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QUERCUS Global Balanced 
 
Fundusz Quercus Global Balanced osiągnął w czerwcu stopę zwrotu +0,69%, podczas gdy 
skumulowany wynik od początku roku wynosi +1,29%. 
 
Końcówka półrocza, podobnie jak cały drugi kwartał, była pełna kontrastu między rynkami finansowymi 
a realną gospodarką. Po spektakularnej wyprzedaży w marcu, ryzykowne aktywa z miesiąca na miesiąc 
nadrabiały straty, a niektóre segmenty poprawiły nawet swoje historyczne szczyty. Wśród indeksów 
akcyjnych zdecydowanie wyróżnił się Nasdaq, ze szczególnym uwzględnieniem sektora software (patrz 
wykres W1). Po stronie dłużnej bardzo silnie zachowywały się obligacje amerykańskich przedsiębiorstw 
o najwyższej jakości kredytowej (investment grade), które w samym czerwcu zyskały ok. 2%. Nieco 
mniejszy optymizm panuje w segmencie bardziej ryzykownych papierów (high yield), które po świetnych 
dwóch miesiącach zaliczyły bardzo słabą końcówkę półrocza (patrz wykres W2). Obu segmentom 
dłużnym z pewnością pomagają programy skupu prowadzone przez Rezerwę Federalną. Amerykański 
bank centralny wspiera rynek m. in. poprzez regularne zakupy jednostek funduszy długu korporacyjnego 
(ETF) w tempie ok. 1,5mld dolarów tygodniowo. Mimo, że nie jest to astronomiczna kwota, to jednak 
deklaracja wsparcia ze strony FED skutecznie wpływa na sentyment rynkowy. 
 
Bardzo ciekawie wygląda również segment obligacji skarbowych. Rentowność 10-letnich papierów 
amerykańskich przez większość czasu porusza się w przedziale 0,6% - 0,75%, a krótsze papiery bardzo 
mocno zbliżyły się do granicy 0%. Poprzez rekordowo wysokie emisje obligacji, rząd Stanów 
Zjednoczonych obsłużył awaryjne programy stymulacyjne oraz zbudował poduszkę płynnościową w 
wysokości 1,7 biliona (!) dolarów. W normalnych warunkach mogłoby to doprowadzić do zachwiania 
stabilności systemu finansowego – tym razem, dzięki zakupom obligacji przez Rezerwę Federalną, 
udało się uniknąć czarnego scenariusza. W momentach najgorszego strachu FED skupował dziennie 
nawet 75 mld dolarów obligacji. Obecnie tempo to wynosi nieco ponad 80 mld miesięcznie, a w razie 
potrzeby może ulec zwiększeniu. 
 
