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Wyniki subfunduszu
W minionym miesiącu stopa zwrotu subfunduszu wyniosła plus 0,42 %. Stopa zwrotu
benchmarku w tym okresie wyniosła plus 0,10 %, a mediana w grupie porównawczej plus
0,16%. Od początku roku stopa zwrotu subfunduszu wynosi minus 10,53%, a stopa zwrotu
benchmarku minus 8,6% przy medianie minus 8,50%.
Majowy wynik funduszu jest wyższy zarówno od benchmarku, jak również od medianie w grupie
porównawczej. Największy wpływ na osiągnięcie tego wyniku miał wzrost cen polskich obligacji
zmiennokuponowych. Na części z nich w maju uległ zmianie kupon, który obecnie wynosi 6,68%.
Najmocniej zdrożały obligacje zmiennokuponowe o średnim i długim terminie do zapadalności,
podczas, gdy rentowności obligacji stałokuponowych w tym czasie rosły. Rynki bazowe
zachowywały się w zróżnicowany sposób. Rentowności 10-letnich obligacji amerykańskich
spadły o 10bp do 2,84% podczas gdy obligacji niemieckich wzrosły o 18bp do 1,12%. Spready
obligacji krajów Europy Środkowo-Wschodniej denominowanych w euro i dolarze zachowywały
się w zróżnicowany sposób w zależności od czynników specyficznych dla danego kraju, ale w
większości przypadków uległy zawężeniu, co częściowo zneutralizowało wzrost rentowności
eurowych obligacji benchmarkowych. W maju nie obserwowaliśmy dalszej przeceny obligacji
korporacyjnych high yield.
W ostatnich trzech latach subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu osiągnął stopę
zwrotu lepszą niż benchmark (odpowiednio subfundusz -2,3% vs. -11% benchmark w 2021,
subfundusz 4,5% vs. benchmark 4,4% w 2020 roku i subfundusz 5,6% vs. benchmark 2,3% w
2019 roku). Rok 2021 był rokiem korzystania z wyższego profilu ryzyka funduszu niż w
większości innych funduszy dłużnych oraz niskiego zaangażowania na drogim polskim rynku
obligacji.
Pozycjonowanie subfunduszu
Subfundusz na koniec maja 43% portfela miał ulokowane w obligacjach Skarbu Państwa oraz
gwarantowanych przez SP. 34,5% portfela stanowią tytuły uczestnictwa funduszy
inwestujących
w spektrum obligacji korporacyjnych high-yield. Obligacje skarbowe państw członkowskich
innych niż Polska stanowią około 9% aktywów, a pozostałe obligacje skarbowe 10%. Około 1%
portfela stanowią obligacje złotowe niebankowe. Większość obligacji skarbowych i
gwarantowanych przez SP to obligacje oparte o zmienny kupon.
Strategia inwestycyjna
Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu to propozycja dla Klientów, którzy chcą
świadomie podjąć znaczne ryzyko związane z koniunkturą rynkową, ale bez wychodzenia poza
spektrum instrumentów dłużnych. Zarządzający dostosowują ilość tego ryzyka w przedziale
50-100% oraz dobierają jego kompozycję.
Subfundusz prowadzi inną politykę inwestycyjną niż jego grupa porównawcza. Subfundusz nie
utrzymuje w sposób ciągły blisko 100% portfela w instrumentach odwzorowujących rynki highyield. W subfunduszu aktywnie zarządza się udziałem obligacji o ratingu spekulacyjnym w
portfelu, wykorzystując płynne ETF i ew. najpłynniejsze obligacje o relatywnie lepszym
standingu finansowym, dywersyfikując w kierunku obligacji krajów rozwijających się, nierzadko
uzyskujących niski rating inwestycyjny. Subfundusz ma dać ekspozycję na najatrakcyjniej
opłacone ryzyko koniunktury w spektrum dłużnym, w ilości dostosowanej do atrakcyjności rynku
i oczekiwanego dochodu. Porównań z benchmarkiem lepiej w tym przypadku dokonywać w
relatywnie długich horyzontach czasowych.
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Zaawansowana faza trwającego cyklu koniunkturalnego skłoniła TFI Skarbiec do poszerzenia na
początku 2019 roku możliwego spektrum wahań udziału obligacji wysokodochodowych w
aktywach netto subfunduszu do 50-100% z 60-100%. Na potrzeby tego przedziału
uwzględniamy fundusze i obligacje w klasie spekulacyjnej a także obligacje z niskim ratingiem
na poziomie inwestycyjnym (do BBB+ włącznie). Wynika to z obserwacji, że część emitentów
niskiej jakości uzyskuje aktualnie rating inwestycyjny, co bez podjęcia stosownych działań
zmuszałoby nas do „migracji” w kierunku coraz większego ryzyka w miarę dojrzewania cyklu.
Na obecnym etapie konserwatywnie podchodzimy do rynku high-yield, o czym świadczy
relatywnie niski udział tytułów uczestnictwa. Portfel jest wzbogacony o obligacje skarbowe z
bardzo niskim ratingiem inwestycyjnym.
Rok 2022 jest kolejnym wymagającym okresem dla globalnego rynku obligacji. Uczestnicy
rynku zmagają się z wycofywaniem akomodacji monetarnej i zacieśnianiem polityki pieniężnej
przez główne banki centralne, czego światkami jesteśmy już od pierwszych miesięcy bieżącego
roku. Inwazja Rosji na Ukrainę zwiększyła problemy banków centralnych, ponieważ oznacza ona
wolniejsze niż wcześniej oczekiwano tempo spadku inflacji. Prawdopodobnym skutkiem będzie
też zmniejszenie tempa wzrostu gospodarczego. Wysoka inflacja i wzrost awersji do ryzyka w
regionie Europy Środkowo – Wschodniej może negatywnie wpływać na te rynki obligacji, gdzie
cykl zacieśniania jest już na zaawansowanym etapie.
Koniec maja i początek czerwca przyniósł zaostrzenie retoryki przez ECB i wzrost rentowności
obligacji niemieckich. Rynek obecnie wycenia wzrost stóp o około 120 bp., z czego pierwsza
podwyżka jest oczekiwana już w lipcu, a kolejna we wrześniu. Rynek amerykański w maju
pozostawał w opozycji do strefy euro, ale najnowsze dane z rynku pracy zwiększyły
oczekiwania dotyczące podwyżek i wpłynęły na wzrost rentowności obligacji amerykańskich.

Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu 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.

Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
poziom ryzyka 4

Nota prawna
Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu 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, 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.
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.

