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Ubiegły tydzień (05-11.10.2020) był udany dla inwestorów na większości z rynków akcji, ponieważ
największe indeksy solidarnie zyskiwały na wartości pomimo rekordowych odczytów nowych zachorowań
na COVID-19. Jednocześnie notowania były wspierane informacjami o poprawiającym się stanie zdrowia
Prezydenta Trumpa zarażonego koronawirusem oraz postępującymi negocjacjami na temat pakietu
stymulacyjnego w Stanach Zjednoczonych. Indeks S&P 500 wzrósł w minionym tygodniu o 3,8%, NASDAQ
Composite o 4,6%, a Stoxx Europe 600 umocnił się o 2,2%.
Nieco gorzej radziły sobie akcje notowane na krajowym rynku, gdzie zwłaszcza pod koniec tygodnia dało się
zauważyć rosnącą niepewność. Pod kątem sektorowym najlepiej wypadły notowania indeksu WIG-leki,
który wzrósł o 11,1%, a najgorzej indeksu WIG-energia, którego notowania spadły w ubiegłym tygodniu
o 8,7%. Spośród spółek z indeksu WIG20 najwięcej powodów do zadowolenia mieli akcjonariusze Alior
Banku, który wzrósł o 7,9% odreagowując wcześniejsze spadki. Na drugim biegunie znalazły się akcje CCC,
które straciły w ciągu tygodnia 19,2% z powodu obaw o rozwój drugiej fali epidemii i jej wpływ na możliwości
handlu w sklepach stacjonarnych. Indeks WIG wzrósł o 0,3%, a indeks WIG20 o 0,1%.
Dobry tydzień mają za sobą notowania ropy naftowej wspierane przez przedłużający się strajk norweskich
nafciarzy oraz kolejne doniesienia na temat huraganu Delta, który zbliżał się do Zatoki Meksykańskiej
i w efekcie spowodował wstrzymanie nawet do 92% produkcji ropy w tym regionie. Notowania ropy Brent
wzrosły w ciągu ubiegłego tygodniu o 9,1%.
Odbyło się również kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, która utrzymała stopy procentowe
w Polsce na niezmienionym poziomie. Z kolei prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde
powtórzyła, że ECB jest gotowy do działań w celu wsparcia ożywienia gospodarczego w strefie euro, w tym
także nie wyklucza obniżenia stopy procentowej.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych w Niemczech i USA wzrosła do odpowiednio -0,53% oraz 0,78%
(ceny obligacji spadały), a w Polsce rentowność obligacji spadła do 1,30% (cena obligacji wzrosła).
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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