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Zastrzeżenia
 Przedstawione w prezentacji informacje mają charakter poglądowo-edukacyjny.

Nie stanowią one rekomendacji do podejmowania decyzji inwestycyjnej, a mają
stanowić jedynie inspiracje do samodzielnego zgłębienia możliwości
inwestowania w sektor uranu.

 Posiadam ugruntowane przekonanie oraz istotną ekspozycję na rynek uranu.
Tym samym moje przemyślenia mogą być obciążone błędem konfirmacji
– tj. mogę mimowolnie przykładać większą wartość do informacji
potwierdzających moje przekonania niż tych, które im przeczą.

 Rynek uranu w fazie byka i niedźwiedzia charakteryzuje się ogromną
zmiennością. Oferując możliwość ponadprzeciętnych stóp zwrotu wystawia
inwestora na ogromne ryzyko – zmienność typu 30-50% w dwa tygodnie nie jest
niczym nietypowym na tym rynku.



Myśli przewodnie dalszych rozważań

Akcje to akcje, w kryzysie płynnościowym 
korelacje wszystkich aktywów będą dążyły do 1.

Rynek długu jest znacznie większy i ważniejszy od 
rynku akcji.



Spojrzenie YTD
Instrument YTD (dane na 30.10.2022)

SP500 -18,15%

NDX -29,96%

RUT -17,79%

WIG20 -33,45%

TLT -33,88%

URNM -8,87%

SPUT +25,57%

KAP -28,97%

CCJ +11,29%

GLO -5,99%

Copper -23,09%

WTI +14,39%

Dollar Index +15,70%

Gold -10,13%

Lithium +126,66%



Dlaczego szeroki rynek spada i może dalej spadać?



Dlaczego szeroki rynek spada i może dalej spadać?

 Wyłączając przejściowy efekt COVID w
ciągu ostatnich 5 lat P/E dla SP500
wynosiło średnio ok. 23-24

Innymi słowy wydając 100 USD na akcje
kupowaliśmy prawo do udziału w zysku na
poziomie ca. 4,2 USD, czyli 4,2%

 Tak wysokie poziomy P/E wynikały wprost
z niskich stóp zwrotu na obligacjach
amerykańskich skarbowych i
korporacyjnych stanowiących benchmark
stopy wolnej od ryzyka dla całego świata.
Niskie stopy zwrotu na obligacjach były zaś
wprost wynikiem luźnej polityki pieniężnej
banków centralnych, która właśnie ulega
zmianie



Dlaczego szeroki rynek spada i może dalej spadać?

Teraz dochodzimy do kluczowego pytania:

Jaki jest sens kupować akcje (ryzykowny instrument) o stopie zwrotu na dzisiaj ok. 4%
(tj. P/E 23-25), gdy można kupować amerykańskie obligacje skarbowe (super bezpieczny
instrument) dające nawet większy zwrot?

 W średnim terminie oczekiwana stopa zwrotu na akcjach musi być wyższy niż stopa
zwrotu na obligacjach skarbowych o minimum 2 p.p. (premia za ryzyko), a często więcej.

 Stosując tylko premię 2 p.p. powinniśmy oczekiwać stopy zwrotu z akcji na poziomie
min. 6% (obecny 10USY.B przekracza 4%, a 2USY.B dochodzi do 4,5%), co implikuje P/E na
poziomie poniżej 16,7.

 Obecne prognozy EPS 12m dla SP500 wynoszą ok. 220.

 Połączenie opisanych P/E z prognozami EPS przekładałoby się na fair value SP500 na
poziomie ok. 3650 pkt



Dlaczego szeroki rynek spada i może dalej spadać?

Trzeba mieć jednak na uwadze, że:
a) 2 p.p. premii za ryzyko to stosunkowo mało w tak niepewnych czasach.
b) Konsensus na rynku akcji odnośnie EPS na razie nie zakłada! żadnej poważnej recesji do końca

2023 oraz utrzymanie się bardzo wysokich marż korporacyjnych

Można sobie więc z łatwością wyobrazić, że EPS będą niższe, premie za ryzyko wyższe, co by
oznaczało, że SP500 może spaść poniżej 3000 w horyzoncie przyszłego roku i to bez żadnego
„czarnego łabędzia”



Czy to oznacza, że w listopadzie i grudniu będziemy na 
pewno niżej niż dzisiaj?

