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Styczeń był dla surowców miniaturką tego, czego oczekiwałem na cały 2021 rok. Wzrosty
surowców w lutym przyspieszyły. Marzec okazał się okresem uspokojenia nastrojów, ale cały
kwartał zakończył się wzrostem cen surowców o średnio ponad 10%. W kwietniu Subfundusz
Skarbiec Rynków Surowcowych zanotował wynik 4.69%. Trudno było dogonić galopujący w
ponad 7-mioprocentowym tempie benchmark, w dużym stopniu za sprawą struktury terminowej
surowców. W maju udało się zarobić 2.78%, czyli minimalnie więcej niż mediana w grupie i lepiej
niż benchmark (2.28%). Czerwiec fundusz zakończył wynikiem 0.99%, benchmark 3.52%. W lipcu
hossa zmieniła tempo i zaczęła podążać nieco wolniejszym krokiem (benchmark w miesiącu
+1.99%, fundusz +2.18%). Rynki surowcowe w sierpniu straciły część swojego dotychczasowego
wigoru, wakacyjna korekta dotknęła najmocniej srebro i ropę naftową, które przeceniły się o
ponad 5%. Zwyżka cen gazu ziemnego sięgnęła 12%. Jednostka funduszu, benchmark i mediana
w grupie porównawczej wahnęły się w dół o niecały 1%. We wrześniu hossa na rynku surowców
trwała mimo rodzącej się awersji do ryzyka i przeceny na rynku aktywów finansowych, akcji i
obligacji. Do wzrostów powróciła ropa naftowa zyskując prawie 10%. Notowania gatunku Brent
przekroczyły cenę 78 USD/bbl i dotarły do najwyższych poziomów od 2015. Z uwagi na wysoką
zmienność wciąż ciekawym aktywem surowcowym pozostawał gaz ziemny, jego cena
wyznaczyła nowe maksima tegorocznej tendencji wzrostowej, docierając do poziomu 6 USD/
MMBtu. W poprzednim miesiąc zwracaliśmy także uwagę na gwałtowne zwyżki cen bawełny
+14% we wrześniu, która również kolejnym miesiącu pozostawała w silnym trendzie
wzrostowym. Październikowe notowania surowców były ponownie zdominowane przez kolor
zielony. Do wzrostów dokładały metale przemysłowe, najmocniej cynk (+13%), nikiel (+8.2%),
miedz (+4). Wciąż utrzymywał się silny popyt na ropę naftową. Notowania gatunku Brent i WTI w
październiku wzrosły o odpowiednio o 6.5% i 10.5% dzięki czemu osiągnęły swoje nowe
tegoroczne szczyty. W oczekiwaniu na dalszy rozwój sytuacji geopolitycznej kontrakty na gaz
ziemny uległy 7% przecenie. Nie jest to dużo biorąc pod uwagę przeszło 110% wzrosty cen od
początku roku. Ceny znajdowały się na najwyższych poziomach w tym roku. Wysokie ceny były
wspierane głownie przez niska podaż surowca z Rosji oraz niejasne deklaracje wobec realizacji
długoterminowych umów z europejskimi kontrpartnerami. Listopad stal się najmniej udanym
miesiącem tego roku dla rynku surowcowego. Indeks benchmarku stracił prawie 8%. Spośród
kluczowych aktywów najmocniej spadała ropa naftowa (ponad 20%) oraz gaz ziemny (15%),
metale przemysłowe utrzymały stabilne, wysokie poziomy. Ropie zaszkodził nowy wariant
coronawirusa, odblokowanie części rezerw strategicznych SPR przez Amerykanów oraz
zaskakująca rynki jastrzębia narracja szefa FED zmieniająca zapowiadane tempo podwyżek stop
procentowych. To wszystko wydarzyło się na przestrzeżeni ostatnich 10 dni miesiąca.
Poprzednio tak gwałtowne ruchy miały miejsce w marcu 2020 roku. Na wykresach notowania
gatunku Brent bronią aktualnie kluczowych wsparć. Relatywnie wysoki, wobec benchmarku,
udział metali szlachetnych pomógł częściowo osłonić wyniki portfela. Gaz ziemny pogłębił
zapoczątkowana w październiku korektę cen. W krótkim terminie na notowania błękitnego paliwa
oddziaływały przede wszystkim wznowione do określonych w umowach międzynarodowych
poziomy przesyłu z Rosji.
W pierwszym zimowym miesiącu, wbrew tendencją pogodowym, na rynku ponownie zawiało
optymizmem. Wraz z odreagowaniem akcji, surowce również podążały ścieżką wzrostu. Ropie
udało się wybronić kluczowe wsparcia, dzięki dominującej narracji na temat niegroźnego z
perspektywy mobilności wariantu wirusa Omicron. Ten dobry sentyment nie został zachwiany
nawet w samej końcówce roku kiedy w okresie świątecznym zostały zawieszone tysiące
połączeń lotniczych. OPEC+ podaje, że zwiększając dostawy ropy na rynki odpowiada na potrzeby
gospodarek i jednocześnie zostawia uchyloną furtkę do uzupełniania mocno nadwyrężonych
podczas poprzednich, pandemicznych miesięcy stanów zapasów.
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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
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lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.

