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Istotne informacje

Polityka inwestycyjna
•
•
•

fundusz pieniężny – inwestycje w krótkie i bezpieczne dłużne papiery wartościowe

Początek działalności:
09.10.1997

bardzo wysoka płynność i bezpieczeństwo
bezpieczna przystań na czas wysokiej zmienności na rynkach

Subfundusz pieniężny lokujący aktywa w papiery spełniające ustawowe kryterium kwalifikacji
jako instrument rynku pieniężnego czyli skarbowe obligacje zmiennokuponowe i krótkoterminowe
papiery komercyjne, głównie banków. Konserwatywna polityka umożliwia umorzenie jednostek dnia
następnego po złożeniu zlecenia według wyceny z dnia poprzedniego. Najbezpieczniejszy subfundusz
w ofercie Skarbiec TFI.

Wielkość subfunduszu:
799 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
350,74 PLN
Minimalna pierwsza / kolejna wpłata:
100 PLN / 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
0%

Dla kogo

Limit opłaty stałej za zarządzanie:
0,9%

•

Dla inwestora, którzy ceni sobie bezpieczeństwo lokaty oraz akceptuje jedynie niskie ryzyko
inwestycyjne

Limit opłaty zmiennej za zarządzanie:
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark

•
•
•
•

Oczekuje realnej ochrony wartości aktywów

Rachunek nabyć w PLN:
84 1140 1010 0000 2820 5200 1002

•

Ma co najmniej 6–miesięczny horyzont inwestycyjny,

Jest zainteresowany inwestycją o wysokiej płynności
Potrzebuje szybkiego dostępu do lokowanych środków
Interesuje go lokowanie środków w krótkoterminowe papiery dłużne i instrumenty rynku
pieniężnego

Benchmark:
Subfunduszu 100% WIBID 6M, pomniejszony
o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia
stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
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Dariusz Lasek
zarządzający

jest absolwentem wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Filia
w Rzeszowie oraz ukończył studium doktoranckie w dziedzinie Ekonomii w Kolegium
Zarządzania i Finansów w SGH. Posiada licencję maklera papierów wartościowych
oraz licencję doradcy inwestycyjnego. Od 1998 roku w Domie Maklerskim Penetrator.
W latach 1998-2001 w Commercial Union TU na Życie oraz w Commercial Union IM.
W latach 2002-2017 w Union Investment TFI. Wielokrotnie nagradzany m.in: złoty
portfel w 2005 i 2011 roku. Od października 2017 członek zarządu Skarbiec TFI,
odpowiedzialny za nadzorowanie inwestycji w papiery dłużne.

Aktywa
największe pozycje w portfelu
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Dodatkowa informacja
•

Punktem odniesienia do wyników subfunduszu jest WIBID 6M, obrazujący poziom półrocznych depozytów na rynku międzybankowym. Skarbiec Kasa
traktowany jest jako płynniejsza alternatywa dla lokaty bankowych, przez co zarządzający na bieżąco analizuje ofertę depozytową polskich banków
i stara się osiągać wyższą od lokat stopę zwrotu.

•

Skarbiec Kasa jest subfunduszem z dwudziestoletnią historią. To najstarszy fundusz rynku pieniężnego w Polsce. Strategia subfunduszu ma charakter
pieniężny i cechuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz ograniczoną zmiennością ceny jednostki. Jest to subfundusz o jednej z najmniejszych
historycznie zmienności.

•

Subfundusz bazuje przede wszystkim na obligacjach skarbowych o krótkim terminie wykupu oraz zmiennym kuponie. Modelowo połowa subfunduszu
jest alokowana w obligacje emitowane przez Polskę, stanowią one nie tylko źródło dochodu ale również płynności subfunduszu. Pozostała cześć
aktywów jest podzielona pomiędzy zagraniczne obligacje skarbowe, a obligacje korporacyjne emitowane przez polskie przedsiębiorstwa i banki.

Infolinia: 22 588 18 43
Dane na dzień 31.10.2018. 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.

