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Wyniki subfunduszu
Fundusz wypracował w grudniu stopę zwrotu +0,70%. W minionym miesiącu zmiana
struktura portfela była kontynuowana. Zarówno pozycje długie jak i krótkie funduszu
skoncentrowane są obecnie na rynku europejskim z dużym udziałem pozycji na rynku
polskim. W portfelu znajdują się 22 spółki (pozycja długa) w stosunku do kluczowych
indeksów (pozycja krótka w kontraktach na WIG20, mWIG40 czy Stoxx600).
Zachowanie wybranych indeksów w grudniu 2022
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Podsumowując grudzień nie sposób nie wspomnieć o całym minionym roku, w którym
nieliczne aktywa pozwalały uchronić kapitał przed inflacją, a znakomita większość
notowała znaczące spadki. Początek 2022 roku był to okres kiedy inwestorzy zastanawiali
się jak poradzi sobie światowa gospodarka po pandemii. Niestety już luty przyniósł kolejne
nieoczekiwane wydarzenie jakim była inwazja Rosji na Ukrainę, która zwiększyła ryzyko
geopolityczne i była jednym z czynników wpływającym na wzrost cen surowców. Rosnące
ceny nośników energii oraz żywności wywindowały inflację do poziomów nie widzianych
od dziesięcioleci, co z kolei wywołało reakcję banków centralnych i doprowadziło do
szybkiego zacieśniania polityki monetarnej. Fatalne nastroje zaczęły poprawiać się w
październiku kiedy rynki zaczęły żyć nadzieją na potencjalną zmianę podejścia FEDu (tzw.
pivot) co do dalszej ścieżki podwyżek stóp procentowych. Wspomniany amerykański bank
centralny dokonał w minionym roku najbardziej agresywnej serii podwyżek stóp
procentowych od lat 80-tych. Duży wzrost rentowności sprawił, że nawet na obligacjach,
uznawanych za bezpieczną klasę aktywów, inwestorzy uszczuplili swoje oszczędności.
Miniony rok to także ogromne spadki na będących hitem ostatnich lat kryptowalutach, o
których zaczynano mówić, że są nowym złotem chroniącym przed inflacją. Sprawdziło się
także stare rynkowe prawo, że w warunkach rosnącej inflacji następuje odwrót kapitału od
spółek technologicznych co widzieliśmy po indeksie Nasdaq który spadł o 33%. W tym
czasie grupujący spółki value indeks Dow Jones Industrial Average był o 25 pkt.
procentowych mocniejszy.
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W minionym roku dotkliwe straty ponieśli również inwestujący na GPW. Wig20 stracił
20,9%, podobną skalę spadków zanotował indeks mwig40, a najlepiej w tym towarzystwie
zaprezentował się indeks najmniejszych spółek (swig80), tracąc na wartości 12,8%. Nasz
rynek przez większą część roku był jednym z najgorszych na świecie. Inwestorzy
redukowali zaangażowanie w GPW głównie z powodu bliskości konfliktu zbrojnego,
rosnącej inflacji, rozwarstwienia w polityce fiskalnej i monetarnej, dodatkowych podatków
i obciążeń nakładanych na kolejne sektory czy nie rozwiązanej kwestii pieniędzy z
Krajowego Planu Odbudowy oraz Funduszy Spójności. Sytuacja zmieniła się w IV kwartale.
Byliśmy świadkami zarówno nominalnej jak i relatywnej siły naszego parkietu. W tym
okresie WIG20 zyskał 30% i był 5 najmocniejszym rynkiem na świecie. Dobra końcówka
roku uchroniła nas przed mianem największego przegranego 2022 roku, ostatecznie
uplasowaliśmy się na 86 wśród 92 głównych indeksów na świecie, grupowanych przez
Bloomberga, zaś ostatnie miejsce zajął rosyjski index RTS.
Wchodzimy w 2023 rok z panującym ogólnie przekonaniem, że przed nami płytka recesja w
największych gospodarkach świata, kolejne dwa sezony wyników będą należały do
wymagających, a rynki akcji po trudniejszej pierwszej połowie pokażą w całym roku
dodatnie stopy zwrotu. My również w tym roku spodziewamy się wzrostów na światowych
rynkach, jednak ich przebieg będzie zapewne inny niż zakłada rynkowy konsensus.
Pozycjonowanie
Inwestujemy w spółki (pozycja długa), których potencjał oceniamy jako atrakcyjniejszy w
stosunku do indeksu do którego spółka jest zaliczana (pozycja krótka). Ocena emitenta
dokonywana jest w oparciu o krótko i średnioterminowy potencjał do poprawy wyników
finansowych, z uwzględnieniem ryzyk politycznych i prawnych oraz ryzyk wynikających ze
struktury akcjonariatu.
Strategia Inwestycyjna
Dobór spółek do portfela (pozycja długa) zapewnia dywersyfikację sektorową portfela.
Proces selekcji bazuje na ocenie potencjału inwestycyjnego poszczególnych emitentów.
Uzyskana dzięki temu dywersyfikacja pozwala ograniczyć wystąpienie ryzyka
specyficznego i wpływa na mniejszą betę oraz zmienność w stosunku do pozostałych
funduszy akcyjnych.
Podsumowanie wyników 2022 roku
Przecena jaka miała miejsce w pierwszym półroczu na rynkach globalnych znalazła swoje
odzwierciedlenie w wynikach funduszy. Spółki które znajdowały się w portfelu (pozycje
długie), zachowywały się słabiej od kontraktów na indeksy (pozycje krótkie). Pierwsze
półrocze fundusz zakończył wynikiem -16,83%. W drugiej połowie roku wyniki funduszu
uległy poprawie. Złożyły się na to następujące czynniki. Koncentracja na spółkach
notowanych na giełdach europejskich w tym w Polsce (wcześniej w funduszu dominowały
spółki notowane w USA). Szczególnie ważna była odpowiednia selekcja spółek notowanych
na GPW. Dodanie ich do portfela zbiegło się w czasie dobrym zachowaniem rynku
polskiego. Indeks WIG obrazujący zachowanie szerokiego rynku zyskał w drugim półroczu
7,26%. W tym samym czasie fundusz zyskał 4,69%. Cały rok 2022 fundusz zakończył
stratą -12,93%. Należy podkreślić, że strategia inwestycyjna funduszu nie zmieniła się.
Wyniki funduszu w dalszym ciągu zależą od skuteczności wyboru akcji do portfela (pozycja
długa), które będą lepiej zachowywały się od przyporządkowanych im indeksów szerokiego
rynku (pozycja krótka). Takie podejście powoduje, że stopy zwrotu funduszu nie są
bezpośrednio powiązane z koniunkturą na rynkach akcji.
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Nota prawna
Subfundusz Skarbiec Market Neutral 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.
Inne istotne ryzyka Subfundusz dążąc do realizacji celu inwestycyjnego będzie inwestował Aktywa w akcje oraz będzie zajmował
krótkie pozycje w instrumentach pochodnych dla których bazę stanowią indeksy giełdowe celem zabezpieczania ryzyka rynkowego
posiadanych akcji. Ze strategią tą związane jest przede wszystkim ryzyko niedopasowania zabezpieczenia do zabezpieczanych
aktywów, co oznacza że zabezpieczenie może nie być skuteczne oraz może powodować (również poprzez ryzyko bazy) zwiększenie
zmienności wartości jednostek uczestnictwa, szczególnie w okresach wysokiej zmienności na rynku akcji.
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.

