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DZIAŁAMY WEDŁUG PRZEJRZYSTYCH REGUŁ  



QUERCUS Agresywny znalazł się na liście najlepszych funduszy do budowy porfela

QUERCUS Agresywny zajął pozycję lidera w grupie funduszy polskich akcji uniwersalnych 

OSIĄGAMY SOLIDNE WYNIKI INWESTYCYJNE - QUERCUS Agresywny 



     
      
     
      
   


OSIĄGAMY SOLIDNE WYNIKI INWESTYCYJNE - QUERCUS Agresywny 



QUERCUS Global Balanced jest funduszem realizującym swoją strategię ze 100% skutecznością 

OSIĄGAMY SOLIDNE WYNIKI INWESTYCYJNE - QUERCUS Global Balanced 
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Subfundusz/fundusz Aktywa na VI 2021 r. 
 (w mln zł)

Wynik za 
 I - VI 2021 r.

QUERCUS Agresywny 495,6 39,52%

QUERCUS lev 133,5 21,74%

QUERCUS Stabilny 128,9 12,43%

QUERCUS Global Growth 23,3 6,73%

QUERCUS Global Balanced 252,6 5,91%

QUERCUS Silver 52,9 1,02%

QUERCUS Dłużny Krótkorerminowy 540,6 0,75%

QUERCUS Ochrony Kapitału 1172,1 0,54%

QUERCUS Obligacji Skarbowych 366,7 0,08%

QUERCUS Gold 144,7 -8,25%

QUERCUS short 35,9 -12,53%



QUERCUS Agresywny

Typ subfunduszu wg Analiz Online: akcji polskich uniwersalne
Data startu: 28.03.2008 r.
Horyzont inwestycyjny: 3 lata
Ryzyko/zmienność: wysoka
Benchmark: 100% WIG
Minimalna inwestycja: 20 000 zł

Aktywa na koniec czerwca 2021 roku: 495,6  mln zł 
Opłata za zarządzanie: 2,5% opłata stała + 20% z nadwyżki ponad stopę zwrotu
z WIG (nie więcej niż 0,5%) w skali roku kalendarzowego
Maksymalna opłata za nabycie: 3,3%
Brak opłat za zbycie

Produkt akcyjny. Celem subfunduszu jest dynamiczny wzrost wartości jednostki 
uczestnictwa w długoterminowym horyzoncie czasowym, wyższy niż w przypadku 
indeksu  WIG.  Subfundusz  charakteryzuje  się  wysokim  poziomem  ryzyka 
inwestycyjnego, wyższym nawet niż w przypadku klasycznych funduszy akcji. 
Subfundusz  realizuje  swoją  politykę  inwestycyjną  poprzez  lokowanie  środków  
głównie  w  akcje  spółek notowanych  na  GPW  w  Warszawie.  Subfundusz  może  
lokować  również  w  akcje spółek  nie  notowanych  jeszcze  na  GPW  w  Warszawie,           
a  przeprowadzających  emisje  pre-IPO, spółek  notowanych  na  New Connect,  spółek 
notowanych na rynkach zagranicznych, w tym giełdach Nowej Europy. Udział akcji  
wynosi  od  50% do 100%  aktywów  subfunduszu.  Dopuszcza  się  wysoki  poziom 
koncentracji  lokat,  w  tym  duże  pozycje  w  walorach  charakteryzujących  się  
ograniczoną płynnością, oferujących znaczący potencjał wzrostu wartości. Warto 
podkreślić, że  subfundusz   może  być  zarządzany  bardziej  agresywnie, ale  też  bardziej 
elastycznie niż klasyczne fundusze akcji. Subfundusz może być wykorzystywany do 
osiągania  wysokich  stóp  zwrotu  w  okresach  dobrej  koniunktury  rynkowej  (hossa)  lub 
jako składnik zdywersyfikowanego  portfela  funduszy  dopasowanego  do  profilu  
inwestycyjnego  Inwestora.  QUERCUS  Agresywny  jest  naszym  flagowym  produktem. 
Od  początku  istnienia  osiągnął  stopę  zwrotu  +173,5%  przy  WIG  na  poziomie  +37,8%  
(dane  na  koniec  czerwca  2021 r.).  Subfundusz  wielokrotnie  zajmował  czołowe  miejsca 
w  różnych  rankingach,  osiągając  wyniki  zdecydowanie  lepsze  od  konkurencji.  W  roku   
2020, z wynikiem +30,8%, został najlepszym funduszem w kategorii akcji polskich 
uniwersalnych  wg  Analizy.pl.
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 3M YTD 12M 24M 36M 60M

