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Początek minionego tygodnia (16.11 – 22.11.2020) był bliźniaczo podobny do poprzedniego – zaczął się
od dobrych wieści dotyczących szczepionki przeciw Covid-19. Tym razem amerykańska firma
Moderna poinformowała, że jej kandydat na szczepionkę osiągnął skuteczność na poziomie 94,5%
we wstępnych wynikach trzeciej fazy badań klinicznych. Co ważne: warunki przechowywania są mniej
wymagające niż w przypadku szczepionki od Pfizera.
Większość rynków akcji kontynuowała wzrosty z poprzednich dwóch tygodni, a warszawski parkiet
pozytywnie wyróżniał się swoją formą (WIG +3,4%, STOXX Europe 600 +1,15%, MSCI EM +1,76%,
S&P 500 -0,77%).
Zyskiwały również obligacje korporacyjne (ICE BofA Euro High Yield Index +0,79%) oraz surowce
(miedź +3,9%, ropa brent +5,1%). Mimo wzrostów cen wspomnianych wyżej aktywów ryzykownych,
inwestorzy nie wyprzedawali już obligacji skarbowych, których rentowność w Polsce nie uległa
istotnej zmianie, a na rynkach bazowych nawet spadła (10Y USA -8bps, 10Y Niemcy -4 bps), co oddaje
oczekiwania inwestorów na kontynuację luźnej polityki monetarnej przez banki centralne.
Z publikacji makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na październikowe dane z rynku pracy
w Polsce, które okazały się lepsze od oczekiwań analityków. Zatrudnienie spadło tylko o 1% r/r,
a przeciętne wynagrodzenie rośnie o 4,7% r/r.

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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