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Wyniki subfunduszu

Łukasz Siwek
zarządzający
funduszami
Absolwent Akademii
Górniczo-Hutniczej im.
Stanisława Staszica w
Krakowie na kierunku
fizyka techniczna. Posiada
licencję doradcy
inwestycyjnego oraz
licencję maklera papierów
wartościowych. Karierę na
rynku finansowym
rozpoczynał w 2011 roku
na stanowisku Analityka
Finansowego oraz
Maklera w Navigator
Capital S.A. oraz
Navigator Capital Domu
Maklerskim. Następnie, w
latach 2012 – 2013 w
Millennium Domu
Maklerskim. W 2014 roku
w NWAI Brokerage House.
Od 2015 roku do lutego
2022 roku pracował w
MetLife TFI. Początkowo
w roli Analityka Akcji, zaś
od kwietnia 2016 jako
Zarządzający Portfelami
Akcji. Od marca
zatrudniony w Skarbiec
TFI na stanowisku
Zarządzającego
Funduszami Akcji.

W maju subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek stracił 2,26% (trzeci kwartyl, przy
medianie w grupie porównawczej na poziomie -1,89%).
Po bardzo słabym dla inwestorów kwietniu, maj przyniósł lekkie uspokojenie nastrojów. Co
prawda, pierwsza połowa miesiąca stała pod znakiem kontynuacji korekty z kwietnia (indeks
WIG stracił ponad 8%), jednak w drugiej części maja indeksy odrobiły dużą część strat. Indeks
szerokiego rynku WIG stracił w maju 0,6%, indeks blue chipów (WIG20) stracił 0,8% a indeks
średnich spółek (mWIG40) oddał 0,5%. Wspomniana duża zmienność nie była tylko polskim
fenomenem, podobne tendencje można było zaobserwować także na innych rynkach.
Od lutego czynniki wpływające na rynek nie zmieniają się. W maju inwazja Rosji na Ukrainę
ciągle trwała. Inflacja na Świecie cały czas straszyła, budząc obawy o zacieśnianie polityki
monetarnej przez banki centralne, a gospodarka Chin borykała się z lock downami będącymi
skutkiem pandemii COVID-19.
Na lokalnym podwórku należy zwrócić uwagę, na mający miejsce sezon publikacji wyników
finansowych za 1 kwartał 2022 r. Można postawić tezę, że były one lepsze od oczekiwań
rynkowych, a spółki o dużej kapitalizacji poradziły sobie lepiej niż pozostała część rynku.
Znacząco lepsze wyniki blue chipów, przełożyły się na dalszy spadek wskaźników wycen dla
głównych indeksów rynkowych. Duża w tym zasługa spółek mających ekspozycję na rynek
surowcowy oraz banków. W obu tych sektorach oczekujemy kontynuacji pozytywnych trendów
także w drugim kwartale. Mocny był ponadto sektor odzieżowy, gdyż wbrew powszechnym
obawom, klienci nie zrezygnowali z zakupów. Wnioskując z aktualnych prognoz wzrostu
gospodarczego dla Polski na rok 2022 r. w drugim kwartale pozytywne tendencje w wynikach
spółek detalicznych powinny być utrzymane.
Po raz kolejny zwracamy uwagę na obecny poziom wycen, które w średnim terminie skłaniają
do optymizmu. Indeks WIG (obrazujący zachowanie szerokiego rynku) notowany był na koniec
maja na wskaźniku cena do zysk (P/E) równym 7,3 przy średniej 10letniej 12,5. Indeksy WIG20,
mWIG40 czy sWIG80 też są handlowane znacznie poniżej historycznej średniej.
Ostatnio publikowane prognozy makroekonomiczne przewidują tempo wzrostu gospodarczego
w Polsce w 2022 r. powyżej 4% (poprawa w stosunku do poprzednich estymacji) natomiast
obniżeniu uległy prognozy na 2023. Musimy jednak pamiętać, że czynniki które destabilizowały
Europejską gospodarką w pierwszym kwartale cały czas się utrzymują i są one źródłem
potencjalnych pozytywnych jak i negatywnych zaskoczeń. Dodatkowo w 2023 r. w Polsce
odbędą się wybory parlamentarne a to oznacza, że przed wyborami obóz rządzący może
prowadzić luźną politykę fiskalną, sprzyjającą m.in. spółkom detalicznym.
W kolejnych miesiącach oprócz obserwowania publikowanych wskaźników gospodarczych, dużo
uwagi poświęconej będzie środkom finansowym jakie Polska może otrzymać z różnych
programów pomocowych. Mogą one stanowić ważne wsparcie dla spowalniającej dziś polskiej
gospodarki.
Poniższa tabela prezentuje stopy zwrotu z podstawowych indeksów wyliczanych dla
notowanych na GPW akcji. Dane na koniec maja.
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maj 22

