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Osoby lubiące spekulację często poszukują
mocno przecenionych akcji spółek, które miały
w ostatnim czasie większe trudności. Gdy do
strzegają, że jest szansa na poprawę sytuacji w
„przedsiębiorstwie po przejściach", wtedy są
gotowi zaryzykować i kupić przecenione walory.
Nagrodą za podjęte ryzyko ma być solidna stopa
zwrotu w przyszłości.
Z myślą o giełdowych graczach z dużo mniejszą
awersją do ryzyka, eksperci przygotowali kilka
podpowiedzi. Warto przy tym jednak dodać, że
przedstawione inwestycyjne tropy nie musząbyć
skierowane tylko do „ryzykantów". Mogąprzecież
stanowić jedynie niewielkączęść naszego portfela
inwestycyjnego, dzięki czemu zabezpieczymy się
przed większym uszczupleniem kapitału w przy
padku zrealizowania się negatywnego scenariusza
dla opisywanych spółek.
Paczkomaty znowu zadziałają?
Wyobraźnię ekspertów najbardziej rozbudził
Integer.pl. Na producenta paczkomatów wska
zało aż trzech z nich. - Niewątpliwie w tym roku
spółką, która ma największe szanse na pokaźne
zwyżki, jest Integer. To będzie decydujący rok
dla tej firmy, która niepokazała dodatniego zysku
na sprzedaży od dziesięciu kwartałów - mówi
Tomasz Wyłuda, menedżer zespołu doradztwa i
analiz BM ING Banku Śląskiego.
I przypomina sytuację spółki: - Na problemy
Integera wostatnich latach złożyły się zbyt duże
inwestycje, których przedsiębiorstwo nie było
w stanie udźwignąć, oraz działania rządu, które
wspierały Pocztę Polską kosztem prywatnych
przedsiębiorców i całego społeczeństwa, które
musi więcej płacićza przesyłki.
- Biorąc pod uwagę dobre zachowanie kursu
w ostatnich dniach oraz napływające pozytywne
informacje bieżące, można oczekiwać, że sytuacja
w spółce się znormalizuje i jest szansa nawzrost
notowań. Musimy pamiętać jednak o tym, że
otoczenie prawne, jak i makroekonomiczne, jest
niestabilne, co powoduje dużą niepewność inwe
storów. Dlatego ewentualnywzrost kursu niejest
przesądzony, ale może przynieść pokaźne zyski
inwestorom - dodaje.
Na spółkę, której jeszcze trzy lata temu jedna
akcja byłanotowana powyżej 300 zl wskazał rów
nież Tomasz Krajewski, analityk BM Deutsche
Banku.
- Firma jest w trakcie restrukturyzacji, czego
skutkiem była decyzja zależnegoInPostu o rezy
gnacji z świadczenia usług przesyłek listów trady
cyjnych. Integer niedawnoinformował równieżo
wycofaniu swojejdziałalności zRosji, ze względu
na ograniczenie dalszego rozwoju. Spółka tak
więc chce skoncentrować się na kilku krajach,w
których dostrzega większy potencjał - podkreśla.
- Warto pamiętać, że w tym roku wypada ter
min wykupu części długu, a najbliższy jest już w
lutym. Z informacji wynika, iż spółka obligacje
będzie chciała zrolować i z pewnością takie roz
wiązanie byłoby lepiej odebrane niż ewentualna
emisja akcji. Spółka od swojego dołka urosła już
niemal 100 proc., ale oceniam, że jeśli upora się
z rolowaniem zadłużenia oraz będzie stabilnie
się rozwijała, to ma potencjalnie duże szanse na
dalszy wzrost kapitalizacji w długim terminie,
zwłaszcza że branża e-commerce, wydaje się być
mocno perspektywiczna- dodaje.
Ostatnim z ekspertów zwracającym uwagę
na tę firmę był Krzysztof Radojewski, dyrektor
departamentu analiz rynkowych Noble Securi
ties, który również uważa, że sytuacja w spółce
powinna ulec poprawie w 2017 roku. Radojewski
także uczula na podstawowy czynnik ryzyka.
- Spółka ma spore finansowanie dłużne, które
zapada w tym i przyszłym roku, i konieczne jest
jego zrefinansowanie. Brak refinansowania lub
pozyskaniafinansowaniaw innej formie oznaczać
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podmiotami oferującymi kontrakty CFD, przez
co biznes staje się mniej przewidywalny i coraz
trudniejszy do prowadzenia. Dodatkowo niska
zmienność w pierwszej połowie roku wpływała
niekorzystnie na wyniki brokerów zarówno na
świecie, jak i w Polsce. Dramatyczny spadek zy
sku w relacji rocznej był największym ciosem dla
spółki, której kurs do tej pory nie możewrócić do
wcześniejszych poziomów - opisuje przyczyny
słabości Mateusz Adamkiewicz, główny analityk
EastSideCapita.
A co przemawia za tą spółką? - Po pierwsze, po
zytywnie oceniam ostatnie zmiany na poziomie
zarządu. Po drugie, już od pewnego czasu widać
wzmożone działania marketingowe na głównym
rynku dla brokera, czyli w Polsce. Po trzecie, w
ostatnich miesiącach z rynku wycofało się kilku
większych graczy, a ich klienci najpewniej trafią
do X-Trade Brokers. Na koniec warto odnotować,
że druga połowa roku powinnabyć dużo lepsza dla
brokerów, o czym możemy przeczytać także w
oficjalnym komunikacie. Podsumowując, moim
zdaniem teraz jest odpowiedni moment na inwe
stycję wXTB, ponieważ strumień złych informacji
prawdopodobnie się wyczerpał - ocenia.
Warto przy tym dodać, że Mateusz Adam
kiewicz był zawodowo związany z forexowymi
domami maklerskimi, pracował w HFT Brokers
oraz wcześniej właśnie w X-Trade Brokers.
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Szesc spółek
dla ryzykantów
Giełda > Zdaniem większości pytanych przez
nas ekspertów Integer.pl może być obecnie dobrą
propozycją dla inwestorów, którzy akceptują
większe ryzyko przy zakupie akcji. Kogo jeszcze
wskazali?
Jednym zdaniem...
Integerpl

