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PREVERILI SMO, KAKO USPEŠNI SO BORZNI
BORZNI ANALITIKI PRI PRIPOROČILIH
PRIPOROČILIH ZA NAKUP ALI
PRODAJO DELNIC; PRAVILNO RAZUMEVANJE
RAZUMEVANJE PRIPOROČIL LAHKO IZBOLJŠA
IZBOLJŠA VAŠ PORTFELJ,
TEŽKO PA BOSTE S TEM OBOGATELI

Vlagatelji po svetu radi prisluhnejo poznavalcem iz finančne stroke in njihovim priporočilom
za določeno naložbo. Ob tem pa se marsikdaj ne zavedajo, kako je treba ravnati s takšnimi
priporočili. Študije, ki jih predstavljamo v nadaljevanju, kažejo, da je zaupanje v priporočila
preveliko in da se v finančnem svetu vlagatelji premalokrat zavedajo, da so podobno
zavedeni, kot so porabniki pri oglasih za pralni prašek, ki obljublja magično belino pri
pranju pri 30 stopinjah Celzija. Naložbena priporočila, ciljne in poštene cene ter ne
nazadnje tudi izjave analitikov naj bodo le ena od informacij, nikakor pa ne edina, ki
pripomore k boljši odločitvi za vašo naložbo.
Priporočila za nakup, potem pa pok
Ni torej dobro slepo slediti ugotovitvam borznih analiz. Da to res drži, povejmo, da je ob
koncu devetdesetih let prejšnjega stoletja, torej pred pokom dotcom balona, le dva odstotka
vseh analiz imelo prodajno priporočilo. Preostali pa so priporočali držanje ali pa celo
nakupe delnic.
Razplet je znan: pok tehnološkega balona in nekajletne pocenitve na borzi. Dve leti stara
študija profesorja univerze v Sand Diegu Williama Bakerja je pokazala, da so delnice, ki
sestavljajo ameriški delniški indeks S & P 500, z nakupnim priporočilom med letoma 1999
in 2005 v povprečju dosegale za tretjino slabši donos kot tiste s priporočilom drži oziroma
prodaj.
Ob tem je seveda treba povedati, da so bili to časi, ko je borzo pretresal pok IT-balona, v
takšnih časih pa marsikatero znamenje, na katero se analitiki pri svojih napovedih
zanašajo, odpove. Vseeno pa je raziskava dober opomin, da je do analiz treba biti zadržan.
V prvem letošnjem četrtletju je investicijska banka Goldman Sachs prav vsak trgovalni dan
povečala dobiček iz trgovanja z vrednostnimi papirji. Na drugi strani so jo njene stranke
odnesle precej slabše. Kar sedem od devetih tako imenovanih top naložb za leto 2010, ki jih
je banka iz New Yorka lani svetovala svojim strankam, je pridelalo izgubo, je v svoji analizi
ugotovila poslovnoinformacijska agencija Bloomberg . Vlagatelji, ki so svoj denar po
nasvetu banke Goldman Sachs vložili v eno od sedmih izgubarskih naložb, so izgubili od 9,4
odstotka do 14 odstotkov vloženih sredstev.
Kaj pa priporočene top naložbe slovenskih borznih družb? Kar nekaj jih objavlja analize in
na podlagi teh priporočila. Pri tem so najbolj aktivne Alta , KD Banka in NLB , ki za
slovenske blue chipe navadno izdajo novo priporočilo kmalu po četrtletnih rezultatih. Imata
pa GBD BPD in Alta Invest (ta je naslednica Medvešek Pušnika) tudi svoja naložbena
priporočila, s katerimi iščeta najprimernejše naložbe na trgu in sporočata strankam, kateri
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vrednostni papirji pri danih ravneh obljubljajo lepe donose. Pa preverimo, kako uspešna so
bila njihova priporočila do zdaj.
Priporočila GBD BPD
Pri GBD BPD so naložbena priporočila začeli objavljati v
začetku leta, vsebujejo pa predvidevanja na podlagi
tehnične analize, pri čemer izdajo pričakovanje za
enomesečno obdobje, in temeljne analize za srednjeoziroma dolgoročno obdobje, pri čemer navedejo
pričakovanje za leto dni. Ocene, kako se njihovo naložbeno
priporočilo izkaže dolgoročno, še ni mogoče narediti, smo
pa proučili, kako so se delnice gibale prvi mesec po
priporočilu.
