zadanie - walory 11-proc. stratę.
większości spółek z szerokiego
rynku, dzięki poprawie rynko
Typy na styczeń
wych nastrojów, pozwoliły na
Efektowne stopy zwrotu,
wypracowanie solidnych zy
sków. Najbardziej skorzystał wypracowane przez obecne
na tym portfel DM PKO BP, w portfelach papiery, zachę
który okazał się bezkonku ciły niektórych typujących do
rencyjny w grudniu, zyskując realizacji zysków z udanych
8,1 proc. Rajd Świętego Miko inwestycji. To był główny
łaja sprawił, że niemal wszyscy argument przemawiający za
brokerzy poprawili swój stan pozbyciem się walorów. Jedno
posiadania w końcówce roku. cześnie z łask wypadły spółki,
Przy czym wyraźnie lepiej niż które mimo pokładanych w
pozostałe segmenty naszego nich nadziei nie dały zarobić,
rynku akcji wypadłyduże spół choć w minionym miesiącu nie
ki, które najwyraźniej na dobre było ich zbytwiele. W ich miej
wkupiły się w łaski inwestorów. sce w portfelach na styczeń
Nieprzypadkowo to Alior Bank pojawiło się trochę nowych
był najbardziejzyskowną inwe propozycji. Biorąc pod uwagę
stycją zakończonego miesiąca konkretne branże, nasi eksper
(więcej o najlepszej i najgorszej ci najchętniej stawiają naspółki
inwestycji miesiąca piszemy przemysłowe, którym sprzyjają
w ramkach obok). Dwucyfro koniunktura oraz słaby zloty.
we zyski przyniosły również Swoich zwolenników mają
inwestycje w walory PKN Or również podmioty z ekspozycją
pochwalić 6o-proc. dodatnim
wynikiem. Ostatnie miejsce
na podium wywalczyli Noble
Securities, którzy zwiększyli
swój stan posiadania o ponad
41 proc. Co ciekawe, pierwszą
trójkę tworzą ci sami brokerzy
co przed rokiem, z tą różnicą,
że DM PKO BP zamienił się
miejscami z Noble.
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DO PORTFELA WCHODZĄ:
• Esotiq | Akcentujemy wdrażany podział spółki na dwie
części i bardzo podoba nam się zapowiedziane wydzielenie
EMG. Pozwoli to naszym zdaniem na uzyskaniewiarygodnej
rynkowej wyceny.
• Mostostal Płock |Spółka niszowa i mocno przeceniona.
Duże uruchamiane programy inwestycyjne PKN Orlen oraz
innych firm z branży paliwowej/chemicznej powinny w istotny
sposób przełożyćsię na poprawę portfela spółki.
• Skarbiec | Doceniamy przeprowadzone w 2016 r. zmiany w
ramach spółki. Liczymy na dobrewyniki w 2017 r.
• Wąsko |Zwracamy uwagę na stan bilansu spółki na koniec
III kwartału 2016 r., który naszym zdaniem nie uzasadnia skali
aktualnej niskiej wyceny. O©

2,8

DM PKO BP

Rynek daleko w tyle
Dokonania ekspertów pre
zentują się imponująco zarów
no w porównaniu z szerokim
rynkiem, jak i ekspertami od
analizy technicznej, z którymi
cały czas prowadzili korespon
dencyjny pojedynek. Uśrednio
ny wynik siedmiu portfeli fun
damentalnych po12 miesiącach
2016 roku wyniósł aż 43,6 proc.,
podczas gdy indeks szerokiego
rynku WIG zyskał jedynie 114
proc. Z kolei portfel złożony
przez ekspertów od analizy
wykresów (podsumowaliśmy
go we wtorkowym wydaniu
„Parkietu") stracił w tym sa
mym czasie1 proc.
Wyniki brokerów tym bar
dziej zasługują na uznanie, że
początek 2016 roku ułożył się
dla nich fatalnie. Styczniowa
przecena na GPW naraziła
wszystkie portfele na straty,
które jednak w kolejnych mie
siącach zostały odrobione z
nawiązką. Kluczem do wypra
cowania ponadprzeciętnych
stóp zwrotu na wymagającym
rynku okazały się odpowied
nio zdywersyfikowany portfel
i selekcja spółek. Nasi eksperci
początkowo perełek szukali
przede wszystkim w segmencie
małych i średnich firm, który,
w przeciwieństwie do spółek
z WIG20, okazał się stosun
kowo odporny na polityczne
i zewnętrzne zawirowania. Do
piero w końcówce roku przypo
mnieli sobie o krajowych blue
chips, które nieoczekiwanie
wróciły do łask inwestorów.
Część brokerów trafnie
wyczuła zmianę nastrojów
i skorzystała na odbiciu
WIG20.
Kto najlepiej typował w mi
nionym roku? Wyczyn sprzed
roku powtórzyli analitycy
DM BDM, kolejny raz z rzędu
dystansując konkurentów
i wypracowując rewelacyjną
79,8-proc. stopę zwrotu
z portfela. Drugie miejsce
przypadło analitykom z DM
PKO BP, którzy mogą się

4,12
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Z PORTFELA WYPADAJĄ:
• ATM Grupa, PA Mova, Ropczyce | Zmiana struktury portfela.
• Paged | Realizacja zysków.

