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Komentarz do wyniku w kwietniu 2021 roku
Wyniki subfunduszu

Michał Stalmach
zarządzający
funduszami akcyjnymi

W kwietniu subfundusz Skarbiec III Filar zarobił jedynie 0,5% (czwarty kwartyl, przy medianie w
grupie porównawczej równej 1,1%). Bardzo dobrze poradziły sobie duże spółki amerykańskie
(raportujące bardzo dobre wyniki, znacząco powyżej oczekiwań) oraz krajowe blue chips z
segmentu value (energetyka, surowce). Niestety prawie cały wynik „zjedli” średniej wielkości
producenci gier z GPW, gdzie negatywna kontrybucja wyniosła blisko punkt procentowy.
Portfel instrumentów dłużnych kontrybuował w kwietniu ujemnie, trochę gorzej niż benchmark
ze względu na przeważenie w końcówce kwietnia, która odwróciło z nawiązką dobre wyniki z
pierwszej połowy miesiąca. Stabilny wzrost dodały narastające kupony.
Pozycjonowanie subfunduszu

Mateusz Roda

Alokacja w akcje wynosi obecnie około 45%, w tym około 1/3 to walory z USA. Kontynuowany
jest proces ograniczania największych pozycji i nabywania w te miejsce nowych walorów.
Obecnie w udziałowej części portfel znajduje się około 30 typów inwestycyjnych, natomiast
udziały spółek są rozłożone bardziej równomiernie.

zarządzający
funduszami dłużnymi

W dalszym ciągu w kolejnych IPO upatrujemy szans na dwucyfrowe zyski w krótkim terminie
przy wysokiej płynności.
Część dłużna portfela zbudowana jest w większości w oparciu o obligacje Skarbu Państwa. Na
koniec miesiąca obligacje stałokuponowe stanowiły prawie całość portfela. Duration części
dłużnej portfela było utrzymywane w pierwszej połowie miesiąca oraz na koniec miesiąca
powyżej benchmarku. Na koniec kwietnia część dłużna subfunduszu ma pozycjonowanie w
obligacjach stałokuponowych równe benchmarkowemu.
Subfundusz charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem płynności – w ciągu 10 dni
sprzedawalne jest 96% funduszu.
Strategia inwestycyjna
Początek kwietnia był dla obligacji stałokuponowych dobrym miesiącem. Sam pierwszy odkup
NBP i tak duża zrealizowana kwota (ponad 5 mld PLN vs. zaoferowane do odkupu 10 mld przez
NBP), chyba przerósł oczekiwania. Drugi odkup zbiegł się z silną wyprzedażą skarbówek, a
zaoferowany odkup ze strony NBP był istotnie mniejszy (5mld PLN) niż zgłoszona podaż
(prawie 10 mld PLN). Wydaje się jednak, że gdyby nie NBP rentowności obligacji skarbowych
byłyby na wyższych poziomach z końcem kwietnia. To co może się zmienić w głowach
inwestorów (albo już się zmieniło w kwietniu), to oczekiwanie od NBP że odkupi bardzo dużo. Po
tak dużych interwencjach zdecydowanie łatwiej o rozczarowanie niż zaskoczenie. Niemniej na
maj są zaplanowane kolejne dwie aukcje odkupu, które powinny stabilizować rynek obligacji.
Miniony miesiąc pokazał, że warto było być w obozie grających na wysoką inflację w Polsce. Z
końcem miesiąca zostały pobite nowe szczyty w swapach stopy procentowej. Utrzymuje to
mocno ujemne poziomy spreadów asset swap. Powodują one względnie niższą atrakcyjność
obligacji skarbowych, ale trzeba mieć na uwadze, że agresywniej kupujący bank centralny jest
silną przeciwwagą i kto do tej pory preferował IRS niż obligacje relatywnie stracił. Wydaje się, że
dopóki NBP będzie aktywny na rynku wtórnym to obligacje nie powinny się dostosować do
stawek IRS. Jest to raczej temat drugą połowę roku albo nawet 2022 rok, w zależności od
wyceny kolejnych podwyżek stóp procentowych i aktywności NBP.

Subfundusz 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.
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. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane
przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada
co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych.
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Strategia inwestycyjna
Na rynku obligacji w nadchodzących miesiącach kluczowe naszym zdaniem będzie aktywne
podejście do zarządzania i wykorzystywanie nieefektywności oraz zmienności rynkowych.
Zmienność na polskim rynku zależeć będzie od rynków bazowych, komunikacji NBP (zarówno
RPP jak i konferencji prezesa NBP), dwóch aukcji Ministerstwa Finansów i dwóch aukcji obligacji
BGK gwarantowanych przez Skarb Państwa. Maj jest miesiącem bez posiedzeń EBC i FED. Uwaga
powinna się skupić na postępach szczepień, odczytach gospodarczych oraz otwieraniu
gospodarek. Na rynku lokalnym ciekawa może być konferencja prezesa Glapińskiego oraz
orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie frankowej. Polski rynek obligacji wspiera sfinansowanie
w około 65% potrzeb pożyczkowych na ten rok.
Pomimo bardzo wysokich stóp zwrotu za ostatnie 13 miesięcy (61,4% dla mWIG40), pozostajemy
pozytywnie nastawienie do polskich akcji. Naszymi głównymi argumentami są niewymagające
wyceny (wskaźnik cena/zysk na 2021 na poziomie 12,7x na poziomie 10-letniej średniej,
jednocześnie znacznie poniżej mnożników indeksów krajów rozwiniętych czy MSCI EM) w
środowisku silnych, dwucyfrowych wzrostów zysków (w tym wiele tego typu spółek
wycenianych w przedziale 10-14 C/Z na rok bieżący). Druga kwestia, którą równie często
podkreślamy to sytuacja „flowowa” tj. rosnące zainteresowanie giełdą ze strony inwestorów
indywidulnych oraz napływy do TFI, którym sprzyjają rosnące indeksy i wszechobecny brak
rentowności. Ryzykiem w tej kwestii pozostaje kształt reformy OFE, jednak wobec braku na
chwilę obecną wszystkich szczegółów, z szacunkami jej wpływu na rynek musimy jeszcze
poczekać. Na koniec warto podkreślić, że nie mamy do czynienia z przysłowiowym „przegrzaniem
sentymentu”. Nie widzimy nagłówków kierowanych do szerokiego grona odbiorców niejako
wskazujących na konieczność inwestycji w akcje czy wysokich odczytów sentymentu
inwestorów już obecnych na rynku.
Wydaje się, że wraz z postępującymi szczepieniami, rosnącą odpornością społeczeństw i w końcu
postępującym luzowaniem obostrzeń świat będzie przynajmniej po części stawał się bardziej
przewidywalny.
Jako główne ryzyko lokalnie upatrujemy wyrok Sądu Najwyższego (12 maja) w sprawie kredytów
frankowych, który może mieć istotny wpływ na naszą walutę oraz zachowanie sektora
bankowego.
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