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Hossa zafundowała zyski
portfelom fundamentalnym
Giełda > Wytypowane przed miesiącem przez ekspertów spółki przyniosły sowite zyski. Czy propozycje ekspertów
do lutowych portfeli pozwolą na podtrzymanie dobrej passy?
Jacek Mysior
jacek.mysior0>parkiet.com

Przed miesiącem wystar
towała piąta edycja portfeli
fundamentalnych „Parkietu".
Do rywalizacji w 2017 r. przy
stąpiło sześć biur maklerskich,
których przedstawiciele- gieł
dowi analitycy - typują spółki
z mocnymi fundamentami,
mające przynieść zysk w kolej
nym miesiącu. Czas na pierw

sze w tym roku podsumowanie
Większość biur maklerskich
miesięcznych wyników.
biorących udział w rywalizacji
portfeli fundamentalnych
wykorzystała sprzyjającą
Rynek został w tyle
koniunkturę i wypracowała
Początek roku okazał się wysokie stopyzwrotu. Uczest
bardzo udany dla posiadaczy nicy po raz kolejny pokazali się
akcji z warszawskiego parkietu. z dobrej strony, zostawiając
Styczeń przyniósł kontynuację szeroki rynek daleko w tyle.
Uśredniony zysk z wszyst
grudniowego rajdu krajo
wych indeksów. Dzięki temu kich portfeli fundamentalnych
1T1WIG40 i SWIG80 znalazły w styczniu znalazł się 10 proc.
się na poziomach nienotowa- na plusie.podczas gdy WIG zy
skał 6,7 proc. Styczniowy rezul
nych od kilku lat.

DM BDM

tat okazał się równieżlepszy od
portfela technicznego, którego
wyniki podsumowaliśmyw śro
dowym wydaniu „Parkietu".
Eksperci od analizy wykresów
zarobili jedynie5,2 proc.
Po raz pierwszy w naszym
miesięcznym podsumowaniu
znaleźli się analitycy Haitong
Banku, którzy dołączyli do
rywalizacji z początkiem
2017 r. Jednocześnie z dalszej
rywalizacji wycofał się zespół
DM BPS.
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W styczniu bezkonku
rencyjny okazał się portfel
stworzony przez analityków
DM BDM. Styczeń zamknęli
z 22-proc. stopą zwrotu,co jest
rewelacyjnym wynikiem. Wy
przedzili ekspertów Haitong
Banku i DM PKO BP, którzy
w ciągu miesiąca zwiększyli
stan posiadania odpowiednio
o11 proc. i 10,8 proc.
Pozostali uczestnicy rywa
lizacji musieli się zadowolić
jednocyfrowym zyskiem, przy

czym wynik dwóch brokerów
okazał się nieznacznie słabszy
od rynku.
Styczniowe perły
W styczniu nasi typujący
mieli ułatwione zadanie - ak
cje większości spółek z war
szawskiego parkietu zdrożały.
Dwucyfrowe zyski nie były zaś
w tym okresie niczym nad
zwyczajnym, zwłaszcza wśród
średnich i małych spółek.
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Z PORTFELA WYPADAJĄ:
• Cognor, Mostostal Płock, Wąsko | Realizacja zysków.
• Orange | Zmiana struktury portfela.

Z PORTFELA WYPADAJĄ:
• Alior Bank, Alumetal, Benefit Systems, Ciech , Li bet |
Realizacja zysków
• MOL | Ustępuje miejsca atrakcyjniejszym spółkom.

DO PORTFELA WCHODZĄ:
• Bogdanka | Zakładamy umocnienie pozycji na rynku węgla
dla krajowej energetyki, oferujące jednocześnie mocne
argumenty inwestycyjne dla akcjonariuszy mniejszościowych.
• Famur |Spółka z dobrą ekspozycją na wzrost wydatkówin
westycyjnych przez przemysł wydobywczyw latach 2018-2019.
• GPW | Akcentujemy wzrost aktywności na rynku akcji oraz
wprowadzone już działania ograniczające koszty.
• Lubawa | Zwracamy uwagę na wzrost kontraktacji i dźwignię
operacyjną. Liczymy na mocnywynik w 2017 r. ©®

Z PORTFELA WYPADAJĄ:
• Elektrobudowa | Realizacja zysków
• Pekao |Temat kredytówfrankowych odsuwa się w czasie.
PZU po zgodzie KNF ma zmienićzarząd banku.

