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Komentarz Tygodniowy
Ubiegły tydzień upłynął pod znakiem mieszanych nastrojów na polskim i światowym rynku
kapitałowym. Indeks S&P500 ku zdziwieniu inwestorów przebił poprzedni szczyt i zakończył
tydzień na poziomie 1160 punktów. W ślad za amerykańską giełdą, również w Polsce
panował optymizm. Niestety jednak indeksowi WIG20 nie udało się przebić poziomu 2500
punktów i po zbliżeniu się do tego obszaru nastąpiła realizacja zysków. Warto również
zwrócić uwagę na przebieg piątkowej sesji na warszawskiej Giełdzie. Dzień trzech wiedźm
poskutkował najwyższymi w historii warszawskiej Giełdy obrotami akcjami - wyniosły one
prawie 4,4 mld zł. W skali tygodnia indeks WIG20 zyskał 1,1%, natomiast indeks WIG
wzrósł o 0,9%. Ruchy te były zbliżone do największych europejskich indeksów (DAX wzrósł
o 0,6% a FTSE100 zyskał 0,4%). Miniony tydzień był dobrym dla inwestorów na rynku
długu. Kupowali oni chętnie obligacje dłuższe niż 5 lat, co doprowadziło do znaczącego
spadku rentowności na obligacjach o średnim i długim terminie zapadalności.

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. Infor macje 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 wskutek 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 stawka 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.

