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QUERCUS Global Balanced 
 
QUERCUS Global Balanced osiągnął w listopadzie bardzo dobrą stopę zwrotu, wynoszącą 
+3,97%. Skumulowany wynik w bieżącym roku to już +6,04%. Udało nam się skutecznie 
wykorzystać okazje inwestycyjne, a ponadto byliśmy dobrze przygotowani na rotację rynku w 
kierunku cyklicznych aktywów. 
 

Listopad był wyjątkowo udanym miesiącem dla ryzykownych inwestycji. Perspektywa normalizacji 
sytuacji politycznej w Stanach Zjednoczonych oraz obiecujące wyniki badań nad nowymi szczepionkami 
mocno wsparły rynkowy sentyment. Zachowanie poszczególnych segmentów aktywów odzwierciedlało 
rosnące nadzieje inwestorów na wzrost gospodarczy i powrót inflacji. Amerykańskie akcje spółek 
przemysłowych, finansowych, oraz szerokiego segmentu MŚP urosły o ok. 16-18%. Jeszcze silniej 
zachował się sektor paliwowy, który w szczytowym momencie zyskiwał ponad 40%, by ostatecznie 
zamknąć miesiąc wynikiem +28%. Na tym tle nieco słabiej wyglądał segment technologiczny – chociaż 
niski, dwucyfrowy wzrost to nadal świetny wynik. Dość blado wypadli dotychczasowi liderzy (Amazon, 
Microsoft), jednak ich rolę z powodzeniem przejęły spółki z drugiego i trzeciego szeregu. 

Dług rynków bazowych zanotował w okresie okołowyborczym duże wahania w obu kierunkach, jednak 
bilans zmian na koniec miesiąca był raczej neutralny. Dużo ciekawiej zachowywały się bardziej 
ryzykowne segmenty długu. Amerykańskie obligacje korporacyjne o wysokiej jakości kredytowej 
zawęziły spread do bezpiecznych papierów skarbowych do poziomów z połowy lutego (ok. 150bps). Do 
wartości sprzed pandemii powoli dochodzi również premia za ryzyko jednego z wyżej oprocentowanych 
emitentów w UE – Rumunii. Jeszcze bardziej jaskrawym przykładem są Włochy. Spread ich obligacji 
do niemieckiego bunda nie tylko poprawił poziomy sprzed pandemii, ale doszedł nawet do dołków z 
2018 roku. Popyt na nowe emisje jest ogromny, a większość ofert obligacji w regionie kończy się 
kilkukrotnymi nadsubskrypcjami. 

Po okresie podwyższonej zmienności, fundusz wrócił do bardziej umiarkowanej ekspozycji na ryzyko. 
Wśród głównych pozycji znalazł się m.in. denominowany w euro dług krajów CEE oraz wybranych 
spółek o wysokiej jakości kredytowej. Stopniowo zwiększamy również naszą ekspozycję na rynki 
wschodzące oraz spółki cykliczne, które powinny skorzystać na ożywieniu gospodarczym w pierwszej 
połowie przyszłego roku. Nie skreślamy jednak zupełnie spółek technologicznych – ich pozycja rynkowa 
oraz perspektywy wzrostu nie znikną z dnia na dzień. Ponadto, ich odporność na szoki koniunkturalne 
jest niezwykle przydatną cechą, zważywszy na trwającą ciągle pandemię. Konsekwentnie redukujemy 
dług rynków bazowych, który może zachowywać się nieco słabiej w pierwszej fazie nowego cyklu 
koniunkturalnego. Pewnemu zmniejszeniu uległa pozycja w surowcach, jednak dopuszczamy 
możliwość powrotu do wyższego zaangażowania w kolejnych miesiącach (zwłaszcza w segmencie 
surowców przemysłowych). 

Podsumowując, po jedenastu miesiącach fundusz QUERCUS Global Balanced jest już bardzo blisko 
swojego rocznego celu wynikowego – co więcej, udało nam się go osiągnąć przy ograniczonej 
zmienności oraz bardzo płynnym portfelu. Życzymy Państwu dalszych, udanych inwestycji oraz 
spokojnej końcówki bieżącego roku. 
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Wynik funduszu (na koniec listopada) 

 

 
Ekspozycja funduszu na poszczególne segmenty aktywów (na koniec listopada) 

 

 

Miara ryzyka odzwierciedla urocznioną zmienność danego segmentu aktywów oraz jego wagę w portfelu. 
Przykładowo, portfel złożony w 100% z polskich obligacji ma zmienność 6,8%, a z WIG20 36,7%. 

 

Grupa ryzyka Ryzyko
Obligacje CEE (EUR) 2,7%

Akcje rynków wschodzących 2,6%

Obligacje PLN 2,0%

Obligacje skarbowe US 1,7%

Akcje - PL MSP 1,6%

Akcje US - Technologia 1,6%

Akcje US - Russell 1,6%

Obligacje skarbowe DE 1,5%

Akcje US - Przemysł 1,3%

Złoto 1,2%

Dolar amerykański 1,2%

Akcje - Europa 1,0%

Akcje - PL WIG 20 0,7%

Obligacje skarbowe IT 0,6%

Obligacje korporacyjne US 0,4%

Akcje US - SPX 0,2%

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. 


