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QUERCUS Global Balanced 
 
Subfundusz QUERCUS Global Balanced osiągnął w lutym stopę zwrotu +0,39%, natomiast 
skumulowany wynik od początku roku wyniósł +2,31%. Zważywszy na dużą zmienność rynkową, 
która miała miejsce w ostatnich dniach lutego, jesteśmy usatysfakcjonowani stabilnym 
zachowaniem funduszu. Na początku marca wyniki funduszu kontynuują pozytywną tendencję 
z lutego (na dzień 5 marca stopa zwrotu od początku roku wyniosła +4,54%). 
 
Luty i początek marca był dla strategii Global Balanced dobrym miesiącem, który pokazał jej odporność 
na zmieniające się warunki rynkowe. Z jednej strony, udało nam się uniknąć spadków wyceny w 
warunkach globalnej paniki dzięki zbilansowanej pozycji w wielu klasach aktywów (patrz Wykres 1). 
Ponadto, duża pozycja w polskich obligacjach oraz pozycja zabezpieczająca w europejskich bankach 
pozwoliła na wypracowanie dodatniej stopy zwrotu. 
 
Ostatnia wyprzedaż na giełdach nie przypomina korekt, które zdarzały się na rynku w ostatnich kilku 
latach. Zmiany cen są niezwykle gwałtowne, a wiele zależności między aktywami zostało silnie 
zachwianych. Jednym z przykładów jest tutaj złoto, tradycyjnie uważane za zabezpieczenie w czasach 
dekoniunktury. Od początku korekty na rynku akcji, stopa zwrotu tego metalu jest zaskakująco niska i 
nie nadąża np. za obligacjami rynków bazowych o podobnej zmienności. Kiedy na rynku brakowało 
płynności, złoto potrafiło wręcz spadać wraz z akcjami. Nie wykluczamy, ze w kolejnej fazie, kiedy do 
silnej stymulacji włącza się banki centralne, złoto może sprawdzić się jako zabezpieczenie przed 
inflacją. Wygląda jednak na to, że w warunkach obecnego stresu, na rynku króluje dług – przede 
wszystkim ten wyemitowany przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych.  
 
Rentowności amerykańskiego długu spadały w ostatnich tygodniach w tempie przypominającym rok 
2008 oraz upadek Lehman Brothers. Obligacja 10-letnia przełamała poziom 1%, a fala popytu od 
przestraszonych inwestorów wydaje się nie mieć końca (patrz Wykres 2). Znacznie gorszym (choć nadal 
skutecznym) zabezpieczeniem był dług niemiecki, który z racji poziomu stóp procentowych w Europie 
nie ma już tak dużo miejsca do aprecjacji. Pozytywnym zaskoczeniem były dla nas polskie obligacje, 
które po rekordowym odczycie styczniowej inflacji osiągnęły dołek cenowy. W następnych dniach 
zanotowały niebywałe umocnienie o skali porównywalnej, a nawet większej od amerykańskich 
odpowiedników. Przyczyną takiego ruchu mogło być niedoważenie wielu zagranicznych graczy w 
polskim długu. Ponadto, RPP nadal ma sporo miejsca do obniżki stóp – a nawet niewielki napływ 
kapitału do krajowych obligacji może spowodować istotny ruch cen (patrz Wykres 3). 
 
Czy reakcja rynków i obecne poziomy cenowe dobrze odzwierciedlają ryzyka związane z 
koronawirusem? Uważamy, że gospodarki krajów zachodnich nadal czeka spory szok, choć 
krótkoterminowy. Wiele wskazuje na to, że Stany Zjednoczone i Europa są dużo gorzej przygotowane 
do walki z chorobą niż Chiny czy Singapur. Opanowanie choroby wymagało tam wstrzymania istotnej 
części gospodarki, odwołania zajęć w szkołach i zdecydowanej kwarantanny. Chiny wprowadziły 
również produkcję testów na masową skalę, zapewniły pełną refundację kosztów leczenia i zatrudniły 
tysiące osób do namierzania kolejnych, potencjalnych zarażonych. Tymczasem Prezydent Trump nadal 
znajduje się na etapie zaprzeczania, że wirus jest problemem i wymaga szczególnych działań. 
Dostępność testów w Stanach jest ograniczona, a chętni często muszą pokrywać ich wysoki koszt z 
własnej kieszeni. W związku z tym, nie możemy wykluczyć, że któreś z dużych miast w USA bądź w 
Europie powtórzy scenariusz znany z Hubei. 
 
Skrajny scenariusz recesyjny jest obecnie wyceniany przez obligacje i surowce, podczas gdy 
amerykańskie akcje prognozują raczej scenariusz przejściowego spowolnienia (patrz Wykres 4). Mimo 
że akumulacja przecenionych spółek jest kuszącą perspektywą, to jednak wolimy poczekać na bardziej 
pozytywne sygnały z frontu walki z wirusem. Fundusz może przez to ominąć dołek na amerykańskich 
akcjach, ale jednocześnie nie zanotuje strat w pesymistycznym scenariuszu. Niezależnie od kierunku, 
w którym ostatecznie uda się rynek, czeka nas jeszcze kilka tygodni podwyższonej zmienności. 
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Stopniowo zmniejszamy za to naszą pozycję w obligacjach skarbowych, jednak cały czas pozostaje ona 
głównym źródłem zmienności portfela. Udało nam się również korzystnie zamknąć pozycje w 
obligacjach krajów non-core (m. in. Chorwacja), zastępując je w odpowiednim momencie długiem 
amerykańskim. 
 
TABELA 1. Ryzyko funduszu per pozycja (temat inwestycyjny), dane na 9 marca 2020. 

                         
 
 
 

WYKRES 1. Zmiana wyceny jednostki funduszu 
QUERCUS Global Balanced (od 31.12.2018). 

WYKRES 2. Spadek rentowności 10-letnich obligacji 
US na tle stopy referencyjnej FED-u. 

  
  

 
WYKRES 3. Zmiana rentowności 10-letnich i 2-letnich 

obligacji skarbowych (od 31.12.2019).  

 
WYKRES 4. S&P500 – obecna korekta na tle 5 
podobnych (spadki powyżej 10%) od 2009 roku. 
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