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Komentarz Tygodniowy
Ubiegły tydzień okazał się dobrym rozpoczęciem Nowego Roku dla inwestorów prawie na
całym świecie. Indeks S&P500 zyskał 2,7%, indeks FTSE100 wzrósł o 2,2% natomiast
francuski indeks CAC40 wzrósł o 2,8%. Wszystkie wspomniane indeksy osiągnęły na
zakończenie ubiegłego tygodnia swoje nowe lokalne szczyty, co jest oznaką utrzymującego
się bardzo dobrego sentymentu na rynku. Jeszcze lepiej od rynków rozwiniętych
zachowywały się rynki Europy Środkowo-Wschodniej. Węgierski BUX zyskał aż 4,6%,
natomiast czeski PX50 wzrósł o 3,6%. Polski rynek okazał się również wzrostowy. Indeks
WIG zyskał 2,3%, natomiast indeks WIG20 zyskał 2,2%. Jedną z najistotniejszych kwestii na
naszym rynku była transakcja sprzedaży przez Skarb Państwa 10% akcji KGHM, o wartości
przekraczającej 2 mld zł. Inwestorzy nie zważając na rekordowe ceny miedzi z chęcią kupili
od Skarbu Państwa sprzedawane walory a nadwyżka popytu nad podażą przekroczyła 50%.
Spoglądając na nasz rynek sektorowo, to od początku roku giełda podaje nowy indeks
sektorowy WIG-energia, który skupia spółki notowane na polskiej giełdzie zajmujące się
wytwarzaniem energii. Najlepszym w ubiegłym tygodniu na warszawskiej giełdzie okazał się
sektor paliwowy. WIG-paliwa, z powodu drożejących cen ropy naftowej, która przekroczyła
już barierę 80 dolarów za baryłkę zyskał na wartości 5,3%. Najsłabiej natomiast
zachowywały się spółki informatyczne. WIG-informatyka, głównie za sprawą spółki
ASSECO POLAND stracił w ubiegłym tygodniu 2,4%.

Materiał jest prezentowany w celac h informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Niniejszy dokument nie może być
kopiowany, cytowany lub rozpowszec hniany w jakikolwiek s posób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia wyżej wskazanych podmiotów. Informacje zawar te 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 c harakter infor macyjny i nie może być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Autorzy
nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych ws kutek interpretacji powyższego dokumentu. Przed dokonaniem inwestycji w fundusze
inwestycyjne należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym. Adresaci tego dokumentu powinni wziąć pod uwagę fakt, że Towarzystwo zarządza funduszami
inwestycyjnymi i otrzymuje z tego tytułu opłatę za zarządzanie, której s tawka różni się pomiędzy poszczególnymi funduszami. W konsekwenc ji, w ekonomicznym interesie
Towarzystwa leży lokowanie przez Klientów środków w funduszac h 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.