Med prvimi osmimi priporočili sta le dve delnici v mesecu
dni izgubili vrednost, v povprečju pa je osem analiziranih
doseglo dvoodstotni mesečni donos. Analitiki GBD BPD so
v svojih analizah možni mesečni donos nastavili precej
višje, v povprečju kar 15 odstotkov nad ceno ob izdaji
priporočila. Le pri eni delnici so bili na podlagi tehnične
analize uspešni.
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Miha
Pučnik,
upravljavec
premoženja pri GBD BPD:
Posamezna naložba, ki jo
priporočamo, naj ne presega
več
kot
10
odstotkov
naložbene
Pri priporočilu za delnico švicarskega Novartisa so dosegli vlagateljeve
šestodstotni donos in za pol odstotne točke zgrešili donos, košarice.
ki so ga v analizi predstavili kot možnega. Pri preostalih
sedmih so precej zaostali za predvidenim donosom.
Kot nam je pojasnil Miha Pučnik, upravljavec premoženja pri GBD BPD, je vseeno prepričan,
da je s sledenjem njihovim naložbenim priporočilom mogoče dosegati nadpovprečne
donose: Vlagateljem vsekakor svetujemo, da uvrstijo v svoj portfelj več naložb, predlaganih
v naložbenih priporočilih, s čimer dodatno zmanjšajo tveganje. Svetujemo pa, naj vlagatelj s
posamezno naložbo ni izpostavljen za več kot 10 odstotkov svoje naložbene košarice.
Ob tem dodaja, da je namen takšnih priporočil seznanjanje strank in širše finančne javnosti
z aktualnimi naložbami. Naš namen je predstaviti naložbo, ki bo dosegala najvišje donose
glede na še sprejemljivo tveganje. Vlagateljem želimo celostno predstaviti izbrano naložbo,
zato jo opišemo s temeljnega in tehničnega vidika. V naložbena priporočila uvrščamo
delnice, ki so s tega vidika poceni, pojasnjuje Pučnik. Ob tem poudarja, da se mora vlagatelj
za konkretno naložbo odločiti sam, njihov cilj pa je, da mu pri tem pomagajo z dobro in
zaupanja vredno informacijo.
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Medvešek Pušnikova vroča delnica
Alta Invest je postala pravna naslednica družbe Medvešek
Pušnik (in tudi Publikuma in Poteze) ter tako tudi
naslednica njihovih naložbenih priporočil, imenovanih
vroča delnica. Kot nam je pojasnil Uroš Ožbolt,
Ožbolt vodja
oddelka aktivnega spremljanja naložb pri družbi Alta
Invest, so se z združitvijo treh finančnih družb priporočil
lotili drugače, zato treh novih nakupnih priporočil za Gold
Fields , Apple in Adidas , izdanih v zadnjem mesecu in pol,
ne moremo primerjati s prejšnjimi priporočili.
Vseeno pa smo za vtis pregledali prejšnje dosežene donose
ob prodaji po priporočilih za vročo delnico. Poglobitev kaže,
da je kriza analitikom Medvešek Pušnika prekrižala načrte.
Številne naložbe, predvsem tiste, za katere do konca
poletja 2007 niso izdali prodajnega priporočila, imajo velike
še vedno nerealizirane izgube. Največja rdeča pika je Royal
Bank of Scotland , ki so jo kupili nekaj mesecev pred
začetkom finančne krize, ko je bila vredna še več kot 650
britanskih funtov. Prodajnega priporočila niso izdali vse do
danes, ko delnica kotira pri vrednosti 45 funtov oziroma
krepkih 90 odstotkov pod nakupno vrednostjo.
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Uroš Ožbolt, vodja oddelka
aktivnega spremljanja naložb
pri Alta Invest: Glavni namen
priprave priporočil je približati
trgovanje
na tujih
trgih
povprečnemu
slovenskemu
vlagatelju, ki ima v svojem
portfelju še vedno večinoma
slovenske naložbe.

So pa bili na drugi strani v zadnjem letu in pol pri večini priporočil uspešni, čeprav se jim je
občasno še vedno zgodil kakšen ogromen zdrs. Največji med njimi je bil LDK Solar, ki so ga
prodali ravno na enoletnem dnu in tako v mesecu dni pridelali 60-odstotno izgubo. Kljub
temu so z zadnjimi 29 priporočili, ki so objavljena na spletni strani Alte in za katera so že
dali prodajno priporočilo, povprečno dosegli 12-odstotni donos brez upoštevanja stroškov
transakcij. Pri tem nismo upoštevali časovne komponente.