8,1

Atawzoió roku była bardzo
zmienna. Mimo trudnego ryn
ku wszyscy brokerzy biorący
udział w naszej rywalizacji
poprawili swój stan posiadania
w porównaniu ze stanem
sprzed roku. Co więcej, udało
im się przy tym pokonać sze
roki rynek.

KURS
MLZ.ZOLÓ

539
48,48
24,51
20.34

ROPCZYCE
WYNIK PORTFELA

Giełda > Biura maklerskie biorące udział w rywalizacji portfeli
fundamentalnych po raz kolejny udowodniły, że są w stanie
zarabiać bez względu na koniunkturę na rynku.

Jacek Mysior

3.93
1,54

PORTFEL TECHNICZNY

Eksperci od analizy technicznej
typują techniczne perełki z GPW

DM BPS

na rosnącą konsumpcję, przede
wszystkim spółki odzieżowe.
Do łask zaczynają też wracać
spółki budowlane, które
z dużymi nadziejami patrzą na
2017 rok.
Jakimi kryteriami kierowali
się specjaliści, typując spółki
do styczniowego portfela?
Kluczowym argumentem za
ich wyborem byłyoczekiwania
na poprawę wyników finan
sowych. Ponieważ jesteśmy
przed sezonem publikacji wy
ników finansowych za ostatni
kwartał 2016 roku, uwagę ana
lityków zwróciły te podmioty,
które w ich ocenie będą się mia
ły czym pochwalić, jak Monnari
czy Robyg. Nie bez znaczenia
pozostają długoterminowe
perspektywy na cały 2017 rok.
Pod tym względem korzystnie
wypadają Herkules,Trakcja czy
Wirtualna Polska.
Część ekspertów upatruje
swojej szansy w rynkowych
okazjach. Dlatego wśród no
wych propozycji przewijają
się spółki, które oprócz solid
nych fundamentów mogą się
pochwalić atrakcyjną wyceną
zwłaszczawporównaniu zkonkurentami z tej samej branży,
czego potwierdzeniem mogą
być ich niskie poziomy wskaź
ników wyceny. Argument ten
przesądził o wyborze m.in.
Aplisensu, Bytomia, Libetu czy
Trakcji. ©©
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Z PORTFELA WYPADAJĄ:
• Briju | Realizacja zysków.
• PZU | Ustępuje miejsca atrakcyjniejszym typom inwestycyj
nym w portfelu.
DO PORTFELA WCHODZĄ:
• Atende | Niskie wskaźniki wyceny rynkowej, spółka notuje
dobre wyniki.
• Trakcja | Poprawiające się perspektywy spółki dzięki
przyspieszającym przetargom PKP. ©®

pytania do...
Macieja Bobrowskiego
szefa analityków Domu Maklerskiego BDM
- zdobywcy I miejsca w rywalizacji portfeli
fundamentalnych w 2016 roku
Rok 2016 był dla was bardzo udany, jeśli chodzi o wypra
cowaną stopę zwrotu z portfela, mimo zmiennej koniunktury.
Czy w tym roku będzie łatwiej o zyski z polskich akcji?
Nie mamy byczych oczekiwań dotyczących samego stycz
nia. Pierwsze dni handlu mogą być jeszcze pod wpływem
nastrojów z końcówki 2016 roku, ale w kolejnych liczymy
się już ze schłodzeniem nastrojów. Jednocześnie jesteśmy
optymistycznie nastawieni, jeśli chodzi o koniunkturę na
krajowym rynku akcji w całym 2017 r. Na koniec roku ocze
kujemy wzrostu WIG w przedziale15-20 proc.; tym
samym liczymy, że WIG może przekroczyć 60
tys. punktów. Zakładamy, że kluczowy
wpływ na zachowanie krajowych indek
sów będą miały dwa główne czynniki.
Pierwszym będzie ostateczny kształt
reformy OFE. Jest duże prawdopo
dobieństwo, że przeforsowane zo
staną zmiany pozwalające na dalszy
rozwojów rynku kapitałowego w
Polsce. Drugim fundamentalnym
czynnikiem wpływającym na
odbudowę optymizmu co
do rynku akcji powinno być

PORTFEL FUNDAMENTALNY
Analitycy biur maklerskich wyszukują spółek o mocnych fundamentach
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Z PORTFELA WYPADAJĄ:
• Dom Development, Kęty, KGHM, Stalexport | Ustępują
miejsca atrakcyjniejszym spółkom w portfelu.

