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Ubiegły tydzień (07-13.12.2020 r.) przyniósł niewielkie zmiany na rynkach akcji. Amerykański indeks S&P500
zakończył tydzień ze stratą na poziomie 0,96%. Poprawie nastrojów za oceanem nie sprzyjał brak
porozumienia w negocjacjach budżetowych. Wciąż toczą się rozmowy dotyczące pakietu fiskalnego.
Dodatkowo liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych okazała się wyższa od oczekiwań (853 tys.).
W Europie, na szczycie UE doszło do porozumienia w sprawie unijnego budżetu i funduszu odbudowy. Z kolei
Europejski Bank Centralny zgodnie z zapowiedziami złagodził politykę pieniężną. Stopy procentowe pozostały
bez zmian, jednak zwiększono pulę środków w programie zakupów w czasie pandemii (PEPP) oraz wydłużono
czas jego trwania, choć według Christine Lagarde program nie musi być wykorzystany w całości.
Główny indeks warszawskiego parkietu WIG zakończył tydzień na niewielkim plusie (+0,35%). Najmocniej
zachowywały się małe spółki mierzone indeksem sWIG80 (+1,63%), a najsłabiej spółki o średniej kapitalizacji
skupione w indeksie mWIG40 (-1,13%). WIG20 zakończył tydzień na niemal płaskim poziomie (+0,16%).
Indeksowi blue chipów ciążyło słabe zachowanie spółki CD Projekt, której kapitalizacja w tygodniu premiery
gry Cyberpunk 2077 zmniejszyła się o blisko 28%. Pomimo dobrych wyników przedsprzedaży (8 mln zamówień
przedpremierowych) inwestorów mogły rozczarować słabsze od oczekiwań recenzje gry, zwłaszcza wersji na
wcześniejsze generacje konsol. Z drugiej strony mocno zachowywały się spółki paliwowe (Grupa Lotos: +26%,
PKN Orlen: +8%) i energetyczne (PGE: +17%, Tauron: +15%).
Na rynkach obligacji rentowności spadły (ceny wzrosły). W USA rentowność 10-letnich obligacji skarbowych
spadła do poziomu 0,90% (spadek o 3 bps), korygując wcześniejszy ruch wzrostowy. Z kolei rentowność
polskich dziesięciolatek spadła do 1,34% (spadek wyniósł 5 bps).
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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