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QUERCUS Global Balanced 
 
Fundusz QUERCUS Global Balanced zamknął listopad wynikiem +0,57%, podczas gdy stopa 
zwrotu od początku roku wyniosła +6,92%.  
 

Mimo zmniejszonego udziału, najbardziej pozytywną klasą aktywów w portfelu funduszu były akcje krajowe i 

zagraniczne. Łączna kontrybucja tego segmentu do listopadowego wyniku przekroczyła 1% i w przeważającej 

większości wynikała ze spółek kupionych w ramach selekcji. Poprawa nastroju wokół negocjacji handlowych, 

niewielkie odbicie danych makroekonomicznych oraz interwencja Rezerwy Federalnej wystarczyły, by przesunąć 

sentyment rynkowy w kierunku optymizmu. W związku z tym, słabiej zachowywały się aktywa kojarzone ze 

spowolnieniem gospodarczym. Zarówno złoto, jak i segment obligacji pomniejszyły miesięczny wynik o 

kilkanaście punktów bazowych. Nieco silniejsze od rynku były również europejskie banki, jednak nie miało to 

istotnego wpływu na wyniki funduszu. 

Przyczyną największej zmienności nadal pozostają doniesienia związane z wojnami handlowymi, jednak nawet 

ich wpływ staje się coraz mniejszy. Najbliższą, kluczową datą jest 15 grudnia – tego dnia mają wejść w życie 15-

procentowe cła na chińskie dobra eksportowe o wartości ok. 160mld USD. Bez ich odroczenia lub całkowitego 

zniesienia, prawdopodobieństwo szybkiego zawarcia umowy handlowej (Phase 1 Deal) znacząco spada. W takim 

scenariuszu należy spodziewać się krótkoterminowej awersji do ryzyka. Odroczenie rozmów o kilka miesięcy 

mogłoby przynieść uspokojenie rynku akcji, jednak nie wystarczyłoby do większego odbicia danych 

makroekonomicznych. Dopiero podpisanie umowy, najlepiej połączone z fiskalnym pakietem stymulacyjnym, 

mogłoby przywrócić światowe gospodarki na ścieżkę szybszego wzrostu. 

Na Starym Kontynencie, Europejski Bank Centralny kontynuuje słowne przepychanki z przywódcami 

poszczególnych krajów. Niemcy pod wodzą CDU-SPD zdecydowanie obstają przy polityce zrównoważonego 

budżetu, o czym świadczą zarówno deklaracje polityków, jak i nadwyżka budżetowa zaplanowana na 2020 rok. 

ECB coraz odważniej komunikuje, że jego możliwości interwencji monetarnej są już całkowicie wykorzystane, a 

stymulacja gospodarki powinna odbywać się na drodze interwencji fiskalnej. Rezultatem jest patowa sytuacja, w 

której bank centralny pozostaje przy luźnej polityce monetarnej, a rządy oszczędnych państw odmawiają 

wydatków. Stopniowo jednak zaczynamy obserwować zmiany w nastrojach społecznych, a pakiety fiskalne 

zaczynają być coraz szerzej dyskutowane. Ponadto, niemiecka koalicja rządząca została poważnie osłabiona w 

niedzielnych (1 grudnia) wyborach kierownictwa SPD. Nowi przewodniczący optują za znaczącym zwiększeniem 

wydatków infrastrukturalnych, zaostrzeniem polityki klimatycznej oraz szerokim pakietem fiskalnym. Rezultatem 

zachodzących zmian może być zmiana naszego (i rynkowego) postrzegania europejskiego długu – należy jednak 

pamiętać, że wszelkie plany stymulacji pozostają na etapie wczesnych dyskusji. 

Portfel funduszu jest ukierunkowany na scenariusz odroczenia lub załamania rozmów handlowych. Pierwszy 

przypadek spowodowałby uspokojenie na rynku akcji, który nie zraża się ani hamującymi zyskami spółek (S&P 

EPS -2% q/q), ani spowalniającymi danymi makroekonomicznymi. Nie doszłoby jednak do wyprzedaży obligacji, 

które znacznie dokładniej śledzą perspektywy wzrostu gospodarczego. Płynność dostarczana przez FED w 

ramach operacji repo i POMO (patrz Wykres 1 i Wykres 2) wystarczyłaby natomiast na wytłumienie mniejszych, 

negatywnych informacji. Załamanie rozmów mogłoby z kolei doprowadzić do mocnej przeceny indeksów 

akcyjnych oraz przyspieszyć nadejście recesji. Jasnymi punktami amerykańskiej gospodarki pozostaje rynek 

pracy i konsument (patrz Wykres 3 i Wykres 4) – przy czym zwłaszcza ten drugi jest niezwykle wrażliwy na stopy 

zwrotu z rynku akcji. Do rewizji naszych poglądów rynkowych doszłoby w sytuacji podpisania istotnego 

porozumienia handlowego, które redukowałoby niepewność w handlu oraz na dłuższy czas uregulowałoby 

stosunki między USA i Chinami. Dopiero wówczas moglibyśmy spodziewać się bardziej trwałego osłabienia 

rynków długu oraz istotnie silniejszego zachowania rynków akcyjnych – łącznie ze słabymi w ostatnich tygodniach 

Emerging Markets. 
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Aktualne pozycje funduszu, uszeregowane według ryzyka pozycji (mierzonego odchyleniem standardowym 

segmentu aktywów) przedstawia poniższa tabela. Najbardziej znaczącą pozycją pozostają obligacje rynków 

bazowych (Niemcy i USA), podczas gdy udział polskich MSP jest sukcesywnie zmniejszany. Ryzyko portfela 

mierzone rocznym odchyleniem standardowym wynosi obecnie ok. 4%. 

Dane na 4 grudnia 2019 
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WYKRES 1. Zmiana wielkości bilansu FED-u na tle 
indeksu S&P500 (lata 2018-2020). 

WYKRES 2. Obecny program not-QE, oraz poprze-
dnie programy QE na tle indeksu S&P500 (od 2008). 

  
 

 
 

 
WYKRES 3. Niskie stopy bezrobocia w USA (różne 

miary, w tym najbardziej znana U3). 
WYKRES 4. USA - roczna zmiana wydatków 

konsumenta PCE. 

  
 

Nazwa pozycji St. Dev. 1Y Ryzyko pozycji

Obligacje niemieckie 4,0% 1,1%

Polskie MSP 6,8% 1,0%

Polskie obligacje 2,0% 1,0%

US - Akcje Nasdaq 19,7% 1,0%

Cena złota 11,7% 0,8%

Akcje EU vs akcje US 15,0% 0,8%

Obligacje US 4,2% 0,7%

Euro Stoxx vs Euro Banki 16,7% 0,7%

Obligacje EM - EUR 5,7% 0,5%

US - Akcje SPX 15,2% 0,1%