  17,24%  39,52%  82,15%  88,07%  77,44%  74,23%


  11,64%  17,19%  36,54%  20,34%  20,86%  36,86%


 1/50 1/50 1/49 1/44 1/44 5/40

Źródło: analizy.pl i opracowanie własne Quercus TFI S.A. Dane na dzień 30.06.2021 r. 

fundusz akcyjny

Wzrost wartości jednostki uczestnictwa w zł



Produkt  typu  absolute  return.  Celem  subfunduszu  jest  osiąganie  stabilnych  zysków            
w  ujęciu  nominalnym  przy  jednoczesnej  ochronie  powierzonego  kapitału.  Na  koniec 
danego  roku  kalendarzowego  wartość  jednostki  uczestnictwa  powinna  być  nie  niższa 
niż na koniec roku poprzedniego. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie 
gwarantują  jednak  osiągnięcia  powyższego  celu.

Subfundusz  charakteryzuje  się  niskim  poziomem  ryzyka  inwestycyjnego.  Subfundusz  
realizuje  swoją  politykę  inwestycyjną  poprzez  lokowanie  środków  głównie                     
w  instrumenty  dłużne,  w  tym  m.in.  emitowane  przez:  Skarb  Państwa   lub  bank  
centralny   Rzeczypospolitej   Polskiej,  przedsiębiorstwa,  w  tym  spółki   notowane  na  
GPW w Warszawie. Do 20% aktywów subfunduszu może być ulokowane w akcje. 
Inwestycje  w  akcje  będą  dokonywane  wówczas,  gdy  będzie  istniało  wysokie  
prawdopodobieństwo  wzrostu  ich cen  w  ujęciu  nominalnym  (np. możliwość arbitrażu). 

Subfundusz może być wykorzystywany w okresach korekt na rynku akcji lub jako 
bezpieczny element zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Subfundusz jest 
alternatywą  dla  lokaty  bankowej.  Subfundusz  nie  posiada  benchmarku.
Stopa zwrotu od początku działalności wynosi +55,5% (dane na koniec czerwca 2021 r.). 
QUERCUS Ochrony Kapitału jest naszym największym subfunduszem, jego aktywa 
przekraczają 1,0 mld zł.

Typ subfunduszu wg Analiz Online: papierów dłużnych polskich skarbowych 
długoterminowych  
Data startu: 28.03.2008 r.
Horyzont inwestycyjny: dowolny
Ryzyko/zmienność: niska
Benchmark: brak

Aktywa na koniec czerwca 2021 roku: 1 172,1 mln zł
Opłata za zarządzanie: 1% opłata stała + 10% z nadwyżki ponad stopę odniesienia 
równą 0% (nie więcej niż 0,5%) w skali roku kalendarzowego
Maksymalna opłata za nabycie: 1,5%
Brak opłat za zbycie
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 3M YTD 12M 24M 36M 60M

  0,31%  0,54%  1,48%  3,41% 5,57%  10,74%

Źródło: analizy.pl i opracowanie własne Quercus TFI S.A. Dane na dzień 30.06.2021 r. 

fundusz dłużny

Wzrost wartości jednostki uczestnictwa w zł



               fundusz obligacyjny, skarbowy

Typ subfunduszu wg Analiz Online: papierów dłużnych polskich skarbowych
długoterminowych
Data startu: 28.12.2018 r.
Horyzont inwestycyjny: 1-2 lata
Ryzyko/zmienność: niskie
Benchmark: Treasury BondSpot Poland 
Minimalna inwestycja: 20 000 zł

Aktywa na koniec czerwca 2021 roku: 366,7 mln zł
Opłata za zarządzanie: 1% + 20% ponad benchmark (maksymalnie 0,5%)
Maksymalna opłata za nabycie: 1,5%
Brak opłat za zbycie




Produkt obligacyjny, skarbowy. Celem subfunduszu jest wzrost wartości jednostki 
uczestnictwa,  przewyższający  stopę  zwrotu  z  indeksu  obligacyjnego  Treasury 
BondSpot  Poland. Subfundusz może być traktowany jako alternatywa dla lokat 
bankowych.

Subfundusz  charakteryzuje  się  niskim  poziomem  ryzyka  inwestycyjnego.  Jest 
dedykowany zarówno inwestorom indywidualnym, jak i instytucjonalnym o niskiej 
skłonności  do  ryzyka  oraz  oczekującym  wysokiej  płynności.
Realizuje on swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków w instrumenty 
dłużne i emitowane, poręczane lub gwarantowane przez  Skarb  Państwa  i  zagraniczne 
instrumenty  o  podobnej  charakterystyce.

