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W trakcie minionych dwóch tygodni (26.04 – 09.05) swoje wyniki za pierwszy kwartał 2021 opublikowało
już większość amerykańskich i europejskich spółek. Średni wzrost wyniku netto, jaki raportują
zagraniczne spółki to blisko +50% r/r. Rezultat ten jest imponujący nawet biorąc pod uwagę fakt, że
w ubiegłym roku wyniki były pod dużą presją związaną z wybuchem epidemii COVID-19. Jednak
inwestorzy często wykorzystywali wspomniane dobre dane do realizacji zysków, w związku z czym
zagraniczne rynki akcji przyniosły tylko umiarkowane wzrosty w tym okresie (S&P 500 +1,25%, STOXX
Europe 600 +1,34%).
W zdecydowanie lepszej formie tym razem był polski rynek akcji z dużymi spółkami na czele (WIG
+4,64%, WIG20 +5,57%). Po dobrych wstępnych wynikach za 1 kwartał 2021 pozytywnie wyróżniały się
spółki z sektora handlu detalicznego: kursy LPP oraz CCC poszybowały w górę odpowiednio o 21% i 16%
w trakcie ostatnich 2 tygodni. Akcje KGHM urosły o blisko 10% dzięki wyraźnym wzrostom cen miedzi
(+9,2% r/r).
Wyższy od oczekiwań wstępny odczyt inflacji CPI w Polsce za miesiąc kwiecień (+4,3%) rozbudził
oczekiwania inwestorów na wzrost stóp procentowych w przyszłości. Taki scenariusz byłby korzystny
dla akcjonariuszy polskich banków (WIG-Banki +9,2%).
Powodów do zadowolenia nie mieli natomiast inwestorzy posiadający stałokuponowe obligacje
skarbowe, których rentowność w segmencie 10-letnich papierów wzrosła o 12 punktów bazowych. RPP
na ostatnim posiedzeniu stóp procentowych wprawdzie nie zmieniła, ale przekaz komunikatu i
konferencji prasowej był już mniej gołębi.
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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
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