ytd

WIG

-0,6% -17,1% WIG-BANKI

-3,7% -27,9%

WIG-LEKI

-8,3%

-40,3%

WIG20

-0,8% -18,7% WIG-BUDOW

8,5%

-2,4%

WIG-MEDIA

-3,6%

-27,1%

MWIG40 -0,5% -17,8% WIG-CHEMIA 15,0% 24,3%

WIG-MOTO

-0,2%

-11,4%

Indeks maj 22

ytd

SWIG80 -2,1% -9,4%
WIG30

Indeks

maj 22

Indeks

0,6%

18,8%

WIG-NRCHOM -4,0%

0,1%

12,8%

WIG-ODZIEZ

10,2%

-2,6% -14,5%

WIG-PALIWA

-2,3%

0,5%

WIG-SPOZYW

3,0%

-41,9%

WIG-ENERG

-0,7% -18,3% WIG-GORNIC

WIG140 -0,5% -17,4% WIG-INFO

ytd

-8,7%
-37,8%

Poniższa tabela prezentuje stopy zwrotu z podstawowych polskich indeksów oraz stopy zwrotu
z 3 najlepszych i 3 najgorszych inwestycji w ramach wymienionych indeksów. Dane za maj
2022.
Indeks WIG20

Zmiana

Indeks MWIG40

Zmiana

Indeks SWIG80

Zmiana

LPP SA

9,1%

Grupa Azoty SA

26,3%

Boryszew SA

55,8%

Allegro.eu SA

9,0%

PlayWay SA

23,4%

Bowim SA

40,2%

Powszechny Zakład Ubezpieczeń

5,5%

HUUUGE Inc

14,4%

CI Games SA

20,7%

Cyfrowy Polsat SA

-7,3%

TEN Square Games SA

-18,0%

PCF Group SA

-16,9%

-7,5%

Celon Pharma SA

-18,8%

Shoper SA

-19,7%

Develia SA

-21,8%

Onde SA

-24,1%

Pepco Group NV
CD Projekt SA

-10,2%

Pozycjonowanie subfunduszu
Alokacja w akcje oscyluje w przedziale 94-99%. Płynność utrzymuje się na wysokim poziomie –
89% lokat subfunduszu jest sprzedawalne w ciągu 20 dni. Obecnie portfel składa się z 40
pozycji.
Od dłuższego czasu fundusz posiada tylko i wyłącznie akcje polskich spółek. Na koniec miesiąca
akcje z indeksu mWIG40 stanowiły blisko 54% portfela, ok. 9% to walory wchodzące w skład
WIG20, zaś pozostała część to akcje spółek o mniejszej kapitalizacji.
W maju zakończyliśmy sezon wyników za 1Q’22 w którym ponad 85% spółek z WIG20 przebiło
oczekiwania. W przypadku mWIG40 oraz sWIG80 udało się to odpowiednio w 74% i 52%
przypadków. To drugi z rzędu kwartał z mocnymi wynikami polskich firm, a przekaz (z
konferencji po wynikowych, w których braliśmy udział) co do najbliższych miesięcy uznać można
za optymistyczny. W krótkim terminie pozytywnie na rynek wpływać powinien rozpoczynający
się sezon wypłat dywidend (wyższych o kilkanaście procent r/r), który przełoży się w naszej
ocenie na reinwestycje otrzymanej gotówki na GPW.
W średnim i dłuższym terminie uważamy, że czynnikiem, który wspierać będzie cały rynek jest
dopływ kapitału na polską giełdę. Reformy OFE została na razie zawieszona, a wzrost aktywów
w ramach różnych programów oszczędnościowych gwarantuje powtarzalny popyt na akcje. Duży
potencjał też drzemie w oszczędnościach Polaków zgromadzonych w bankach na lokatach. Po
roku 2021 kiedy to wśród Polaków zauważalny był wzrost zainteresowania inwestycjami w
akcje, zakładamy kontynuację tego trendu.
Z roku na rok poprawia się także atrakcyjność notowanych emitentów. Rośnie liczba prywatnych
przedsiębiorstw o średniej i dużej skali przychodów, oferujących przy tym interesujące
perspektywy wzrostu biznesu w kolejnych latach. Jest to ważny czynnik wspierający
zainteresowanie giełdą w Warszawie zarówno wśród lokalnych inwestorów jak i tych
międzynarodowych.
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Strategia inwestycyjna
Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek jest portfelem skoncentrowanym,
obejmującym ok. 40 spółek, przede wszystkim wchodzących w skład indeksów mWIG40 i
sWIG80. Zarządzający funduszem dokonuje selektywnego wyboru ograniczonej liczby spółek,
poprzedzonego dogłębną analizą fundamentalną spółki, rynku na którym działa, otoczenia
konkurencyjnego, składu zarządu oraz struktury akcjonariatu, jak również analizując
potencjalne zdarzenia korporacyjne mogące dotyczyć analizowanej firmy.
Portfel funduszu to połączenie spółek wzrostowych o dużym potencjale wzrostu biznesu
oraz spółek oferujących stabilność oraz powtarzalność wyników najlepiej z tendencją
wzrostową. Do pierwszej grupy należą m.in. spółki technologiczne, producenci gier video,
