
 

 

Komentarz do wyników QUERCUS Multistrategy FIZ 

 

Po okresie dobrych wyników historycznych (+7,1% w 2016 r., +4,9% w 2017 r.), w 2018 r. Fundusz osiągnął 

stopę zwrotu -12,1%. W ostatnim kwartale 2018 r. stopa zwrotu wyniosła +2,9%, a w samym grudniu 2018 

r. +0,8%, pomimo silnej wyprzedaży na rynkach w ostatnich miesiącach. 

Podsumowanie sytuacji rynkowej w 2018 r. 

To był trudny rok dla inwestorów na całym świecie. Na rynki powróciła zmienność, szczególnie w ostatnim 

kwartale. Główne indeksy giełdowe straciły na wartości. Przykładowo S&P500 spadł o 6,2%, Nasdaq o 3,9%, 

a DAX aż o 18,3%.  

 

Wykres 1. Amerykański indeks S&P500 w 2018 r. 

 

Źródło: stooq.pl 

Na warszawskiej GPW nastroje nie były lepsze. Jednym z krytycznych czynników była afera GetBack, która 

rozlała się na znaczną część rynku finansowego w Polsce. WIG stracił 9,5%.



 

Wykres 2. WIG – ostatnie 10 lat 

 

Źródło: stooq.pl 

 

Najgorzej wypadły polskie średnie i mniejsze spółki. Brak popytu ze strony inwestorów spowodował znaczącą 

przecenę, która w pewnych przypadkach przyjęła skrajne rozmiary, z czego skwapliwie zaczęli korzystać 

inwestorzy strategiczni. sWIG80 spadł aż o 27,6%. 

Wykres 3. sWIG80 w 2018 r. 
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Ceny surowców wahały się istotnie na przestrzeni roku. Ropa najpierw podrożała do 75 dolarów na przełomie 

IX i X, a następnie gwałtownie straciła na wartości i na koniec roku kosztowała 45,4 dolarów, czyli o 24,8% 

mniej niż przed rokiem. Odwrotna sytuacja miała miejsce ze złotem, które najpierw potaniało do poniżej 1.200 

dolarów w VIII, by na koniec roku odbić do 1.283, co było poziomem o 1,6% niższym od stanu na koniec 2017 

r. 

Dużo działo się również na rynku obligacji skarbowych. Amerykańskie instrumenty 10-letnie zaczynały rok z 

rentownością poniżej 2,5%. W X i XI rentowność przekraczała już 3,2%. W ostatnich tygodniach roku nastąpiło 

wyraźne umocnienie cen, a rentowność spadła do 2,7%. W przypadku polskich obligacji wzrosły kursy, a 

rentowność instrumentów 10-letnich na przestrzeni roku spadła z 3,3% do 2,8%.    

Złoty stracił na wartości. Euro kosztowało na koniec roku 4,29 (+2,7%), a dolar 3,74 (+7,5%). 

Krótkie podsumowanie wyników Funduszu 

Po okresie dobrych wyników historycznych (+7,1% w 2016 r., +4,9% w 2017 r.), w 2018 r. Fundusz osiągnął 

stopę zwrotu -12,1%. W ostatnim kwartale 2018 r. stopa zwrotu wyniosła +2,9%, a w samym grudniu 2018 r. 

+0,8%, pomimo silnej wyprzedaży na rynkach w ostatnich miesiącach. 

Spadek wartości certyfikatów spowodowany był głównie stratami na części akcyjnej. Notowania średnich i 

mniejszych spółek były pod silną presją, szczególnie w okresie V-VI i VIII-IX. sWIG80 stracił aż 27,6%. W 

szczególności spadki dotknęły podmioty pośrednio powiązane z problemami GetBack – Altus TFI (-83,1%) i Idea 

Bank (-89,5%).  

Pozycje zabezpieczające przez pierwsze trzy kwartały negatywnie kontrybuowały do wyników Funduszu 

wskutek mocnego zachowania rynku amerykańskiego. Natomiast czwarty kwartał przyniósł w tym aspekcie 

znaczącą poprawę. Silna korekta na nowojorskiej giełdzie spowodowała, że wpływ pozycji zabezpieczających 

był pozytywny. Znaczną część pozycji zamknęliśmy po spadkach, co pozwoliło Funduszowi zyskać na wartości 

w ostatnim kwartale roku (+2,9%), mimo silnej wyprzedaży na wszystkich rynkach akcji. 

Część dłużna Funduszu pracowała dobrze. Dodatkowo pomagało osłabienie złotego.  

Część surowcowa miała neutralny wpływ na wynik Funduszu. Wprawdzie złoto nieco potaniało w 2018 r., ale 

udział złota w portfelu systematycznie zwiększaliśmy w 3Q18 przy niższych poziomach. 

Na koniec roku struktura aktywów Funduszu przedstawiała się następująco:  

• akcje 54%  (minus pozycje zabezpieczające 12,5%, które stanowiły kontrakty na WIG20),  

• gotówka i instrumenty dłużne 45%,  

• kontrakty na złoto 11%.  

Struktura walutowa z kolei wyglądała następująco: 

• złoty 88%, 

• euro 6%, 

• dolar 6%.
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Oczekiwania na 2019 r. 

Nasza teza jest następująca: to nie będzie zły rok dla Inwestorów. Wprawdzie oczekujemy utrzymania się 

większej zmienności na rynkach, ale dzięki temu powinno pojawić się sporo okazji inwestycyjnych, które 

zamierzamy jeszcze bardziej aktywnie niż do tej pory wykorzystywać. 

 

Tabela 1. Najważniejsze czynniki, które mogą wpływać na koniunkturę na GPW w 2019 r. 

-/+ Hossa na rynkach rozwiniętych trwa już blisko 10 lat, jednak dzięki korekcie w 4Q18 optymizm wyraźnie 

zmalał 

-/+ Poziom różnych wskaźników ekonomicznych wskazuje na ochłodzenie koniunktury gospodarczej, ale ropa 

wyraźnie potaniała, co powinno pomagać globalnej gospodarce 

-/+ Wprawdzie oczekujemy kontynuacji QT przez Fed, ale kolejne podwyżki stóp mogą być uwarunkowane 

poprawą sytuacji na Wall Street 

-/+ Na GPW doświadczamy odpływu środków z niektórych funduszy, jednak w połowie 2019 r. mają ruszyć 

PPK, które mogą istotnie zmienić relację popytu i podaży  

+ Ceny polskich akcji, szczególnie średnich i mniejszych spółek (SMS), są atrakcyjne, wiele podmiotów jest 

wycenianych zaledwie na poziomie 5-8-krotności zysków (!), co powinno mobilizować popyt ze strony 

inwestorów strategicznych 

+ Nastroje polskich inwestorów są najgorsze od lat, co historycznie było pozytywnym sygnałem  

Źródło: analizy Quercus TFI S.A. 

 

Reasumując, inwestorzy kończą rok 2018 w słabych nastrojach. I trudno się dziwić po tym, czego 

doświadczyliśmy przez ostatnie 12 miesięcy. Obecnie dostrzegamy jednak więcej pozytywów niż rok wcześniej. 

Najważniejsze z nich to: atrakcyjne poziomy cen akcji, możliwość zaprzestania podwyższania stóp 

procentowych przez amerykański bank centralny i uruchomienie PPK w Polsce. 
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