Subfundusz może być wykorzystywany w okresach korekt na rynku akcji lub jako 
bezpieczny element zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego w długoterminowym 
horyzoncie. 

QUERCUS Obligacji Skarbowych
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 3M YTD 12M 24M

  0,08%  0,08% 2,10% 8,94%


  0,57%  -1,54%  0,44%  6,30%


 4/27 1/27 2/26 5/24
Źródło: analizy.pl i opracowanie własne Quercus TFI S.A. Dane na dzień 30.06.2021 r. 

Wzrost wartości jednostki uczestnictwa w zł



Typ subfunduszu wg Analiz Online: absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
Data startu: 04.11.2013 r.
Horyzont inwestycyjny: 1-2 lata
Ryzyko/zmienność: średnia
Benchmark: brak
Minimalna inwestycja: 20 000 zł

Aktywa na koniec czerwca 2021 roku: 128,9 mln zł
Opłata za zarządzanie: 2,5% opłata stała + 10% z nadwyżki ponad stopę odniesienia 
równą 0% (nie więcej niż 1%) w skali roku kalendarzowego
Maksymalna opłata za nabycie: 2,5%
Brak opłat za zbycie

Produkt  typu  absolute  return  o  polityce  zbliżonej  do  funduszy  mieszanych  stabilnego 
wzrostu. Celem subfunduszu jest wzrost wartości jednostki w średnioterminowym 
horyzoncie  inwestycyjnym  bez  względu  na  koniunkturę  rynków. Stopa  zwrotu  nie 
powinna  być  wysoko  skorelowana  z  indeksami  giełdowymi,  w  tym  z  WIG. 
Subfundusz  może  wykorzystywać  instrumenty  pochodne  w  celu  zabezpieczenia  części 
lub  całości  pozycji  akcyjnej  portfela. Subfundusz  charakteryzuje  się  średnim  poziomem 
ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz nie posiada benchmarku, co pozwala na większą 
elastyczność  inwestycyjną. 

QUERCUS  Stabilny  jest  odpowiedni  dla  inwestorów,  którzy  chcieliby  uzyskiwać  zyski 
w  ujęciu  nominalnym,  zgadzając  się  jednocześnie  na  średnie  ryzyko  inwestowania  
części środków w akcje. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez 
lokowanie  środków  zarówno  w  akcje  (od 0% do 50% aktywów),  jak  i  instrumenty 
dłużne  (od 0% do 100%),  zarówno  skarbowe, jak  i  nieskarbowe.  Subfundusz  ten  jest 
jednym  z  naszych  najlepszych  produktów  w  ostatnich  dwóch  latach.
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QUERCUS Stabilny

 3M YTD 12M 24M 36M 60M

  5,47%  12,43%  18,25%  21,84%  15,65%  12,93%

fundusz absolute return

Źródło: analizy.pl i opracowanie własne Quercus TFI S.A. Dane na dzień 30.06.2021 r. 

Wzrost wartości jednostki uczestnictwa w zł



Typ subfunduszu wg Analiz Online: papierów dłużnych polskich uniwersalne  
Data startu: 28.12.2018 r.
Horyzont inwestycyjny: dowolny
Ryzyko/zmienność: niskie
Benchmark: WIBID 6M
Minimalna inwestycja: 20 000 zł

Aktywa na koniec czerwca 2021 roku: 540,6 mln zł
Opłata za zarządzanie: 0,8% + 20% ponad benchmark (maksymalnie 0,5%)
Maksymalna opłata za nabycie: 1,5%
Brak opłat za zbycie

Produkt  obligacyjny.  Celem  subfunduszu  jest  wzrost  wartości  jednostki  uczestnictwa, 
przewyższający  wysokość  stawki  WIBID  6M  w  skali  roku.  Subfundusz  może  być 
traktowany  jako  substytut  lokat  bankowych,  a  jego  stopa  zwrotu  powinna  być  od  nich  
wyższa.

Subfundusz charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego i jest 
rekomendowany  dla  początkujących,  konserwatywnych  inwestorów,  często  mających 
po  raz  pierwszy  styczność  z  funduszami  inwestycyjnymi.
Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków                      
w  instrumenty  dłużne,  w  tym  głównie  emitowane  przez  Skarb  Państwa  oraz 
przedsiębiorstwa  notowane  na  GPW  w  Warszawie.  Udział  obligacji  korporacyjnych    
wynosi od 0% do 50% aktywów subfunduszu, a maksymalny  poziom  ryzyka  stopy 
procentowej,  mierzony  wskaźnikiem  duration,  nie  może  być  wyższy  niż  rok.
 
