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Maruderzy, którzy
mają dać zarobić
Niektóre spółki przespały hossę. Czas się przebudzić • 14-15
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To, że od dwóch lat na giełdzie królują byki, nie dotarto do 61 spółek z WIG. Spośród giełdowych śpiochów analitycy wybrali te firmy,
które stać na przerwanie złej passy.
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Analitycy szukają perełek wśród maruderów
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JA Negocjacje Biotonu i Actavisu przedłużają się,
r lecz wkrótce mogłoby dojść do podpisania
umowy o współpracy na największych i wysoko
rentownych rynkach USA, UE, Japonii.

% Spółka jest pod presją nowej emisji,
* jednak jej obecne wskaźniki są atrakcyjne
(C/Z =10 z roku 2010).

^ Warto obserwować, ale nie od razu kupować
r spółki z rodowodem NFI. Pojedyncza
transakcja może spowodować skokowy wzrost
aktywów lub przypływ gotówki, a poza tym
mogą pojawić się nowe perspektywiczne biznesy.

• Tomasz Jachowicz
analityk BM DnB Nord

• Marcin Materna
dyrektor dziatu analiz Millennium DM

• Wojciech Szymon Kowalski
gtówny analityk Inwest Consulting

6 ciekawych
śpiochów
hossy

61 spółek z WIG przespało dwuletnią hossę.
Czas na pobudkę, przynajmniej kilku z nich
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Analitycy wytypowali
maruderów, którzy mogą
dać zarobić. Są nimi: Bioton,
Ferro, Midas, Polskie Jadło,
Sfinks i Vindexus.
Za nami dwa lata wzrostów.
Hossa, która zaczęła się 17 lute
go 2009 roku, wywindowała in
deks szerokiego rynkujuż o 100
proc. W tym czasie rekordziści
warszawskiego parkietu dali
zarobić krocie. Największym
beneficjentem okazał się MW
Trade. Spółka, która znalazła
się w stajni Leszka Czarneckie
go, zyskała ponad 1200 proc.
Niewiele mniej dałyzarobićpapiery surowcowych Astarty
i Synthosu oraz wielkopolskiej
Amiki i Groclinu. Generalnie
notowania aż 150 spółek z WIG
wzrosły o 100 proc. i więcej.

Nie wszyscy świętują

Nie
wszystkie
spółki,
a zwłaszcza ich akcjonariu

sze, kończą drugą rocznicę
hossy wbyczych nastrojach.
Spore grono nie tylko nie na
dążało za rynkiem, ale wręcz
poddało się mocnej przece
nie. Kursy ponad 20 spółek
z szerokiego rynku spadły
o kilkadziesiąt procent. Jed
nak okazja do odrabiania
strat może pojawić się w tym
roku. Powód? Większość eks
pertów przewiduje, że 2011 r.
będzie na giełdach okresem
kontynuacji wzrostów. Spró
bowaliśmy wysondować, któ
re spółki z listy „najwięk
szych giełdowych śpiochów"
stać na przerwanie złej passy.
Otrzymaliśmy kilka propo
zycji.

Spożywcza reaktywacja

Wśród kandydatów do prze
budzenia są dwaj przedstawi
ciele branży gastronomicznej:
Polskie Jadło oraz Sfinks. Kry
zys mocno dał im się we zna
ki, co widać po wynikach fi
nansowych. Konsekwencją te
go było mocne tąpnięcie kur
sów. Według analityków nie
warto ich skreślać.
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% Spółka ma istotne udziały w określonych
r niszach na rynku gastronomicznym (tworzy
m.in. sieć pierogami oraz tzw. MOP, czyli miejsca
obsługi podróżnych przy autostradach).

^ Ewentualne zakończenie sukcesem działań
r naprawczych może spowodować znaczną
poprawę kondycji finansowej oraz zwiększyć
efektywność operacyjną, a to powinno przełożyć
sie na notowania.

• W ostatnim czasie obserwujemy wybicie
r kursu w górę i zbliżenie się do szczytu
z 21 września—6,1 zł. Pokonanie tego oporu
otworzy drogę wyżej.

• Wojciech Szymon Kowalski
gtówny analityk I n w e s t Consulting

• Bogusław Taźbirek
dyrektor dziatu analiz Noble Securities

• Krzysztof Borowski
analityk KBC Securities

— Polskie Jadło ma istotne
udziały wokreślonych niszach
na rynku gastronomicznym.
Tworzy m.in. sieć pierogami
oraz tzw. MOP-y czyli miej
sca obsługi podróżnych
przy autostradach. To ozna
cza, że może zostać poddane
konsolidacji w różnych wa
riantach, z rebrandingiem
włącznie — uważa Wojciech
Szymon Kowalski, analityk
Inwest Consulting.
Z kolei w Sfinksa wierzy
Bogusław Taźbirek z Noble
Securities.
— Spółka podejmuje działa
nia skierowane na restruktu
ryzację zadłużenia i po dłu
gich rozmowach porozumiała
się wstępnie z ING BSK, PKO
BP i Raiffeisen Bankiem
w sprawie restrukturyza
cji 100 mln zl kredytów. Spo
sób porozumienia z bankami
zależy od ilości środków, któ
re spółka uzyska z nowej emi
sji akcji. Parafowanie porozu
mienia z bankami ma pozwo
lić również na udzielenie po
życzki przez obecnego naj
większego akcjonariusza (Syl-

