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QUERCUS Global Balanced 
 
QUERCUS Global Balanced zakończył październik niewielką stratą, wynoszącą 3,97%. Stopa 
zwrotu liczona od początku roku to +6,04%. Mimo dużej zmienności na globalnych rynkach, 
udaje nam się notować dobre, powtarzalne wyniki inwestycyjne. Co więcej, początek listopada 
jest dla funduszu bardzo udany (YTD +5,23% na 5.11.2020), a istotna redukcja ryzyka w połowie 
października pozwoliła skutecznie ograniczyć straty. 
 

Ostatnie tygodnie przez wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych cechowały się wyjątkowo 
gwałtownymi zmianami cen aktywów. Indeks Nasdaq w pewnym momencie umocnił się nawet o 7%, by 
ostatecznie zakończyć miesiąc 4-procentowym spadkiem. Jeszcze gorzej zachowywał się DAX, który 
wczesne wzrosty zamienił na niemal 10-procentowe obsunięcie. Ratunku nie przyniosły również 
amerykańskie obligacje skarbowe – w ciągu zaledwie miesiąca rentowność dziesięcioletniego papieru 
podskoczyła do poziomu 0,9%, wyznaczając szczyt okresu pandemii. Wyprzedaży uległy nawet 
surowce z grupy metali szlachetnych oraz ropa naftowa. 

Na takim tle zdecydowanie wyróżniały się sektory starej ekonomii oraz spółki o dużej wrażliwości na 
wzrost gospodarczy. Indeks małych i średnich spółek amerykańskich, Russell 2000, pokonał Nasdaqa 
o ponad 5 punktów procentowych. Nieźle poradziły sobie również banki, wspomagane rosnącymi 
rentownościami obligacji. Obraz dobrze dopełniają rynki wschodzące reprezentowane przez indeks 
MSCI EM, który zakończył miesiąc symbolicznym wzrostem. Taki układ przypomina nam zachowanie 
rynków z czerwca b.r., kiedy to inwestorzy zaczęli rozgrywać ożywienie gospodarcze i początek nowego 
cyklu koniunkturalnego. Wówczas, za sygnał posłużyło wychodzenie gospodarek z pandemii 
i luzowanie lockdownów. Obecnie, katalizatorem stały się rosnące szanse Bidena oraz Demokratów na 
przejęcie władzy, co wiązałoby się z szybkim przyjęciem szerokiego pakietu stymulacyjnego dla 
gospodarki. Jednocześnie, całkowita utrata władzy przez Republikanów zwiększałaby szanse na 
wdrożenie inicjatyw antymonopolowych, uderzających w największe spółki Nasdaqa. 

Wyniki listopadowych wyborów przyniosły częściową weryfikację tych oczekiwań. Nowym Prezydentem 
USA został Joe Biden, a kontrola nad Senatem rozstrzygnie się w styczniowej, II turze głosowania w 
Georgii (którą prawdopodobnie wygrają Republikanie). Co taki układ zmienia w kontekście atrakcyjności 
poszczególnych aktywów? Przede wszystkim wyjaśnia sporo niepewności – VIX wrócił w okolice 25 
punktów, a akcje na całym świecie zareagowały wzrostami. Pakiet stymulacyjny może się nieco opóźnić, 
co prawdopodobnie przyhamuje dobrą passę cyklicznych spółek. Obligacje Stanów Zjednoczonych 
mogą zanotować krótkoterminowe wzmocnienie, chociaż w średnim terminie nadal powinny 
pozostawać pod presją. Rynki wschodzące są w tej układance sporą niewiadomą. Z jednej strony, Biden 
z pewnością zmieni styl amerykańskiej polityki zagranicznej, ale spodziewamy się utrzymania presji na 
Chiny. Jednocześnie, poprawa sytuacji gospodarczej (na fali wygranej z wirusem bądź przyjęcia pakietu 
fiskalnego) powinna wspierać skłonność do ryzyka oraz akcje emerging markets. 

W portfelu QUERCUS Global Balanced niezmiennie przeważamy akcje amerykańskie, jednak 
zaczynamy powoli zrównywać udział spółek technologicznych oraz bardziej cyklicznych sektorów. 
Obecna kompozycja funduszu pozwala na zyski również w fazie ożywienia gospodarczego: posiadamy 
ekspozycję na surowce, akcje rynków wschodzących czy dług krajów CEE denominowany w EUR. Na 
przestrzeni ostatnich miesięcy redukowaliśmy udział obligacji amerykańskich. Mimo że w średnim i 
długim terminie podtrzymujemy nasze sceptyczne nastawienie do długu USA, to jednak obecna sytuacja 
może stwarzać pole do taktycznych zagrań. Utrzymujemy również niewielką, długą pozycję w dolarze, 
która pozwala na stabilizację wyniku funduszu w warunkach nagłego pogorszenia sentymentu. 
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Wynik funduszu (na dzień 05.11.2020) 

 

 

 
Ekspozycja funduszu na poszczególne segmenty aktywów (na dzień 05.11.2020) 

 

 

Miara ryzyka odzwierciedla urocznioną zmienność danego segmentu aktywów oraz jego wagę w portfelu. 
Przykładowo, portfel złożony w 100% z polskich obligacji ma zmienność 6,9%, a z WIG20 36,4%. 

 

Segment Ryzyko

Akcje US - Technologia 2.9%

Złoto 2.5%

Akcje US - Russell 2.3%

Obligacje skarbowe US 1.9%

Obligacje CEE EUR 1.9%

Obligacje skarbowe IT 1.6%

Akcje - PL MSP 1.5%

Akcje - Europa 1.3%

Dolar amerykański 1.3%

Akcje rynków wschodzących 1.1%

Obligacje korporacyjne US 0.8%

Obligacje PL 0.8%

Akcje US - SPX 0.3%

Akcje - PL WIG 20 0.1%

Portfolio
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Piotr Miliński 
Zarządzający QUERCUS Global Balanced 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych 
ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia 
transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być 
traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy 
prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego 
proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI 
S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na 
wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą 
odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku 
wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na 
prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem 
nadzoru. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą 
inwestycją związane jest ryzyko. 


