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Ubiegły tydzień (14-20.12.2020) stał pod znakiem twardych negocjacji. W amerykańskim kongresie negocjowany
był pakiet stymulacyjny dla gospodarki, zakładający między innymi wsparcie finansowe osób bezrobotnych oraz
lokalnych i stanowych rządów. Pomimo presji czasu - ponieważ w przypadku fiaska rozmów, już po świętach
12 milionów Amerykanów utraciłoby cotygodniowy zasiłek - politycy dopiero w ostatniej chwili doszli
do porozumienia (głosowanie wciąż przed nami). Po drugiej stronie oceanu trwały natomiast rozmowy na temat
modelu współpracy handlowej Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej - z uwagi na różnice w oczekiwaniach obu stron
premier Boris Johnson zakłada nawet możliwość braku porozumienia w tej kwestii (wówczas handel odbywałby się
na ogólnych zasadach WTO).
Pomimo wysokiej niepewności inwestorzy na rynkach akcji mieli powody do zadowolenia. Amerykańskie indeksy
S&P500 oraz NASDAQ Composite po raz kolejny osiągnęły poziomy najwyższe w historii, a cały tydzień zakończyły
wzrostami odpowiednio o 1,3% i 3,1%. Indeks akcji europejskich Stoxx Europe 600 wzrósł w tym okresie o 1,1%.
Na krajowym rynku akcyjnym pod względem wartości obrotu kolejny raz dominowały akcje CD Projekt, gdzie
rynek dyskontował napływające dane o sprzedaży i występujących błędach w wydanej 10 grudnia br. grze
pt. Cyberpunk 2077. Niskie oceny graczy i problemy techniczne występujące podczas gry na konsolach starszej
generacji spowodowały kolejną przecenę akcji spółki, a kurs spadł w minionym tygodniu o 15,3%. Nie najlepsze
informacje pojawiły się również w kontekście sektora bankowego, ponieważ Komisja Nadzoru Finansowego
opowiedziała się za wstrzymaniem wypłaty dywidend przez banki komercyjne w pierwszej połowie 2021 r.
Indeks WIG Banki zareagował przeceną, a cały tydzień zamknął spadkiem o 2,1%. Rekomendacja dywidendowa
KNF okazała się znacznie łaskawsza dla ubezpieczycieli, którzy będą mieli możliwość wypłaty całości zysku
za 2019 r. oraz połowy zysku za 2020 r. – akcje PZU zareagowały euforią, a tygodniowy wzrost kursu wyniósł 7,6%.
W ubiegłym tygodniu w Polsce ogłoszono również zwiększenie restrykcji w związku z epidemią koronawirusa,
które zakładają m.in. zamknięcie wybranych sklepów w galeriach handlowych w okresie od 28 grudnia do 17
stycznia przyszłego roku. Ostatecznie w skali całego krajowego rynku ostatni tydzień przyniósł niewielkie
wzrosty, a indeks WIG umocnił się o 0,2%.
Na giełdach towarowych w minionym tygodniu dobrze radziło sobie przede wszystkim srebro, którego cena
umocniła się o 8,1%. Niższe, lecz wciąż dodatnie, stopy wzrostu zanotowało m.in. złoto (+2,5%), miedź (+3,0%) oraz
ropa naftowa (ropa typu Brent +4,6%).

Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji
inwestycyjnych. Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander cechuje się dużą zmiennością ze względu
na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów
w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusze nie
gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne
opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Dane finansowe
subfunduszy, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszach znajdują się
w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy
Santander. Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, Pl. Władysława Andersa 5, 61-894
Poznań, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, KRS 0000001132, NIP 778 13 14 701, kapitał zakładowy 13.500.000,00 PLN (wpłacony w całości). Niniejszy
dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego
zezwolenia Santander TFI S.A. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów
i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Autorzy nie
ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji niniejszego dokumentu.

1

