KOMENTARZ TYGODNIOWY
15-21.06.2020 r.

Za inwestorami intensywny tydzień (15-21.06.2020 r.) na rynkach zagranicznych i spokojne dni w Polsce.
Ubiegły tydzień rozpoczął się niespokojnie za sprawą informacji związanych ze wzrostem liczby zachorowań na
koronawirusa w Pekinie. Giełdy rozpoczęły z dość niskich poziomów, z czasem jednak notowania zaczęły się
podnosić. Chińskie władze podały, że sytuacja jest pod kontrolą. Rynek mógł, zatem skupić się na pozytywnych
wiadomościach dotyczących interwencji Fed na rynku obligacji oraz na informacji o intensyfikacji działań
zmierzających do wypełnienia warunków pierwszej fazy umowy handlowej USA-Chiny.
Amerykański indeks S&P zanotował tygodniową stopę zwrotu na poziomie 1,8%. Liderem notowań był sektor spółek
technologicznych - tutaj sytuacja szybko wróciła do normy. Symbolem tego może być wzrost notowań spółki Apple
o 60% od dołka z końca poprzedniego kwartału. Również inwestorzy w Europie czują się coraz pewniej. Niemiecki
indeks DAX zyskał w ubiegłym tygodniu 3,2%, a francuski CAC40 – 2,9%.
W Polsce, rynek akcji pozostawał nieco w tyle. Główny indeks polskiej giełdy WIG wzrósł o 1%. Indeks średnich spółek
mWIG40 spadł o 0,4%. Wyróżniały się akcje spółek energetycznych, stało się to za sprawą zapowiedzi wyodrębnienia
z państwowych spółek energetycznych aktywów wydobywczych.
Dobrym nastrojom na rynkach aktywów ryzykownych (akcje, obligacje korporacyjne) towarzyszą zwykle wzrosty
rentowności obligacji skarbowych. Tak było i tym razem. Rentowność obligacji na rynkach bazowych rosła
praktycznie cały tydzień, jednak w niewielkim stopniu. Niemiecki Bund wciąż handluje się z ujemną rentownością
około -0,4%. Rentowność amerykańskich US Treasuries również wzrosła, ale w niewielkim zakresie do 0,7%.
Podobnie jak w przypadku rynków bazowych, również na krajowym rynku obserwowaliśmy wzrost rentowności
obligacji, choć u nas był on nieco większy niż za granicą. Polskie dziesięciolatki handlują się teraz z rentownością
1,4% (wobec 1,3% tydzień temu).
Przed nami bardzo interesujący tydzień obfitujący w wydarzenia makro. Inwestorzy z pewnością będą śledzić
odczyty PMI w Europie i USA oraz dane o sprzedaży detalicznej w Polsce.

___________________________________________________________________
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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