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Ubiegły tydzień (09-15.11.2020 r.) rozpoczął się od informacji o obiecujących wynikach testów szczepionki na
COVID-19 opracowywanej przez Pfizer oraz BioNTech SE. Inwestorzy zareagowali bardzo euforycznie interpretując
tę informację, jako ograniczenie niepewności co do momentu zakończenia pandemii. Mimo że z każdym kolejnym
dniem efekt ten malał, to większość indeksów akcyjnych zakończyła tydzień na solidnych plusach.
W Europie DAX zyskał niemal 5%, a CAC40 8,5%. Za oceanem indeks S&P500 zyskał 2%, natomiast NASDAQ stracił
nieco ponad 1%. Rozbieżność między wynikiem tych dwóch indeksów wynikała z odwrotu inwestorów od spółek
technologicznych, zyskujących na pandemii, na rzecz spółek starej ekonomii — przykładowo spółka ZOOM
oferująca usługi komunikacji Video straciła w ciągu tygodnia 19% natomiast spółka znana głównie z produkcji
samolotów Boeing zyskała 19%.
Polski parkiet zareagował równie pozytywnie. Indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o niemal 3,5%, natomiast
indeks największych spółek WIG20 o 3%. W przeciwieństwie do poprzednich okresów siłą pociągową były tym
razem banki, postrzegane jako główni beneficjenci informacji o szczepionce. Indeks WIG Banki wzrósł w ujęciu
tygodnia o 19,5%. Tracili natomiast dotychczasowi „prymusi” — Allegro spadło o niemal 18%, a CD Projekt o 5%.
Zwrot ku ryzykownym aktywom odbił się także na rynku długu. Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych
większości państw wzrosły (ceny spadły) o kilka punktów bazowych. Natomiast segment obligacji korporacyjnych
wysokodochodowych zakończył tydzień wzrostami. Reprezentujący je globalny indeks w EUR wzrósł o 0,81%, a w
USD o 0,46%.
Z danych makroekonomicznych, lokalnie mieliśmy wstępny odczyt PKB za 3Q, który pokazał odbicie do -1,6% r/r z
-8,4% r/r w 2Q. W ujęciu kwartał do kwartału był to wzrost o 7,7%. Październikowy finalny odczyt inflacji CPI dla
Polski został oszacowany na 3,1% r/r wobec 3,0% r/r we wstępnym odczycie i 3,2% r/r we wrześniu. Patrząc na
składowe — ceny usług przyśpieszyły do 7,3% r/r z 7,2%r/r we wrześniu. Rosły głównie usługi finansowe i
medyczne, spadały natomiast — turystyka i telekomunikacja. Wzrost cen towarów spowolnił do 1,5% r/r wobec
odczytu 1,7% r/r we wrześniu.

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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