
Quercus: w ci'}gu roku 
WIG wzrosnie 0 9-18 proc . 
. Na rynku al<cji lepiej si~ trzymac z daleka od taldch sp61ek, jal< Allegro 
czy CD Projekt. Papiery udzialowe - podobnie jal< zloto - pozwolq 
jednal< w 2021 f. zarobic kilkanaSde pfocent 
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Okolo 55,5 tys. pkt wyno
si obecnie odczyt indeksu 
WIG. Quercus TFI zaldada, ze 
w przyszlym roku najszerszy 
indeks warszawskiej gieldy 
osi,!gnie 60-65 tys. pkt, a moze 
otrze siE; nawet 0 ustanowiony 
na pocz'!tku 2018 r . rekord 
wszech czasow. Srodsesyjnie 
wyniosl on 67,9 tys. pkt, 
a w cenach zamkniE;cia - 67,5 
tys. pkt. 

. - Nie stawiamy tezy, ze 
w 2021 r. WIG poprawi re
kord wszech czasow, ale nie 
jest to wykluczone - zastrze
ga Sebastian Buczek, prezes 
Quercus TFI. 

jego zdaniem nie dojdzie 
przy tym do takiego rozwar
stwienia rynku, jak w dobie
gaj,!cym korica roku 2020. 
Indeks malych spolek sWIG80 
jest na razie 27 proc. pOwyZej 
poziomu z pocz'!tku roku, ale 
barometr blue chipow traci 
10 proc. W efekcie WIG jest 
na niemal 5-procentowym 
minusie. Quercus zakiada, ze 
w przyszlym roku do gory bE;d,! 
szly wszystkie segmenty sp61ek 
notowanych na warszawskiej 
gieldzie. 

Za hoss,! rna przemawiae 
najwiE;ksza od 10 lat slabose 
indeksu WIG20 wzglE;dem 
rynk6w wschodz'!cych, jak 
tez atrakcyjne wyceny w po
rownaniu do rynkow rozwi
niE;tych. 

- Polskie akcje SCI wyrazne 
tarisze od akcji na rynkach roz
winiE;tych. Wskaznik cena do 
zysku wprawdzie w ostatnich 
miesi,!cach wzrosl w stosunku 
do poziomu, z jakim zaczyna
Iismy ten rok, ale jezeIi przy-
10Zymy do niego prognozy na 
rok 2021, to powraca do atrak
cyjnych poziomow - uwaia 
Sebastian Buczek. 

• STYMULAqA: To, co nap~dza i w 2021 r. b~dzie dalej nap~dzac rynki finansowe, to dzialania bankow 
centralnych - podkresla Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI. [FOT. WMj 

SpOtka spolce nierowna 
Sebastian Buczek zwraca uwa
gE; na niespodziewan,! mozIi
wose systemowego uregulowa
nia problemu, ktory trapi jeden 
z gl6wnych sektorow na GPW, 
jakim sCI banki. 

- Wszystko wskazuje na to, 
ze pojawila siE; istotna szansa, 
by sektor bankowy uporal siE; 
jednym posuniE;ciem z proble
mem kredytow frankowych. 
PrzypomnE;, ze inne kraje na
szego regionu pozbyly siE; tego 
problemu, np. WE;gry jui szese 
lat temu. Gdyby udalo siE; go 
rozwiClZae, mialoby to istotny 
wplyw na banki - wskazuje 
Sebastian Buczek, nawi'!zu
j,!c do niedawnej propozy
cji UKNF. 

Mimo wzrostu kurs6w 
z ostatnich tygodni wla
snie w sektorze bankowym 
Quercus widzi najwiE;cej 
wartosci. Interesuj'!cymi 
sp6lkami wedlug Quercusa 
sCI takie Erbud, Mo-Bruk 
czy Dom Development. TFI 
z dystansem patrzy na firmy 

okreslane mianem technolo
gicznych. 

- Przyklad CD Projektu 
w ostatnich dniach pokazuje, 
ze jeieIi oczekiwania sCI nad
mierne i spolka nie jest w sta
nie im sprostae, w olbrzymi 
spos6b przekiada siE; to na no
towania. Ale ze sp6lek techno
logicznych bardzo lubimy np. 
Oponeo.pl. Sp6lka c6rka tej 
firmy, czyIi Dadelo, rowniei 
debiutuje na warszawskiej giel
dzie. Czyli innymi slowy e-com
merce, ale nie w tyro wydaniu 
najwiE;kszym, jak Allegro. jego 
wycena, podobnie jak CD 
Projektu, jest bardzo, bardzo 
wysoka i to nas odstrasza - tlu
maczy Sebastian Buczek. 

