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Miniony tydzień (18-24.05.2020) rozpoczął się od informacji na temat potencjalnej szczepionki na COVID-19.
Początkowy entuzjazm rynków związany z obiecującymi informacjami o klinicznych rezultatach jednego z leków
został schłodzony przez ekspertów wskazujących na wciąż wielką niepewność skuteczności terapii. Relacje na linii
USA - Chiny poszerzyły się o kolejną oś konfliktu, gdy chiński parlament przyjął projekt ustawy dotyczącej
przeciwdziałaniu terroryzmowi, która m.in. umożliwia Chinom egzekwowanie prawa na terenie Hongkongu.
Prezydent Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone będą reagować na próby ograniczenia ruchów
demokratycznych w Hongkongu.
Ostatecznie indeks S&P 500 zakończył tydzień wzrostem o 3,2%, a indeks spółek europejskich Stoxx Europe 600
wzrósł o 3,9%.
Na rynku krajowym wśród największych spółek liderem minionego tygodnia została spółka Dino, której akcje
wzrosły o 12,7% między innymi w efekcie pozytywnego zaskoczenia wynikami z działalności w pierwszym kwartale.
Na drugim biegunie znalazła się spółka Play, której akcje spadły o 5,2% przede wszystkim za sprawą sprzedaży
dużego pakietu akcji z dyskontem do ceny rynkowej przez akcjonariuszy dominujących. W skali całego rynku najlepiej
radziły sobie akcje spółek z indeksu WIG20, który wzrósł o 3,7%, choć akcje małych i średnich przedsiębiorstw nie
zostały daleko w tyle, gdyż indeks mWIG40 wzrósł o 3,0%, a indeks sWIG80 o 3,3%. Dla indeksu sWIG80 był to już
ósmy tydzień wzrostów z rzędu.
W ubiegłym tygodniu poznaliśmy indeks sprzedaży detalicznej w Polsce za kwiecień, który spadł o 22,6% w cenach
bieżących w stosunku do roku ubiegłego. Tak wysoki spadek wynikał przede wszystkim z wprowadzonej
kwarantanny. Wartość indeksu była niższa od prognoz ekonomistów, którzy oczekiwali spadku o 16,9%. Najbardziej
ucierpiały branże: tekstylna, odzież oraz obuwie, gdzie dynamika sprzedaży wyniosła -63,4% r/r.
Rentowność polskich 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła w minionym tygodniu z poziomu 1,22% do 1,43%, a
notowania złota spadły o 1,2%. Kolejny tydzień wzrostów odnotowały natomiast notowania ropy naftowej, gdzie
cena ropy typu brent wzrosła o 8,1%.

______________________________________________________________
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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