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Ubiegły tydzień (24 – 30.05.2021 r.) był zdecydowanie udany dla inwestujących na warszawskim parkiecie. Indeks
WIG20 zanotował najlepszy tydzień w tym roku i wzrósł o 4,5%, a przy obecnym poziomie 2236 punktów znajduje
się najwyżej od listopada 2019 roku. Spośród największych spółek na szczególną uwagę zasługiwały akcje
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, które wzrosły w ciągu tygodnia o 13,7%, a w okresie od początku roku 2021
zwiększyły swoją wartość o 39,9%, dyskontując poprawiające się perspektywy dla producentów węgla koksowego.
Rosły także akcje LPP (+ 12,0%), gdzie inwestorzy zostali pozytywnie zaskoczeni wysokością dywidendy
zarekomendowanej do wypłaty przez zarząd spółki (450 zł na akcję).
Inwestujący w mniejsze spółki również mieli powody do zadowolenia – indeks mWIG40 wzrósł w ubiegłym
tygodniu o 3,7%, jego najmocniejszym komponentem była spółka Kruk. Akcje windykatora mocno zyskały na
wartości po opublikowaniu przez spółkę raportu za pierwszy kwartał. Pomimo faktu, że opublikowane wyniki nie
różniły się istotnie od wcześniej podanych, wstępnych wartości, inwestorzy docenili ich solidną strukturę oraz
optymistyczne komentarze zarządu dotyczące kolejnych okresów. W efekcie akcje spółki zyskały w skali tygodnia
30,3%. Indeks małych spółek sWIG80 wzrósł natomiast o 0,7%.
Na rynkach zagranicznych także dominowały wzrosty. Akcje spółek z indeksu S&P 500 wzrosły w minionym
tygodniu o 1,2%, a uczestnicy indeksu Nasdaq Composite o 2,1%. Rynek niemiecki pod postacią indeksu DAX umocnił
się o 0,5% i zamknął tydzień poziomem najwyższym w historii. Najmocniejsza w tym zestawieniu była natomiast
giełda japońska, gdzie indeks Nikkei 225 wzrósł o 2,9%.
Poznaliśmy krajowe dane o sprzedaży detalicznej w kwietniu, która wzrosła o 21,1% w porównaniu do
poprzedniego roku (mierzone w cenach stałych). Wysoka pozytywna dynamika może wydawać się optymistycznym
sygnałem, lecz wynika z niskiej wartości sprzedaży w kwietniu poprzedniego roku w efekcie pierwszych ograniczeń
w handlu związanych z pandemią. Odczyt znalazł się o 5,5pp poniżej konsensusu oczekiwań (analitycy oczekiwali
wzrostu o 26,6%). W porównaniu do kwietnia 2019 r. sprzedaż detaliczna spadła o 6,6%.
Na rynkach towarowych warto zauważyć, że notowania miedzi wróciły do wzrostów po dwóch spadkowych
tygodniach i umocniły się w ubiegłym tygodniu o 4,4%, a od początku bieżącego roku notują już wzrost o 32,9%. O
3,4% rosły w minionym tygodniu notowania ropy naftowej typu Brent pomimo pojawiających się doniesień o
możliwym porozumieniu nuklearnym Iranu i potencjalnym powrocie irańskiej ropy na rynek (co mogłoby, według
analityków, spowodować wzrost podaży ropy o 2 mln baryłek dziennie).
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 Santander.pl/TFI 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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