Szef i glowny akcjonariusz 
Quercusa generalnie odradza 
sp6lki, kt6re bardzo urosly 
w zwiClZku z koronawirusem. 
jego zdaniem rok 2021 bE;dzie 
rokiem wychodzenia z pan
demii, co stanie siE; w roku 
2022. jako ze rynki dyskontu
j,! przyszlose, duZa cZE;se tego 
powrotu do normalnosci zo-

stanie wyceniona jui w 2021 r. 
Nie bE;dzie to sprzyjae takim 
podmiotom, jak Biomed
-Lublin. Wedlug Sebastiana 
Buczka nie oznacza to jednak, 
ze nie bE;dzie moina na nich 
zarobie. Kursy akcji takich sp6-
lek mog,! bowiem cechowae siE; 
duZ,! zmiennosci,! w obie stro
ny, co stwarza pewne mozliwo
sci dla typowych spekulantow. 

- JeSli ktos inwestuje samo
dzielnie na rynkach akcji, to 
zawsze polecalbym chlodn,! 
analizE; i szukanie szans w sp61-
kach, w ktorych jest wartose, 
nie rna zbyt duZo emocji, nie
potrzebnie rozpalonych na
dziei, ktore poZniej powoduj,! 
dyskomfort - radzi jednak 
Sebastian Buczek. 

Wynik do podzielenia 
Swoim klientom, wierz'!cym 
w perspektywy polskich akcji, 
Sebastian Buczek poleca roz
waienie na 2021 r. funduszu 
Quercus Agresywny, ktory 
w 2019 r. zarobil dla klien
tow 11 proc., a od stycznia do 

Iistopada 2020 r. - 19 proc. 
JeSIi chodzi 0 Quercus Global 
Growth, inwestuj'!cy global
nie w spolki technologiczne 
zarowno informatyczne, jak 
i biotechnologiczne, to radzi 
zmniejszye oczekiwania w sto
sunku do lat 2019 i 2020. Szef 
Quercusa wierzy, ie moie on 
w 2021 r. osi,!gn,!e dwucyfrow,! 
stOPE; zwrotu, ale nie jest jui 
pewny ponad 20 proc., jakie 
wypracowal do od stycznia do 
listopada 2020 r. , 0 28 proc. 
z roku 2019 nie wspominaj,!c. 

W zwiClZku z poIityk,! gl6w
nych bank6w centralnych i bE;
d,!cc! ich pochodn,! poIityk,! 
NBP menedZerowie Quercusa 
nie maj,! dobrych wiesci dla 
klientow Quercusa Obligacji 
Skarbowych (5,9 proc. zysku 
dla klientow w pierwszych 11 
miesi,!cach 2020 r. i 5,4 proc. 
w roku 2019) czy tei Quercusa 
DluZnego Kr6tkoterminowego 
(odpowiednio - 2,8 proc. 
i 3,3 proc.). 

- Wydaje siE;, ie do tych 
wynikow nie tylko siE; nie 
zbliiymy, ale gdybysmy mie
Ii szacowae stopy zwrotu na 
przyszly rok, to stopy zwrotu 
z roku obecnego trzeba bylo
by podzielie przez dwa - przy
znaje Mariusz Zarod, dyrektor 
ds. instrumentow dluznych 
Quercus TFI. 

Quercus spodziewa siE; za 
to, ze rok 2021 bE;dzie trzecim 
z rZE;du, w ktorym kilkunasto
procentow,! stOPE; zwrotu wy
pracuje fundusz Quercus Gold. 

- Od trzeciego kwartalu 
2018 r. rozpocz'll siE; nowy dlu
goterminowy trend wzrostowy 
na zlocie. Moina powiedziee, 
ie ta hossa jest relatywnie mlo
da. To nie jest hossa liniowa. 
Od czasu do czasu zdarzaj,! 
siE; korekty takie jak obecnie 
i kaida taka korekta jest dobra 
do tego, by zajmowae POzycjE; 
i korzystae z tego, ie zloto dalej 
bE;dzie rosn,!e. Przy czym dy
narnika wzrostu nie bE;dzie tak 
wysoka - twierdzi Sebastian 
Buczek. ©® 


