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QUERCUS Global Balanced 
 
Fundusz QUERCUS Global Balanced osiągnął w sierpniu stopę zwrotu +1,32%, podczas gdy 
wynik od początku roku wynosi +3,31% (patrz wykresy W1 i W2). Z powodzeniem 
wykorzystaliśmy okazje nadarzające się zarówno na rynku akcji, jak i obligacji skarbowych czy 
korporacyjnych. W horyzoncie całego roku uważamy, że realizacja naszego celu inwestycyjnego 
(wysoka, jednocyfrowa stopa zwrotu) jest realna i osiągalna. 
 
Sierpień przyniósł imponujące wzrosty na rynkach akcyjnych (S&P500 +7%, Nasdaq100 +11%), 
chociaż wśród poszczególnych segmentów widzieliśmy bardzo znaczące dysproporcje. Spółki 
technologiczne, zwłaszcza te o dużej wrażliwości na sentyment inwestorów, zanotowały 
kilkudziesięcioprocentowe wzrosty. Najbardziej medialnym przykładem była oczywiście Tesla (+74%), 
chociaż wielu producentów oprogramowania i sprzętu komputerowego nie pozostało wcale w tyle. 
Słabiej zachowywał się sektor spółek zdrowotnych i biotechnologicznych, ale najbardziej rażąco 
odstawały banki (WIG Banki +0,7%) oraz spółki „value” (iShares S&P 500 Value ETF +3,5%). Po raz 
kolejny inwestorzy szukający okazji wśród tanich, wartościowych akcji zostali w tyle za rynkiem, a 
różnica wycen między segmentem „value” a „growth” zanotowała kolejne rekordy (patrz wykres W3). 
 
WYKRES 1. QUERCUS Global Balanced do dnia 02.09.2020. 

 
 
Jak długo taka dysproporcja może się utrzymać? Z perspektywy tradycyjnych metod wyceny z łatwością 
można powiedzieć, że akcje są drogie. Żyjemy jednak w świecie, w którym dynamika PKB jest bliska 
zera, ryzyko negatywnych wydarzeń gospodarczych jest spore, a jakikolwiek wzrost jest na wagę złota. 
W związku z tym, czempiony technologiczne znajdują się w bardzo korzystnej pozycji. Po pierwsze, są 
wysoce odporne na szoki gospodarcze, a zapas gotówki pozwala im na komfortowe funkcjonowanie i 
zyskiwanie udziałów kosztem tradycyjnych konkurentów w trudniejszych okresach. Ponadto, potencjał 
rozwoju samego rynku działa na sentyment inwestorów i pozwala na dyskontowanie skrajnie 
optymistycznych scenariuszy. Wreszcie, luźna polityka banków centralnych sprawia, że dostęp do 
finansowania jest znacznie ułatwiony, co pozwala na długie funkcjonowanie bez wykazywania zysków 
czy pozytywnych przepływów pieniężnych. 
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WYKRES 2. QUERCUS Global Balanced na tle indeksu WIG (do dnia 02.09.2020). 

 
 
W segmencie obligacji widoczny jest podobny mechanizm. Hipotetycznie, rentowność papieru 
skarbowego akceptowana przez inwestorów powinna być nieco wyższa, niż obecnie. Obligacje mają 
jednak cenną właściwość – zachowują się relatywnie najlepiej w czasach, gdy na rynkach panuje strach. 
Dlatego też inwestorzy są często skłonni zaakceptować nawet niższy zwrot, jeżeli będą przekonani, że 
„chronią” w ten sposób pozostałą część swojego portfela. Kiedy dodamy do tego efekt gigantycznych 
skupów aktywów (programy FED i ECB), niska lub ujemna rentowność długu przestaje być aż tak 
zaskakująca (patrz wykres W4). 
 
Sygnałem do odwrócenia powyższych tendencji byłby powrót prawdziwego, mocnego wzrostu 
gospodarczego oraz inflacji. Wtedy wreszcie do łask mogłyby powrócić m. in. banki, które w obecnych 
warunkach cierpią zarówno z powodu słabej gospodarki, jak i niskich stóp procentowych. Taki efekt 
miałoby chociażby wynalezienie trwałego i skutecznego sposobu walki z koronawirusem. Wzrost 
wsparłyby również fiskalne programy stymulacyjne, kierowane do szerokich grup społecznych. Efektem 
mógłby być wzrost konsumpcji i ożywienie gospodarcze, podczas gdy obecne interwencje monetarne 
doprowadziły przede wszystkim do wzrostu cen aktywów finansowych. 
 
W percepcji inwestorów, taki scenariusz cały czas jest jednak bardzo odległy. Spółki technologiczne, 
obligacje oraz złoto pozostają preferowanymi przez konsensus pozycjami. Przed wyborami 
prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych nie przewidujemy w tym zakresie rewolucyjnych zmian. 
Oczywiście, korekty wynikające z przesadzonego sentymentu pozostają możliwe (czego przykładem 
jest wyprzedaż w pierwszych dniach września), jednak ogólny trend uznajemy raczej za niezagrożony. 
Wokół tego poglądu kształtujemy pozycje naszego funduszu – począwszy od segmentu akcyjnego, 
przez skarbowy, korporacyjny i surowcowy. Dlatego zarówno w sierpniu, jak i we wrześniu akceptujemy 
nieco wyższe ryzyko inwestycyjne oraz zmienność niż zwykle. Wierzymy jednak, że jest to właściwy 
moment, który pozwoli na realizację stawianych przed funduszem celów. 
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WYKRES 3. „Value” vs „Growth” dla spółek z indeksu S&P500, do dnia 04.09.2020.

 
 
WYKRES 4. Rentowności wybranych obligacji skarbowych, do dnia 04.09.2020. 

 


