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Pierwszy tydzień listopada (02-08.11.2020) rozpoczął się od dynamicznego odrabiania strat
odnotowanych w październiku. Uwaga inwestorów skierowana była na jedno z najważniejszych wydarzeń
2020 roku, czyli wybory w Stanach Zjednoczonych. O ile wciąż nie jest znany finalny werdykt wyborczy
(choć Joe Biden przekroczył już próg głosów elektorskich zapewniających zwycięstwo), o tyle
prawdopodobne utrzymanie Izby Reprezentantów przez Demokratów oraz Senatu przez
Republikanów rynek przyjął z entuzjazmem. Dzięki utrzymanemu podziałowi władzy w parlamencie
oddalone zostanie ryzyko łatwego wprowadzania podwyżek podatków od zysków kapitałowych,
czy podwyższania stawek CIT.
Indeks S&P 500 zwyżkował w skali tygodnia o 7,3%, a entuzjazm zakupowy rozprzestrzenił się
również na inne parkiety na świecie: niemiecki DAX wzrósł o 8%, a polski indeks WIG o 11%. Lokalnie
w Polsce inwestorom tylko w niewielkim stopniu przeszkadzała zapowiedź kolejnych obostrzeń
gospodarczych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19.
Na rynku długu również dominowały dobre nastroje (wzrost cen, spadek rentowności). Rentowność
dziesięcioletnich obligacji skarbowych w Polsce spadła do poziomu 1,16%, a amerykańskiego Treasury
do poziomu 0,82%. Na wartości zyskiwał również segment obligacji wysokokuponowych (high
yield), których globalny indeks zyskał ok 1,8% na wartości w skali tygodnia.
Na poziomie makroekonomicznym uczestnicy rynku zapoznali się z finalnymi odczytami wskaźników
PMI za październik. Wyraźnie lepiej wypadły one za oceanem niż w Europie – zbiorczy PMI dla usług
w USA wyniósł 56,3, wskaźnik ISM dla przemysłu 59,3, z kolei indeks PMI dla przemysłu Eurolandu wyniósł
54,8, a dla usług wciąż znajduje się poniżej progu 50 (46,9 w październiku) wskazującego ekspansję.
Piątkowe dane amerykańskiego rynku pracy przebiły oczekiwania analityków: zmiana
zatrudnienia w sektorze pozarolniczym wyniosła 638 tys. wobec prognoz na poziomie 600 tys. Z kolei
stopa bezrobocia za październik jest na poziomie 6,9% vs. oczekiwania 7,6%.
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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