Subfundusz  jest  produktem  o  potencjalnie  najniższym  profilu  ryzyka  w  ofercie  
Quercus  TFI  S.A.  i  jest  dedykowany  zarówno  dla  inwestorów  indywidualnych,  jak                           
i  instytucjonalnych  o  najmniejszej  skłonności  do  ryzyka,  oczekujących  wysokiej 
płynności i niskiej zmienności wycen jednostek uczestnictwa. Subfundusz może być 
wykorzystywany w okresach korekt na rynku akcji lub jako bezpieczny element 
zdywersyfikowanego  portfela  inwestycyjnego.

              fundusz dłużnyQUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
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 3M YTD 12M 24M

  0,17%  0,75% 1,89%  5,28%


  -0,26% -0,10% 1,13%  2,09%


  2/45 6/45 19/43 6/42
Źródło: analizy.pl i opracowanie własne Quercus TFI S.A. Dane na dzień 30.06.2021 r. 

Wzrost wartości jednostki uczestnictwa w zł



Typ subfunduszu wg Analiz Online: akcji globalnych rynków rozwiniętych  
Data startu: 30.05.2017 r.
Horyzont inwestycyjny: 3 lata
Ryzyko/zmienność: bardzo wysoka
Benchmark: MSCI World Index
Minimalna inwestycja: 20 000 zł

Aktywa na koniec czerwca 2021 roku: 23,3 mln zł
Opłata za zarządzanie: 2,5% + 20% ponad benchmark (maksymalnie 0,5%)
Maksymalna opłata za nabycie: 3,3%
Brak opłat za zbycie




Produkt  akcyjny. Celem  subfunduszu  jest wzrost  wartości  jednostki  uczestnictwa              
w  długoterminowym  horyzoncie  czasowym,  wyższy  niż  w  przypadku  indeksu  MSCI 
World Index.

Subfundusz charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego, wyższym 
nawet  niż  w  przypadku  klasycznych  funduszy  akcji.  Subfundusz  realizuje  swoją  
politykę  inwestycyjną  poprzez  lokowanie  środków  głównie  w  akcje  spółek  
notowanych na rynkach zagranicznych. Chcemy przeważać akcje spółek nowych  
technologii.  Udział  akcji  wynosi  od  50%  do  100%  aktywów  subfunduszu.  Warto  
podkreślić,  że  subfundusz  może  być  zarządzany  bardziej  agresywnie,  ale  też bardziej  
elastycznie  niż  klasyczne  fundusze  akcji.

Subfundusz  może  być  wykorzystywany  do  osiągania  wysokich  stóp  zwrotu                  
w okresach dobrej koniunktury rynkowej (hossa) lub jako składnik zdywersyfikowanego 
portfela  funduszy  dopasowanego  do  profilu  inwestycyjnego  Inwestora.  Z  inwestycją    
w subfundusz  związane  jest  ryzyko  walutowe,  gdyż  większość  pozycji  denominowana 
jest  w  dolarze  lub  euro.

                       fundusz akcyjnyQUERCUS Global Growth
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 3M YTD 12M 24M 36M 48M

  1,06%  6,73%  26,63%  51,09% 44,71%  45,18%


  6,67%  9,10%  30,87%  36,06%  36,65%  44,40%


 38/39 29/37 24/3 5/29 7/27 9/20

Źródło: analizy.pl i opracowanie własne Quercus TFI S.A. Dane na dzień 30.06.2021 r. 

Wzrost wartości jednostki uczestnictwa w zł



Typ subfunduszu wg Analiz Online: absolutnego zwrotu konserwatywny  
Data startu: 28.12.2018 r.
Horyzont inwestycyjny: 2-3 lata
Ryzyko/zmienność: średnia
Benchmark: brak
Minimalna inwestycja: 20 000 zł

Aktywa na koniec czerwca 2021 roku: 252,6 mln zł
Opłata za zarządzanie: 2,5% + 10% ponad 0% (maksymalnie 1%)
Maksymalna opłata za nabycie: 2,8%
Brak opłat za zbycie 




Produkt  typu  absolute  return.  Celem  subfunduszu  jest  osiągnięcie  wysokiej, 
jednocyfrowej stopy zwrotu w skali roku przy zachowaniu umiarkowanego poziomu 
ryzyka oraz braku długoterminowego uzależnienia od pojedynczej klasy aktywów. 
Subfundusz charakteryzuje się umiarkowanym poziomem ryzyka inwestycyjnego,               
a w trakcie historycznych okresów podwyższonej zmienności rynkowej skutecznie 
ograniczał  obsunięcia  kapitału.