Według ekspertów spółka będąca
w trakcie restrukturyzacji ma w 2017 r.
w końcu poprawić wyniki
finansowe.

Bank Millennium

Spółka jest mocno niedowartościowana
pod względem wskaźnikowym
w stosunku do konkurentów.

X-Trade Brokers

Zmiany na poziomie zarządu oraz
wzmożone działania marketingowe
- to m.in. ma poprawić sytuację domu
maklerskiego.

Polenergia

Spółka może skorzystać m.in.
na zapowiadanym złagodzeniu przepisów
dotyczących stawiania farm wiatrowych.

Kopex

Synergia z niedawnym największym
konkurentem Grupą Famur powinna
wpłynąć na ograniczenie kosztów
oraz pomóc w rywalizacji obu podmiotów
na globalnym rynku.

Indykpol

Chwilowe problemy (związane z wystą
pieniem ogniska ptasiej grypy w Polsce)
mogą być okazją do zakupów. O®

będzie problemy z płynnościąi może mieć mocno
negatywny wpływ na wycenę akcji - zaznacza.
Finansowe propozycje
Inwestorzy chcący poczuć dreszczyk emocji
przy handlowaniu akcjamicoraz częściej spoglą
dają w stronę banków, które w ostatnich latach
zanotowały większe spadki. Jednym z nich jest
Bank Millennium.
- Jest to kolejna spółka po bardzo dużej prze
cenie. Dodatkowo bank ten jest mocno niedowar
tościowany pod względem wskaźnikowym w sto
sunku do konkurentów. W ostatnich miesiącach
widać odwrócenie trendu spadkowego i powolne
przechodzenie do trendu wzrostowego - mówi
Wyłuda.
Jego zdaniem spółce przeszkadza duży udział
kredytów frankowych w aktywach. - Przy założe
niu, że rząd nie będzie chciał przewrócićsystemu
bankowego oraz że kurs złotówki mocno nie
ucierpi w 2017 roku, można oczekiwać silnego
odbicia. Czasgra na korzyść Millennium, ponie
waż z biegiem czasu udziałkredytówfrankowych
w aktywach spada, co powoduje coraz lepszą
sytuację finansową spółki. Wzrost przychodówz
tytułu opłat i prowizji oraz możliwy wzrost stóp
procentowych powinny korzystnie wpłynąć na
wynik banku- przekonuje analityk.
Kolejną mocno przecenioną spółką z sektora fi
nansowego jestX-Trade Brokers, czyli największy
forexowydom maklerskiw Polsce i wiodący gracz
w regionie.
-Od maksimów kurs spółki został przeceniony
o połowę za sprawą wyjątkowo niesprzyjającego
otoczenia. Europejscy regulatorzy toczą walkę z