WYKRES 1. Zmiany wybranych indeksów akcji od 31.12.2019 do dnia 03.07.2020. 
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Z podobną sytuacją mamy do czynienia po drugiej stronie oceanu. Po początkowej wpadce („We’re not 
here to close the spreads”), Europejski Bank Centralny podjął zdecydowane działania w celu 
ograniczenia rentowności obligacji krajów strefy euro. W tym celu uruchomiony został specjalny program 
skupu obligacji (PEPP) o wartości 750mld euro, który na czerwcowym posiedzeniu został powiększony 
o kolejne 600mld. ECB skupił się przede wszystkim na interwencyjnym skupie papierów włoskich, co 
skutecznie zahamowało panikę wśród inwestorów. Włosi dostali chwilę oddechu, którą mogli 
wykorzystać na sfinansowanie kluczowych programów pomocowych na czas walki z pandemią. Luźna 
polityka monetarna wspomogła również dług emitentów z drugiego, czy nawet trzeciego szeregu. Nagły 
powrót pozytywnego sentymentu sprawił, że papiery krajów CEE były przez długi czas praktycznie 
niemożliwe do kupienia, a ceny szły w górę praktycznie beztransakcyjnie. Do końca czerwca 
euroobligacje Węgier, Rumunii czy Chorwacji odrobiły już ponad połowę strat w stosunku do lutowych 
poziomów.  
Przy tak niezwykłym sentymencie łatwo jednak przeoczyć, że sytuacja w realnej gospodarce wcale nie 
wraca do normy tak szybko, jak byśmy chcieli. Bezrobocie w Stanach Zjednoczonych nadal znajduje 
się powyżej swojego szczytu z poprzedniego kryzysu finansowego. Ankiety wskazują również na coraz 
większy odsetek trwale bezrobotnych, którzy nie widzą szans na szybki powrót do pracy (patrz wykres 
3). Dzięki szerokim programom stymulacyjnym udało się podnieść dochody rozporządzalne 
Amerykanów, jednak efekt ten może być krótkotrwały. Jednorazowa wypłata 1200 dolarów, którą 
otrzymał każdy obywatel USA, prawdopodobnie nie zostanie powtórzona. Program dodatkowego, 
cotygodniowego zasiłku dla bezrobotnych w wysokości 600 dolarów wygasa z końcem lipca. Jego 
przedłużenie nie jest wcale oczywiste – zwłaszcza, że wkraczamy w decydującą fazę przed 
amerykańskimi wyborami, a przepychanki polityczne przybierają na sile. Stopniowo wygasa również 
program PPP, w ramach którego małe i średnie firmy mogły otrzymać bezzwrotne pożyczki na pokrycie 
m. in. pensji pracowników. Jednym z warunków było utrzymanie starego poziomu zatrudnienia na czas 
trwania programu. Aż 14% przedsiębiorców oczekuje jednak, że po wydaniu środków z PPP zwolni 
część swoich pracowników. Spodziewamy się, że efekt ten może wpłynąć na zwiększenie bezrobocia 
w dwóch falach – mniejszej w lipcu i sierpniu, oraz większej w czwartym kwartale. 
 
WYKRES 2. Zmiany wybranych indeksów obligacji korporacyjnych (Investment Grade, High Yield, 
Emerging Markets) od 31.12.2019 do dnia 02.07.2020

 
 
Sytuacja w Europie wygląda znacznie lepiej, chociaż nadal jesteśmy daleko od normalności. Wiele 
krajów nadal utrzymuje szeroko zakrojone programy wsparcia, znoszone też są ograniczenia w 
podróżach międzynarodowych. Dzięki rozsądnej polityce prewencyjnej (higiena, selektywne 
zamknięcia, odwołanie imprez masowych), sytuacja epidemiologiczna wydaje się być pod względną 
kontrolą. Niektóre dane wysokiej częstotliwości, jak np. ceny samochodów używanych czy sprzedaż 
detaliczna, pokazują na początki ożywienia gospodarczego. Nadal jednak nie ma mowy o całkowitym 
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luzowaniu restrykcji – a powrót epidemii w Stanach obrazuje skutki zbyt wczesnego świętowania 
zwycięstwa (patrz wykres 4). 
Pozycjonowanie funduszu nadal pozostaje umiarkowanie defensywne, jednakże portfel korzysta tez na 
rosnących cenach akcji (obecnie w akcjach mamy około 30% aktywów netto funduszu). W portfelu 
dominuje dług amerykański o zróżnicowanym profilu zapadalności – od 3 do 30 lat. Posiadamy również 
mniejszy pakiet akcji niemieckich, który obrazuje naszą preferencję do rynków europejskich względem 
amerykańskich. Na bieżąco szukamy i wykorzystujemy również mniejsze okazje rynkowe. W ubiegłym 
miesiącu zarobiliśmy m. in na obligacjach Węgier i Włoch, oraz na taktycznym zwiększeniu udziału akcji. 
Ciągle jednak nie przestawiamy się w kierunku agresywnego portfela – obecna faza cyklu 
gospodarczego jest na to nieco zbyt wczesna. Jesteśmy jednak przekonani, że nadchodzące miesiące 
dadzą okazję do trwałego zwiększenia zaangażowania w ryzykowne aktywa. 
 
Zarządzający: Jarosław Jamka, Piotr Miliński 
 
 
WYKRES 3. USA: Liczba bezrobotnych w mln osób (lewa skala), w tym liczba trwałych bezrobotnych 
w mln osób (prawa skala). 

 

WYKRES 4. Liczba nowych zakażeń Covid-19 (dokładnie 7-dniowa średnia zakażeń) na 1 milion 
mieszkańców (według danych ECDC). 

 


