KOMENTARZ TYGODNIOWY
10-14.02.2020 r.

W minionym tygodniu (10-14.02.2020 r.) na giełdach panował pozytywny nastrój.
Akcje kontynuowały wzrosty, szczególnie na rynkach rozwiniętych – indeks S&P500 wzrósł o 1,58%
w skali tygodnia, a STOXX Europe 600 o 1,45%. Wydaje się, że inwestorzy przestali gwałtownie reagować
na temat koronawirusa, a jego negatywny wpływ na światową gospodarkę jest często kwalifikowany
jako jednorazowy szok.
Rentowności obligacji skarbowych w Niemczech i USA oscylowały wokół poziomów zamknięcia
z ubiegłego tygodnia i ostatecznie tylko minimalnie spadły.
W Polsce dla odmiany rentowności obligacji dość istotnie wzrosły (ceny obligacji spadły), osiągając
w sektorze dziesięcioletnim 2,18%. Była to reakcja spójna z zachowaniem się innych obligacji z regionu
CEE, a u jej podstaw leżało zaskoczenie wysokimi odczytami inflacji.
Krajowy odczyt wskaźnika CPI w styczniu na poziomie 4,4% przebił oczekiwania i był najwyższy
od 2011 r. Z kolei dynamika PKB w Q4 2019 okazała się nieco lepsza od oczekiwań (+ 3,1% r/r), jednak
i tak istotnie spowolniła z 3,9% r/r w Q3 2019.
Na rynku walutowym obserwujemy w lutym znaczące umocnienie się dolara w stosunku do euro.
Poprzedni tydzień zamknął się na poziomie 1,084, co oznacza spadek kursu EURUSD o ok. 1% w skali
tygodnia i najniższy poziom od 3 lat. Jest to pochodna lepszych perspektyw gospodarki w USA niż
w Europie, szczególnie w kontekście oczekiwanego spowolnienia w Chinach.
___________________________________________________________________
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 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.
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