Skarbiec Rynków Surowcowych
10.01.2022

Rynki podchodzą do tego z rezerwą bowiem mają świadomość, że tempo przyrostu aktywnych
mocy wydobywczych postępuje poniżej oczekiwań w szczególności w krajach Afryki: w Angoli
czy Nigerii. OPEC+ poinformował jednocześnie, że wznowił już około 2/3 wygaszonych w
trakcie pandemii możliwości produkcyjnych. Porównując procesy wychodzenia z okresów
turbulencji kryzysowych w roku 2008 i 2021 zwracamy uwagę na znacznie lepsze
pozycjonowanie producentów OPEC+ wobec rynkowej konkurencji. Obecnie OPEC+ ma
dogodniejsze niż w 2008 roku możliwości szybszego dostosowania się do potrzeb rynku i
znacznie silniejszą pozycję dzięki czemu jest mu łatwiej oddziaływać na poziom cen ropy
naftowej.
Wciąż utrzymują się wysokie ceny metali przemysłowych. Mocny rynek jest dodatkowo
wspierany przez Chiny, które deklarują, że będą starały się pomagać swojej gospodarce
realizując kolejne etapy stymulacji fiskalnej. Wyrazem tego stało się odreagowanie cen, w
szczególności aluminium (+7%) gdzie powróciły wątpliwości o zapewnienie potrzebnej ilości
surowca w obliczu podwyższonego popytu zgłaszanego przez odbiorców. Warto nadmienić, że
pomimo wysokich stop zwrotu cen wszystkich rodzajów metali przemysłowych w 2021 roku
niektóre z nich jak: aluminium czy cynk wciąż notowane są poniżej swoich historycznych,
rekordowych poziomów.
W grudniu dokonała się mocna korekta cen na rynku europejskich kontraktów terminowych na
gaz ziemny (FNA). Łagodny początek zimy a co za tym idzie niższy popyt na gaz
wykorzystywany do ogrzewania rozładował część napięć na rynkach. Jednak zima dopiero się
zaczyna i obecna sytuacja niekoniecznie oznacza koniec huśtawki cenowej. W dłuższej
perspektywie ceny gazu ziemnego powinny utrzymywać się w tendencji wzrostowej. Tylko w
Polsce zapotrzebowanie na gaz ziemny od 2023 roku wzrośnie o kolejne 15%. Do tego
dochodzą zaburzenia w dostawach do Europy, w szczególności z Rosji, brak certyfikacji Nord
Stream 2 i oczywiście transformacja energetyczna.
Wynik funduszu Skarbiec Rynków Surowcowych za grudzień wynosi 4.32%. Jest to wynik
lepszy zarówno od mediany jak i średniej dla grupy porównawczej. Benchmark zyskał o 2pp
więcej. W całym 2021 roku fundusz zarobił 27.94%. Wynik jest gorszy niż rezultat benchmarku
(+36.9%), ale wciąż najlepszy w grupie porównawczej. Ponadto jest to nominalnie najlepszy
zwrot spośród wszystkich funduszy Skarbiec TFI w 2021 roku. Analizując inne klasy aktywów
warto również nadmienić, iż grudzień okazał się pozytywnym miesiącem dla posiadaczy akcji.
Stopy zwrotu z globalnych indeksów, w wielu przypadkach przekraczały 3%
