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Istotne informacje

Polityka inwestycyjna
•
•
•

poszukuje tzw. okazji rynkowych w Polsce i na świecie

Początek działalności:
26.02.2014

silnie zdywersyfikowany portfel bez benchmarku o charakterze Total Return
dużą rolę w procesie decyzyjnym odgrywa analiza jakościowa

Subfundusz Skarbiec Market Opportunities posiada elastyczną politykę inwestycyjną, która pozwala
na lokowanie do 100% aktywów w akcje lub obligacje. Priorytetem przy doborze składników portfela
jest potencjał wzrostowy lub potencjał generowania bieżącego dochodu odsetkowego w stosunku
do ryzyka kredytowego emitentów instrumentów dłużnych. Proces zarządzania koncentruje się
na poszukiwaniu okazji rynkowych zaś decyzje inwestycyjne podejmowane są na podstawie analizy
jakościowej. Fundusz zabezpiecza ryzyko walutowe wobec walut krajów rozwiniętych.

Informacje o zarządzającym:
Paweł Gierczak (od 10.2015)
Wielkość subfunduszu:
51 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
163,39 PLN
Minimalna pierwsza / kolejna wpłata:
500 PLN / 100 PLN

Dla kogo

Maksymalna opłata manipulacyjna:
2,5%

•

Dla inwestora ceniącego sobie strategię absolute return, która bazuje na selektywnym doborze
spółek z całego świata.

Limit opłaty stałej za zarządzanie:
3,0%

•

Jest rekomendowany inwestorom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem przy
wykorzystaniu potencjału wzrostowego rynku akcji, oczekującym rentowności inwestycji
przewyższającej rentowności możliwe do uzyskania na rynku papierów dłużnych (Subfundusz
w swoim portfelu inwestycyjnym może posiadać akcje nawet do poziomu 100% Aktywów
Subfunduszu) i akceptującym umiarkowane do wysokiego ryzyka inwestycyjne.

Limit opłaty zmiennej za zarządzanie:
25% od wyniku Subfunduszu powyżej
85% 52 tygodniowe bony skarbowe + 15%
WIG20*

•

Dla inwestora, który chce mieć ekspozycje w funduszu nieskorelowanym z panującymi nastrojami
i zmianami wartości indeksów.

•
•
•
•

Dla chcącego redukować ryzyko nagłej przeceny podstawowych indeksów.
Poszukującego elastycznych możliwości inwestycyjnych w funduszu o wysokiej płynności.
Akceptującego wyższe ryzyko inwestycyjne i wahania jednostki w krótkim czasie.
Mającego co najmniej 3 letni okres inwestycyjny (Subfundusz może nie być odpowiedni dla
inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 1-2 lat).

Rachunek nabyć w PLN:
81 1140 1010 0000 5169 8800 1002
Benchmark:
10% w skali roku (26.02.2014 nastąpiła zmiana benchmarku)
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*pomniejszony o procentowo wyrażony
koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa
za zarządzanie Subfunduszem.
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Skarbiec na rynku
TFI w Polsce
od 1997
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Gazeta Parkiet
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Jest ekspertem od analizy jakościowej. Ma ponad 10 lat doświadczenia
w branży finansowej. Na rynku kapitałowym działa aktywnie od 2004 roku.
W biurze maklerskim DB Securities zajmował się analizowaniem oraz wydawaniem
rekomendacji dla spółek z sektora detalicznego, chemicznego oraz wybranymi
spółkami z sektora TMT. W latach 2010-14 pracował w ING Investment
Management jako analityk spółek: wydobywczych, paliwowych, chemicznych,
detalicznych, TMT i deweloperów. Od września 2014 roku związany ze Skarbiec
TFI. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach Metody Ilościowe
w Ekonomii oraz Finanse i Bankowość.

Paweł Gierczak
zarządzający

TOP 10

Aktywa

dane na 30.06.2019

dane na 31.10.2019
typ

udział

region

udział

9,2%

Gotówka i ekwiwalenty

75,0%

Polska

77,7%

CD PROJEKT S.A.

6,2%

Akcje

23,8%

USA

19,8%

VIGO SYSTEM S.A.

5,5%

Instrumenty dłużne

1,2%

Turcja

2,5%

TABULA RASA HEALTHCARE INC

5,2%

Fundusze i ETF

0,0%

Rynki Rozwinięte bez USA

0,0%

COEUR MINING INC

5,1%

Rynki Wschodzące i pozostałe

0,0%

ADVANCED MICRO DEVICES INC

4,3%

KRUK S.A.

3,8%

CIGNA CORP

2,9%

NETIA S.A.

0,7%

ARTIFEX MUNDI S.A.

0,6%

największe pozycje w portfelu

udział

11 BIT STUDIOS S.A.

Zaangażowanie w akcje netto

8,3%

Dodatkowa informacja
•
•

Subfundusz wykorzystuje strategię absolutnej stopy zwrotu.

•

Zarządzający przy wyborze spółek stosuje oportunistyczne podejście koncentrując się na spółkach, które są po restrukturyzacji lub posiadają
przełomowe rozwiązania i produkty. Może również wykorzystywać nierównowagi wynikające z nieuzasadnionej, zaniżonej wyceny w stosunku do
sytuacji fundamentalnej spółki.

•

Celem ograniczania ryzyka rynkowego portfela zarządzający wykorzystuje instrumenty pochodne na indeksy giełdowe. Istotnym elementem strategii
jest aktywne zarządzanie alokacją, nie wykluczając poziomów netto ujemnych, a więc umożliwiających osiąganie zysków na spadkach indeksów.

Zarządzający koncentruje się na uniezależnieniu wyników od panującej koniunktury, co w praktyce oznacza możliwość osiągania dodatnich stóp zwrotu
również w okresach dekoniunktury.

Infolinia: 22 588 18 43
Dane na dzień 31.10.2019. Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. 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. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania.

