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Poprzedni tydzień (6-12.07.2020 r.) był udany dla inwestujących na rynkach akcji. Największy wzrost
odnotowała giełda w Szanghaju, która wzrosła w tygodniu w USD o 8,3%. Pomagały mocne odczyty
PMI w Chinach oraz wspierające komentarze w państwowych mediach o istotności tamtejszego rynku
kapitałowego, co przyciągnęło dużo kapitału inwestorów indywidualnych. Nowe historyczne szczyty
odnotował amerykański indeks spółek technologicznych NASDAQ. Rynek zdaje się ignorować duże
wzrosty nowych zachorowań na koronawirusa. Bardziej zwraca uwagę na liczbę zgonów, a tutaj
w USA mamy póki co tendencję spadkową. Gilead Sciences poinformował, że jego lek remdesivir istotnie
zmniejszył śmiertelność wśród chorych na COVID-19 w badaniach klinicznych. Była ona niższa o 62%
wśród pacjentów, którzy go stosowali (na próbie 312 osób) w porównaniu do pacjentów leczonych
standardowymi metodami. Potrzeba jest oczywiście więcej badań, ale rynek odebrał te dane
z optymizmem.
W tym tygodniu rozpoczyna się sezon publikacji wyników spółek za drugi kwartał. Oczekiwania
analityków nie są zbyt wysokie, konsensus oczekuje spadku zysku na akcję (EPS) o 44% r/r.
Polski indeks akcji WIG wypadł kolejny raz relatywnie słabiej, kończąc tydzień na prawie
niezmienionym poziomie. Słabo zachowywały się banki z większą ekspozycją na kredyty w CHF,
po tym jak mBank poinformował, że w 2 kwartale jego zysk netto zmniejszy się o 189 mln zł ze względu
na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi. Mocniejszy w tygodniu był indeks małych spółek
sWIG80, który wzrósł w PLN o 1,4%. Ten indeks już z nawiązką odrobił straty z początku pandemii.
Zwycięstwo w wyborach prezydenckich Andrzeja Dudy, czyli utrzymanie obecnego stanu, nie powinno
mieć większego wpływu na polski rynek akcji.
Na rynkach obligacji bez dużych zmian. Większość rynków obligacji skarbowych zakończyła tydzień
lekkimi spadkami rentowności (wzrostem cen). Amerykańskie dziesięciolatki obniżyły swoją
rentowność o 2 punkty bazowe. Podobna skala zmian w Polsce. Rentowność polskich 10-latek spadła
w tygodniu z 1,33% do 1,31%.

_____________________________________________________________
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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