NIE!

 Sezonowo wchodzimy w dobry czas dla 
rynku akcji, szczególnie w roku wyborów 
mid-term

 Sentyment rynkowy jest mocno negatywny 
(choć nie ma jeszcze istotnych outflowów z 
funduszy akcji!)

 PUT / Call ratio pozostaje wysoki

 Wraz z publikacją wyników za 3Q mija okres 
zamknięty dla buy-backów akcji, które są 
głównym źródłem popytu w tym roku



Podsumowanie

1. W mojej ocenie zajmowanie długich pozycji na rynku akcji jest obecnie obarczone
bardzo wysokim ryzykiem szerokiego rynku, dlatego dla mnie CASH IS KING

2. Akcje spółek uranowych nie są i nie będą wolne od wpływu szerokiego rynku (idea
decoupling to mit)

3. Wszystkie pozycje w akcjach uranowych posiadam zabezpieczone krótkimi
pozycjami na amerykańskie indeksy

4. Jednostki SPUT to nie są akcje i nie podlegają tym samym zasadom wyceny co
zwykłe akcje – w mojej ocenie jest to najbezpieczniejsza ekspozycja na rynek uranu
szczególnie w momencie dużego dyskonta do NAV.

5. Spółki posiadające pozytywny cash-flow (Cameco, KAP) lub będące bliskimi
producentami (np. Paladin, UEC, Global Atomic) są mniej narażone na wysokie stopy
niż spółki o odległym cash-flow (np. Nexgen, Bannerman, wszyscy explorerzy) co
wynika wprost z mechaniki modeli DCF



SPUT i cena uranu

 Przez ostatnie 6 miesięcy SPUT był notowany przez zdecydowaną większość
czasu poniżej NAV co uniemożliwiało mu aktywne zakupy na rynku spot uranu.



SPUT i cena uranu

 Pomimo braku aktywności SPUT ceny spotowe uranu utrzymują się na poziomie
powyżej 50 USD / funt jednak wolumen transakcji jest bardzo niski - rynek w
dużej mierze zamarł



Kluczowe wydarzenia ostatnich miesięcy

Tenex (Rosatom), stanowiący przed wojną ok. 40% światowych mocy konwersji
i wzbogacania rudy uranu, został praktycznie wyłączony ze współpracy
z zachodnimi koncernami energetycznymi

Urenco i inni zachodni producenci musieli gwałtownie zwiększyć ilość wytwarzanego
paliwa nuklearnego, aby pokryć dziurę podażową po Tenexie (cena konwersji spot
wzrosła o 150% YTD, a cena wzbogacania spot o 164% YTD)

Wymusiło to zakończenie praktyki „underfeedingu” i potencjalne przejście
w „overfeeding”

Szczegółowe wyliczenia będą możliwe dopiero na koniec roku, ale należy szacować,
że przełoży się to zmniejszenie podaży U3O8 o ok. 15 mln funtów i zwiększenie
popytu na U3O8 o 5-10 mln funtów

Istotnie pogłębi to deficyt podaży pierwotnego U3O8 w stosunku do popytu



Kluczowe wydarzenia ostatnich miesięcy

 W 2022 nastąpiło ożywienie na rynku kontraktów długoterminowych i po raz pierwszy
od 10 lat ilość zakontraktowanego przez elektrownie U3O8 przekroczy 100 mln
funtów (np. same Cameco już zakontraktowało w tym roku 76 mln funtów).

 Pomimo tak dużego wzrostu kontraktacji długoterminowej w ujęciu rdr, nadal
pozostaje ona istotnie poniżej rocznego popytu na U3O8 ze strony samych elektrowni
wynoszącego obecnie ok. 165 mln funtów – czyli więcej niż przed Fukushimą.

 Biorąc pod uwagę niski stan zapasów U3O8 w elektrowniach zachodnich spodziewam
się w najbliższych miesiącach gwałtownego wzrostu poziomu kontraktacji
długoterminowej, czyli sytuacji analogicznej do tej z lat 2005-2010.



