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Informacja reklamowa
Komentarz do wyniku w listopadzie 2022 roku
Wyniki subfunduszu

Mateusz Roda
zarządzający
funduszami dłużnymi

W listopadzie subfundusz Skarbiec Konserwatywny uzyskał stopę zwrotu w wysokości 2,84%,
co było trzecim wynikiem w grupie porównawczej. Stopa zwrotu benchmarku wyniosła 3,82%, a
mediana w grupie porównawczej 1,76%. Od początku roku stopa zwrotu subfunduszu wynosi
minus 1,54%. Stopa zwrotu benchmarku w tym okresie wynosi minus 0,88%, a mediana minus
0,71%.
Subfundusz zarobił mniej niż benchmark ze względu na wyraźne niedoważenie w duration.
Część utraconych zysków z niedoważenia została zrekompensowana przez wzrosty cen
obligacji zmiennokuponowych, które większą część portfela.
Listopad był najlepszym miesiącem dla krajowych obligacji stałokuponowych w tym roku.
Październikowa przecena została odrobiona z nawiązką. Spadkom rentowności sprzyjały:
decyzja RPP, dane makro, bardziej konserwatywna retoryka ze strony rządu dotycząca ekspansji
fiskalnej, przeprowadzenie emisji dolarowej w celu sfinansowania potrzeb pożyczkowych, a
także korzystne otoczenie na globalnym rynku obligacji. Rentowności obligacji 2-letnich spadły
z 8,65% do 6,96%, 5-letnich z 8,59% do 6,86%, a 10-letnich z 8,37% do 6,6%. W listopadzie
obligacje zmiennokuponowe odrobiły część przeceny październikowej rosnąc o 0,5-1,5% w
cenie.
Pozycjonowanie subfunduszu
Subfundusz na koniec listopada 91% portfela miał ulokowane w obligacjach Skarbu Państwa
oraz gwarantowanych przez SP. Udział walutowych obligacji nie skarbowych wynosi 0,1%
portfela. Udział obligacji złotowych bankowych wynosi 3,8% aktywów. Udział obligacji
samorządowych wynosi 4,5% portfela, a pozostałe obligacje w polskiej walucie stanowią 0,2%.
0,2% portfela stanowią gotówka i ekwiwalenty. Większość obligacji skarbowych i
gwarantowanych to obligacje oparte o zmienny kupon, które stanowią trzon portfela.
Subfundusz pozostaje wyraźnie niedoważony w duration w stosunku do benchmarku.
Strategia inwestycyjna
Subfundusz Skarbiec Konserwatywny jest drugim najbardziej defensywnym produktem w
ofercie subfunduszy dłużnych Skarbiec TFI. Od 9 września najbardziej defensywnym produktem
w palecie jest Skarbiec Krótkoterminowy (dotychczasowa nazwa subfunduszu Skarbiec
Konserwatywny Plus), gdzie zaczęła obowiązywać nowa polityka inwestycyjna. Zmiany te nie
mają wpływu na politykę inwestycyjną Skarbiec Konserwatywny. Subfundusz będzie
kontynuował swoją konserwatywną politykę inwestycyjną. Priorytetem pozostaje utrzymanie
wysokiego poziomu płynności i zachowanie konserwatywnego podejścia do inwestycji w
obligacje korporacyjne. Portfel subfunduszu Skarbiec Konserwatywny jest zarządzany w sposób
aktywny, ale umiarkowanie eksponowany na ryzyko stopy procentowej, w dużo mniejszym
stopniu niż Skarbiec Obligacja. Benchmark subfunduszu jest oparty o obligacje stałokuponowe o
krótkim horyzoncie do wykupu.
Rok 2022 jest kolejnym wymagającym okresem dla globalnego rynku obligacji. Uczestnicy rynku
zmagają się z silnym zaostrzaniem polityki pieniężnej przez główne banki centralne. Tempo
podwyżek od grudnia zostanie zmniejszone, jednak koniec zacieśniania nie jest pewny ze
względu na wymagające i zmienne środowisko. Skutkiem podwyżek stóp, wojny, szoków
podażowych i silnego wzrostu cen energii w Europie będzie też zmniejszenie tempa wzrostu
gospodarczego i rosnące ryzyko recesji. Banki centralne skierowały siły na walkę z inflacją, a
wojna w Ukrainie oraz napięcia geopolityczne jeszcze się nie skończyły co będzie wymagało
aktywnego zarządzania i reagowania na pojawiające się informacje.
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Cykl zacieśniania jest w różnym stopniu zaawansowania na różnych rynkach. Lokalny rynek
stopy procentowej nie wycenia już więcej podwyżek. Gołębie narracja ze strony RPP przełożyła
się jednak na wycenę około 100 p.b. obniżek w drugiej połowie przyszłego roku, co ze względu
na perspektywy inflacyjne wydaje się na chwile obecną mało realistycznym scenariuszem. RPP
nie deklaruje zakończenia cyklu podwyżek, jednak przy obecnym podejściu RPP i akcentowaniu
słabnących perspektyw wzrostu gospodarczego ciężko oczekiwać, że cykl zostanie wznowiony,
a bynajmniej nie w najbliższym okresie. Niepewność co do dalszego kształtowania się inflacji
będzie ograniczać dalsze spadki rentowności, a ewentualne zaskoczenia inflacyjne i presja na
rynkach globalnych mogą spowodować ponowne wzrosty rentowności. W dłuższej perspektywie
obligacje będą wspierane przez pogarszające się perspektywy wzrostu gospodarczego.
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Nota prawna
Subfundusz Skarbiec Konserwatywny 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.