W mijającym roku udało się zrealizować założenia taktyczne o wrażliwości na rynek surowców
większej niż 1. Nie udało się uzyskać tej wrażliwości na poziomie składu portfela, gdyż służące
nam do podwyższania wrażliwości w umiarkowanych proporcjach akcje i kontrakty na spółki
surowcowe zachowywały się częstokroć słabiej niż surowce. Źródłami trudności w dogonieniu
benchmarku okazały się też z jednej strony słabo zachowujące się metale szlachetne, których
benchmark ma na tyle mało, że bardzo trudno je niedoważać, z drugiej strony odmienne
zachowanie ropy z dostawą na różne terminy, które z perspektywy tego funduszu trudno
„złapać” w sytuacji, gdy najlepiej radzą sobie najkrótsze kontrakty na ropę.
Jeżeli ostatnie miesiące wyznaczają trend dla kolejnej dekady, to surowce mogą stać się
ważnym składnikiem portfela w średnim i dłuższym terminie.
Pozycjonowanie
Na koniec miesiąca udział funduszy inwestujących w surowce wyniósł 78% aktywów, kontrakty
na akcje spółek surowcowych stanowiły ok. 10% aktywów, a udział akcji spółek wyniósł 5%
aktywów. Akcje służą do wydobycia określonych wrażliwości na surowce bez używania ETF,
zwiększenia wrażliwości albo do pozycjonowania na zmieniającą się strukturę istotnych dla
gospodarki surowców czy zasobów. Ich umiarkowana skala nie zaprzecza surowcowemu, a nie
akcyjnemu charakterowi funduszu. Wolne środki były zainwestowane głównie w obligacje
gwarantowane przez Skarb Państwa (ok. 2% aktywów) i depozyty.
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Z początkiem grudnia bardzo wyraźnie zmieniła się narracja zarówno FED jak i NBP. Oba banki
uznały, że wysoka dynamika inflacji nie jest przejściowa wbrew temu do czego nas próbowały
przez długie miesiące przekonywać. Tym samym ścieżka podwyżek stop procentowych będzie
dużo szybsza. Wzrost realnych stop procentowych jest czynnikiem zniechęcającym do
inwestowania w metale szlachetne, które i tak kończący się rok mogą spisać na starty. Na tle
dwucyfrowych dynamik innych aktywów surowcowych ujemne stopy zwrotu notowane przez
złoto, srebro czy platynę pokazują jak mocno rynek uwierzył w siłę globalnego odbicia. Niemniej
jednak wciąż wysokie bo w okolicach 4% prognozy wzrostu światowego PKB na kolejny rok,
których motorem będzie między innymi dynamicznie odradzający się post pandemiczny popyt
silnie wspierany przez szereg inwestycji infrastrukturalnych sugerują, że 2022 powinien być
także pozytywny dla szerokiego spektrum surowców.
Szacowane wrażliwości portfela ETF w podziale na klasy surowców prezentuje tabela:
Surowce Energetyczne

