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QUERCUS Global Balanced 
 
Fundusz Quercus Global Balanced zanotował w pierwszym kwartale wynik +0,30%, podczas gdy 
w samym marcu jednostka straciła 1,96%. Oba wyniki uznajemy za bardzo satysfakcjonujące, 
szczególnie w obliczu załamania na globalnych rynkach finansowych. Na dzień 2 kwietnia 2020 
stopa zwrotu od początku działalności funduszu wyniosła +7,96% (od 31.12.2018), w tym w 2019 
roku +6,81%, oraz w roku 2020 +1,08% (patrz wykresy W1 i W2). Są to też jedne z najlepszych 
wyników w naszej grupie porównywalnej według Analizy.pl (fundusze absolutnej stopy zwrotu 
uniwersalne). 
 
Marzec dobitnie uświadomił inwestorom, że w momencie kryzysu płynnościowego na rynku nie ma 
niezawodnej, bezpiecznej przystani. Konieczność likwidacji pozycji i delewarowania dotknęła 
praktycznie każdego segmentu aktywów, a pozycje zabezpieczające na przemian traciły i odzyskiwały 
swoją efektywność. Za dobry przykład mogą posłużyć obligacje rynków bazowych. W początkowej fazie 
spadków, dług Stanów Zjednoczonych (i w mniejszym stopniu Niemiec) istotnie się umacniał. Inwestorzy 
intuicyjnie próbowali uciekać do obligacji amerykańskich w momencie, kiedy płynność w segmencie 
akcyjnym wysychała, a handel na giełdach był wstrzymywany po osiągnięciu dolnych widełek. W 
szczytowym momencie, 10-letnie papiery osiągnęły rentowność 0,30%, natomiast 30-latki osiągnęły 
poziom 0,7%. W ciągu zaledwie kilku następnych dni, inwestorzy zaczęli panicznie uciekać do gotówki. 
Ze względu na fatalną płynność, rentowność 10-latek została wywindowana do niemal 1,3%, co było 
równoznaczne z ok. 9% spadkiem ceny. 
 
Rynki praktycznie przestały funkcjonować – akcje miotały się między dolnym a górnym ograniczeniem 
wahań kursów, podczas gdy indeks VIX przekroczył 80 punktów. Jednostki ETF były notowane z 
kilkuprocentowym dyskontem do teoretycznej wartości swoich aktywów, handel na najważniejszych 
obligacjach był utrudniony, a większości pozostałych papierów w ogóle nie można było sprzedać. W 
tych okolicznościach, do zdecydowanych działań przystąpił FED – i musimy przyznać, że skala, tempo 
i skuteczność jego interwencji jest imponująca (patrz wykres W3 i W4). Liczba programów 
uruchomionych przez amerykański bank centralny była ogromna, jednak ich cel można streścić w trzech 
punktach: 

• Przywrócenie płynności na rynku obligacji skarbowych i municypalnych. Dodatkowo, działania 
FED zdecydowanie ułatwią Stanom emisję nowego długu, który sfinansuje inicjatywy fiskalne. 

• Zapewnienie zagranicznym instytucjom płynności dolarowej, przede wszystkim poprzez 
uruchomienie linii swapowych z zagranicznymi bankami centralnymi 

• Odblokowanie rynku obligacji korporacyjnych o ratingu investment grade oraz ułatwienie 
przedsiębiorstwom dostępu do finansowania 

 
Swoje inicjatywy wdrożył również ECB, a rządy poszczególnych państw uruchomiły szerokie pakiety 
pomocowe dla firm i obywateli. W samych Stanach Zjednoczonych, wartość programów fiskalnych oraz 
gwarancji kredytowych dla przedsiębiorstw opiewa na ok. 2 biliony USD. Państwa Europejskie, na czele 
z Niemcami, Francją, Włochami i Hiszpanią ogłosiły pakiety pomocowe o wartości przekraczającej bilion 
euro (przy czym Niemcy nie nałożyły górnego ograniczenia). Niezwykle istotna jest w tej sytuacji 
koordynacja władz fiskalnych i monetarnych. Europa, podobnie jak Stany, będzie musiała wyemitować 
gigantyczne ilości długu. Nowe programy ECB (na czele z wartym 750mld PEPP) oraz FED mają 
sprawić, by rentowność obligacji była umiarkowana, a nowa podaż nie zachwiała rynkiem. 
 
