KOMENTARZ TYGODNIOWY
01-07.06.2020 r.

Pierwszy tydzień czerwca (01-07.06.2020) był kolejnym udanym okresem dla klasy ryzykownych aktywów.
Praktycznie wszystkie liczące się indeksy akcyjne kończyły go na zielono.
Za oceanem, indeks NASDAQ wzrósł o 3,5% natomiast S&P500 niemal o 5% w skali tygodnia. Warto wspomnieć, iż
drugiemu z indeksów brakuje już niewiele ponad 1% aby uzyskać dodatnią stopę zwrotu od początku roku. Europa
również nie zawiodła, CAC40 i DAX wzrosły niemal o 11%.
W Polsce lokalni inwestorzy także mieli powody do zadowolenia. Rosły zarówno małe i średnie spółki: sWIG80 wzrósł
o ponad 5%, mWIG40 o ponad 7%, jak i duże: WIG20 wzrósł o niemal 7% w skali tygodnia.
Pozytywne nastroje nie ominęły również światowego segmentu obligacji korporacyjnych, zwłaszcza
wysokodochodowych, których indeks w EUR i USD wzrósł odpowiednio o 2,3% i 3,3%.
Dobre nastroje inwestorów wiązać można z decyzjami podjętymi przez ECB na czwartkowym posiedzeniu, gdzie
zgodnie z oczekiwaniem rozszerzony o 600 mld EUR został pandemiczny program skupu aktywów "PEPP". Obecnie
wynosi on 1,35 bln EUR, przy wydłużeniu jego obowiązywania do czerwca 2021 i zachowaniu dalszej elastyczności.
Dodatkowo zakomunikowano, iż środki z zapadających papierów będą reinwestowane, co najmniej do końca 2022
roku. Stopy procentowe pozostały natomiast bez zmian.
Istotnym impulsem było także osiągnięte w tym tygodniu porozumienie koalicji rządowej w Niemczech w sprawie
kolejnego szerokiego pakietu stymulacyjnego. Pakiet będzie obejmował: czasowe obniżenie stawki VAT z 19% do
16%, dodatkowe inwestycje infrastrukturalne, dotacje do zakupu samochodów elektrycznych, jak i bezpośrednie
transfery do branż najbardziej dotkniętych efektami pandemii, a także bezpośredni transfer do ludności w postaci
jednorazowego dodatku na każde dziecko w wysokości 300 EUR. Łącznie wartość pakietu ma wynieść 130 mld EUR.
Wisienką na torcie był zaskakująco pozytywny piątkowy odczyt z rynku pracy w USA. Zatrudnienie w maju wzrosło
o 2,5 mln osób wobec spodziewanego przez analityków spadku rzędu 7,5 mln. Stopa bezrobocia za maj spadła do
13,3% wobec poziomu 14,7% w kwietniu. Dynamika płac obniżyła się natomiast o 1% m/m.

______________________________________________________________
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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