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QUERCUS Global Balanced 
 
Fundusz QUERCUS Global Balanced zamknął grudzień wynikiem -0,10%, podczas gdy stopa 

zwrotu od początku roku wyniosła +6,81%.  

 
Ostatni miesiąc 2019 roku potwierdził tendencje panujące na rynku w całym czwartym kwartale. Mimo niezmiennie 

słabych danych makroekonomicznych i niepokojącego spowolnienia w zyskach przedsiębiorstw, rynki akcji 

zachowywały się bardzo silnie (patrz Wykres 1). Jednocześnie, poprawa sentymentu do ryzykownych aktywów 

przyczyniła się do przeceny po stronie dłużnej. Było to widoczne w wynikach funduszu za grudzień: pozycje akcyjne, 

mimo istotnego niedoważenia, zarobiły niespełna 80bps. Pozycje obligacyjne przyniosły stratę w wysokości 70bps, 

podczas gdy wzrost ceny złota dodał do wyniku kilkanaście punktów bazowych. Po odjęciu kosztów zarządzania, 

fundusz odnotował symboliczną stratę.  

Całoroczny wynik na poziomie niespełna 7% netto uznajemy za satysfakcjonujący. Podkreślamy, że w ostatnich 12 

miesiącach ryzyko funduszui wyniosło 4,2%. Co ważne, uniknęliśmy dużych obsunięć wartości jednostki, mimo sporej 

zmienności na globalnych rynkach akcji i długu. Fundusz z powodzeniem dokonał również zmiany strategii 

inwestycyjnej, skupiając się na podejściu global macro. 

Jeszcze na początku grudnia, sporo sygnałów wskazywało na możliwość korekty na rynku akcyjnym. Zaplanowane 

wejście ceł na chińskie towary eksportowe, łącznie z agresywną retoryką prezydenta Trumpa ciążyły nad sentymentem 

inwestorów. Dane z amerykańskiego i niemieckiego przemysłu (patrz Wykres 2) przybierały coraz bardziej recesyjny 

wydźwięk. Co więcej, z rynku pieniężnego płynęły ostrzeżenia o braku wystarczającej płynności na przełomie roku, 

który mógł zmusić wiele podmiotów do likwidacji posiadanych pozycji. Ostatecznie jednak nie doszło do żadnego 

kataklizmu. Stany Zjednoczone i Chiny ogłosiły finalizację pierwszej części porozumienia handlowego, podczas gdy 

amerykańska Rezerwa Federalna uzupełniła płynność w systemie poprzez operacje repo (patrz Wykres 3). 

Pozytywnym sygnałem były również wstępne dane o sprzedaży detalicznej w okresie świątecznym. Mimo, że ich 

wartość w prognozowaniu spowolnienia gospodarczego jest ograniczona, to jednak pozytywny odczyt z pewnością 

nie zaszkodził nastawieniu inwestorów do rynku akcyjnego. 

Pierwsze półrocze 2020 roku powinno przynieść odpowiedź na pytanie o dalsze losy obecnego cyklu gospodarczego. 

Z jednej strony, akcje i surowce bazowe coraz mocniej dyskontują powrót na ścieżkę wzrostu. Wraz z osłabieniem 

dolara zyskują również rynki wschodzące, zarówno po stronie obligacyjnej, jak i udziałowej. Temat wojen handlowych 

został odsunięty w czasie, a ryzyka geopolityczne (np. Iran) nie wywierają jeszcze istotnego wpływu na rynek. Z drugiej 

strony, słabość przemysłu jest coraz bardziej widoczna nie tylko w badaniach ankietowych, ale i w realnych danych. 

Produkcja samochodów w Niemczech spadła do wieloletnich minimów (dane VDA), podczas gdy PMI nie może wrócić 

powyżej poziomu 44. W Stanach Zjednoczonych przemysłowy indeks ISM również szoruje po dnie i nie wykazuje 

oznak odreagowania. Mimo, że jest to badanie ankietowe (do tego nastawione na największe przedsiębiorstwa), to 

jednak dobrze sprawdzało się w prognozowaniu poprzednich spowolnień gospodarczych. Rynek pracy pozostaje silny, 

jednak wybrane wskaźniki wyprzedzające (job openings, jobs hard to get  – patrz Wykres 4) zaczynają wysyłać sygnały 

ostrzegawcze. 

Alokacja funduszu została w grudniu przesunięta w kierunku bardziej neutralnego, zrównoważonego portfela. Udział 

akcji zagranicznych wzrósł do 25% aktywów, podzielonych między Stany Zjednoczone, Europę i rynki wschodzące. 

Biorąc jednak pod uwagę ekspozycję na obligacje, ceny złota, oraz zakład o relatywną słabość sektora bankowego, 

pozycjonowanie funduszu nadal pozostaje umiarkowanie defensywne. Zbilansowany charakter portfela pozwala nam 

na ustabilizowanie stóp zwrotu portfela w większej gamie scenariuszy makroekonomicznych. Wraz z napływem 
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nowych danych gospodarczych dysponujemy jednak możliwością zwiększenia zaangażowania – zarówno w kierunku 

risk on (akcje, surowce, dług EM), jak i risk off (dług USA i Niemiec, złoto). Aktualne pozycje funduszu prezentuje 

poniższa tabela. Ryzyko mierzone rocznym odchyleniem standardowym portfela wynosi 5,02%. 

Dane na 3 stycznia 2020 
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WYKRES 1. Roczna zmiana indeksu S&P500 na tle 
poziomu ISM Manufacturing (lata 2006-2020). 

WYKRES 2. Niemiecki PMI przemysłowy i usługowy, 
oraz różnica pomiędzy nimi (od 2006). 

  
  

 
WYKRES 3. Wzrost bilansu FED-u w wyniku operacji 
repo i skupu papierów skarbowych (na tle S&P500).  

 
WYKRES 4. USA indeks zaufania konsumentów – 

odsetek osób twierdzących, że „jest trudno o pracę”. 

  
 

 
 

i Ryzyko mierzymy jako urocznione odchylenie standardowe dziennej stopy zwrotu 

 


