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Poprzedni tydzień (13-19.01.2020) był udany dla inwestujących na globalnych rynkach akcji.
Najważniejszym wydarzeniem tygodnia było podpisanie pierwszej części długo oczekiwanego
porozumienia między USA i Chinami. Chiny zgodziły się zwiększyć import amerykańskich
towarów, co najmniej o 200 mld USD, w porównaniu z wartością swojego importu z USA w 2017 roku.
Oprócz tego zobowiązały się także do powstrzymywania się od dewaluacji juana (celem zwiększania
swojej konkurencyjności eksportu). Stany Zjednoczone z kolei zawiesiły podwyżkę taryf na chińskie
dobra eksportowe warte 250 mld USD, które miały wejść w styczniu. Negocjowanie drugiego etapu
(szerszego i już finalnego) porozumienia odbędzie się już pewnie po wyborach prezydenckich w Stanach
Zjednoczonych.
Rozpoczęty właśnie sezon publikacji wyników kwartalnych w USA za czwarty kwartał 2019 r.
rozpoczął się obiecująco. Dobre wyniki zaprezentowały banki, głównie dzięki pozytywnym
zaskoczeniom na działalności inwestycyjnej.
Polski rynek akcji po raz kolejny pozostawał nieco w tyle za światowymi giełdami. Najbardziej
ciążyły notowania producenta gier CD Projekt. Firma poinformowała o przesunięciu terminu
premiery najważniejszej gry Cyberpunk2077, z 16 kwietnia na 17 września 2020 roku, celem
usunięcia niezbędnych usterek i zapewnienia najwyższej jakości gry. W ciągu dnia, po tej informacji,
kurs spadał nawet o blisko 14%. Ostatecznie zamknął tydzień na około 6,5% minusie. Wśród
najmocniejszych sektorów w tygodniu był sektor telekomunikacyjny.
Na rynku obligacji skarbowych niewielkie zmiany w tygodniu. Rentowności 10-letnich amerykańskich
obligacji skarbowych zakończyły tydzień na praktycznie nie zmienionym poziomie. W Polsce
mieliśmy nieco większą zmienność. Ostatecznie tydzień zamknął się lekkim wzrostem (spadek cen)
rentowności na 10-letnich obligacjach skarbowych (osiągając poziom 2,32%). W tygodniu
poznaliśmy finalny odczyt inflacji za grudzień (wzrost z 2,6 do 3,4% r/r), zgodny z tym, jak podano
tydzień wcześniej w odczycie flash. Zdaniem ekonomistów podwyżki cen energii elektrycznej
(rozłożone na styczeń i luty), wywozu śmieci, akcyzy na alkohol i tytoń oraz efekty bazowe z poprzedniego
roku, mogą podnieść inflację do ponad 4,5% r/r w pierwszym kwartale 2020 r.
___________________________________________________________________________
Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania
decyzji inwestycyjnych. Wartość aktywów netto niektórych Subfunduszy Funduszu Santander FIO,
Santander Prestiż SFIO oraz Santander PPK SFIO 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 stanowi materiał
wewnętrzny przeznaczony wyłącznie do użytku pracowników uprawnionych do oferowania produktów
finansowych Santander Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. i nie może być kopiowany, cytowany
lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia TFI. 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