DO PORTFELA WCHODZĄ:
• Apator, Kęty | Zwiększamy ekspozycję portfela na spółki z
sektora przemysłowego.
• Budimex | Nasz typ wśród spółek budowlanych.
• CEZ | Wyróżniająca się spółka z sektora energetycznego.
• KGHM | Wyższe ceny miedzi w połączeniu ze słabym złotym
oznaczają mocną poprawę wynikóww 2017 roku.
• Robyg |Wysokie tempowzrostu sprzedaży mieszkań
zapowiada solidnewyniki wkońcówce 2016 r. i w 2017 r. O®

DO PORTFELA WCHODZĄ:
• CDRL (24)* |Ciekawe plany przyspieszenia rozwoju segmen
tu e-commerce za granicą oraz ekspansji sieci tradycyjnej.
• Famur | Dobre wyniki za IV kw.2016 r. Oczekujemy, że spół
ka wkrótce zakomunikuje szczegóły połączenia z Kopeksem.
• Monnari (8,90) | Oczekujemy odwrócenia odczytów
sprzedaży miesięcznej. Niska wycena rynkowa spółki.
• Próchnik (1,05) | Oczekujemy dobrych wynikówsprzedaży
w styczniu, szczególnie w kanale e-commerce. ©®
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Z PORTFELA WYPADAJĄ:
• Arctic Paper |Brak oczekiwanego wzrostu.
• Grupa Azoty, Medicalgorithmics, Mercator Medical, PKO
BP, Quercus, Trakcja | Realizacja zysków.
DO PORTFELA WCHODZĄ:
• ABC Data | Atrakcyjna wycena: wskaźnik C/Z '17 wynosi 8,sx i
stopa dywidendy powyżej10 proc.
• PGE | Poprawa sentymentu inwestorów, w tym zagranicz
nych, do spółek energetycznych.
a Polwax | Atrakcyjne wskaźniki wyceny rynkoweji do tego
jeszcze dywidenda.
• Skarbiec |Wskaźnik C/Z '17 na poziomie 7,8x, wysoka stopa
dywidendy, poprawa sentymentu do niezależnych TFI. ©©
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Z PORTFELA WYPADAJĄ:
• Orzeł Biały | Ustępuje miejsca atrakcyjniejszym spółkom
w portfelu.

Z PORTFELA WYPADAJĄ:
• Trakcja | Ustępuje miejsca atrakcyjniejszym typom inwesty
cyjnym w portfelu.

DO PORTFELA WCHODZĄ:
• GTC | Widzimy potencjał do dalszej poprawy wartości
księgowej, a tym samym spadek wskaźnika C/WK.
• MCI | Atrakcyjne dyskontodo wartości księgowej.
• Rawlplug | Ciekawa spółka przemysłowa z dużą ekspozycją
na eksport.
• Unibep |Atrakcyjnie wyceniana spółka budowlana. ©@

DO PORTFELA WCHODZĄ:
• Gekoplast | Niewygórowane wskaźnikiwyceny
rynkowej, dostrzegamy szanse na poprawę wyników
finansowych. ©@
*W NAWIASACH PODANO POZIOMY CENOWE ZLECEŃ STOP LOSS
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Wśród firm uwzględnio
nych w portfelach największe
zyski przyniosła inwestycja
w walory Wąsko, które po
drożały w ciągu miesiąca
o ponad 60 proc. (więcej
0 najlepszej i najgorszej
inwestycji miesiąca pi
szemy obok). Wysokie
dwucyfrowe stopy
zwrotu przyniosły
również papiery Be
nefit Systems, Libetu,
płockiego Mostostalu
1 Bytomia.
Nie wszystkie in
westycje uczestników
naszej rywalizacjiokazały
się jednak trafione, choć
spektakularnych wpadek
tym razem nie było. Ze spółek,
na które przed miesiącem po
stawili typujący, największym
ciężarem dla portfeli okazały
się akcje Monnari - w skali
całego miesiąca przyniosły
ponad 8-proc. stratę.
Pokładanych nadziei nie
spełniły też duże spółki
z WIG20. Rozczaro
waniem okazały się
walory PKN Orlen
i Orange, które za
kończyły styczeń pod
kreską. Skromne zyski
przyniosły jedynie
banici.
Wysokie stopy zwro
tu za styczeń zachęciły
naszych typujących
do realizacji zysków. W
rezultacie w portfelach przy
gotowanych na luty brakuje
wielu walorów spółek, które
pozwoliły w ostatnim cza
sie solidnie zarobić - m.in.
Benefit Systems, Cognoru,
Mostostalu Płock, Quercusa
czy Wąsko. Z łask wypadły
też firmy, które mimo pokła
danych nadziei nie przyniosły
oczekiwanych zysków, choć
stanowiły one zdecydowaną
mniejszość.
Typy na luty

