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W zeszłym tygodniu (26.10-01.11.2020 r.) na rynkach akcyjnych mieliśmy do czynienia z nasileniem się awersji
do ryzyka. Głównym czynnikiem spadków było przyspieszenie wzrostu zachorowań na koronawirusa na
świecie, głównie w Europie oraz USA, oraz w konsekwencji zamykanie części gałęzi gospodarek i ograniczanie
swobód obywatelskich. Inwestorzy wykorzystywali lepsze od oczekiwań wyniki finansowe, m.in. Facebook,
Apple, Google i Amazon, do realizacji zysków w obliczu zwiększającej się niepewności. Dodatkowym
argumentem do sprzedawania bardziej ryzykownych aktywów były zbliżające się wybory w USA, które odbędą
się w tym tygodniu - 3 listopada. Nadzieje na wprowadzenie dodatkowego stymulusa gospodarczego przed
wyborami spadły do zera. W konsekwencji S&P 500 oraz Nasdaq spadły o ponad 5%, a w Europie Dax o ponad
8%. Dużo lepiej zachowały się indeksy azjatyckie, gdzie liczba zachorowań nie zwiększa się znacząco, zatem
dodatkowe restrykcje nie zostają wprowadzane. Nikkei i giełda w Szanghaju spadły o niespełna 1%.
Rentowności obligacji w USA wzrosły nieznacznie, w Europie spadały. Wzrost awersji do ryzyka sprawił, że
waluta amerykańska umacniała się względem innych walut.
W Polsce indeksy również zanotowały mocne spadki. Rekordowe wzrosty zachorowań, zwiększanie restrykcji
gospodarczych i społecznych skutecznie zniechęciły inwestorów do ryzykownych aktywów. WIG oraz mWIG40
spadły o 8%, a sWIG80 o 5,5%. Rentowności obligacji skarbowych spadły o ponad 5% (cena obligacji wzrosła).
Złotówka mocno osłabiała się względem głównych walut USD i EUR.

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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