Naturalną zagadką, która nasuwa się przy tak dużym szoku gospodarczym, jest przyszła ścieżka inflacji. 
Mamy do czynienia z równoczesnym zaburzeniem podaży (zamknięcia fabryk i zakładów pracy) oraz 
popytu (przesunięcie konsumpcji w czasie, zakupy na zapas, obniżenie dochodów) na niespotykaną 
skalę. Gwałtowny wzrost popytu na dolara doprowadził do osłabienia kursów pozostałych walut, a 
kłótnia producentów ropy sprowadziła cenę baryłki w okolice 20 USD. Jeżeli dołączymy do tego 
rekordowy stymulus fiskalno – monetarny, który wymaga monetyzacji sporej ilości długu, 
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prognozowanie zmian cen staje się naprawdę dużym wyzwaniem. Skłaniamy się w kierunku 
scenariusza wyższej inflacji, zwłaszcza w krajach takich, jak Polska. Kraje rozwinięte, o ugruntowanych 
walutach, będą tutaj miały większe pole manewru. Intuicyjnie, Amerykanie mogą dostarczyć znacznie 
więcej płynności dolarowej, zanim zaczną nadmiernie szkodzić swojej walucie i powodować inflację. 
Polskie Ministerstwo Finansów oraz NBP mogą być znacznie bardziej ograniczone w działaniu.  
 
 

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

WYKRES 2. Zmiana wyceny jednostki funduszu QGB 
na tle indeksu WIG (od 31.12.2018). 

  
  

 
WYKRES 3. Zmiana wielkości bilansu FED-u w latach 

2008-2020 (w bilionach USD).  

 
WYKRES 4. Porównanie QE3 (z lat 2012-2014)  

i obecnego „non-QE”. 

`   
 
 
Bardzo dobrym zabezpieczeniem przed inflacją może być złoto. W latach 2008-2011 ceny złota wzrosły 
o 170% (od 11.2008 do 05.2011) głównie w obawie przed potencjalną inflacją wywołaną olbrzymimi (na 
tamte czasy) interwencjami monetarnymi i fiskalnymi (np. pierwsze programy QE). Złoto wyznaczyło 
dołek w listopadzie 2008 roku, podczas gdy indeksy akcji spadały jeszcze do marca 2009 roku. Podobny 
scenariusz może rozgrywać się dzisiaj. Złoto zaliczyło korektę od 9 marca do 19 marca 2002 roku z 
powodu wyprzedaży pod „płynność”. Podobna sytuacja miała miejsce w 2008 roku, kiedy wyprzedaż 
pod „płynność” skończyła się w listopadzie 2008 roku. Możliwe, że podobnie dołek złota w tym cyklu 
mamy już za sobą. Fundusz zwiększył ekspozycję na złoto i obecnie posiada ponad 8% aktywów (patrz 
wykresy W5 i W6). 
 
Dużą rolę z pewnością odegrają wspomniane wcześniej surowce. Spór Rosji oraz Arabii Saudyjskiej 
poskutkował znacznym zwiększeniem dziennego wydobycia, doprowadzając do krachu notowań ropy 
naftowej. Jednocześnie, globalne kwarantanny znacząco ograniczyły zapotrzebowanie na wszelkiego 
rodzaju paliwa. Sytuacja producentów bardzo szybko stała się dramatyczna – możliwości 
magazynowania szybko się wyczerpują, a niektóre gatunki ropy (np. WTI Midland) osiągały 
jednocyfrowe ceny. Wydaje się, że taka sytuacja nie może utrzymywać się długo, a słowne interwencje 
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prezydenta Trumpa tylko potwierdzają taką tezę. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że rynek 
jednoznacznie ocenia obecne napięcia na rynku ropy jako tymczasowe. Za baryłkę z dostawą w maju 
trzeba zapłacić ok. 24 USD, podczas gdy kontrakt z dostawą we wrześniu wyceniany jest na niemal 31 
USD. Znacznie utrudnia to spekulację w kierunku odbicia na rynku ropy – nabywca kontraktu wyjdzie 
na zero dopiero przy półrocznym wzroście ceny o 30%. Tak duża różnica pomiędzy ceną pierwszego 
kontraktu na ropę, a na przykład kontraktu terminowego z rozliczeniem za 12 miesięcy wystąpiła tylko 
3 razy w niedalekiej przeszłości: w 1986, 2009 i dzisiaj (patrz wykres W7). Odchylenie się ceny w dół 
o ponad 40% świadczy o olbrzymiej panice i krachu na rynku ropy. Zarówno w 1986 jak i 2009 roku taka 
sytuacja wyznaczyła dołek na rynku ropy, chociaż rynek potrzebował jeszcze od 3 do 6 miesięcy aby 
wrócić do wzrostów (patrz wykres W8). 
 