Czas zwiększyć energię
Na jakie jeszcze firmy powinni zwrócić uwagę
giełdowi spekulanci? Kolejnyz ekspertów Michał
Sztabler z Noble Securities,wskazał na Polenergię.- Kurs spadł W2016 r. o 60 proc., ustanawiając
minimum na poziomienieco powyżej10 zł.Spadla
były uzasadnione słabymi wynikami finansowymi
firmy i gwałtownym pogorszeniem perspektyw
rynkowych wkluczowym dla Polenergii biznesie
farm wiatrowych - mówi analityk.
- Zarząd dokonał odpisów posiadanych ak
tywów, zarówno już funkcjonujących farm, jak
i przyszłych projektów, w tym oprócz biznesu
wiatrowego także projekt połączeniagazowego z
Niemcami. Rynek zielonych certyfikatówrównież
osiągnął dno notowań (ok. 37 zł/MWh) i w 2017
r. nie należy już spodziewać się tak znaczących
spadkówjak w 2016 r. (ze 115 złw grudniu 2015 r.
do 38 zł wgrudniu 2016 r.). Można za to liczyć na
ich odbicie, jeśli urzędy decyzyjne w tym obszarze
będą chciały coś zmienić w kwestii opłacalności
produkcji prądu z wiatru - dodaje.
Dodatkowo zdaniem analityka dla Polenergii
korzystne może być zapowiadane złagodzenie
przepisów dotyczących stawiania farm wiatro
wych (tzw. ustawa odległościowa), co mogłoby
„odmrozić" część projelaów.
- Spółkajestteż przygotowana do wystartowa
nia w aukcji na nowe moce (system uruchomiony
w 2016 r., który zastąpić ma system zielonych
certyfikatów). Choćwciąż nad spółką ciąży ryzyko
związane zfunkcjonowaniem rynku i wpływające
na generowane wyniki finansowe (głównie ceny
zielonych certyfikatów), to jednak są podstawy,
by oczekiwać przynajmniej średnioterminowej
korekty trendu - mówi Sztabler.
W kolejce do wzrostu
Na liście „spółek dla ryzykantów" pojawił
się także Kopex. - Spółka mocno powiązana z
górnictwem. Między innymi słabość tej branży
przełożyła się na znaczne pogorszenie jej sytu
acji finansowej, a co za tym idzie równieżwyceny
giełdowej. Spółka jest w trakcie dużych zmian.
N owy właściciel TDJ planuje,aby Kopex do końca
roku w pełni zintegrował się ze swoim niedaw
nym największym konkurentem Grupą Famur.
Synergia obu podmiotów powinna wpłynąć na
ograniczenie kosztów oraz znacząco pomóc w
rywalizacji obu podmiotów naglobalnym rynku.
Te czynniki powinnywpływać nawzrost wartości
akcji - podpowiada Krajewski.
Ostatnią propozycją jest Indykpol.-Spółka od
ponad rokuznajduje się w trendzie spadkowym, a
w tym czasie akcje zostały przecenione o połowę.
W ostatnim okresie kolejnym ciosem dla Indykpolu było wystąpienie ogniska ptasiej grypy w
Polsce, co przełożyło się na zakaz eksportu na
ważne rynki, m.in. do Chin czy RPA Wydarzenie
to będzie miało bez wątpienia negatywny wpływ
na wyniki spółki, ale jestto sytuacja przejściowa,a
tego rodzaju chwilowe problemy często stwarzają
okazje do zakupów-mówi Adamkiewicz. ©@

