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Branże na celowniku w 2018 roku
Giełda > W tym roku kluczem do zyskówjest odpowiednia selekcja spółek i sektorów. Na które branże
warto postawić, a których lepiej unikać?
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Dla niektórych branż 2018 rok zapowiada się
udanie. Dotyczy to zarówno sektorów, które
dały zarobić w poprzednim roku, jak i tych, któ WIG-ENERGIA
re mają szanse wrócić do łask inwestorów. Nie (PKT)
wszędzie jednak będzie łatwo o zarobek, dlatego 3700
część sektorówlepiej w tym roku omijać.
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Sektory z potencjałem
W nadchodzącym roku na warszawskim
parkiecie nie powinno zabraknąć okazji do
zarobku. Jedną z ciekawszych propozycji
są banki, ale analitycy zalecają selektywne
podejście do tego sektora. - Po dobrym 2017
roku przed sektorem bankowym w Polsce
rysują się dwa kolejne lata solidnego wzrostu
zysków. Oczekujemy, że zagregowany zysk
netto analizowanych przez nas dziewięciu
banków wzrośnie w 2018 r. o 16 proc. rok do
roku, czemu sprzyjać będzie wzrost przy
chodów podstawowych przy jednocześnie
płaskich dynamikach kosztów i salda rezerw
- przewiduje Michał Fidelus, analityk Yestor
DM. Przekonuje, że bankom w dalszym ciągu
sprzyja dobre otoczenie makroekonomiczne
oraz stopniowo słabnąca presja regulacyjna, a
przy wysokich współczynnikach wypłacalności
sektor powoli wraca na ścieżkę wypłat dywi
dend. - Dodatkowo realizacja negatywnego
scenariusza kredytów frankowych wydaje się
coraz bardziej odległa - dodaje.
Zwolenników mają spółki korzystające
z rosnącej konsumpcji krajowej. - Dobrym
wyborem są podmioty będące beneficjen
tami rosnących wydatków konsumentów,
jak spółki handlu detalicznego i wybrani
dystrybutorzy. W tym gronie warto zwrócić
uwagę na firmy notujące zwyżki sprzedaży
porównywalnej oraz inwestujące w rozwój
sieci sprzedaży. To powinno zapewnić im
dynamiczny wzrost wyników finansowych
w kolejnych okresach - ocenia Krzysztof Radojewski, szef analityków Noble Securities.
Dlatego spółki nastawione na konsumenta
mogą się cieszyć szczególnymi względami
inwestorów w 2018 roku.
- Inwestorzy zagraniczni mogą chcieć
skorzystać z poprawy sytuacji polskich konsu
mentów. Dzięki temu mogą rosnąć akcje spółek
wrażliwych na popyt konsumpcyjny, czyli pro
wadzących sieci sklepów, restauracji, siłowni
czy działalność deweloperską - wskazuje Adam
Łukojć, zarządzającyfunduszami TFI Allianz.
Okazji warto też poszukać wśród dewelo
perów mieszkaniowych. - Mimo wyjątkowo
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rosnące ceny materiałów. Problemy może mieć
też sektor paliwowy, gdzie rosnące ceny ropy
negatywnie wpływają na marże rafineryjne, a
także producenci miedzi i węgla koksowego
ze względu na globalny wzrost podaży tych
surowców - wylicza Karol Brodziński, analityk
Erste Securities.
Część ekspertów zaleca też większą ostroż
ność w przypadku spółek energetycznych. Branża energetyczna ma przedsobą trudny rok.
W 2018 roku przewidujemy słabsze perspek
tywy dla segmentu wytwarzania (wyższych
kosztów węgla oraz uprawnień do emisji nie
uda się zrównoważyć nieco wyższymi cenami
sprzedaży prądu na rynku hurtowym) oraz
segmentu obrotu (rosnące koszty certyfikatów
oraz „czarnej"energii). Neutralnie postrzega
my perspektywy dla obszarów wydobycia oraz
dystrybucji. Jednocześnie realizowane są duże
inwestycje w wytwarzaniu (Opole, Jaworzno,
Turów), a kolejne są przygotowywane (Ostro
łęka). Wprowadzenie specjalnej taryfy nocnej
wymaga z kolei unowocześnienia systemów
opomiarowania sprzedaży i dystrybucji ener
gii elektrycznej, co niesie ze sobą dodatkowe
inwestycje w obszarze dystrybucji. W takiej
sytuacji trudno więc liczyć na wysokie dywi
dendy- zwraca uwagęMichał Sztabler, analityk
Noble Securities.
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Ryzykowne budowlanka i przemysł
WIG-PALIWA
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Analitycy sceptycznie oceniają szanse na
zarobek wsektorze budowlanym. - Sugerował-
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korzystnej koniunktury w branży wiele spółek
jest wycenianych na niskich bieżących wskaźni
kach, gdyż inwestorzy obawiają się przerwania
sprzyjającej koniunktury. W naszej ocenie dobre
perspektywy sektora utrzymają się również w
przyszłym roku - uważa Piotr Zybała, analityk
DM mBanku.- Sprzedaż mieszkań w IV kwarta
le 2017 r. jest powodem do dużego optymizmu.
Presja na wzrost cen mieszkań będzie narastać,
neutralizując negatywny wpływrosnących kosz
tów budowy - dodaje.
Do łask mają szansę wrócić niektóre spółki
przemysłowe. - Ogłaszane wezwania na akcje
małych i średnich spółek dowodzą, że ich aktu
alna wycena jest atrakcyjna. Nowe środki, które
uzyskają inwestorzy ze sprzedaży posiadanych
akcji, oraz spekulacje natemat kolejnych przejęć
mogą być paliwem dodalszego odbicia notowań
w I połowie 2018 r.- uważa Jakub Szkopek, ana
lityk DM mBanku
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Wśród spółek związanych z nowymi tech
nologiami eksperci liczą na pozytywnie zacho
wanie akcji producentów gier wideo. - W tym
roku ich notowania mogą odbić. Na 2018 rok
planowanych jest kilka ciekawych premier, a
kursy akcji w końcówce minionego roku były
pod silną presją-zauważa Marcin Materna,szef
analityków Millennium DM.