DM BPS wycofał się z rywalizacji w 2017 roku.

Haitong Bank (nowy uczestnik)
DO PORTFELA WCHODZĄ:
• Bytom | Spółka przeceniona. Planuje dalszą ekspansję bizne
su, a dalszemu wzrostowi powinien sprzyjać silny konsument.
• Elektrobudowa | Spółka notowana z nieuzasadnionym
dyskontem do spółek porównywalnych.
• Pekao |Spodziewamy się kontynuacji pozytywnego trendu,
który ma miejsce od czasu ogłoszenia przejęcia przez PZU.
• Robyg | Oczekujemy solidnego wolumenu sprzedaży
mieszkań oraz mocnych wyników finansowych w IV kw. 2016 r.
• Trakcja | Początek roku może przynieść nowe rozstrzygnię
cia na rynku inwestycji kolejowych, co powinno wesprzeć kurs.
• Unibep | Niska wycena i mocny portfel zamówień na 2017 r.
• Wirtualna Polska | Atrakcyjny model biznesowyz ekspozycją na
rosnące segmenty: reklama internetowaoraz e-commerce. ©©

Noble Securities

DM Raiffeisen
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MEDICALGORITHMICS
PKO BP

61,50
285,00
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QUERCUS

DO PORTFELA WCHODZĄ:
• Benefit System| Ciekawy model biznesowy. Liczymy na
kontynuację pozytywnego trendu w notowaniach.
• Ciech | Atrakcyjna wycena spółki.
• Libet | Niska wycena spółki. Ciekawe plany przejęć innych
podmiotów, które poszerzyłyby ofertę produktową.
• Mangata, Rawlplug, UniWheels | Zwiększamy ekspozycję
portfela na spółki z sektora przemysłowego.
• MOL | Zakładamy kontynuację pozytywnego trendu w
notowaniach spółki. ©@
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Z PORTFELA WYPADAJĄ:
• KGHM, PZU | Realizacja zysków.
DO PORTFELA WCHODZĄ:
• Mercator Medical |Spółka o charakterystyce wzrostowej.
Atrakcyjna wycena:wskaźnik G/Z '17 wynosi 11,sx.
• Monnari | zakład o pozytywne momentum po grudniowych
danych osprzedaży. Niska wycena: wskaźnik C/Z*17 wynosi
n,4x.
• Trakcja| Poprawa sentymentu wobec budownictwa kolejo
wego. Niewygórowana wycena> C/Z '17 wynosi i4,7x. ©®

stopniowe przyspieszenie
wzrostu polskiego PKB,
czego spodziewamy się
szczególnie wii połowie
20i7 r. w związku z od
biciem także krajowych

t

Duże, średnie czy
małe spółki? Na
które segmenty warto
postawić 2017 r.?
W średnim
horyzoncie (perspek
tywa 2017 r.) wachlarz
negatywnych dalszych
rozczarowań mających
charakter wewnętrzny w
obszarze dużych podmiotów
(WIG-Banki, WIG-Energetyka) jest według nas
już mocno
ograni-

r

-." >
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FOT. MAT. PRASOWE

PORTFEL FOREKSOWY
Giełdy, surowce, waluty - eksperci i ich
miesięczne wskazówki ze świata

NEWAG

Walory bankubyły w minionym miesiącu najlepszą
inwestycją wśród firm, które znalazły się w składzie
grudniowych portfeli fundamentalnych. Akcje Aliora
w ciągu miesiąca przyniosły ponad 21-proc.stopę
zwrotu. Skorzystał natym jednak tylko portfel
analityków DM PKO BP.
Z początkiem grudnia bank nieoczekiwanie powrócił
do łask inwestorów,gdy pojawiła się informacja o
odstąpieniu od nabyciabiznesu Raiffeisena w Polsce,
co wyeliminowało ryzyko emisji akcji, która przez
dłuższy czas ciążyła notowaniom Aliora. Argumentów
przemawiających zabankiem jest jednak więcej.
W najnowszych rekomendacjach analitycypodkre
ślają, żejest on nisko wyceniany i nie posiada portfela
kredytów frankowych. ©©
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ŹRÓDŁO: SPÓŁKA
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Z PORTFELA WYPADAJĄ:
• Newag, ZE PAK | Ustępują miejsca atrakcyjniejszym spółkom
w portfelu.
DO PORTFELA WCHODZĄ:
• Aplisens |Spółka tania wskaźnikowe, skup akcji powinien
wspierać kurs. Opcja na poprawę sytuacji w Rosji.
• Herkules |Dostrzegamy szanse na poprawę wyników
finansowych spółki w 2017 roku.
• Orzeł Biały | Poprawa uwarunkowań rynkowych w listoadzie stwarza szansę na poprawę wynikóww kolejnych
pac
kw;artałach. ©©

