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Wyniki subfunduszu
Fundusz wypracował w maju stopę zwrotu na poziomie -20,91% wobec benchmarku na
poziomie –2,39%. Fundusz na koniec miesiąca miał alokację zbliżoną do 100%.
Sezon publikacji wyników finansowych za pierwszy kwartał 2022 roku w USA dobiega końca. W
maju na globalnych rynkach inwestorom towarzyszył paniczny strach wynikający z obaw o
recesje światowej gospodarki. Rosnąca inflacja, wyższe stopy procentowe to główne tematy,
które wpływały na reakcje inwestorów i nie pozwalały dokonywać racjonalnej analizy
sprawozdań finansowych.
Jeśli chodzi o obraz kondycji biznesowej spółek technologicznych z segmentu growth warto
naszym zdaniem zwrócić uwagę na wyraźne trendy, które pokazały wyniki za 1Q. Segmenty
spółek technologicznych, których produkty były „łatwoklikalne” i w większości trafiające do
klienta konsumenckiego, odnotowały znacznie niższe dynamiki wzrostu biznesu aniżeli w
ubiegłych dwóch latach. Wynikało to z bardzo wysokiej bazy porównawczej z czasów i
obostrzeń pandemicznych. Do tych sektorów zaliczyć można m.in. ecommerce, gaming,
streaming, advertising czy communication i będą one borykały się jeszcze z efektem wysokiej
bazy jeszcze przez co najmniej kwartał lub dwa.
Po przeciwnej stronie barykady, pomimo generalnych obaw inwestorów o spowolnienie, są
spółki z oprogramowaniem „mission-critical” dla klientów biznesowych, które nie tylko pokazały
dynamiki wzrostu lepsze od oczekiwań, ale również podnosiły prognozy na kolejne okresy
wskazując bardzo mocny popyt na swoje rozwiązania i brak jakiegokolwiek pogorszenia się
koniunktury w ich segmencie, a wręcz nawet jej poprawę.
Niestety pomimo tak znaczących różnić jeśli chodzi o wyniki i perspektywy pomiędzy
technologią konsumencką a tą ukierunkowaną na biznes, inwestorzy w większości kierując się
obawami makro, nie byli skłonni w ubiegłym miesiącu rozdzielić ziarna od plew i wyprzedawali
agresywnie praktycznie cały koszyk spółek technologicznych o bardziej dynamicznym profilu
uciekając w największe spółki jako bastiony bezpieczeństwa.
Dokonując analizy sektora technologicznego należy pamiętać o różnorodności modeli
biznesowych. Nie bez znaczenia pozostaje sentyment, który w ostatnim czasie ewidentnie nie
sprzyja innowacyjnym spółkom, ale pamiętajmy, że w długim terminie kluczowym czynnikiem
wpływającym na wartość poszczególnych przedsiębiorstw są ich fundamenty, a w świetle
powyższego, te wydają się być niewzruszone.
Istotną część portfela Funduszu stanowią spółki amerykańskie (powyżej 95%) działające przede
wszystkim w szeroko rozumianym sektorze technologicznym związanym z rynkiem
oprogramowania, zwłaszcza oferowanego w formule Software as a Service (SaaS). Zmieniający
się nieodwracalnie świat w wielu obszarach, utwierdza nas w przekonaniu o słuszności dużo
wcześniej obranego kierunku inwestycyjnego. Dokonywane zmiany na portfelu nie są
rewolucyjne, a jedynie „kosmetyczne” i wynikają z analizy fundamentalnej spółek leżących w
centrum zainteresowania Funduszu.
Pozycjonowanie i strategia
Trend digitalizacji przedsiębiorstw, przenoszenia oprogramowania i mocy obliczeniowej do tzw.
chmury dopiero się zaczyna, a potencjał jego wzrostu wartości na najbliżej 5-7lat jest ponad 3krotny. Droga i możliwości przed którą te firmy obecnie stoją można porównać analogicznie do
np. 2009 roku i ścieżki rozwoju branży e-commerce na świecie. Oczywiście, liderzy rozwiązań w
wybranych segmentach prawdopodobnie zyskają jeszcze więcej a my będziemy się starać
wybierać do portfeli właśnie tych najlepszych, którzy będą w stanie rozwijać swój biznes w
dwucyfrowym tempie niezależnie od ogólnego cyklu gospodarczego.
Konsekwentnie wierzymy w filozofię i strategię, która naszym zdaniem jest w stanie zapewnić
znaczący sukces zarówno w krótkim jak i długim terminie. Postawić na liderów wzrostu,
innowacji i efektywności ROIC. Na tych, którzy są najsilniejszymi okazami będącymi ciągle o
krok przed innymi w przysłowiowym oceanie inwestycji. W nowo rozwijających się i
zdobywających siłę sektorach i branżach, które strukturalnie będą spychać i pożerać te słabsze i
starsze. Robimy to inwestując w liderów biznesowych wygrywających w branżach i niszach,
które same są skazane na sukces.
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Nota prawna
Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych 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 wynosi minimum 66%
Aktywów. 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.