Kluczowe wydarzenia ostatnich miesięcy
 Światowy kryzys energetyczny wymusił ponowne przemyślenie fundamentalnych założeń tzw. zielonej

transformacji oraz bezpieczeństwa energetycznego

 Głównym wygranym jest tu atom, który na dzisiaj jest jedynym źródłem energii pozwalającym na faktyczną
zieloną transformację:

 OZE są cennym elementem systemu energetycznego, ale ze względu na swoje ograniczenia nie staną się
nigdy jego podstawą

 Wodór i amoniak to forma przechowywania energii (tj. bateria), a nie źródło energii

 Fuzja jądrowa, itp. pomysł to pieśń dalekiej przyszłości – istotną rolę w światowym bilansie
energetycznym mogą odgrywać najwcześniej za 20+lat

 Następuje więc wyraźne przyspieszenie renesansu energetyki atomowej na całym świecie czego przykładem
są:

 Dalsze wydłużanie funkcjonowania istniejących bloków atomowych (np. USA, Belgia, Francja, Japonia
i nawet Niemcy!)

 Restart bloków wcześniej wyłączonych w Japonii i USA (nawet w Niemczech rozważają już taki krok!)

 Ogłoszenie budowy nowych bloków zarówno w krajach już mających atom (np. UK, Francja, Holandia,
Szwecja, UAE) jak i takich dla których będą to pierwsze elektrownie atomowe (np. Polska, Ghana, Egipt,
kraje Zatoki Perskiej)

 Coraz większe środki publiczne i prywatne przeznaczane na rozwój SMR (w tym debiut na Nasdaq
pierwszej firmy produkującej SMR)



Kluczowe wydarzenia ostatnich miesięcy
 USA wprowadziły regulacje prawne (np. Inflation Reduction Act) ma szczeblu wspierające energetykę

atomową oraz produkcję uranu i paliwa atomowego na terenie, w tym:

 4,3 mld USD przeznaczono na rozbudowę mocy w zakresie klasycznego paliwa atomowego oraz
potencjalne wsparcie istniejących elektrowni nuklearnych

 0,85 mld USD przeznaczono na badania i produkcję HALEU (tj. paliwa potrzebnego do SMR)

Ponadto amerykański Departament Energii (DOE) dostał do dyspozycji 250 mld USD na wspieranie zielonej
transformacji do której zaliczać się będzie atom.

 Japonia przyspiesza restart istniejących bloków i deklaruje budowę nowych na bazie SMR

 Korea restartuje budowę wstrzymanych bloków (Shin-Hanul) i planuje 30% elektryczności z atomu do 2030

 Rząd Kanady udzielił finansowania na 970 mln CAD na budowę pierwszego komercyjnego reaktora SMR w
krajach G7 (Darlington, Ontario)

 High-Temperature Steam Electrolysis (HTSE) – rozwiązanie pozwalające na wykorzystanie pary wodnej
pozostałej po produkcji energii elektrycznej w elektrowni jądrowej do produkcji wodoru. Redukuje o 30%
koszt energetyczny, co może stać się dodatkowym benefitem dla rozwoju i utrzymania elektrowni jądrowych.
Dodatkowo obniża temperaturę pary wodnej uchodzącej z systemu. W 2023 roku ma wystartować pilotażowy
program procedowany przez Xcel E.

 KAP w ostatnich wynikach poinformował, że nie będzie w stanie zrealizować swoich obecnych planów
produkcyjnych (dodatkowy spadek podaży o 5-6 mln funtów). Jednocześnie nie udało mu się nadal rozwiązać
wszystkich problemów związanych z łańcuchem dostaw, co może potencjalnie skutkować niższą produkcję
w latach 2023-2024.



Kluczowe wydarzenia ostatnich miesięcy
11 października Cameco w konsorcjum z Brookfield Renewable Partners kupiło Westinghouse Electric Company
(„WEC”) czyli najważniejszą amerykańską spółką zajmującą się budową bloków atomowych
i produkcją paliwa nuklearnego – obecnie ponad 1/3 światowych reaktorów nuklearnych została zbudowana przez
WEC lub w oparciu o technologię WEC.

