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To był tydzień...
Indeks WIG w ubiegłym tygodniu urósł o 1,48%
kończąc piątkowe notowania na poziomie 47865,78
pkt. Dobrze radziły sobie duże i średnie spółki,
grupujące je indeksy WIG20 i mWIG40 zyskały
odpowiednio 1,63% i 1,25%. Słabiej zachowywały
się natomiast spółki małe, indeks sWIG80 zyskał
0,36%.
Spośród spółek największych mocno zdrożały akcje
Synthosu i CCC, które zyskały odpowiednio 10%
i 7,98%. Notowaniom Synthosa sprzyjała decyzja
walnego zgromadzenia, które przegłosowało
wydzielenie kapitału rezerwowego na wypłatę
dywidendy.
W przypadku CCC kurs najprawdopodobniej
odreagował po przecenie, która miała miejsce
w pierwszej połowie września. Słabo radziły sobie
natomiast spółki energetyczne. Kolejny raz
polityka zachwiała ich notowaniami. Minister
energii w sejmie zapowiedział, że w ciągu
kolejnych kilku lat będą podnosić wartość
nominalną
akcji.
Wiązać
się
to
będzie
z koniecznością zapłaty przez spółki podatku, który
uszczupli ich potencjał dywidendowy.

Z danych ekonomicznych pozytywnie zaskoczyły
odczyty produkcji przemysłowej oraz sprzedaży
detalicznej w sierpniu. Stopa bezrobocia była zgodna z oczekiwaniami analityków i wyniosła 8,5%.

S&P500

2164,69

1,19%

Na rynku dłużnym rentowności dziesięcioletnich obligacji skarbowych zakończyły piątkowe notowania na
poziomie 2,79%.
Na rynkach zagranicznych dominowały wzrosty. Spośród giełd rozwijających się dobrze sobie radziła
Turcja, indeks BIST100 wzrósł o 4,91%. Brazylijska Bovespa zyskała prawie 3% a rosyjski Micex wzrósł
o 1,5%. Giełdy krajów rozwiniętych również mają za sobą udany okres. Niemiecki DAX i francuski CAC40
w tydzień urosły o 3,5%. Brytyjski FTSE100 zyskał prawie 3%. W Stanach Zjednoczonych indeks S&P500
zyskał 1,2% a Dow Jones Industrial zanotował wzrost o 0,8%.
Z publikowanych danych w Stanach Zjednoczonych gorsze od oczekiwań były pozwolenia na budowę
domów oraz rozpoczęte budowy w sierpniu. Sprzedaż domów na rynku wtórnym również rozczarowała.
W piątek poznaliśmy odczyty indeksów PMI w Strefie Euro. Indeks dla przemysłu był lepszy od oczekiwań.
Z kolei dla usług wskaźnik okazał się być gorszy od prognoz. Na rynku surowców drożały metale
szlachetne - złoto zyskało nieco ponad 2% a srebro urosło o prawie 5%. Ropa naftowa zanotowała
symboliczny wzrost o 0,3%. Miedź w tydzień zyskała 1,3%.

Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą
podejmowania decyzji inwestycyjnych. Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub
rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia wyżej wskazanych
podmiotów. 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 zastrzegają, że dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być
wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za
skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego dokumentu.
Przed dokonaniem inwestycji w fundusze inwestycyjne należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym
i Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów. Adresaci tego dokumentu powinni wziąć pod uwagę fakt, że
Towarzystwo zarządza funduszami inwestycyjnymi i otrzymuje z tego tytułu opłatę za zarządzanie, której
stawka różni się pomiędzy poszczególnymi funduszami. W konsekwencji, w ekonomicznym interesie
Towarzystwa leży lokowanie przez Klientów środków w funduszach inwestycyjnych przez nie
zarządzanych oraz lokowanie środków w takich funduszach inwestycyjnych, które z uwagi na
indywidualną sytuację Klienta, w tym jego poziom awersji do ryzyka oraz horyzont inwestycyjny mogą
być uznane za nieodpowiednie dla niego.

