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QUERCUS Silver został zarejestrowany pod koniec 2020 roku, a na początku 2021 roku rozpoczął
działalność operacyjną. Celem subfunduszu jest odwzorowanie zmian cen na rynku srebra
inwestycyjnego. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków w
instrumenty pochodne na srebro, przede wszystkim kontrakty terminowe na srebro notowane na
rynku COMEX prowadzonym przez New York Mercantile Exchange. Pozostała część aktywów jest
inwestowana w instrumenty dłużne. Subfundusz może być wykorzystywany w okresach, gdy występuje
wysokie prawdopodobieństwo wzrostu cen srebra, a Inwestor chciałby uzyskać ekspozycję na ten
rynek. Subfundusz charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego.
Hossa na surowcach trwa już od kilku kwartałów, ale uważamy, że to prawdopodobnie jeszcze nie
koniec. Coraz szersze grono inwestorów zaczyna patrzeć na srebro, stąd też uruchomiliśmy subfundusz
QUERCUS Silver. Produkt spotkał się z dużym zainteresowaniem inwestorów pozyskując w pierwszych
miesiącach działalności około 40 mln aktywów i mamy nadzieję na kontynuację pozytywnych trendów
w najbliższych kwartałach.

Czynników przemawiających za inwestycją w surowce, a w tym w srebro, jest co najmniej kilka.
Wśród czynników makroekonomicznych przemawiającymi za surowcami, jako klasą aktywów, należy
wymienić nadmiar dodrukowanego pieniądza, rosnące oczekiwania inflacyjne czy też oczekiwana
poprawa w globalnej gospodarce. Największym czynnikiem ryzyka pozostaje wzrost rentowności
obligacji/stóp procentowych.
W przypadku srebra mamy do czynienia również z czynnikami specyficznymi, dzięki którym uważamy,
że to właśnie ono może stanowić jedną z lepszych inwestycji na rynku surowcowym w bieżącym roku.
Wśród najważniejszych czynników można wymienić:
•
•

rozwój rynku fotowoltaicznego (zastosowanie srebra w panelach słonecznych),
zmiany prawne, z powodu których duże banki będą musiały posiadać fizyczny surowiec w celu
zabezpieczenia krótkich pozycji (tzw. BASEL III),

•
•

niewielką wielkość rynku srebra, która może przyciągnąć kapitał o charakterze spekulacyjnym,
relatywnie niską wycenę w stosunku do złota.

Podsumowując, wiele argumentów wskazuje na to, że długoterminowy trend wzrostowy na srebrze
rozpoczął się w II kwartale 2020 roku. Jest prawdopodobne, że pozytywne tendencje będą
kontynuowane w bieżącym i w kolejnych latach. Oczywiście zawsze należy pamiętać o tym, że
surowce należą do grupy najbardziej ryzykownych aktywów.
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