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QUERCUS Global Balanced 
 
Fundusz QUERCUS Global Balanced osiągnął w lipcu stopę zwrotu +0,67%, podczas gdy wynik 
od początku roku wynosi +1,96% (do 31.07.2020). Po dobrym początku sierpnia, stopa zwrotu od 
początku roku do dnia 5 sierpnia wynosi +3,44% (patrz wykresy W1 i W2).  
 
W lipcu zwiększyliśmy ekspozycję na akcje rynków emerging markets, akcje europejskie a także 
na amerykańskie spółki technologiczne. Obecnie w akcjach netto fundusz posiada około 41% 
aktywów netto, a ekspozycja na złoto to ponad 10% aktywów.  Dalej zakładamy osłabianie się 
dolara (szczególnie dobre dla akcji emerging markets) i dalszą dobra koniunkturę na metalach 
szlachetnych.  
 
W lipcu mieliśmy do czynienia z kontynuacją rosnącego trendu na ryzykownych aktywach, chociaż 
pierwsze skrzypce zaczęły odgrywać metale szlachetne takie jak srebro (+33%), złoto (+10,8%), platyna 
(+7,95%) i pallad (+9,1%). Dobrze radziły sobie akcje technologiczne (Nasdaq100 +7,4%), oraz akcje 
emerging markets (MSCI Emerging Markets +8,3%), które korzystają na słabnącym dolarze. Kurs 
EURUSD wzrósł w lipcu o 4,9%. Akcje amerykańskie (S&P500) wzrosły o ”jedyne” 5,5%. Wzrosty nie 
ominęły też rynku obligacji skarbowych i korporacyjnych. Rentowności 10-letnich amerykańskich 
obligacji  skarbowych spadły poniżej 0,55%.  
 
WYKRES 1. QUERCUS Global Balanced do dnia 05.08.2020. 

 
 
Bardzo dobre zachowanie metali szlachetnych przypomina sytuacje z lat 2008-2011, kiedy w pierwszej 
kolejności rosło złoto (obawy o spowolnienie/recesję, a obawy o inflacyjne także skutki interwencji 
monetarnych i fiskalnych) a następnie dołączyły pozostałe metale szlachetne, które oprócz typowych 
dla złota czynników, także dyskontują nadchodzące ożywienie w przemyśle. O ile w przypadku złota 
przemysł generuje jedynie 7% popytu, to w przypadku srebra jest to już około 56%, w przypadku platyny 
66%, a palladu aż 99%. Wybicie się w górę tych metali w lipcu, duże napływy do funduszy EFT 
inwestujących w te metale, oraz ogólnie wysokie zainteresowanie w mediach jest dobrym 
prognostykiem do dalszych wzrostów ich cen. Historycznie to właśnie inwestorzy finansowi 
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kontrybuowali najbardziej do wzrostu popytu na przemysłowe metale szlachetne w momentach 
ożywienia gospodarczego („grając” pod wzrost popytu z przemysłu, który de facto nie jest aż tak istotny). 
Mocne wzrosty srebra przypominają hossę z lat 2010-2011. Zainteresowanie inwestorów finansowych, 
skala interwencji fiskalnych i monetarnych i obawy o przyszłą inflację są tutaj najważniejszymi 
czynnikami wspierającymi wzrosty (patrz wykres W3). 
 
WYKRES 2. QUERCUS Global Balanced na tle indeksu WIG (do dnia 05.08.2020). 

 
 
WYKRES 3. Metale szlachetne, stopy zwrotu od dnia 31.12.2018 do dnia 04.08.2020.

 
 
Na tle dobrych nastrojów na rynkach kapitałowych, poprawia się też aktywność w gospodarce realnej, 
chociaż daleko nam jeszcze do poziomów aktywności sprzed pandemii. W przypadku gospodarki 
amerykańskiej z realnych wskaźników typy high-frequency (dane tygodniowe) Weekly Economic Index 
wskazuje na ciągły wzrost aktywności gospodarczej od dołków kwietniowych. Najnowszy odczyt  
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z 1 sierpnia br. wskazuje na aktywność gospodarczą, która odpowiada rocznej zmianie PKB na 
poziomie -7,1% (patrz wykres W4), oczywiście na dołku kwietniowym było to -11,45%. Kolejny 
tygodniowy wskaźnik typu high-frequency to wielkość konsumpcji produktów ropopochodnych w USA. 
Według danych na 31 lipca łączna konsumpcja wszystkich produktów (po przeliczeniu na ekwiwalent 
baryłki ropy) wyniosła 18,3 mln baryłek dziennie, a odbicie lekko spowolniło. Taki poziom konsumpcji 
paliw to ciągle 13,3% niżej niż rok wcześniej (patrz wykres W5). Spójrzmy jeszcze na tygodniowe dane 
o mobilności Amerykanów w oparciu o zmiany lokalizacji ich telefonów komórkowych. Dallas FED 
Mobility and Engagement Index wskazuje na wyhamowanie tempa powrotu do poprzedniego poziomu 
mobilności już od końca czerwca br. (poziom indeksu 100 to średni poziom mobilności z stycznia i lutego 
br., a poziom zero to mobilność z ostatniego tygodnia kwietnia – patrz wykres W6).  
 