33,4%

Surowce Rolne

20,2%

Metale Szlachetne

18,1%

Metale Przemysłowe

28,3%

Strategia inwestycyjna
Surowce mogą stanowić cenny dodatek dywersyfikacyjny w wieloskładnikowym portfelu
inwestycyjnym. Wykazują niepełną korelację z cenami akcji czy obligacji, a szczególnie
atrakcyjne mogą okazać się w scenariuszu szoku podażowego, kiedy rosnące ceny surowców
niejako wywołują spadki cen akcji (wyższe koszty to niższe marże spółek) i obligacji (inflacja).
W okresie otwierania gospodarek na świecie następuje wzrost, jeśli nie eksplozja inflacji, którą
banki centralne przez długi czas starały się „zagadać” jako przejściową, wnikającą z efektów
bazy czy zdarzeń jednorazowych. Realizuje się optymistyczny scenariusz gospodarczy, w
którym bezprecedensowa stymulacja gospodarek pieniądzem drukowanym przez banki
centralne, nie mającym pokrycia w produkcji dóbr i usług, może obok inflacji kosztowej (zerwane
łańcuchy dostaw, ograniczone zasoby) spowodować inflację popytową, co sprzyjałoby
odwróceniu dekady spadków na rynku surowców. To prawda, że wiele surowców podwoiło
swoją wartość w ciągu ostatniego roku, ale to też prawda, że przez wcześniejsze lata drożało
wiele dóbr i niemal wszystkie aktywa finansowe, ale nie surowce.
Skoro są pod pozytywnym wpływem banków centralnych, surowce wydają się klasą relatywnie
odporną i na koniunkturę gospodarczą, i na intencje polityki gospodarczej. Aktualnie w pełni
realizuje się scenariusz wyższej inflacji. Stopy procentowe w regionie podnoszona są w
ekspresowym tempie a śmielsze analizy ekonomiczne przedstawiają oczekiwania inflacyjne
powyżej 10% w 2022 roku. Czy skoro pandemia nie zachwiała dobrobytem, to dalsze
akumulowanie oszczędności czy nadwyżek w warunkach globalnie silnie ujemnych realnych
stóp procentowych ma sens, czy może lepiej popuścić trochę pasa i pokorzystać trochę z życia?
Przyszłe zmiany cen i popytu w gospodarce zależą od tego, jak w masie, jako ludzie na całym
świecie, odpowiemy sami sobie na powyższe pytania podczas realizacji naszych decyzji
zakupowych czy szerzej finansowych. Surowce są tą klasą aktywów, która moim zdaniem
powinna najmocniej korzystać na wzroście zagregowanego popytu lub na nieufności co do
stabilności siły nabywczej pieniądza. Moim zdaniem surowce są też względnie odporne na
„wciśnięcie hamulca” przez banki centralne, które zmniejszając lub zawieszając skupy aktywów
czy podnosząc stopy procentowe mogą szybciej zagrozić koniunkturze na rynku obligacji czy w
dalszej perspektywie akcji, którą swoimi działaniami od wielu lat poprawiały. Surowce są jednak
także ryzykowną klasą aktywów, o czym niemal co miesiąc przypomina nam wybrana kategoria,
spadając często o kilkadziesiąt procent. Zachęca to do dywersyfikacji.
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Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych, jako jeden z subfunduszy pod parasolem FIO,
ustawowo nie może inwestować bezpośrednio w surowce. Pożądana wrażliwość wartości
portfela subfunduszu na wahania cen surowców wynika z inwestycji w instrumenty powiązane
z rynkiem surowców, w szczególności fundusze surowców, akcje spółek surowcowych lub
fundusze akcji spółek surowcowych. W ramach statutowych subfundusz wykorzystuje także
inne instrumenty finansowe, w tym instrumenty pochodne.
Aktualnie realizowana strategia zakładała możliwie niskie odchylenia od benchmarku. Wpływ na
kształt portfela miała również efektywność kosztowa i skala odchyleń od benchmarku z
uwzględnieniem zmienności konkretnych surowców. Ocena perspektyw rynku poszczególnych
surowców miała minimalny wpływ na strukturę portfela, zaś perspektywa szerokiego rynku
surowców miała umiarkowany wpływ na poziom zainwestowania funduszu w rynek surowcowy.
W 2020 roku subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych zwiększył ekspozycję na klasę