Subfundusz  realizuje  swoją  politykę  inwestycyjną  poprzez  lokowanie  środków                
w papiery dłużne, akcje, jednostki funduszy zagranicznych, instrumenty pochodne oraz 
surowce.  Zarządzający  dysponuje  określonym  budżetem  ryzyka,  który  następnie  
alokuje w inwestycje o największym potencjale stopy zwrotu. Historycznie, urocznione 
odchylenie  standardowe  wyników  funduszu  wynosiło  ok.  6-7%.

Subfundusz  inwestuje  przede  wszystkim  w  aktywa  zagraniczne,  a  pozycje  w  Polsce  
mają charakter płynnościowy bądź uzupełniający. Ponad 90% portfela stanowią 
instrumenty  o  bardzo  wysokiej  płynności,  co  pozwala  na  elastyczne  dopasowanie 
strategii  do  panujących  warunków  rynkowych.

Subfundusz co do zasady zabezpiecza ryzyko walutowe inwestycji zagranicznych.              
W ramach  oddzielnej  decyzji  inwestycyjnej  może  jednak  pozostawiać  niewielkie, 
otwarte  pozycje  w  EUR  lub  USD.

QUERCUS Global Balanced 

Więcej informacji: www.quercustfi.pl

        

       
         
       


 3M YTD 12M 24M

  4,85%  5,91%  12,51%  15,82%

fundusz absolute return
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Źródło: analizy.pl i opracowanie własne Quercus TFI S.A. Dane na dzień 30.06.2021 r. 

Wzrost wartości jednostki uczestnictwa w zł



Data startu: 28.05.2010 r. 
Horyzont inwestycyjny: długoterminowy lub spekulacyjny
Ryzyko/zmienność: bardzo wysoka
Benchmark: 100% WIG20lev
Minimalna inwestycja: 200 000 zł

Aktywa na koniec czerwca 2021 roku: 133,5 mln zł
Opłata za zarządzanie: 2,5% w skali roku
Maksymalna opłata za nabycie: 3,8%
Brak opłat za zbycie

QUERCUS levQUERCUS lev

Produkt  indeksowy. Celem  subfunduszu  jest  odwzorowanie  zmian  wartości 
indeksu WIG20lev,  który  odzwierciedla  dwukrotność  dziennych  zmian  wartości  
indeksu  WIG20  (dźwignia 2x).

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków            
w  kontrakty  terminowe  na  indeks  WIG20.  Pozostała  część  aktywów  jest 
inwestowana  w  instrumenty  dłużne.

Subfundusz może być wykorzystywany w okresach, gdy występuje wysokie 
prawdopodobieństwo wzrostu indeksów giełdowych, a Inwestor chciałby uzyskać 
ekspozycję  na  rynek  akcji  większą  niż  100%.  W  połączeniu  z  subfunduszem 
QUERCUS  short  daje  możliwość  uzyskania  dowolnej  ekspozycji  na  rynek  akcji  
dużych  polskich  spółek  w  zakresie  od  -100%  do  +200%.

Subfundusz  charakteryzuje  się  bardzo  wysokim  poziomem  ryzyka  
inwestycyjnego,  wyższym  niż  w  przypadku  funduszy  akcji.

Data startu: 28.05.2010 r.
Horyzont inwestycyjny: długoterminowy lub spekulacyjny
Ryzyko/zmienność: bardzo wysoka
Benchmark: 100% WIG20short
Minimalna inwestycja: 200 000 zł

Aktywa na koniec czerwca 2021 roku: 35,9 mln zł
Opłata za zarządzanie: 2,5% w skali roku
Maksymalna opłata za nabycie: 3,8%
Brak opłat za zbycie