czony. Tym samym spółki odużej kapitalizacji powinny
stopniowo wpływać na dalszą odbudowę krajowych indeksów.
Jest to najwłaściwszy moment, zważywszy na mocne (lub
nawet bardzo mocne) zachowanie średnich i mniejszych
spółek w ostatnich kwartałach.
W jakich branżach warto szukać atrakcyjnych spółek
z myślą o portfelu na 2017 r.?
Liczymy, że w 2017 r. na tle szerokiego rynku pozytywnie
będzie się wyróżniać WIG-Banki. Rok 2016 był wymagający
dla tego sektora ze względu na nowe regulacje podatkowe,
kwestię przewalutowania kredytów frankowych oraz
ograniczoną zdolność do wypłaty dywidend. Nastawienie
inwestorów do tego sektora w 2017 r. będzie jednak
bardziej przychylne ze względu na projekcje przyszłych
wyników.
Zwracamy też uwagę m.in. na WIG-Telekom, choć
kluczowe znaczenie dla tego subindeksu będzie miało
zachowanie Orange Polska. W średnim terminie liczymy na
odbudowę wartości rynku telekomunikacyjnego i inwestycja
w Orange naszym zdaniem daje bardzo dobrą ekspozycję na
taki scenariusz.
Ciekawym wyborem wydają się takżeśrednie i małe
spółki budowlane. Liczymy na ożywienie na rynku
budowlanym od drugiego lub trzeciego kwartału
2017 r.Wiele podmiotów wycenianych jest blisko wartości
księgowej ich majątku i kapitału obrotowego netto. Nawet
niewielkie pozytywne zaskoczenie w wynikach z podsta
wowej działalności może implikować zauważalne zwyżki
kursów.
Mamy również spore oczekiwania dotyczące sektora
handlu. Z kolei powracająca inflacja powinna być istotnym
wsparciem dla emitentów uzależnionych od wydatków
konsumpcyjnych. ©®
JIM

PORTFEL FUNDUSZOWY

Znani zarządzający i ich portfele
złożone z funduszy inwestycyjnych

30.11.2016

30.12.2016

ŹRÓDŁO: SPÓŁKA

W minionym miesiącu akcje odzieżowejspółki pota
niały o ponad 11 proc., wypadając najsłabiejwśród firm,
na któreprzed miesiącem postawili uczestnicy naszej
rywalizacji. Spółka znalazła się jedynie w portfelu
DM BPS, mając istotnywpływ najego słabygrudniowy
wynik.
Grudzień byłkolejnym z rzędu spadkowym miesiącem
tej spółki. Negatywne nastawienie inwestorów do
papierów Bytomia to pochodna rozczarowujących
wyników finansowych za III kwartał. Negatywnie na
ubiegłorocznych wynikach odbija się zmiana polityki
cenowej spółki, która nie przyniosła oczekiwanych
rezultatów, oraz zaostrzająca się konkurencja na ryn
ku. Ale firma podtrzymuje plany rozwoju powierzchni
sprzedaży poprzez otwarcianowych sklepóworaz
powiększanie istniejących. ©®
JIM

Zasady budowy portfeli
fundamentalnych
W skład każdego z portfeli wchodzi nie mniej niż
pięć i nie więcej niż dziesięć spółek. Mogą to być
dowolne firmy wchodzące w skład WIG, przy czym
pomijane sąte z kursem poniżej50 gr. Udziały
poszczególnych spółek wportfelu są równe. Nie
ma w nim gotówki. Wszelkie modyfikacje składu
możliwe są raz w miesiącu (podjego koniec), przy
czym po każdej rewizji liczba spółek w portfelu
może się zmienić (musi się jednak mieścić w
przedziale od pięciu do dziesięciu). Można ustawić
zlecenia obronne, które powodująautomatyczne
zamknięcie pozycji po spadku kursu do określonego
poziomu (tzw.stop loss) dla każdej zespółek. Firma,
która wypadnie zportfela z powodu realizacji
zlecenia obronnego,może do niego wrócić w wyniku
miesięcznej rewizji. Rozliczenie inwestycji następu
je wedługkursów akcji z zamknięcia ostatniej sesji
miesiąca. Stopy zwrotu są kumulowane z miesiąca
na miesiąc, z uwzględnieniem wypracowanych
wcześniej wyników. W wyliczeniach pomijane są
koszty transakcji. W wynikach inwestycji uwzględ
niane są dywidendy. ©©
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PORTFEL DYWIDENDOWY

Raz na kwartał analitycy budują
portfel złożony z najlepszych spółek dywidendowych