W składach portfeli na
kolejny miesiąc pojawiło się
sporo nowych propozycji.
Najczęściej przewijającym
się argumentem za wyborem
nowych spółek były optymi
styczne oczekiwania związane
z zakładaną poprawą ich wyni
ków finansowych (to przypa
dek m.in. GPW, Famuru czy
Robygu). Eksperci wychodzą
z założenia, że to pozytywnie
przełoży się na notowania tych
firm. Zwłaszcza że oczekiwa
nia te już niebawem zostaną
zweryfikowane - na GPW ru
szył właśnie sezon publikacji
wyników za IV kwartał 2016 r.
Nie bez znaczenia pozostają
długoterminowe perspektywy
na cały 2017 r. Pod tym wzglę
dem analitycy mocno liczą na
CDRL, KGHM, Polwax czy
Skarbiec.
Część ekspertów tradycyj
nie upatruje swojej szansy

proc.
wyniósł
uśredniony wynik
sześciu portfeli
fundamentalnych
za styczeń.

6,7
proc.

wyniosła stopa
zwrotu indeksu
szerokiego rynku
WIG w styczniu.

w rynkowych okazjach.
Dlatego wśród nowych pro
pozycji nie mogło zabraknąć
firm, które oprócz solidnych
fundamentów mogą się po
chwalić atrakcyjną wyceną
zwłaszcza w porównaniu z
konkurentami z tej samej
branży, czego potwierdze
niem mogą być ich atrakcyjne
wskaźnild wyceny.Argument
ten przesądził o wyborze
m.in. ABG Daty, Gekoplastu,
Monnari czy PGE.
Biorąc pod uwagę konkretne
branże, uwagę zwraca szeroka
reprezentacja w portfelach
spółek przemysłowych. Ich
sprzymierzeńcem jest ko
niunktura na krajowym i euro
pejskim rynku oraz wciąż re
latywnie niezbyt mocny złoty,
gdyż wiele z nich w większym
lub mniejszym stopniu stawia
na eksport swoich produktów.
Większym zaintereso
waniem cieszą się również
spółki budowlane, które mają
nadzieje na pozyskanie kolej
nych kontraktów w związku
z przyspieszeniem rozstrzy
gnięć przetargów publicznych.
Swoich zwolennikówcały czas
mają również podmioty z eks
pozycją na rosnącą krajową
konsumpcję. ©©

Zasady budowy
portfeli fundamentalnych
W skład każdego z portfeli wchodzi nie mniej niż pięć i nie
więcej niż dziesięć spółek. Mogą tobyć dowolne firmy wcho
dzące w skład WIG,przy czym pomijane są te z kursem poni
żej 50 gr. Udziałyposzczególnych spółek wportfelu są równe.
Nie ma w nim gotówki. Wszelkie modyfikacje składu możliwe
są raz w miesiącu (pod jego koniec), przy czym pokażdej rewi
zji liczba spółek w portfelu może się zmienić (musi sięjednak
mieścić w przedziale od pięciu do dziesięciu). Możnaustawić
zlecenia obronne, które powodująautomatyczne zamknięcie
pozycji pospadku kursu do określonego poziomu (tzw.stop
loss) dla każdej zespółek. Firma, która wypadnie z portfela
z powodurealizacji zlecenia obronnego, może do niego
wrócić w wyniku miesięcznej rewizji. Rozliczenie inwestycji
następuje według kursów akcji z zaniknięcia ostatniej sesji
miesiąca. Stopy zwrotu są kumulowane zmiesiąca na miesiąc,
z uwzględnieniem wypracowanych wcześniejwyników.
W wyliczeniach pomijane są koszty transakcji. W wynikach
inwestycji uwzględniane są dywidendy. ©O
JIM