QUERCUS short









Więcej informacji: www.quercustfi.pl

                     fundusz indeksowy                      fundusz indeksowy

Produkt indeksowy. Celem subfunduszu jest odwzorowanie zmian wartości indeksu 
WIG20short.  Indeks  WIG20short  odzwierciedla  odwrotność  dziennych  zmian 
wartości  indeksu  WIG20.
Subfundusz  charakteryzuje  się  bardzo  wysokim  poziomem  ryzyka  
inwestycyjnego,  w  szczególności  ryzykiem  utraty  kapitału  w  okresie  wzrostów  
indeksu  WIG20.
Subfundusz  realizuje  swoją  politykę  inwestycyjną  poprzez  lokowanie  środków  
głównie w kontrakty terminowe na indeks WIG20. Część aktywów, która nie jest 
wykorzystywana do inwestowania w kontrakty terminowe, jest inwestowana               
w  instrumenty  dłużne.
Subfundusz może być wykorzystywany w okresach, gdy występuje wysokie 
prawdopodobieństwo  spadku  indeksów  giełdowych, a Inwestor  oczekuje 
możliwości  zarabiania  na  spadkach. W  połączeniu  z  subfunduszem  QUERCUS  lev  
daje  możliwość  uzyskania  dowolnej  ekspozycji  na  rynek  akcji  dużych  polskich  
spółek  w  zakresie  od -100%  do  +200%  (WIG20).  Subfundusz  może  być  również  
użyty  do zabezpieczania części  lub  całości  portfela  akcji.
W połączeniu  z  QUERCUS  Agresywnym  lub  innymi  funduszami  akcyjnymi 
pozwala zredukować ryzyko rynkowe i uzyskać ekspozycję na umiejętności 
zarządzającego  w  doborze   poszczególnych  spółek  do  portfela.



QUERCUS levQUERCUS Gold

Produkt surowcowy. Celem subfunduszu jest uzyskanie ekspozycji na rynek złota 
inwestycyjnego. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie 
środków  w  instrumenty  pochodne  na  złoto,  przede  wszystkim  kontrakty  
terminowe  na  złoto  notowane  na  rynku  COMEX  prowadzonym  przez  New York 
Mercantile Exchange.  Pozostała  część  aktywów  jest  inwestowana  w  instrumenty  
dłużne. 

Subfundusz może być wykorzystywany m.in. w okresach, gdy występuje wysokie 
prawdopodobieństwo  wzrostu  cen  złota, a  Inwestor  chciałby  uzyskać  ekspozycję  na 
ten  rynek. Po  kilku  latach  spadków  cen  złota,  znacznie  wzrosło  
prawdopodobieństwo  zmiany  trendu  na  rosnący.

Subfundusz charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. 
Subfundusz  nie  posiada  benchmarku.

Data startu: 07.05.2012 r. 
Horyzont inwestycyjny: długoterminowy lub spekulacyjny
Ryzyko/zmienność: bardzo wysoka
Benchmark: brak
Minimalna inwestycja: 200 000 zł

Aktywa na koniec czerwca 2021 roku: 144,7 mln zł
Opłata za zarządzanie: 2,5% w skali roku
Maksymalna opłata za nabycie: 3,8%
Brak opłat za zbycie

Data startu: 30.12.2020 r.
Horyzont inwestycyjny: długoterminowy lub spekulacyjny
Ryzyko/zmienność: bardzo wysoka
Benchmark: brak
Minimalna inwestycja: 200 000 zł

Aktywa na koniec czerwca 2021 roku: 52,9 mln zł
Opłata za zarządzanie: 2,5% w skali roku
Maksymalna opłata za nabycie: 3,8%
Brak opłat za zbycie

QUERCUS Silver                     fundusz indeksowy                      fundusz indeksowy









Więcej informacji: www.quercustfi.pl

Produkt  surowcowy.  Celem  subfunduszu  jest  odwzorowanie  zmian  cen  na  rynku 
srebra inwestycyjnego. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez 
lokowanie środków w instrumenty pochodne na srebro, przede wszystkim kontrakty 
terminowe na srebro notowane na rynku COMEX prowadzonym przez New York 
Mercantile  Exchange.  Pozostała  część  aktywów  jest  inwestowana  w  instrumenty 
dłużne.

Subfundusz może być wykorzystywany w okresach, gdy występuje wysokie 
prawdopodobieństwo  wzrostu  cen  srebra, a  Inwestor  chciałby  uzyskać  ekspozycję  
na ten rynek.

Subfundusz  charakteryzuje  się  bardzo  wysokim  poziomem  ryzyka  
inwestycyjnego.



QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Stabilny, QUERCUS Global Balanced, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Obligacji Skarbowych, QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS 
Global Growth, QUERCUS Silver (dalej "Subfundusze") są subfunduszami QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz jego Subfunduszach, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników 
ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym. Dokumenty kluczowych informacji dla inwestorów oraz Prospekt Informacyjny dostępne są w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej 
www.quercustfi.pl. Quercus TFI S.A., QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, QUERCUS Absolute Return FIZ, Private Equity Multifund FIZ  oraz QUERCUS Multistrategy FIZ nie gwarantują realizacji założonych 
celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Polityka inwestycyjna typu "absolute return" nie gwarantuje, że subfundusze/fundusze będą osiągały dodatnią stopę zwrotu. Uczestnik QUERCUS Parasolowy SFIO, 
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, QUERCUS Absolute Return FIZ, Private Equity Multifund FIZ oraz QUERCUS Multistrategy FIZ musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wartość aktywów ne�o 

