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Poprzedni tydzień (21-27.09.2020 r.) nie był udany dla inwestujących na rynkach akcji. Większość
z nich zanotowała kolejny spadkowy tydzień z rzędu. Główne powody to obawy o kondycję
gospodarki w związku z dużymi wzrostami zachorowań na koronawirusa oraz ciągły impas
w sprawie pakietu pomocowego w Stanach Zjednoczonych. Najsłabiej zachowywały się spółki
cykliczne, relatywnie lepiej poradziły sobie spółki technologiczne. Dzięki dobrej końcówce tygodnia
amerykański NASDAQ zakończył tydzień nawet na lekkim plusie.
Polski rynek akcji spadł w tygodniu o ponad 3%. Najważniejszym wydarzeniem tygodnia było
ogłoszenie przez francuską Grupę Iliad wezwania na 100% akcji Play po 39 zł na akcję, co daje 39%
premii do ostatniej ceny zamknięcia. Pozytywnie wyróżniały się także spółki energetyczne
po podpisaniu porozumienia między rządem a górnikami w sprawie długofalowego modelu
transformacji polskiego górnictwa. Zakłada on, że ostatnia kopalnia węgla kamiennego w Polsce ma
zakończyć działalność w 2049 roku.
Trwają zapisy w ofercie publicznej na akcje Allegro. Spółka zdecydowała o zwiększeniu liczby
oferowanych akcji o 14% do 246,8 mln akcji. Wartość oferty powinna wynieść ponad 9 mld zł, co jest
absolutnym rekordem jeśli chodzi o GPW.
Wyróżniającym się rynkiem w regionie z dodatnią stopą zwrotu była Turcja. Pomogła, dość
nieoczekiwana i pierwsza od dwóch lat, podwyżka stóp procentowych o 200 punktów bazowych.
Na rynkach obligacji w ubiegłym tygodniu słabiej zachowywały się obligacje korporacyjne. Spready
kredytowe zarówno na rynkach amerykańskich, jak i europejskich (różnica miedzy rentownością obligacji
korporacyjnych a skarbowych) wzrosły średnio o 50 punktów bazowych. Rentowności obligacji
skarbowych, mimo podwyższonej zmienności, zakończyły tydzień na niewiele wyższych poziomach
w stosunku do ubiegłego piątku. Pomogła dobra końcówka tygodnia. Rentowność 10-letnich
amerykańskich obligacji skarbowych oscyluje w okolicach 0,66%. W Polsce po niewielkim tygodniowym
wzroście jest to poziom 1,3%.
Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji
inwestycyjnych. Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander 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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