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Wykres miesiąca
Jest to wykres, który naszym zdaniem powinien skłaniać inwestorów do głębszej refleksji.
Zachęcamy aby poświęcić mu chociaż 1 minutę. Nasze wnioski znajdują się pod wykresem.
Poniższy wykres przedstawia zachowanie indeksu S&P500 na tle prawdopodobieństwa recesji
w USA w ciągu kolejnych 12 miesięcy (wskaźnik wyliczany przez oddział FED z Nowego Jorku).

Źródło: opracowanie własne, Bloomberg, dane na dzień 04.05.2022.
Nasze przemyślenia:
• Ocena prawdopodobieństwa recesji wyliczana przez NY Fed w przeszłości dobrze
przewidywała zbliżającą się recesję w USA (kolor szary).
• Prawdopodobieństwo wystąpienia recesji wyższe niż 35% powinno zacząć budzić obawy
inwestorów.
• Wysoka wartość wskaźnika (powyżej 35%) historycznie dawała jeszcze czas na reakcję i
zmniejszenie alokacji w akcje.
• Bieżące odczyty wskaźnika (poniżej 10%) świadczą o stabilnej sytuacji gospodarczej USA.
• Aktualna polityka monetarna FEDu (spokojne zacieśnienie polityki monetarnej),
listopadowe wybory parlamentarne w USA (tzw. midterm election) oraz także listopadowy
XX Zjazd Komunistycznej Partii Chin dają podstawy oczekiwać typowej dla czasu
przedwyborczego luźnej polityki fiskalnej.
• Korekty na indeksie S&P500, które miały miejsce przy niskim prawdopodobieństwie recesji
w przeszłości były dobrą okazją do zakupu akcji.
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Zachowanie wybranych indeksów w kwietniu 2022
Nazwa indeksu

31.12.2021 31.03.2022 29.04.2022 Marzec zmiana YTD zmiana
4 766,2

4 530,4

4 131,9

-8,8%

-13,3%

NASDAQ100 Indeks

16 320,1

14 838,5

12 854,8

-13,4%

-21,2%

DAX Indeks

15 884,9

14 414,8

14 097,9

-2,2%

-11,2%

NIKKEI 225 Indeks

28 791,7

27 821,4

26 847,9

-3,5%

-6,8%

HANG SENG Indeks

23 397,7

21 996,9

21 089,4

-4,1%

-9,9%

WIG Indeks

69 296,3

64 900,4

57 755,0

-11,0%

-16,7%

WIG 20 Indeks

2 266,9

2 133,1

1 858,1

-12,9%

-18,0%

mWIG40 Indeks

5 291,7

4 778,1

4 370,2

-8,5%

-17,4%

MXEF Indeks

1 232,0

1 141,8

1 076,2

-5,7%

-12,6%

95,7

98,3

103,0

4,7%

7,6%

S&P500 Indeks

DOLLAR INDEX SPOT

115,0

107,5

102,8

-4,3%

-10,6%

LME Copper 3 Month Rolling Forward
d

9 720,5

10 375,0

9 769,5

-5,8%

0,5%

Gold Spot $/Oz

1 829,2

1 937,4

1 896,9

-2,1%

3,7%

Crude Oil Futures

75,2

100,3

104,7

4,4%

39,2%

ISHARES 7-10 YEA

Pozycjonowanie
Alokacja strategiczna i taktyczna widnieje w tabeli poniżej.

Na koniec kwietnia ekspozycja funduszy na akcje wyniosła ok 55% (USA 42%, Polska 6%,
Japonia, 3%, Chiny 4%). Zwiększenie alokacji w akcje nastąpiło poprzez zakup instrumentów
udziałowych notowanych na rynku amerykańskim.
Rosnące rentowności amerykańskich obligacji skarbowych będące efektem oczekiwań
inwestorów odnośnie skali podwyżek stóp procentowych przez FED doprowadziły do
spadków na rynku akcji. Jeśli FED zrealizowałby podwyżki stóp zakładane aktualnie przez
rynek mogłoby to doprowadzić do recesji w USA. Z drugiej strony FED jasno komunikuje, że
podwyżki będą stopniowe i zależne nie tylko od dynamiki inflacji, ale także będą uwzględniały
inne wskaźniki makroekonomiczne. Czynnikami potęgującymi niepewność są kolejne lock
downy w Chinach i trwająca inwazja Rosji na Ukrainę. W krótkim horyzoncie są to czynniki
wspierające oczekiwania inflacyjne. Polityka monetarna FED jednak nie ma na nie wpływu
gdyż oddziałuje na stronę popytową amerykańskiej gospodarki. Oznacza to, że działania
banku centralnego mogą wpłynąć na ograniczenie konsumpcji, który następnie przełoży się na
niższy popyt na pracę i wolniejszy wzrost wynagrodzeń.
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Okres wpływu czynników podażowych na inflację jest trudny do prognozowania, a ich
negatywny wpływ może trwać jeszcze kilka tygodni lub kwartałów. Widać jednak, że tempo
wzrostu amerykańskiej gospodarki zaczyna spowalniać, co może wpłynąć na mniejsze/
spokojniejsze tempo podwyżek stóp procentowych przez FED. Jeśli połączymy to z
negatywnym sentymentem inwestorów, ważnymi wydarzeniami politycznymi (wspomnianymi wcześniej) to wydaje nam się, że jest to dobry moment aby utrzymywać podwyższoną
alokację na rynek akcji.
Komentarz do wyników
Fundusz osiągnął w kwietniu stopę zwrotu równą -8,03%. Analizę wyniku przedstawimy
zgodnie z pozycjonowaniem przedstawionym powyżej.
Instrumenty udziałowe miały negatywną kontrybucję do wyniku.
Obligacje skarbowe miały negatywną kontrybucję do wyniku.
Surowce miały neutralny wpływ na wynik.

Skarbiec Market Opportunities
poziom ryzyka 5

Nota prawna
Subfundusz Skarbiec Market Opportunities 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 prowadzić do spadków wartości Jednostek Uczestnictwa.
Ryzyko płynności Ograniczona płynność instrumentów finansowych związana z niskimi obrotami na giełdzie lub rynku, na którym
dokonywany jest obrót, może negatywnie wpływać na wartość aktywów Subfunduszu.
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 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.
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 stosowanej strategii alokacji aktywów Subfundusz stosuje strategię alokacji Aktywów, która zakłada, że udział akcji i innych
udziałowych instrumentów finansowych oraz dłużnych papierów wartościowych w Aktywach Netto Subfunduszu może się wahać w
granicach do 100% wartości aktywów Funduszu. Alokacja aktywów pomiędzy części dłużna i akcyjną odbywać się będzie na podstawie
oceny bieżących i oczekiwanych trendów na poszczególnych rynkach. Oznacza to, że nawet w okresach dekoniunktury na rynku akcji w
skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu będą wchodzić akcje oraz inne instrumenty o wysokim ryzyku inwestycyjnym. Może to
prowadzić, wobec utrzymującej się dekoniunktury na giełdzie, do wahań i spadków wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.
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.