Nekatere delnice so prodali nekaj dni po nakupu, druge več kot leto po nakupu, vseeno pa
povprečni donos kaže na uspešnost posameznih priporočil v zadnjem času. V nekaterih
primerih se je izkazalo, da bi bilo bolje, če delnice še ne bi prodali tako kmalu. A ob tem se
moramo zavedati, da je po bitki lahko biti general in da od analitikov ne moramo pričakovati
nakupnih priporočil ob dnu in prodajnih na vrhu.
Pri Alti so prepričani, da je z doslednim sledenjem
vnaprej postavljeni trgovalni strategiji možno premagati
trg. Odločilni so disciplina, potrpežljivost, obvladovanje
tveganj in seveda čustev, ki marsikdaj premagajo še
tako izkušenega vlagatelja, pravi Ožbolt.

Pred pokom dotcom balona je le
dva odstotka vseh analiz imelo
prodajno priporočilo, preostali so
priporočali držanje ali pa celo
nakupe delnic.

Medijski pregled za dan 16.6.2010
Kolikšna bo vrednost delnic v prihodnje
Analitiki svoje analize za delnice javno objavljajo in izdelajo ciljno ceno (target price)
ali pa pošteno ceno (fair value). S ciljno ceno poskušajo predvideti, kolikšna bo
vrednost delnice čez leto dni; nekatere analitske hiše tudi za krajše ali daljše
obdobje. S pošteno ceno pa na podlagi modelov izražajo pričakovanje, koliko bi v
nekem hipu bila poštena vrednost delnice na trgu.
Ob obeh vrednotenjih analitiki izdajo še priporočilo v petih stopnjah: prodaj,
zmanjšuj, zadrži, dokupuj, kupuj. Nekatere analitske hiše dajejo še priporočila
glede na določene primerljive indekse (benchmark), in sicer kot overweight
(priporočilo za večjo utež delnice, kot je v indeksu), equalweight (enaka utež kot v
indeksu) in underweight (manjša utež kot v indeksu).
Matjaž Maletič, analitik KD Banke, ki večkrat na leto analizira večja slovenska
podjetja, opozarja, naj vlagatelj ciljne cene ne jemlje kot zagotovilo, da bo vrednost
delnica čez leto dni na takšni ravni. Razume naj jo kot ceno, ki jo je predvidel nekdo,
ki se poklicno ukvarja z vrednotenjem naložb, pozna okolje v industriji in glavne
konkurenčne prednosti podjetja.
Ciljna cena je pričakovana sredina, okoli katere se bo gibala cena delnice glede na
poslovanje družbe, napovedane investicije in poslovni model družbe, pojasnjuje
Maletič. Pri svojih analizah ocenjuje vrednost glede na notranjo (fundamentalno)
analizo in vrednotenje na podlagi primerljivih podjetij. Pri tem analitiki
predpostavljajo, da se trg ne moti. Ali je trg res vedno nezmotljiv, pa mora presoditi
vsak vlagatelj posebej. Vlagatelju, ki se želi za nakupe odločati po takšnih analizah,
priporoča, naj pred nakupom preveri prejšnja priporočila analitika in prouči, kako
uspešna so bila.
Nekateri so pri svojih napovedih namreč boljši od drugih, zato je pomembno najti
analitika, ki dobro pozna delnice panoge, v katere želite vlagati. Za primerjavo
preteklih in sedanjih ocen tujih analitikov vam je lahko v pomoč spletna stran
http://biz.yahoo.com/a/ba/a11.html. Maletič pri odločanju o sledenju analizi svetuje
tudi konkreten razmislek o primernosti naložbe za portfelj vlagatelja, vprašati pa se
mora tudi, ali je skladna z njegovo naložbeno strategijo.
Uroš Ožbolt iz družbe Alta Invest kratkoročnim vlagateljem odsvetuje nakupe delnic
le na podlagi ciljne cene, saj lahko kratkoročna tržna nihanja ceno delnice odpeljejo
popolnoma v drugo stran od pričakovanj analitikov. Kratkoročni vlagatelji morajo
pri svojih odločitvah upoštevati tudi razpoloženje trga in kratkoročne premike.
