Dobór spółek do portfela
okiem inwestorów
Omówienie badania przeprowadzonego wśród inwestorów

Badanie zrealizowane przy współpracy z serwisem StockWatch.pl

Luty, 2016 r.

Podsumowanie najważniejszych
wyników
94% inwestorów
docenia reputacje
spółki

71% inwestorów

uważa za bardzo ważne
lub niezbędne analizy i
raporty niezależnych
ekspertów

97% inwestorów
sprawdza przed
podjęciem decyzji
stabilność osiąganych
przez spółkę zysków

równoważy swoje inwestycje
poprzez stawianie na małe i duże
spółki

89%

99% ankietowanych uważa,
że perspektywy branży, w której
działa spółka są co najmniej
istotne	
  

49% ankietowanych

Okiem inwestorów
Inwestorzy zwracają
uwagę czy znaczący
akcjonariusze
bezpośrednio zarządzają
spółką – taki element
sprawdza
ankietowanych

86%

Spółka zyskuje według
inwestorów, jeśli Zarząd jest
zaangażowany kapitałowo
w papiery wartościowe
wyemitowane przez spółkę

Bogate doświadczenie
Zarządu jest co najmniej
istotne dla

85%

inwestorów
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O badaniu
Organizatorzy
Wyniki
Metryczka
FAST FINANCE na rynku kapitałowym

O badaniu
Badanie Jak budować swój portfel inwestycyjny? zostało przeprowadzone
w listopadzie 2015 roku.
Ankieta została skierowana do inwestorów – subskrybentów serwisu
StockWatch.pl.
Pytania zadane inwestorom miały na celu sprawdzenie, jakimi kryteriami
kierują się inwestorzy przy doborze spółek do swojego portfela.
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Organizatorzy

FAST FINANCE S.A. jest jedną
z wiodących firm wyspecjalizowanych
w windykacji wierzytelności detalicznych
w Polsce.
Akcje spółki są notowane na Giełdzie
Papierów Wartościowych.
FAST FINANCE jest również emitentem
obligacji korporacyjnych notowanych
na rynku Catalyst.

Serwis StockWatch.pl wspiera
inwestorów indywidualnych dostarczając
aktualne i zweryfikowane dane finansowe
spółek, innowacyjne narzędzia analizy
fundamentalnej i technicznej, analizy
i omówienia zawodowych niezależnych
finansistów oraz moderowane forum
użytkowników.
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Wyniki badania
Który typ spółek dominuje w portfelu inwestorów?

15%
Trudno określić,
inwestycje
intuicyjne

10%

Największe
spółki tzw.
blue chips

18%

Spółki o dużym potencjale
(w tym
z sektora MSP)

49%

Portfel
zdywersyfikowany
(równoważący
inwestycje w małe
i duże spółki)

8%

Spółki z modnych branż
(np. high-tech)
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Wyniki badania
Jakie znaczenie dla inwestorów mają poszczególne elementy przy ocenie
atrakcyjności spółki?
Niezbędne

Bardzo ważne

Istotne, ale nie decydujące

Nieistotne lub mało znaczące*	
  

21%

13%

13%

10%

7%

6%

46%

49%

44%

50%

47%

46%

32%

36%

38%

33%

36%

39%

6%

7%

10%

10%

Plany inwestycyjne

Efektywny model
biznesowy

Pozycja rynkowa

21%

1%

3%

Perspektywy rozwoju Stabilność zysków
branży, w której
działa spółka

Reputacja spółki

*Zsumowane odpowiedzi nieistotne i mało znaczące
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Wyniki badania
Jakie znaczenie dla inwestorów mają informacje dotyczące Zarządu
oraz struktury akcjonariatu?
Niezbędne