notowania spółek pospadały, to jednak bieżący
rok zapowiada się w mojej opinii jako trudny dla
spółek z branży, głównie ze względu na stronę
kosztową, co przełoży się na presję na marże.
Ponieważ notowania mocno pospadały, możli
we są odbicia kursów, jednak nie traktowałbym
ich jako zmiany trendu, ale odreagowanie po
sporych spadkach - wskazuje Krzysztof Radojewski.
Jak zauważa Adam Łukojć, niekorzystne zja
wiska z rynku pracybędą sporym wyzwaniem dla
spółek przemysłowych.- Wzrost wynagrodzeń
sprawia, że Polska przestaje być krajem taniej
siły roboczej. Przez to rentowność firm przemy
słowych może spadać. Ponieważ wiele z nich w
większym lub mniejszych stopniu stawia na eks
port, dodatkowym zmartwieniem jest ostatnie
umocnienie złotego. Niektórzy wytwórcy będą
korzystać na świetnej koniunkturze, ale mogą
oni stanowić mniejszość - ocenia ekspert TFI
Allianz. ©©

Koszty wyzwaniem

Jak zauważają eksperci, postrzeganie wielu
spółek przez rynek będzie uzależnione od
możliwości pełnego wykorzystania popra
wiającej się koniunktury i radzenia sobie z
rosnącą wciąż presją kosztową. - W 2018
roku omijalibyśmy szerokim łukiem sektory,
w których istotną część kosztów stanowią
koszty pracownicze, np. sektor budowlany,
dla którego dodatkowym wyzwaniem będą też
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Potentaci z WIG20 pójdą w odstawkę. Większe szanse na
zyski w 2018 roku znajdziemy wśród małych i średnich
spółek, które wrócą do łask inwestorów.
„Eksperci wierzą w kontynuację zwyżek na warszawskim parkiecie"
2 stycznia 2018 r.
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Grzegorz Pułkotycki

dyrektor inwestycyjny, Starfunds

Mając na uwadze 2018 rok, do najciekawszych sektorów można zaliczyć finanse. Silne otocze
nie makroekonomiczne i nieuchronny wzrost inflacji będą wywoływały presję na rozpoczęcie
cyklu podwyżek stóp przez RPP, co będzie się pozytywnie przekładało na sentyment do
banków. Warto zwrócić uwagę na mocno przecenioną w 2017 roku budowlankę. Obserwowane
w poprzednich kwartałach ożywienie w procesie budżetowania środków z UE powinno się prze
łożyć na konkretne inwestycje i dać pozytywny impuls wynikowy. Szerokim obszarem selekcji
ciekawych tematów inwestycyjnych na 2018 rok będzie całe spektrum spółek z ekspozycją
na konsumenta. Deweloperzy zaraportowali 40-proc. wzrost sprzedaży mieszkań w IV kw., co
powinno się przełożyć na wyraźną poprawę wyników w 2018 r. Także detaliści są beneficjen
tami świetnej sytuacji na rynku pracy, a dodatkowo pozytywny wpływ na poziom marż będzie
miało umocnienie złotego do dolara i euro. Do sektorów, które w 2018 r. mogą być pod presją,
zaliczyłbym paliwa, ze szczególnym uwzględnieniem rafinerii. Silny wzrost cen ropy przekłada
I się niższe marże rafineryjne, co w efekcie doprowadzi do dwucyfrowego spadku zysków. ©® JIM

Sebastian Trojanowski

zarządzający portfelami, TMS Brokers

W 2018 r. stawiałbym selektywnie na małe spółki kosztem dużych. Wyceny są mocno
skompresowane, w części głównie z tytułu negatywnego nastawienia inwestorów do całego
segmentu, i dają okazję do kupna walorów stabilnie rozwijających się spółek przy atrakcyj
nych wskaźnikach. Nie bez znaczenia jest też większe prawdopodobieństwo wezwań na część
spółek. Firmom nadal będzie sprzyjać solidna dynamika konsumpcji oraz otoczenie zewnętrz
ne. To nakazuje szukać okazji w spółkach konsumpcyjnych, tj. handlu detalicznym, grach
komputerowych i przedsiębiorstwach z ekspozycją na łańcuch dostaw w sektorze automoti
ve. Warto też jednak postawić na eksporterów, którym również może sprzyjać potencjalna
korekta notowań złotego po silnym 2017 r. W układzie branżowym unikałbym ekspozycji na
sektor paliwowy - wyczerpywanie się efektów ograniczenia szarej strefy, wyższe ceny ropy
oraz presja na marże przerobowe będą negatywnie wpływać na wyniki. Ponadto z ostrożno
ścią podchodziłbym do sektora bankowego, gdyż w mojej ocenie wyceny są już wymagające
i nie w pełni dyskontują potencjalne ryzyka związane z portfelami frankowymi. O®
JIM

