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Komentarz do wyniku w grudniu 2021 roku
Wyniki subfunduszu
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Michał Stalmach
zarządzający
funduszami akcyjnymi
Absolwent Akademii Leona
Koźmińskiego, gdzie
z wyróżnieniem ukończył
kierunek Finanse i Bankowość.
Posiada licencję maklera
papierów wartościowych,
aktualnie uczestnik programu
CFA. Karierę zawodową rozpoczął
w 2009 roku w DM BOŚ, gdzie
zajmował stanowisko analityka.
W 2016 roku dołączył do
Nationale-Nederlanden PTE jako
Młodszy Zarządzający Portfelem
Akcji. Od października 2017
roku wzmocnił Skarbiec TFI,
jako Zarządzający funduszem
Skarbiec Małych i Średnich spółek
oraz częścią akcyjną funduszu
Skarbiec III Filar. Od października
2019 jako Zarządzający Skarbiec
Akcja i Skarbiec Waga. Zarówno
w 2019 roku jak i w 2020 roku
subfundusz Skarbiec – Małych i
Średnich Spółek
Zarządzany przez Michała
Stalmacha został nagrodzony
nagrodą Alfa dla najlepszego
funduszu akcji małych i średnich
spółek.

W grudniu subfundusz Skarbiec Akcja zyskał 1,61% (trzeci kwartyl, przy medianie w grupie
porównawczej na poziomie 2,17%).
Jednak w tym miejscu należy podsumować cały 2021 rok. Subfundusz Skarbiec Akcja uzyskał w
minionym roku wzrost jednostki na poziomie 14,20%. Trzeba jednak wprost przyznać, że rynek
pozwalał na więcej i osiągnięty wynik należy uznać za wyraźnie niesatysfakcjonujący. Dlatego
w pełni rozumiem Państwa niezadowolenie.
O nietrafionej selekcji wspominałem już wielokrotnie w poprzednich miesiącach, ale głównym
„grzechem” było niedoważenie sektora finansowego, w szczególności banków (drugi najlepszy
indeks sektorowy w 2021 roku na GPW, WIG-Banki zyskał 81,3% przy 83,8% dla WIG-Odzież,
należy jednak pamiętać o znacząco wyższym udziale banków w WIG20 czy mWIG40) w
oczekiwaniu na wyrok Sądu Najwyższego ws. kredytów CHF (nierozstrzygniętą kwestią
pozostaje wynagrodzenie za używanie kapitału przez kredytobiorców), … który jak się okazało w
dalszym ciągu nie nastąpił (powyższe niedoważenie zacząłem ograniczać dopiero od września).
Pozycjonowanie subfunduszu
Alokacja utrzymuje się standardowo blisko pełnego zaangażowania (100%).
Płynność utrzymuje się obecnie na bardzo wysokim poziomie – 99%! lokat subfunduszu jest
sprzedawalne w ciągu 20 dni.
Sytuacja na GPW jeśli chodzi o płynność zdecydowanie się poprawiła w ciągu ostatniego roku. W
efekcie grono spółek, które są rozważane do portfela, wzrosło o około 20-30 podmiotów.
Obecnie portfel składa się z niespełna 50 pozycji, co nie zdarzało się od kilku lat (poprzednio ok.
35 podmiotów).
Od dłuższego czasu fundusz posiada tylko i wyłącznie akcje polskich spółek w związku z
rosnącymi obrotami oraz poprawiającą się płynnością. Wzrost obrotów na polskim rynku
powoduje również, że nie ma potrzeby utrzymywania rezerwy płynnościowej w walorach
zagranicznych, dzięki czemu fundusz może w 100% koncentrować się na walorach, którym jest
dedykowany.
Strategia inwestycyjna
Korzystając z okazji, rozpoczynając Nowy Rok, chciałbym życzyć Państwu jako naszym
Klientom, żeby w kwestiach inwestycyjnych 2022 rok zakończyli Państwo z dwucyfrowymi
stopami zwrotu, będąc po drodze cierpliwym i spokojnym, gdyż rynkowa zmienność może nie
raz przyprawiać nas o ból głowy i zrodzi wątpliwości czy warto… a warto inwestować : )

Subfundusz Skarbiec Akcja 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.