WYKRES 5. Ceny złota na tle indeksu S&P500  
w latach 2007-2012. 

WYKRES 6. Ceny złota na tle indeksu S&P500  
w latach 2018-2020. 

  
  

 
WYKRES 7. Procentowa różnica między ceną spot a tą 

za 12 miesięcy dla ropy WTI, od 1983 roku.  

 
WYKRES 8. Procentowa różnica między ceną spot a 

tą za 12 miesięcy dla ropy WTI, rok 2009. 

`   
 
 
Dużo uwagi poświęcamy również zagranicznym rynkom akcyjnym, które często stoją w centrum 
zainteresowania naszych klientów. Wierzymy, że w rocznym horyzoncie czasu mają one istotny 
potencjał wzrostu. Kraje rozwinięte, mimo wielu popełnionych błędów, ostatecznie poradzą sobie z 
koronawirusem. Niemcy zareagowały właściwie, zapewniły odpowiedni dostęp do środków medycznych 
i dysponują odpowiednią infrastrukturą do leczenia nie tylko własnych obywateli, ale i przyjezdnych z 
Europy. Do tego wprowadziły zdecydowane działania chroniące przedsiębiorstwa, które pomogą 
gospodarce stanąć na nogi po zażegnaniu kryzysu. Reakcja Stanów Zjednoczonych była pełna wpadek, 
jednak wydaje się, że politycy wreszcie zaczęli zmierzać w dobrym kierunku. Gigantyczny potencjał 
Amerykanów sprawia, że są oni w stanie nadrobić zaległości w zakresie testowania i infrastruktury 
medycznej. Ostrzegamy jednak, że w krótkim terminie może nas czekać głębsze załamanie 
gospodarcze. W samych Stanach Zjednoczonych na przestrzeni dwóch tygodni przybyło 10 milionów 
bezrobotnych, których nie da się natychmiast przywrócić do pracy. Nie wątpimy, że ta liczba ulegać 
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będzie dalszemu zwiększeniu (patrz wykresy W9 i W10). Ponadto, implementacja programów 
pomocowych nie idzie jak dotychczas gładko, a w przypadku wielu przedsiębiorstw czas jest na wagę 
złota. Dlatego też, mimo naszego optymizmu co do akcji zagranicznych, będziemy starali się ostrożnie 
dobrać moment wejścia w ten segment aktywów. 
 
 

WYKRES 9. Pierwszorazowe zasiłki dla bezrobotnych  
i stopa bezrobocia w latach 1966-2020. 

WYKRES 10. Pierwszorazowe zasiłki dla 
bezrobotnych i stopa bezrobocia w latach 2015-2020. 

  
  

 
Pozycjonowanie naszego funduszu cały czas pozostaje defensywne, a najistotniejszą część aktywów 
utrzymujemy w obligacjach skarbowych USA i Niemiec. Nie posiadamy papierów innych państw, za 
wyjątkiem niewielkiego portfela polskich obligacji o symbolicznym duration. Uzupełniająco stosujemy 
również ekspozycję na ceny złota, posiadamy również niewielkie zaangażowanie w ropę naftową. 
Portfel akcyjny jest w chwili obecnej w całości zabezpieczony kontraktami terminowymi, a 
zaangażowanie w akcje netto jest minimalnie ujemne. Ekspozycja walutowa również jest w całości 
zabezpieczona. Co istotne, fundusz utrzymuje bardzo dobrą pozycję płynnościową – przeważająca 
większość aktywów jest w pełni płynna i co do zasady podlega codziennej wycenie mark-to-market. 
 
W czasie jednego z najbardziej spektakularnych krachów giełdowych w historii udało nam się skutecznie 
zminimalizować straty – a w horyzoncie trzech miesięcy nawet wypracować niewielki zysk. Obecnie 
posiadamy płynny portfel, który możemy w odpowiednim momencie zaangażować w atrakcyjne, 
przecenione aktywa. Wierzymy, że pozwoli to naszym klientom na osiągnięcie ponadprzeciętnych stóp 
zwrotu w momencie powrotu do normalności – który prędzej czy później nastąpi.  
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