Subfunduszy, QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, QUERCUS Absolute Return FIZ, Private Equity Multifund FIZ oraz QUERCUS Multistrategy FIZ może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela, a w szczególności na 
inwestowanie aktywów tych Subfunduszy/funduszy w akcje i instrumenty pochodne. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów subfunduszy QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Global Balanced oraz 
QUERCUS Agresywny w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować ponad 35% wartości aktywów QUERCUS Global Balanced w 
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Republikę Federalną Niemiec.
QUERCUS Parasolowy SFIO będzie lokować aktywa subfunduszy QUERCUS lev oraz QUERCUS short w kontrakty terminowe na indeks WIG20. Celem polityki inwestycyjnej subfunduszu QUERCUS lev jest odwzorowanie zmian indeksu 
WIG20lev. Celem polityki inwestycyjnej subfunduszu QUERCUS short jest odwzorowanie zmian indeksu WIG20short. W ramach realizacji celu inwestycyjnego subfundusz QUERCUS Gold dąży, aby uzyskać zmianę wartości jednostki 
uczestnictwa skorelowaną ze zmianami cen na rynku złota inwestycyjnego. QUERCUS Parasolowy SFIO lokuje aktywa subfunduszu QUERCUS Gold w instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym jest złoto. QUERCUS 
Parasolowy SFIO lokuje aktywa subfunduszu QUERCUS Silver w instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym jest srebro. Celem prowadzonej polityki inwestycyjnej subfunduszu QUERCUS Silver jest uzyskanie ekspozycji na 
rynek srebra inwestycyjnego. Z inwestycjami w instrumenty pochodne wiąże się wysokie ryzyko inwestycyjne, w szczególności ryzyko stosowania dźwigni finansowej, szczegółowo opisane w Prospekcie Informacyjnym, Prospekcie Emisyjnym 
oraz Warunkach Emisji. W związku z inwestycją w jednostki uczestnictwa Subfunduszy lub certyfikaty inwestycyjne funduszy może zostać pobrana opłata dystrybucyjna obciążająca wpłatę do Subfunduszu/wpłatę na certyfikaty, a także 
podatek obciążający dochód z dokonanej inwestycji. Przedstawione wyniki Subfunduszy/funduszy mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Ponadto wyniki nie uwzględniają podatku 
od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych. Wyniki inwestycyjne Subfunduszy/funduszy nie są tożsame z indywidualną stopą zwrotu uczestnika z inwestycji, w 
przypadku, gdy uczestnik jest zobowiązany do zapłaty opłaty dystrybucyjnej lub podatku obciążającego dochód z dokonanej inwestycji. Przedstawione wyniki za rok 2008 zostały obliczone za okres od 28.03.2008 do 31.12.2008, za rok 2009 za 
okres od 31.12.2008 do 31.12.2009, za rok 2010 za okres od 31.12.2009 do 31.12.2010, za rok 2011 za okres od 31.12.2010 do 30.12.2011, za rok 2012 za okres od 31.12.2011 do 31.12.2012, za rok 2013 za okres od 31.12.2012 do 30.12.2013, za rok 2014 za 
okres od 30.12.2013 do 30.12.2014, za rok 2015 za okres od 30.12.2014 do 30.12.2015, za rok 2016 za okres od 30.12.2015 do 30.12.2016, za rok 2017 od 30.12.2016 do 31.12.2017, za rok 2018 od 30.12.2017 do 31.12.2018, za rok 2019 od 30.12.2018 do 
31.12.2019, za rok 2020 od 30.12.2019 do 31.12.2020, za rok 2021 od 30.12.2020 do 30.06.2021. Wyniki subfunduszy QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Agresywny, za rok 2008 obejmują okres bezpośrednio po rejestracji QUERCUS 
Parasolowy SFIO, w którym struktura portfeli inwestycyjnych była dostosowywana do wymagań określonych w ustawie i statucie. Wynik QUERCUS Stabilny za rok 2013 obejmuje okres bezpośrednio po utworzeniu subfunduszu, w którym 
struktura portfela inwestycyjnego była dostosowywana do wymagań określonych w ustawie i statucie. Wynik QUERCUS Global Growth za rok 2017 obejmuje okres bezpośrednio po utworzeniu subfunduszu, w którym struktura portfela 
inwestycyjnego była dostosowywana do wymagań określonych w ustawie i statucie. Wynik QUERCUS Gold za rok 2013 obejmuje okres, w którym doszło do zmiany polityki inwestycyjnej subfunduszu. Wynik QUERCUS Multistrategy FIZ za 
rok 2015 i 2016 obejmuje okres bezpośrednio po utworzeniu funduszu, w którym struktura portfela inwestycyjnego była dostosowywana do wymagań określonych w ustawie i statucie. Wynik subfunduszu QUERCUS Obligacji Skarbowych, 
subfunduszu QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, subfunduszu QUERCUS Global Balanced za rok 2019 obejmuje okres, w którym doszło do zmiany polityki inwestycyjnej ww. subfunduszy. 
Niniejsze informacje o QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, QUERCUS Absolute Return FIZ, Private Equity Multifund FIZ  oraz QUERCUS Multistrategy FIZ nie są i nie mogą być traktowane jako proponowanie nabycia certyfikatów 
inwestycyjnych, ani proponowanie złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne, jak również nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Emisje certyfikatów inwestycyjnych QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, QUERCUS 
Absolute Return FIZ, Private Equity Multifund FIZ obywają się wyłącznie poprzez ofertę publiczną, skierowaną do mniej niż 150 inwestorów. Niniejsza publikacja ma wyłącznie charakter promocyjny i nie może być rozpowszechniana w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii, Kanadzie i Japonii.  Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej 
jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłoby sprzeczne z prawem. Wyłącznym źródłem informacji o QUERCUS Mulitstrategy FIZ, prowadzonej przez niego polityce inwestycyjnej oraz czynnikach ryzyka związanych z 
inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne tego funduszu jest Prospekt Emisyjny QUERCUS Multistrategy FIZ. Prospekt Emisyjny QUERCUS Multistrategy FIZ dostępny jest w punktach przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne, w 
siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej Quercus TFI S.A., oferującego oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego. Wyłącznym źródłem informacji o QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, QUERCUS Absolute Return FIZ, 
Private Equity Multifund FIZ są Warunki Emisji oraz statut tych funduszy, dostępne w punktach przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne oraz w siedzibie Quercus TFI S.A. Subfundusze oraz QUERCUS Multistrategy FIZ mogą 
inwestować w aktywa denominowane w walucie polskiej lub denominowane w walucie obcej. W celu ograniczenia ryzyka walutowego Subfundusze, QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, QUERCUS Absolute Return FIZ, Private Equity 
Multifund FIZ oraz QUERCUS Multistrategy FIZ mogą zabezpieczać zmiany kursu walutowego z wykorzystaniem wskazanych w statutach funduszy instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych. 
Statuty funduszy nie przewidują obowiązku korzystania z ww. zabezpieczeń. Fundusze ani Quercus TFI S.A. nie gwarantują stosowania zabezpieczeń walutowych. Decyzja w zakresie stosowania zabezpieczeń walutowych będzie każdorazowo 
podejmowana przez Quercus TFI S.A. W pozycji "opłata za zarządzanie", w pierwszej kolejności podana została część stała wynagrodzenia pobieranego przez Quercus TFI S.A., która określana jest jako procent wartości aktywów ne�o 