MARUDERZY DWULETNIEJ HOSSY

• Zmiana kursu w proc. od 17 lutego 2009 r.
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wester Cacek), która będzie
wykorzystana na rozwój dzia
łalności operacyjnej — argu
mentuje Bogusław Taźbirek.
Analityk dodaje, że skład
akcjonariatu, gdzie oprócz
Sylwestra Cacka są trzy fundu
sze emerytalne, to kolejna
przesłanka możliwego urato
wania spółki.
— Ewentualne zakończe
nie sukcesem działań, które
mają nastąpić w najbliższym
czasie, może znacznie popra-

wić kondycję finansową oraz
zwiększyć efektywność ope
racyjną, a to powinno odbić
się na notowaniach — podsu
mowuje ekspert Noble Secu
rities.

Czas na Bioton?

Maruderem hossy, na którego
zwracają uwagę analitycy, jest
Bioton.
— Przecena spółki może
być związana z brakiem za
ufania do głównego akcjona

riusza. Sprzedaż do Chin ru
szyła w listopadzie, lecz nie
spodziewałbym się początko
wo znaczących przychodów
z tego tytułu (za to będzie ona
bardzo dynamicznie wzra
stać). Negocj acj e Biotonu i Actavisu przedłużają się, lecz
wkrótce mogłoby dojść
do
podpisania
umowy
o współpracy na największych
i wysoko rentownych rynkach
USA UE, Japonii — ocenia To
masz Jachowicz, analityk BM
DnB Nord.
Analityk zauważa, że wraz
ze zbliżaniem się terminu pu
blikacji wyników z IV kwar
tału (1 marca) może dojść
do
podpisania
umowy
o współpracy z GlaxoSmith
Kline na rynkach WNP, Azji
i Pacyfiku (z wyłączeniem
Chin i Japonii), Bliskiego
Wschodu, Ameryki Łacińskiej
oraz Afryki.
— Spodziewałbym się re
alizacji prognozy przedsta
wionej przez zarząd — dodaje
analityk BM DnB Nord.
Wśród ciekawych śpio
chów hossy jest też Ferro,

działające w branży sanitar
nej i grzewczej, i telekomuni
kacyjny Midas.
— Ferro jest pod presją no
wej emisji, jednakjego obecne
wskaźniki są atrakcyjne
(C/Z wynosi 10 z roku 2010).
Przejęcie Novaservisu jest potencjalną szansą rozwoju —
mówi Marcin Materna z Mil
lennium DM.
— Warto obserwować, ale
nie od razu kupować, spółki
z rodowodem NFI. One są
przede wszystkim wehikułami
inwestycyjnymi. Pojedyncza
transakcja może spowodować
skokowy wzrost aktywów,
przypływ gotówki, a poza tym
mogą wej ść w nowe perspek
tywiczne biznesy. Mam tu
na myśli na przykład Midasa—
uważa Wojciech Szymon Ko
walski.

Wskazanie technika

Z punktu widzenia analizy
technicznej, ciekawie wygląda
kurs Vindexusa, który debiu
tował na giełdzie w mar
cu 2009 r. Teraz kurs spółki
działającej na rynku wierzy

telności jest znacznie niższy,
niż w dniu debiutu.
— Vindexus znajduje się
w trendzie bocznym od sierp
nia 2010 r. W ostatnim czasie
obserwujemy wybicie wgórę
i zbliżenie się do szczytu z 21
września, czyli 6,1 zl. Kolej
ny opór to 6,48 zł oraz 6,9 zl.
Ich pokonanie otworzyłoby
drogę wyżej. Cena porusza
się poza górną wstęgą Bollingera. Na średniej rucho
mej 13-sesyjnej obowiązuje
wskazanie kupna. Wskazania
zajęcia pozycji długiej pojawi
ły się też na oscylatorze Stochastic (dotarł już do pasma
wykupienia) oraz MACD
i Paraboli — analizuje Krzysz
tof Borowski, analityk KBC
Securities.
W jego opinii warto zwrócić
uwagę na wzrost wolumenu
obrotu oraz silną zwyżkę
wskaźnika Akumulacja/Dys
trybucja.
— W trakcie ostatnich se
sji wzrosła siła relatywna ceny
akcji w stosunku do indeksów
sWIG80 i mWIG40 - dodaje
Krzysztof Borowski.