Implikacje dla całego rynku / tezy uranowej:

 W celu zamknięcia transakcji Cameco wyemitowało akcje warte 750 mln USD – taki proces wymagał
szerszego road-show i przedstawienia story uranowego dużej rzeszy inwestorów instytucjonalnych.
Patrząc na tempo zamknięcia emisji, objęcie dodatkowego pakietu przez underwritterów, szybkość
z jakim kurs zamknął lukę emisyjną, należy ocenić że popyt był bardzo wysoki. Biorąc pod uwagę bardzo
złe otoczenie szerokiego rynku taki popyt wskazuje na dużą wiarę instytucji w tezę uranową.

 Brookfield „przepakował” WEC z funduszu ogólnego do funduszu Renewable czym potwierdził zmianę
w podejściu funduszy inwestycyjnych i traktowaniu atomu jako zielonej energii tak jak OZE.
Kwalifikowanie atomu jako „zielonej inwestycji” będzie miało duże znaczenie dla przyszłych flowów do
sektora w kontekście presji na ESG.

 Cameco poprzez przejęcie WEC chce wejść na rynek CEE – w całym zachodnim świecie tylko WEC
dysponuje technologią pozwalającą produkować paliwo nuklearne do bloków atomowych projektowanych
przez Sowietów / Rosjan. Byłoby to trwałe wypchnięcie Tenexu z tego rynku.



Kluczowe wydarzenia ostatnich miesięcy
Implikacje dla samego Cameco:

Z punktu widzenia Cameco transakcja może mieć bardziej zniuansowany wpływ na wycenę:

 Otwiera ona nowe możliwości zarówno w obszarze kompletnie nowych linii biznesowych dla Cameco (np.
budowa bloków atomowych) jak i wzmocnienia dotychczasowych głównych źródeł przychodów (np.
dostarczanie paliwa atomowego i uranu do bloków zlokalizowanych w CEE, co wcześniej nie było możliwe
dla Cameco).

 Powoduje, że Cameco jest dużo bardziej złożonym podmiotem - takie mają zaś bardzo często niższe
mnożniki wyceny niż spółki „pure play” w danym segmencie. Analitycy instytucjonalni nie mają czasu /
kompetencji aby wnikać głęboko w tego typu spółki i po prostu stosują dyskonto do mnożników.

 Jeszcze przed transakcją kapitalizacja Cameco na tle sektora była tak duża, że mogła przekraczać limity
koncentracji w ETF (nie mogą one mieć więcej niż 25% portfela w jednej spółce) – dlatego w połowie
tego roku ETF URA musiał sprzedać akcje Cameco. Transakcja jeszcze zwiększy ten problem i ETF będą
musiały mieć proporcjonalnie mniej akcji Cameco niż wynikałoby to z kapitalizacji spółki na tle sektora.



Elektrownie atomowe w Polsce – czy warto kupić 
jakieś spółki teraz?

Odpowiedź brzmi jednoznacznie NIE:

 Najbliższe 4-5 lat to wyłącznie prace koncepcyjne, projektowe, związane z uzyskiwaniem pozwoleń
środowiskowych i budowlanych, etc.

 Jak dobrze pójdzie to za 3 lata będą znani główni podwykonawcy – wtedy warto się będzie im przyjrzeć
w kontekście wpływu na ich wyniki. Tutaj największym wartościowo obszarem, które zapewne przypadnie
polskim firmom, będą roboty ziemne i żelbetonowe oraz konstrukcje stalowe i produkcja rur.

 Z innych ciekawych obszarów w których polskie firmy mogą się na pewno pojawić w tej inwestycji są np.
zabezpieczenia przeciwpożarowe (np. Mercor dostarczał już takie do elektrowni atomowych) czy aparatura
pomiarowa i zapasowa (np. Aplisens, APS Energia). Ale to jest tak odległa w czasie perspektywa, że jej wpływ
na obecną wycenę jest żaden/marginalny.

 Z punktu widzenia dostaw uranu / paliwa nuklearnego to jest temat na za 10 lat i nie ma znaczenia dla
bieżącej wyceny Cameco.

Powyższe oczywiście nie oznacza możliwości spekulacyjnych spektakularnych wzrostów (vide Zepak ozstania), ale
nie ma to wiele wspólnego z inwestowaniem w moim rozumieniu tego słowa.





Dane kontaktowe:

Jeżeli ktoś z Was chciałby dowiedzieć się ode mnie jeszcze więcej nt. rynku 
uranu to zapraszam do kontaktu

mw.uranium@gmail.com
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