Bardzo ważne

Istotne, ale nie decydujące

Nieistotne lub mało znaczące*	
  
3%

3%
13%

11%

3%

11%

21%
42%

49%

43%

35%

31%

36%

35%

31%

39%

49%

11%

14%

24%

18%

Zaangażowanie
kapitałowe Zarządu w
papiery wartościowe
wyemitowane przez
spółkę

6%

15%

7%

Dominacja akcjonariuszy Doświadczenie Zarządu Dominacja jednego albo
zarządzających spółką
kilku znaczących
akcjonariuszy, ale z
udziałem inwestorów
mniejszościowych

*Zsumowane odpowiedzi nieistotne i mało znaczące

Dominacja instytucji
finansowwych
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Wyniki badania
Na co jeszcze zwracają uwagę inwestorzy?*

Regularność wypłacanych
dywidend

*Najczęściej wymieniane elementy w pytaniu otwartym

Wyniki samodzielnie
przeprowadzonej analizy
technicznej notowań akcji spółki
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Wyniki badania
Z jakich źródeł informacji najczęściej korzystają inwestorzy?
Niezbędne

Bardzo ważne

Istotne, ale nie decydujące

Nieistotne lub mało znaczące*	
  

7%

21%

64%

35%

26%
3%

Analizy i raporty
niezależnych
ekspertów
rynkowych

38%

3%

3%

4%

21%

24%

31%

49%

36%

38%

36%

44%

8%

14%

32%

28%

38%

Własne analizy

Raporty analityczne
domów maklerskich

Materiały
informacyjne
przygotowane dla
inwestorów, np.
arkusze kalkulacyjne,
prezentacje itp.

Media branżowe

Spotkania dla
inwestorów

*Zsumowane odpowiedzi nieistotne i mało znaczące
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Metryczka
Profil ankietowanego
Doświadczenie

<1 rok
12%

>5 lat

50%

38%
1 - 5 lat

Wartość portfela
>100 tys.

50 -100 tys.

<10 tys.

Jak często inwestorzy monitorują
rynek i spółki z ich portfela?
Okazjonalnie, np.
przy okazji publikacji
ważnych raportów

1%

Cyklicznie, np. przy
okazji publikacji
wyników

0%

Przynajmniej raz w
miesiącu

29%

22%

Przynajmniej raz w
tygodniu

17%

32%

Przynajmniej raz
dziennie

6%
35%
58%

10 - 50 tys.
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Metryczka
Indywidualna ocena
W skali od 1 do 5 inwestorzy ocenili swoją wiedzę o
rynku kapitałowym i zadowolenie z własnych inwestycji
3,38

Ocena poziomu wiedzy o
rynku kapitałowym

3,13

Ocena zadowolenia z
inwestycji
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FAST FINANCE na rynku
kapitałowym
8 lat temu spółka
FAST FINANCE
zadebiutowała na
rynku NewConnect.
Już 6 lat spółka jest
obecna na rynku
podstawowym GPW
oraz Catalyst

Ład korporacyjny
FAST FINANCE
stosuje zasady
Dobrych Praktyk
Spółek Notowanych
na GPW 2016

Zarząd
Spółka jest zarządzana
przez doświadczonych
menedżerów: Jacka
Daroszewskiego
i Jacka Krzemińskiego,
większościowych
akcjonariuszy
spółki (90% akcji)

Akcjonariat
Free float wynosi 15%.
Pozostała część udziałów
w kapitale należy do
osób zarządzających
spółką

Stabilne wyniki
finansowe
FAST FINANCE
systematycznie notuje
zysk z działalności
podstawowej

Materiały informacyjne
dla inwestorów
Cyklicznie
aktualizowane,
m.in.: prezentacje
i arkusze kalkulacyjne

Spotkania z inwestorami
FAST FINANCE uczestniczy
w wydarzeniach
inwestorskich;
w 2015 roku spółka brała
udział m.in. w konferencji
WallStreet w Karpaczu

Nowe zasoby
internetowe
Spółka uruchomiła nową
stroną internetową
zawierającą pełną gamę
informacji dla
inwestorów
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