surowców, zwiększył ale utrzymał w ryzach odchylenia od struktury benchmarku, czyli
ostrożnie podchodził do ryzyka niedopasowania ale stara się wykorzystać warsztat
zarządzających do poprawy oczekiwanych stop zwrotu na tle ryzyka. Celem stały się atrakcyjne
stopy zwrotu przy pewnej dozie aktywności, szczególnie w scenariuszu hossy na surowcach.
Założenia strategiczne obejmowały wrażliwość na szeroki rynek surowców w okolicach
100-130%, umiarkowanie aktywną selekcję oraz poszukiwanie w małej skali wrażliwości na
długofalowe trendy. Wyniki okazały się zadowalające taktycznie (przy założonej wrażliwości na
silnie spadający rynek mogło być dużo gorzej), ale rozczarowujące strategicznie (gdybyśmy
przewidzieli pandemię, nie utrzymywalibyśmy tak wysokiego zaangażowania w rynek).
Od października 2021 roku za wyniki subfunduszu odpowiadają nowi zarządzający. Zarysowana
w połowie 2021 rok strategia będzie dalej realizowana. Jej założenia obejmują: wrażliwość na
szeroki rynek surowców w okolicach 100-130%, aktywną selekcję surowców bez podważania
benchmarkowego charakteru funduszu, oraz poszukiwanie wrażliwości na długofalowe, duże
trendy, które nieuchronnie zmieniają rynek surowców.
Sposób realizacji tego ostatniego punktu jeszcze w wakacje pozostawał nieco enigmatyczny.
Zgodnie z raportem na koniec pierwszego półrocza 2020 roku, do typowych spółek
wydobywczych czy przetwórczych skupiających swoją uwagę na tradycyjnych grupach
surowców, w portfelu Skarbiec Rynków Surowcowych dołączyły akcje podmiotów mogących
przewodzić technologicznej rewolucji na rynku surowców. Alternatywne sposoby produkcji,
uwzględnienie kwestii ochrony środowiska czy szerzej zrównoważonego rozwoju,
pozyskiwanie energii z sił natury, to ewidentne tendencje, które zmieniają nasz świat, a których
próżno szukać w benchmarkach surowcowych.
Mój długofalowy pomysł na fundusz polega na tym, by w perspektywie kolejnych kilkukilkunastu kwartałów, kiedy źródła surowcowej hossy będą się ujawniać, a następnie stopniowo
wyczerpywać, budować zdolność opierania stopy zwrotu nie tyle na założeniu trwania hossy,
ale na umiejętnej selekcji źródeł kreowania wartości wokół wytwarzania i wykorzystania
surowców. Nawet, jeśli w gospodarkach rozwiniętych rolnictwo skurczyło się do kilku procent
PKB, produkcja do 20 czy 30 procent PKB, a lwią i rosnącą część gospodarki stanowią usługi,
zapotrzebowanie na fizyczne wytwory produkcji, takie jak żywność, ubrania, leki, środki
transportu, urządzenia elektroniczne, wydaje się zjawiskiem trwałym. Zmieniająca się struktura
fizycznych dóbr, na które jako konsumenci zgłaszamy popyt, oraz zmieniające się sposoby
produkcji, to na obecną chwilę przestrzeń analiz i nieśmiałych prób poszukiwania wartości, a w
perspektywie kilkuletniej potencjalnie jeden z filarów kreowania wartości w funduszu.
Nawet wierne odzwierciedlenie składu benchmarku nie zbliża idealnie wyniku funduszu i
benchmarku, na co wpływają m.in. mnogość kontraktów na niektóre rodzaje surowców, zmienna
struktura terminowa cen surowców, niestabilna i nie w pełni przejrzysta polityka inwestycyjna
funduszy portfelowych, drobne odchylenia między wartością aktywów netto a ceną tych
funduszy czy różnice w godzinach wyceny benchmarku i funduszy portfelowych.
Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych 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.
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Z tego względu ocena zmienności funduszu na tle benchmarku, która teoretycznie jest miarą
aktywności, powinna być dokonywana na danych tygodniowych lub miesięcznych w dłuższych
horyzontach czasowych. Zamiar posiadania wrażliwości na rynek surowców ponad 100% jest
nietrywialny w realizacji wobec ograniczeń inwestycyjnych w subfunduszu FIO.
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