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Niezwykle ciekawie rozpoczął się Nowy Rok 2020 na rynkach akcyjnych. 2 stycznia, po
niezmiernie udanym początku roku i ustanowieniu nowych rekordów przez indeks S&P
500, rynki nerwowo zareagowały na zabicie przez Amerykanów irańskiego generała,
Ghasema Sulejmaniego, bojąc się eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.
Powrót
awersji
do
ryzyka
skonsumował
wypracowane
wcześniej
zyski
amerykańskiego indeksu, który zakończył tydzień (30.12.2019-05.01.2020) niewielką
stratą rzędu 0,2%. Podobnie lokalnie, zewnętrzne wydarzenia ostudziły zapędy inwestorów
w piątek, choć indeks WIG20 zakończył miniony tydzień wzrostem o 1,0%.
Warto także zwrócić uwagę na utrzymującą się relatywną siłę małych i średnich spółek
względem blue chipów (indeksy sWIG80 oraz mWIG40 zwyżkowały od poniedziałku
do piątku o odpowiednio 2,2% i 1,8%). Uczestnicy rynku wciąż zdają się szukać okazji
inwestycyjnych właśnie w tych segmentach rynku, które przez ostatnie lata najbardziej cierpiały
z powodu braku płynności, a którą może zmienić napływ kapitału ze środków z programu PPK.
Gwiazdą początku roku były akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej które, w ślad za
odbijającymi cenami węgla koksującego na świecie, wzrosły o 13,0%.
W końcówce tygodnia uwidocznił się powrót inwestorów do bezpiecznych klas aktywów. Nie dziwi
zatem spadek rentowności 10-letniego US Treasury do 1,79% z 1,92% na koniec roku
(wzrost cen).
Potencjalny konflikt na Bliskim Wschodzie przełożył się na wzrost cen ropy na świecie. Cena
ropy WTI wzrosła o ok. 2,2% w minionym tygodniu.

Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą
podejmowania decyzji inwestycyjnych. 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 powyższego dokumentu.
Dane finansowe Santander FIO, Santander Prestiż SFIO oraz Santander PPK SFIO, opis
czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w Funduszach
znajdują się w Prospektach Informacyjnych oraz Tabelach Opłat dostępnych w języku polskim
na SantanderTFI.pl i u Dystrybutorów Funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego
celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym Funduszem oraz
uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty
przynajmniej części wpłaconych środków.
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