spółki medyczne i biotechnologiczne. Do drugiej grupy zaliczają się: spółki przemysłowe,
handlowe i firmy z sektora finansowego.
Fundusz koncentruje się na przedsiębiorstwach prywatnych, dobrze zarządzanych,
posiadających stabilny i doświadczony zarząd. Udział firm w których Skarb Państwa posiada
większościowe udziały stanowi małą część portfela.
Realizowana strategia inwestycyjna charakteryzuje się istotnymi odchyleniami od
benchmarku. Wyróżnikiem funduszu jest także wysoka waga przypisywana płynności
walorów nabywanych do portfela. Jest to niezwykle ważne w momentach, gdy następuje
osłabienie sentymentu lub pojawiają się nagłe korekty bądź okazje rynkowe.
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Nota prawna
Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące
Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych
informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie
gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Wartość
Aktywów Netto Subfunduszu może się charakteryzować dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki
zarządzania portfelem. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są
wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku
bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl.
Opisy ryzyk
Ryzyka mające istotne znaczenie dla Subfunduszu, które nie są odpowiednio uwzględnione przez wskaźnik:
Ryzyko kredytowe Ryzyko związane z trwałą lub czasową utratą przez emitentów papierów wartościowych zdolności do
wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. W skład tej kategorii ryzyka wchodzi również ryzyko związane z obniżeniem ratingu
kredytowego emitenta przez agencję ratingową i wynikający z niego spadek cen dłużnych papierów wartościowych emitenta.
Pogorszenie się kondycji finansowej emitentów papierów wartościowych lub obniżenie ratingu dla tych papierów lub emitentów może
w efekcie powadzić do spadków wartości Jednostek Uczestnictwa.
Ryzyko płynności Ograniczona płynność instrumentów finansowych związana z niskimi obrotami na giełdzie lub rynku, na którym
dokonywany jest obrót uniemożliwiają dokonanie zakupu lub sprzedaży dużego pakietu papierów wartościowych czy instrumentów w
krótkim czasie bez znacznego wpływu na cenę, w efekcie ograniczona płynność może negatywnie wpływać na możliwe do uzyskania
ceny, co z kolei może prowadzić do wahań i spadków wartości jednostki uczestnictwa.
Ryzyko kontrahenta Istnieje ryzyko związane z możliwością niewywiązania się kontrpartnerów Subfunduszu ze zobowiązań
wynikających z zawieranych przez Subfundusz umów, co może prowadzić do spadku aktywów Subfunduszu.
Ryzyko związane z możliwością nabywania przez Subfundusz Instrumentów Pochodnych W związku z tym, że Subfundusz może
nabywać Instrumenty Pochodne, pojawią się dodatkowe ryzyka, w tym niewłaściwego zabezpieczenia, oznaczające, że zyski na
Instrumencie Pochodnym nie zrekompensują strat na aktywie zabezpieczanym.
Ryzyko operacyjne Istnieje ryzyko wystąpienia strat związanych z błędną lub opóźnioną realizacją transakcji w wyniku
nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów, a także w wyniku zdarzeń zewnętrznych.
Inne istotne ryzyka Subfundusz stosuje strategię alokacji aktywów, która zakłada, że udział części akcyjnej waha się w granicach
66%-100%. Oznacza to, że nawet w okresach dekoniunktury na rynku akcji w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu wchodzić
będą akcje oraz inne instrumenty o wysokim ryzyku inwestycyjnym. Prowadzić to może, wobec utrzymującej się dekoniunktury na
giełdzie, do wahań i spadków wartości jednostki uczestnictwa.
Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk znajdują się w prospekcie informacyjnym Funduszu w części dotyczącej Subfunduszu w
punkcie opisującym ryzyka inwestycyjne związane z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.

