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W minionym tygodniu (22-28.06.2020) na rynku przeważały pesymistyczne nastroje. W roli
hamulcowego dla giełdowych byków były rosnące obawy o wzrost dziennych przyrostów zachorowań
na Covid-19 w Stanach Zjednoczonych, które sięgają rekordowych poziomów odnotowywanych
w okresie kwietnia/maja.
Indeks S&P 500 zniżkował o 2,9%, z kolei niemiecki DAX o blisko 2,0%.
Również w Polsce dominował czerwony kolor, a indeks szerokiego rynku, WIG, zakończył tydzień
ze stratą 1,9%. Realizację zysków z poprzedniego tygodnia odnotował segment energetyczny,
którego subindeks, WIG-Energia, zniżkował o przeszło 8%. Wciąż w niełasce inwestorów pozostają
akcje banków, których subindeks, WIG-Banki, stracił ok. 3,5% na wartości. Po drugiej stronie rynku
znalazły się akcje CD Projekt, które zyskały w skali tygodnia ok 0,7%. Inwestorzy wyczekiwali prezentacji
kolejnego trailera oraz gameplay dotyczącego gry Cyberpunk 2077, które spotkały się z przychylnymi
recenzjami. Warto również odnotować wzrost o ponad 0,9% spółki KGHM, w ślad za kolejnym dobrym
tygodniem na rynku miedzi (+2,1%).
Przypływ pesymizmu przełożył się na umocnienie (wzrost cen, spadek rentowności) na bazowych
rynkach obligacji skarbowych. Z kolei w przypadku obligacji typu High Yield obserwowaliśmy
spadki cen zwłaszcza poprzez wzrost premii za ryzyko dla długu podporządkowanego banków.
Na dalszy plan zeszły niezłe dane makroekonomiczne. W Polsce pozytywnie zaskoczyły informacje
o sprzedaży detalicznej w maju. Spadek o 7,7% był wyraźnie mniejszy od konsensusu rynkowego (-11,7%).
Również w Europie, wstępne odczyty wskaźników PMI dla usług i przemysły za miesiąc czerwiec okazały
się lepsze od oczekiwań: na poziomie odpowiednio 47,3 oraz 46,9 vs. prognozy 40,0 oraz 41,5.

_____________________________________________________________
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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