Podsumowując dane high-frequency można stwierdzić, że ożywianie gospodarcze w USA dalej 
postępuje, chociaż w lekko mniejszym tempie. Dodatkowo to ożywienie postępie podczas gdy 
Amerykanie jednocześnie nie wracają do poziomów mobilności sprzed pandemii. Sugeruje to  
w większym stopniu gospodarkę typu „stay at home and online economy”. Ten efekt było widać w bardzo 
dobrych wynikach amerykańskich spółek technologicznych za Q2 2020 (m.in. Amazon (wzrost 
przychodów o 40% i zysku netto o 97% rok do roku), Apple (wzrost przychodów o 11% i zysku netto  
o 18% rok do roku), Facebook (wzrost przychodów o 11% i zysku netto o 98% rok do roku). A to 
wszystko pomimo że w tym kwartale PKB spadł o 34% (kwartalnie w ujęciu rocznym).  
 
WYKRES 4. Weekly Economic Index (Lewis-Martens-Stock), ostatni odczyt na dzień 01.08.2020. 

 

 
Już od dłuższego czasu rynki przestały zwracać uwagę na pandemię. Z dobrych informacji można 
wymienić malejącą od 23 lipca br. liczbę zakażeń w USA (dokładnie 7-dniowa średnia, patrz wykres 
W7). Pomimo, że liczba zgonów jeszcze rośnie to i tak pozostaje na poziomach zdecydowanie niższych 
niż podczas pierwszej fali z marca i kwietnia. O ile rynki nie reagowały negatywnie na drugą falę w USA, 
to mieliśmy pozytywne reakcje rynków akcji w przypadku optymistycznych doniesień na temat 
szczepionek przeciwko Covid-19. Zakładamy, że rynki podobnie mogą zachowywać się w najbliższych 
tygodniach i miesiącach, niemniej należy zwracać uwagę na rozwój pandemii, bo z pewnością będzie 
miała wpływ na realną gospodarkę, a potencjalnie może też wpłynąć na zachowanie rynków 
kapitałowych, nie mówią już np. o jej wpływie na wynik wyborów prezydenckich w USA.  
 
Dla rynków kapitałowych najważniejsza jest jednak skala i wielkość wsparcia jaka płynnie od rządów  
i banków centralnych. A wielkość wsparcia rynków kapitałowych i gospodarki (np. liczona w procentach 
PKB) jest olbrzymia.  
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Ostatnio poznaliśmy oficjalne dane o wielkości spadku amerykańskiego PKB w Q2. Nominalny PKB 
spadł z 21,56 na 19,41 bln USD. To spadek o 2,15 bln USD (10%). Dla porównania pensje Amerykanów 
w Q2 (wages & salaries) spadły o 0,68 bln USD, ale transfery rządowe w formie różnych dopłat wyniosły 
aż 2,42 bln USD. W sumie Amerykanie zwiększyli swoje dochody (income) w Q2 o 1,4 bln USD (wzrost 
z 18,95 na 20,34 bln USD)! Skala interwencji jest olbrzymia: nominalny PKB -10%, a nominale dochody 
Amerykanów +7,3%. Do tego wsparcia należy doliczyć rządowe wsparcie dla przedsiębiorstw  
i wszelkiego rodzaju monetarne programy wsparcia dostarczane przez FED. Łączne wsparcie 
monetarne i fiskalne wyniosło ponad 100% PKB.  
 
Co istotne z punktu widzenia rynków kapitałowych, to wparcie pozostanie bardzo wysokie w najbliższych 
miesiącach. Obecnie trwają negocjacje pomiędzy Demokratami i Republikanami odnoście kolejnego 
pakietu wsparcia w kwocie od 1 do ponad 3 bln USD. Amerykański bank centralny FED też jest gotowy 
do uruchomienia kolejnych programów wsparcia, bądź istotnego zwiększenia obecnych. W każdym 
przypadku mówimy o kolejnych potencjalnych bilionach dolarów – i w ten sposób rozumieją to też rynki 
kapitałowe. W efekcie spora część negatywnych informacji może być przez ryzykowne klasy aktywów 
w pewnym stopniu ignorowana, ponieważ jeżeli informacje będą zbyt negatywne, to można tylko 
oczekiwać jeszcze większego wsparcia fiskalnego i monetarnego. Taka skala interwencji nie jest do 
utrzymania w dłuższym terminie, ale w krótszym jak najbardziej. Roboczo zakładamy, że ten krótszy 
termin to listopadowe wybory prezydenckie w USA. Minimum w tym horyzoncie czasowym programy 
wsparcia powinny pozostać na relatywnie wysokich poziomach. Oznacza to też dalsze wsparcie dla 
rynków kapitałowych. Zakładamy, że po wyborach zmieni się perspektywa odnośnie wielkości 
interwencji zarówno u prezydenta (obojętnie kto nim będzie) jak i w banku centralnym. Będziemy chcieli 
to uwzględnić w adekwatnej alokacji aktywów w naszym funduszu. 
 
 
Zarządzający: Jarosław Jamka, Piotr Miliński 
 
 
 
WYKRES 5. Poziom konsumpcji produktów ropopochodnych w USA w mln baryłek dziennie, ostatni 
odczyt na 31.07.2010.  
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WYKRES 6. Dallas FED National Mobility and Engagement Index - do dnia 01.08.2020.

 
 
 
WYKRES 7. Liczba nowych dziennych zakażeń Covid-19, oraz 7-dniowa średnia do dnia 06.08.2020 
(według danych ECDC). 

 