subfunduszu/funduszu w skali roku ("opłata stała"). Jeżeli Quercus TFI S.A. pobiera część zmienną wynagrodzenia, uzależnioną od wyników subfunduszu/funduszu, została ona podawana w dalszej kolejności, według następującego schematu: 
procent wzrostu wartości aktywów ne�o subfunduszu na jednostkę uczestnictwa ponad podaną stopę odniesienia, nie więcej niż podany w nawiasie procent wartości aktywów ne�o subfunduszu na jednostkę uczestnictwa / procent wzrostu 
wartości aktywów ne�o funduszu na certyfikat inwestycyjny ponad podaną stopę odniesienia, nie więcej niż podany w nawiasie procent wartości aktywów ne�o funduszu na certyfikat inwestycyjny. Wynagrodzenie zmienne w przypadku 
Subfunduszu QUERCUS Obligacji Skarbowych może zostać pobrane w przypadku przekroczenia stopy odniesienia, pomimo uzyskania ujemnego wyniku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszy, wartości certyfikatów inwestycyjnych 
QUERCUS Multistrategy FIZ oraz tabele opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Jeśli nie podano inaczej, źródłem informacji jest Quercus TFI S.A. lub Bloomberg, a dane prezentowane są według stanu na koniec czerwca 
2021 r. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa 
doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym/prospektem 
emisyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne.
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.



     Zapraszamy do wspólnego  inwestowania                 
                        tel:  22 205 30 00 
                  mail: biuro@quercustfi.pl
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