Dolgoročnejšim vlagateljem pa priporočamo, da pri svojih odločitvah uporabljajo
ugotovitve temeljne analize, pri čemer gre za daljše časovno obdobje, ter izbirajo
stabilna podjetja, ki so temeljno podcenjena in imajo možnosti za nadaljnjo rast,
pravi Ožbolt.
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Poštena cena je primernejša
Oddelek analiz v največji slovenski banki NLB ocenjuje pošteno vrednost delnice.
Kot nam je pojasnil vodja oddelka za analize pri NLB Aleš Mataj, s takšnim
vrednotenjem na podlagi metode diskontiranih denarnih tokov ocenijo pošteno ceno
na dan vrednotenja. Takšno vrednotenje se mu zdi primernejše, saj pri 12mesečnih ciljnih cenah večkrat ni povsem jasno, ali je s tem mišljena poštena cena,
ki naj bi veljala čez 12 mesecev, ali pa gre za današnjo pošteno vrednost, za katero
analitiki arbitrarno določijo 12-mesečno obdobje, ko naj bi bila ta cena dosežena.
Ta druga možnost se mu zdi precej sporna in celo nekoliko zavajajoča.
Pri tem poudarja še, da pričakovana rast cene še ne pomeni nujno nakupnega
priporočila. Analitiki določijo strošek lastniškega kapitala, ki ga vlagatelj zahteva za
držanje določene delnice. Če je na primer analizirana poštena cena delnice danes
enaka tržni, ki znaša 100 evrov, strošek lastniškega kapitala pa je 15 odstotkov, bi
nas analiza po principu 12-mesečne ciljne cene pripeljala do vrednosti 115 evrov
(če upoštevamo, da podjetje ne izplačuje dividend in je zahtevana donosnost
dosežena samo z rastjo cene). Analitiki zaradi tako velike pričakovane rasti cene
takšni delnici pogosto dodelijo nakupno priporočilo, kar pa ni prav. Analizirana
poštena cena nam jasno pove, da trg delnico vrednoti primerno, zato bi bilo
ustrezno priporočilo drži, pojasnjuje Mataj.
Pasti nakupnih priporočil
Mataj vlagatelje opozarja, naj ne sledijo golim priporočilom kupi. Ta namreč pri
številnih analitskih hišah izražajo pričakovanja, da bo celotna donosnost delnice v
naslednjih 12-mesecih višja kot 10 odstotkov. Pri naložbi v zrelo družbo, ki nima
velikih možnosti za rast, je 10 odstotkov sicer dobra donosnost glede na tveganje, ki
ga v tem primeru kot vlagatelji prevzemamo. Nikakor pa to ni zadovoljiva donosnost
za vlagatelja v hitro rastoče, po možnosti malo podjetje, ki je zelo tvegano. Strošek
lastniškega kapitala v teh primerih pogosto presega 10 odstotkov, kar pomeni, da
vlagatelj v tem primeru z 10-odstotno donosnostjo ne bo poplačan za tveganje, ki ga
prevzema, zato nakupno priporočilo za takšno delnico ni primerno, opozarja
strokovnjak za analize pri NLB. Vlagateljem, ki bodo sledili analizam in
priporočilom, Mataj svetuje, naj si podrobno preberejo razlago investicijskih
priporočil, da bodo vedeli, kaj cena in priporočilo analitske hiše sploh pomenita.
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Za koga so primerna priporočila
Aktivno trgovanje na podlagi priporočil od vlagatelja
zahteva veliko časa ter znanja in je priporočljivo za
vlagatelje z večletnimi izkušnjami ter znanjem in z
nekoliko večjimi portfelji, ki jim omogočajo, da
poskrbijo za zadostno razpršitev premoženja, s
čimer zmanjšujejo celotno tveganje portfelja.
Odločanje na podlagi takšnih priporočil največkrat
uporabljajo tudi bolj špekulativni vlagatelji, ki so
zaradi višje pričakovane donosnosti pripravljeni
sprejeti tudi večje tveganje, pravi strokovnjak za
osebne finance Gregor Beguš iz družbe
Vzajemci.com. Vlagateljem, ki nimajo ne znanja ne
izkušenj, sledenje takšnim priporočilom odsvetuje.
Za te je priporočljivo, da aktivnosti prenesejo na izkušene upravljavce premoženja.

